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LSSOy Kosken Tl piiri -  
mitä kuuluu nyt?
•  Luultavasti me kaikki käytämme sähköä 
hyväksemme tavalla tai toisella -  työssämme, 
vapaa-aikanamme, talousaskareissa, jopa 
nukkuessammekin. Sähkö kuuluu niin oleellisena 
osana nykyiseen elämänmuotoon, ettemme sen 
merkitystä oikein enää huomaakaan, ennenkuin 
sen tulo jostakin syystä keskeytyy. Silloin ovat 
maailmankirjat sekaisin; tuntuu, ettei voi tehdä 
oikein mitään.

Näillä main sähköä meille tuottaa Lounais- 
Suomen Sähkö Oy, jolla on pääkonttorinsa 
Paimiossa, mutta täällä Koskella pienempi 
"reviirinsä” , Kosken Tl piiri. Sillä on tukikohtansa 
Mellilän tien varrella Talolassa, kilometrin verran 
ulkopuolella kunnan keskustaajaman. Kävin siellä 
leutona talvipäivänä kyselemässä kuulumisia. 
Kysymyksiin vastaili pääasiassa piiripäällikkö Vilho 
Länsiaho apunaan piiriteknikko Tero Kivi.

Varsin uusi tukikohta
Piiri muutti tänne tukikoh
taansa syksyllä 1986, eli 
hieman yli 2 vuotta sitten. 
Ilmeisesti se oli varsin suuri 
edistysaskel.

-  Se oli kuin olisi firmaa 
vaihtanut, naurahtaa Tero 
Kivi.

-  Nimenomaan varaston 
ja miesten sosiaalitilojen 
osalta ne tilat siellä olivat 
surkean pienet, jatkaa Vil
ho Länsiaho. -  Siellä pihal
la varsinkin alkoi tulla vai
keuksia liikenteen kanssa, 
kun kuljetuskalusto rupesi 
lisääntymään. Nyt on tilaa 
enemmän, eikä muutamiin 
vuosiin olekaan tarvetta 
mihinkään tilanmuutoksiin.

Saan kuulla, että piirin 
tukikohdan tontti on kool
taan n. 1,5 ha. Siinä ovat 
erillään toimistorakennus ja

varastotilat, varaston jatko
na vielä pylvästelineet. Väli
tiloihin on istutettu puuntai
mia, eikä ihan vähän ole
kaan. Jotkut ovat ihmetel- 
leetkin taimien taajuutta.

-  Onhan siinä puutarhuri 
tehnyt aika paljon töitä, to 
teaa Länsiaho. -  Oikeas
taan siinä on aivan met- 
sänkasvatussysteemin mu
kainen täystiheä taimisto. 
Taimia on senkin varalta, 
että myyrät syövät sieltä 
muutamia; liiat voi sitten 
myöhemmin ottaa vesurilla 
pois.

Melkoinen itsenäisyys
LSSOy:n Kosken Tl piiriin 
kuuluu kokonaisuudessaan 
5 kuntaa; Koski, Marttila, 
Tarvasjoki, Karinainen ja 
Mellilä, sekä osia Pöytyäl- 
tä, Somerolta, Kuusjoelta,

Paikalla ollut "talonväki” ryhmittyneenä piirikonttoristi Päivi 
Hildenin työpöydän taakse. Miehet vas. maastosuunnittelija 
Timo Reunanen, mittariasentaja Kari Koskenoja, piiripäällikkö 
Vilho Länsiaho ja piiriteknikko Tero Kivi.

Halikosta, Loimaalta ja Ori- 
päästä, muutama kuluttaja 
Paimion puoleltakin. Miten 
itsenäinen piiri on suhtees
sa Paimion pääkonttoriin?

-  Kyllä tämä nykyisin on 
niin itsenäinen, kuin voi ol
la, sanoo piiripäällikkö Län
siaho. -  Kaikki aloitteet te
kemisistä lähtevät täältä. 
Kyllähän pääkonttori meitä 
hieman paimentaa, kuten 
on ymmärrettävääkin, mut
ta kuitenkin ne aloitteet, 
mitä täällä tehdään, mene
vät hyvin pitkälti läpi. Varsi
naista rahatoimistoa täällä 
ei ole, mutta palkanlasken
ta tehdään täällä niin pit
källe, että palkkakonttorilla 
ei enää ole muuta tehtävää 
kuin naputella ne tietoko
neeseen, joka kirjoittaa 
maksumääräykset pan
keille.

Henkilöstö nykyään 
nuorta

Mikä on Kosken Tl piirin 
henkilöstöluku?

Piiripäällikkö Länsiaho 
kertoo, että henkilöluku on 
14 ja ollut se sama jo var
sin monta vuotta. -  Nyt 
näyttää olevan se tilanne, 
että lähiaikoina täytyy hen
kilöstöä lisätä yhdellä kont
toristilla -  todennäköisesti 
jo tämän vuoden puolella.

Vaikuttaa siltä, että piirin 
työntekijät tällä hetkellä 
ovat iältään melko nuoria.

-  Niin he ovatkin, myön
tää Länsiaho. -  Tässä 
muutaman viimeisen vuo
den aikana ovat kaikki van
hemmat miehet siirtyneet 
eläkkeelle, nyt vuoden 
vaihteessa viimeisin, Saari
sen Veikko. Nyt ei olekaan
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Piirin tukikohdan rakennukset ovat tilavia ja tarkoituksenmukaisia. Avaralla pihalla on tilaa 
käännellä. Edessä varasto, takana matalampi konttorirakennus.

odotettavissa eläkkeelle 
lähtemisiä ihan pian. Niistä, 
jotka täällä silloin olivat, 
kun n. 12 v. sitten tulin 
tänne ovat enää paikalla 
maastosuunnittelijamme 
Timo Reunanen ja kontto
risti Päivi Hilden.

-  25 -40  ikävuosien välil
le täällä sijoitutaan, lisää 
piiriteknikko Kivi.

-  Puolet on siinä 40 pin
nassa, Timo jo hiukan 
ylikin.

Timo Reunanen itsekin 
naureskelee, että muuta
ma vuosi sitten hän oli 
täällä varsin nuori ja nyt on 
firman vanhin. Sellaisia yllä
tyksiä saattaa työelämässä 
tulla eteen.

Olen jotenkin saanut sen 
käsityksen, että sähköyhti
ön työntekijät ovat melko 
uskollisia työnantajalleen. 
Onko tosiaan niin, että vain 
harvat täältä lähtevät pois 
ennen eläkeikää?

-  Ei kyllä kovin montaa, 
vain yksi on minun aikanani 
täältä mennyt toiseen työ
paikkaan, vastaa Länsiaho. 
-  Nämä kaverit täällä ovat 
pääosin sellaisia, että heillä 
on jokin pieni tila, jonka 
hoito menee siinä ohessa. 
Toki tämä työnä on varsin 
rankkaa, ei tuo linjojen ra
kentaminen niitä keveimpiä 
hommia ole. Ja nuo vika- 
korjaukset ovat pahimpia, 
kun ne monasti tulee yöllä 
ja kehnolla ilmalla. Joskus 
tulee mieleen, että laki
määräinen eläkeikä saisi 
joissakin hommissa olla al
haisempi. Ei tunnu oikein 
mukavalta lähettää tuollai
nen kohta 65 vuotta täyttä
vä mies syyspimeällä kor
jaamaan jotakin vikaa tuol
la maastossa. Mutta nyt 
meillä tosiaan porukka on 
nuorta ja tervettä -  töitä 
tehdään vielä nuoruuden 
innolla.

Viime kesänä niitä kor
jaustöitä taisi olla hieman 
tavallista enemmän?

-  No, viime kesä tosiaan 
oli sellainen risainen, että 
välillä meillä oli työtä vuo
rotta. Mutta edellinen kesä 
oli sitäkin hiljaisempi, ei uk
konen sekoittanut, oli vaan 
kylmää ja sateli vettä.

Normaalit työkohteet
Onko piirillä nyt mitään eri
koisprojektia meneillään?

Länsiaho: Ei nyt ole mi
tään, ihan normaalia ra

kennustoimintaa vaan on 
menossa. Toki ne ovat ai
ka suuria, esim. Koskelta 
Marttilan suuntaan on me
nossa 20 kilovoltin johdon 
peruskorjaus ja siinä sa
malla tehdään muuntopii
rien jakoja. Siinä on oltu ih
misten riesana pari kuu
kautta ja vielä jokin aika 
täytyy olla. Sitten se saakin 
sen suurjännitejohdon

osalta olla rauhassa tuollai
set 35 vuotta. Ensi vuonna 
sitä jatketaan mahdollisesti 
Ollilaan asti, tai voi olla, et
tä se siirtyy seuraavaan 
vuoteen. Näihin verkonra- 
kennustöihin on viimeisen 
kolmen vuoden aikana 
budjetoitu n. 3 ja puoli mil
joonaa mk per vuosi.

Onko jotakin eroavuutta 
talven ja kesän töillä?

-  Takavuosina ne työt 
olivat hyvin samanlaisia, 
kertoo piiripäällikkö Länsi- 
aho. -  Mutta muutama 
vuosi sitten, kun tuo Kyrön 
rakennusyksikkö lopetet
tiin, niin piireille tuli entistä 
enemmän tätä linjanraken- 
nustyötä, ja se on muutta
nut työskentelyämme niin 
että talviaikaan nostetaan 
pylväitä pystyyn mahdolli

Paimion pääkonttorista on tullut tarkastusteknikko Hannu Mutila käynnille Kosken piiriin. 
Piiripäällikkö Länsiahon työhuoneessa selvitellään tehtyjä ja teon alla olevia töitä.
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simman paljon, että ros- 
puuttoaikana riittäisi töitä 
työryhmille. Kesäaika on 
sitten hyvin pitkälle uudis
rakentajien palvelua. Kun 
nykyisin kesälomat ovat ai
ka pitkiä, niin nekin hauk- 
kaavat oman osansa kesä- 
ajasta. Varsinaista verkon 
saneeraustyötä kuitenkin 
vähemmän tehdään ke
sällä.

-  Sitten myös kaikenlai
set huoltotyöt ovat varsin 
oleellinen osa kesällä, huo
mauttaa Tero Kivi.

En voi kehua olevani mi
kään terävä huomioija, 
mutta sen olen pannut 
merkille, että pienjännite- 
puolella ei enää paljon näe 
avojohtoja. Vedetäänkö nii
tä sinne laisinkaan?

Piiripäällikkö Länsiaho 
vahvistaa, että ei tosiaan
kaan, vaan kaikki pienjän- 
nitepuolella vedettävä johto 
on ns. puistokaapelia. Hän 
kertoo, että myös maakaa- 
pelin käyttö on lisääntynyt 
haja-asutusalueillakin.

-  Näillä alueilla kun suu
rin osa maista on viljelyk
sellä, niin pylväät ja haruk- 
set ovat viljelyksen haitta
na. Toki ei aina tahdo löy
tyä tilaa maakaapelillekaan, 
mutta ainakin toivon, että 
siihen suhtauduttaisiin hiu
kan myönteisemmin. Kyllä 
se varmaan suuremman 
hyödyn maankäytölle an

taa kuin maanpäällinen 
linja.

Onko ilmennyt pahojakin 
hankaluuksia tässä suh
teessa?

-  Ei mitään ylitsekäy- 
mättömiä, toteaa Länsi- 
aho. -T ie tenkin isännällä 
on aina oma mielipiteensä 
maansa käytöstä, ja säh
köyhtiöllä se hankaluus, et
tä sillä ei ole omaa maata, 
vaan me touhuamme tois
ten mailla, mutta aina on 
neuvonpidolla päästy aina
kin jonkinlaiseen yhteisym
märrykseen.

Verkostoa pitkälti 
kuluttajaa kohti
LSSOy:n Kosken piirissä 
on sähkönkuluttajapisteitä 
vähän yli 7000. Verrattuna 
muihin piireihin on täällä 
verkostoa varsin runsaasti 
kulutuspaikkaa kohti, joh
tuen kai siitä, ettei alueella 
ole mitään isompaa taaja
maa. Linjamäärä pienjänni- 
tepuolella on vähän vajaa 
1200 km ja suurjännite- 
puolella hieman yli 600 km. 
Muuntoasemia on pyöre- 
ästi 560 kpl.

Löytyykö piirin alueelta 
vielä sellaisia paikkoja, jois
sa ei ole sähköä?

-  Kyllä löytyy, todistaa 
piiripäällikkö Länsiaho. 
-J o k a  vuosi tulee eteen 
sellaisia kohteita, että on 
kauan ja jatkuvasti asuttu

ja nyt vasta otetaan sähkö. 
Viimeksi sellainen paikka 
oli Pöytyän puolella. Uusiin 
taloihin kyllä aina vedetään 
sähköt. En ole edes kuullut 
kenenkään sanovan, että 
hän rakentaa, mutta ei aio 
ottaa sähköä.

Maksuvaikeuksiakin 
ymmärretään
"Laskun maksamatta jät
täminen saattaa aiheuttaa 
sähköntoimituksen kes
keyttämisen” uhataan säh- 
kölaskulomakkeen taka
puolella. Onko sellaista 
myös tapahtunut?

Länsiaho: Ikävä kyllä,
joskus niitäkin tulee. Me
hän emme täällä hoida var
sinaista maksuliikennettä, 
mutta kun Paimiossa mak- 
suvalvonnassa havaitaan 
häiriöitä maksuissa, niin 
ensin he aikansa lähettävät 
postia sähkönkuluttajalle ja 
sen jälkeen meille, jossa 
kehottavat ryhtymään tar
vittaviin toimiin. Ovathan 
ne ikäviä toimia, mutta ei 
niitä kannata ottaa siltä 
kannalta, että me niitä kiu
santeoksi tekisimme -  sii
nä on vaan käsky käynyt, 
että pitää vähäksi aikaa 
keskeyttää sähkön tulo. 
Vähemmän näitä kuitenkin 
enää tapahtuu.

Tuntuu kuitenkin mah
dolliselta, että maksu saat

taa joskus unohtua tai 
maksulomake mennä huk
kaan, tai jopa sellainenkin 
tilanne, ettei ole rahaa 
maksuaikana, vaikka aikoi- 
sikin maksaa. Mitä silloin?

-  Sellainen on ihan ym
märrettävää, myöntää piiri- 
päällikkö. -  Mutta kyllä sen 
arvaa, jos joku uusi nimi 
tulee karhumalistallemme, 
että siinä on sattunut jokin 
sekaannus. Pääosin ne 
ovat sellaisia vanhoja tuttu
jamme, jotka siellä listalla 
yleisemmin esiintyvät.

-  Ja jos tosiaan on niin, 
ettei sillä hetkellä pysty las
kua maksamaan, niin meil
le voi aina soittaa ja sopia 
uudesta maksuajasta, sa
noo Tero Kivi. -  Tilapäisen 
maksuhäiriön sattuessa 
onkin pahinta, jos ei reagoi 
millään tavalla, jatkaa Län
siaho. -  Paras on ottaa rei
lusti yhteyttä ja sanoa, että 
nyt ei kykene, vaan mah
dollisesti vasta ensi kuus
sa. Kaikki tämmöiset jär
jestelyt ovat mahdollisia, ei 
se niin päivän päälle ole.

Vioista voi aina ilmoittaa
Sähköhäiriöt ovat nykyisin 
varsin harvinaisia, mutta 
joskus niitäkin sentään tu 
lee. Ilmeisesti jokainen tie
tää, että työaikana voi vias
ta soittaa piirin toimistoon, 
mutta entä iltaisin ja viikon
loppuisin?

Länsiaho: Jos sähkö
häipyy, ja oletetaan, että 
on perjantai-ilta ja kaikki 
lähteneet töistä, niin vika- 
päivystys tuolla Paimiossa 
ottaa ilmoitukset vastaan; 
siellä on käyttökeskukses- 
sa jatkuva päivystys. Sieltä 
sitten lähetetään tieto piirin 
päivystäjälle, joka lähtee 
tutkimaan tilannetta. Että 
ompa mikä vuorokauden 
tai vuodenaika tahansa niin 
sähköyhtiöstä "löytää ys
tävän".

Ystävällisyyttä ainakin, 
sen käynnilläni huomasin. 
Piiripäällikkö Länsiaho ker
too lopuksi, että suorite
tuissa tutkimuksissa on to 
dettu juuri Kosken piiriläis- 
ten olevan parhaiten selvil
lä sähköntuottajansa asi
oista. Syytä siihen ei kui
tenkaan ole paremmin sel
vitetty.

-  Nähtävästi täällä vielä 
ollaan lähempänä ihmisiä 
kuin muualla, piiripäällikkö 
Länsiaho arvelee.

Varastotiloissa on siistiä kuin juhlasalissa. Kaikki tarvikkeet ja työvälineet ovat omilla 
paikoillaan, josta ne löytää ilman isompaa etsimistä.
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Lumi vähissä -  hiihtoviesti 
uitenkin

Odottelua
Tämän vuoden tammikuun 
28 päivänä oli Kosken ur
heilukentän liepeille ko
koontunut joukko ihmisiä, 
jotka mukaan eksynyt toi
mittaja tunnisti Kosken 
Kaiun hiihtoaktiiveiksi. Mu
kana oli yksi perin outokin 
otus, kuvassa vasemmalla 
näkyvä pitkäpartainen lu
mimies. Ilmassa tuntui ole
van pientä jännitystä, jota
kin siinä odoteltiin -  mutta 
mitä?

Järjestymistä
Asia selveni. Puiden väliin 
oli pingotettu maalivaate, 
jossa luki suurin kirjaimin: 
"Suomen Hiihtoliitto 80 
Juhlaviesti” . Siis Koskelle
kin oli nyt saapumassa tä
mä Lapista joulukuun puo
livälissä lähtenyt juhlaviesti, 
joka kolmea reittiä myöten 
kulki halki Suomen kun
nasta kuntaan ja päätyi lo
pulta Lahden MM-kisojen 
avajaisiin. Kosken viesti
joukkue ryhmittyi valmiiksi 
maalivaatteen alle otta
maan vastaan Somerolta 
tulevaa viestiä. Vasemmal
la viralliset vastaanottajat, 
kunnan puolesta kunnan
johtaja Aimo Suikkanen ja 
Kaiun puolesta hiihtojaos
ton puheenjohtaja Vilho 
Salonen.
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Viesti saapuu

Sieltä viestintuojat saapui
vatkin, hiihtäen tulivat pit
kin urheilukentän laitaa. 
Tuskin he aivan Somerolta

Tervehdyksiä
Viestiauton vahvistimien 
kautta kunnanjohtaja Suik
kanen toivotti viestin ja 
viestintuojat tervetulleeksi 
Koskelle. Sitten nuori so
merolainen hiihtäjätyttö luki 
Matti Oksasen pitelemään 
mikrofoniin viestin mukana 
seuraavan tervehdyksen, 
joka kuului näin: "Suoma
lainen hiihto on vanha, 
muttei vanhanaikainen 
asia. Vuosisatojen takainen 
välttämätön kulkemistapa 
on aikojen myötä muuttu
nut monipuoliseksi suksilla 
liikkumiseksi -  ladulla, 
mäissä ja rinteissä. Suo
men Hiihtoliiton 80-vuotis- 
juhlaviesti tulee Pohjolan 
periltä ja kertoo suomalai
sen hiihdon maineikkaista 
vuosikymmenistä. Se 
muistuttaa myös niistä tu 
hansista mahdollisuuksis
ta, joita talvinen kansalli
surheilu meille nykyisin tar
joaa. Lähtekäämme suksil
le -  kuka omaksi tervey- 
dekseen ja huvikseen, ku
ka kilpailukuntoa tavoitel
len. Ilo on yhteinen.”

saakka olivat hiihtäneet, 
sillä poikkeuksellisen lauhat 
tammikuun säät olivat su
lattaneet lumen varsin vä
hiin, pelloilta lähes koko
naan pois. Somerolaisten

joukkue -  Esan ja Voiman 
hiihtäjiä -  pysähtyi Kosken 
joukkueen taakse. Kisa- 
maskotti Nestori seurasi 
tapahtumaa tyytyväisenä 
myhäillen -  luulisin.

Viesti vaihtuu
Sen jälkeen Someron vies
tijoukkueen johtaja Reijo 
Vaha luovutti koskelaisille 
aidolla poronnahalla pääl
lystetyn viestikotelon, jonka 
sisässä viesti oli. Seuraa- 
vana päivänä Kosken jouk
kue kuljetti viestin Martti
laan, josta se Salon seu

dun ja Uudenmaan kautta 
matkasi Lahteen. Koruton, 
mutta lämminhenkinen ti
laisuus Kosken urheiluken
tän liepeillä oli ohi. Vielä 
kuitenkin vietettiin Koulu
keskuksen ruokalassa lep
poisa kahvihetki. Lumipyry
jä tietysti toivottiin. □
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Pitkämäki, jonka 
nimenä kartassa 
on Tausanmäki, on 
vaikea kuvattava, 
koska se on 
kokonaan metsän 
peitossa. Tuosta 
se kuitenkin alkaa 
ja jossakin tuossa 
on ollut aikoinaan 
Tausan riihi, jonka 
luokse Matti vei 
Pirun,
kuljetettuaan häntä 
ympäri mäkeä.

Vannoja tarinoita
Tauselasta

Tänä vuonna 100 vuotta täyttävän Kosken 
nuorisoseuran kotiseutuarkistosta on löytynyt mm. 
kolme vanhaa tarinaa, jotka tauselalainen Lennart 
Larkki on kirjoittanut ja jättänyt arkistoon v. 1936. 
Ensimmäinen tarina on selvitys Tauselan 
Pitkämäen nimestä, ja on sen Larkille kertonut 
Tauselan Kärpän vaari Kustaa Kujanpää. Toinen 
tarina kertoo sen, miten Tauselan Tuomarmäki on 
saanut nimensä, kertojana on ollut Tuomarmäen 
tilan entinen isäntä Simo Tuomarmäki. Kolmas 
tarina kertoo Tuomarmäen tervahaudasta ja sen on 
kertonut Kuusjoen Raatalan Tuomarojan isäntä 
Kalle Seitz. Tarjoamme tarinat lukijoille sellaisina, 
kuin Lennart Larkki ne aikoinaan on kirjoittanut.

Pitkämäki
Kosken T.l. pitäjän Tau
selan kylässä on niin 
kutsuttu Pitkämäki, tä
mä mäki on kylän poh
joisemmassa päässä, ai
van Paimion joen lähet
tyvillä ja  lähellä Tausan 
taloa ja  kuuluu siitä osa 
myös Tausan maihin.

Tämä mäki on saanut 
Pitkänmäen nimen siitä, 
että silloin kun Piru oli 
Matin kanssa eksynyt tä
hän mäkeen, taikka pa
remmin sanoen Matti oli 
eksyttänyt Pirun, koska 
heille oli tullut jostakin 
riita ja  Matti oli tahtonut 
kostaa sen Pirulle, ja  nyt 
oli hyvä tilaisuus. Hän 
rupesi väittämään, että 
tämä mäki on hänen ja  
on niin hirveän suuri, et
tei sitä yhdessä viikossa 
ehdi ympäri käydä. Kyllä 
sen ehtii, sanoi Piru. Ei
kä ehdi, sanoi taas Mat
ti. Kyllä, sanoi Piru, ei
hän tämä ole kun 500 
m. pitkä ja  leveä (jonka 
suuruinen mäki todelli
suudessa on). Mutta kun 
ei siinä muuten päästy 
yksimielisyyteen, niin 
lyötiin vetoa, ja  sitten 
kiireesti mittaamaan. 
Matti kun nyt taas aikoi 
voittaa vedon Pirua pet
tämällä, kuten niin mo
nasti ennenkin oli pettä
mällä voittanut.

Matti käveli edellä ja  
Piru perässä ja  käveltiin 
siten, että mentiin ym
pyrää, ensin pienempää 
ja  sitten vähitellen aina 
suurempaa (syystä ettei 
Piru olisi havainnut Ma
tin petosta.) Kun oli 
5 päivää ja  yötä kävelty 
saavuttamatta toista 
päätä rupesi Piru valitta
maan, että hänen pään
sä tulee ihan pyöräälle 
ja  sanoi, että kyllä aina 
tämä on pitkä mäki... 
Tähän sanoi Matti että

sinun pääsi tulee pyö
räälle sen vuoksi, kun 
häviät vedon. Sitten kun 
päivällä jo  oli tullut kulu
neeksi 8 vuorokautta, 
niin Matti vei Pirun Tau
san riihen luo ja  sanoi 
että nyt ollaan toisessa 
päässä ja  eikös vain ol
lutkin pitkä mäki. Oli 
kyllä, sanoi Piru, ja  Matti 
jätti Pirun riihen luo ja  
meni vedon voittaneena 
töihinsä. Tästä sitten on 
tullut ainakin osaltaan 
Pitkän-mäen nimitys.

Tuomarmäki
1850. vaiheilla oli Valti
on sen aikaisesta Hovi
oikeudesta eroitettu 
eräs tuomari, joka oli 
menetellyt väärin lakeja 
tuomitessaan. Ja eroi- 
tettaessa Hovioikeudes
ta hänet oli häväisty ja  
käsketty poistumaan 
niin kauaksi kuin Pippuri 
kasvaa. Mutta hän ei ha
lunnut poistua pois ih
misten ilmoilta, vaan oli 
edelleen ja  sanoi: "Itse 
en mene mutta vieköön 
jos saavat." Kyllä yksi 
mies aina saadaan, sa
noivat Vallesmannit ja  
heittivät vaatteen hänen 
päähänsä ja  läksivät kul
jettamaan häntä maan 
sydämmeen, ja  toivat 
hänet Tauselan taka
maille, jotka olivat sil
loin vielä metsän peittä
mät ja  jättivät hänet sit
ten rauhaan ja  menivät 
itse takaisin Kaupunkin 
meluihin.

Suvi aika kun o lija  yöt 
lämpömät, laittoi hän it
sellensä havuista majan 
ja  nukkui siinä. Ruak- 
seen hän käytti kalliosta 
kaivamaansa niin sanot
tua Pinttua joka on hyvin 
ravitsevaa, ja  metsän
riistaa kun oli silloin vie
lä runsaasti hän myös 
pyydysteli paistoi sen 
valkeassa ja  söi sitten
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Tästä, Tauselan tien kaarteen takaa alkaa 
nousunsa Tuomarmäki, joka jatkuu välillä 
laskeutuen ja taas kohoten Kuusjoen 
puolelle saakka.

Pintun kera.
Rakenti myös Kesän 

kuluessa itsellensä Hir
sistä pienen tuan, jossa 
sitten vietti talven, edel
leen eläen Pintun ja  riis
tan kera.

Ja tästä on saanut sit
ten nimensä se mäki 
jossa hän asui ja  jossa 
vieläkin asutaan nimit
täin Tuomarin mäki. Tä
mä Tuomarin mäki on 
tullut sitten nimeksi sen 
vuoksi, kun ei tietty tä
män asujan muista ni
mistä, se vaan oli saatu 
tietää, että tämä asuja 
oli joku entinen Tuoma
ri, ja  hänen asuinpaik
kaansa sanottiin vain yk
sinkertaisesti Tuomar- 
mäeksi, koska kieli mur
re sopii siihen parem
min kuin Tuomarin mäki 
nimitykseen. Tästä sit
ten johtuu vielä nytkin 
tämä Tuomarmäki ni
mitys.

Tuomarmäen tervahauta
Kosken T.l. Pitäjän Tau
selan kylässä olevassa 
Tuomarmäessä on ter
vahauta, jossa on keitet
ty tervaa useita vuosi
kymmeniä, ja  on vielä 
nytkin miltei Kosken 
kuuluisin tervahauta. 
Jossa keväisin poltetaan

suuret määrät tervas
kantoja tervaksi.

Tämä Tervahauta on
kin siksi hyvä nähtävyys 
että kannattaa katsella 
kun se on toiminnassa, 
ja  savu tupruaa suurena 
pilvenä ilmaan, siinä on 
sellaiset pitkät torvet ja  
suuri kuoppa, joka sit
ten täytetään pilkotuilla 
tervaskannoilla ja  tuko- 
taan päältä maalla ja  sit
ten laitetaan valkea näi
hin kantoihin, ja  kun se 
palaa niin torvista alkaa 
virrata sakeata tervaa. 
Häistä torvista sitä sitten 
on tullut sitä kuuluisaa 
tuomarmäen tervaa jota 
on myyty Salossa ja  Tu
russa myös muuallekin 
on sitä viety paljon, kos
ka sen maine on ollut 
kuulua, kuten lau ttaan 
kin, "että se terva oli sa
keaa kun Tuomarmäes- 
tä saatiin puukkolla 
poikki sitä veivailtiin, ja  
aina se oli hyvää käytellä 
jos Rekiä tai Kärryjä ter
vailtiin." Sananparsi taas 
sanoo että "Eläköön ko
titeollisuus ja  Tuomar
mäen terva haudat."

□

Toimittajan 
nurkka

Oikaisu 
Yli-Urmaan 
tarinaan

•  Viime vuoden viimeises
sä Koskelaisen numerossa 
oli -  muistattehan -  tarina 
Sorvaston Yli-Urmaan ta
lon kohtalosta. Ilmeisesti 
kirjoitus herätti huomiota, 
koska toimittaja sai siitä 
melko paljon palautetta. 
Valitettavasti kirjoitukseen 
oli eksynyt ainakin yksi pa
ha virhe. Siellä loppupuo
lellahan kerrottiin, että Yli- 
Urmaan päärakennus siir
rettiin palaneen talon tilalle 
Someron Vilukselan Särk
kiin. Vilukselaan se kyllä 
siirrettiinkin, mutta se tila ei 
ollut Sarkki vaan Kylämäki. 
Tilat ovat kyllä aivan vierek
käin, mutta Särkin omistaa 
nykyään Väinö Vitali ja 
Heikki Kärrin tila, josta siis 
tarinassa piti puhua on Ky
lämäki. Erehdys johtui siitä, 
että katsoin nimet kartalta, 
jossa Särkin nimi sattuu 
olemaan ehdottomasti lä
hempänä Kylämäen kuin

Särkin rakennuksia, enkä 
sitten huomannut tarkistaa 
asiaa joltakin sellaiselta, jo
ka olisi tietänyt. Pyydän 
anteeksi erehdystäni ja ko
etan vasfedes olla huolelli
sempi -  jos se nyt sitten 
onnistuu. "Ihminen on 
erehtyväinen", sanoo van
ha sananlaskukin. Kuulin li
säksi, että myös Yli-Ur
maan rakennusten sijaintiin 
nähden kirjoituksessa olisi 
ollut jokin virhe, mutta tar
kempia tietoja siitä en ole 
saanut.

Myös melko lailla suullis
ta palautetta on aiheutta
nut prof. Keijo Holstin lä
hettämä ja samassa leh
dessä julkaistu oikaisukirje 
"Tohtori-M ikon" sukuni
mestä. Eräät entisistä asi
oista kiinnostuneet van
hemman polven koskelai
set ovat olleet sitä mieltä, 
että Mikon virallinen suku
nimi sittenkin olisi ollut juuri 
Tammelin. Kerrotaan, että 
rovasti Närvilläkin oli tapa
na puhutella Mikkoa sano
malla: "Sinä Mikko Tam
melin..." Voisi arvella, että 
ainakin seurakunnan kirk
koherra olisi ollut selvillä 
tuosta sukunimestä, mutta 
mene ja tiedä... Ehkä on 
paras puhua vain "Tohtori- 
M ikosta", silloin ainakin 
kaikki tietävät, ketä sillä 
tarkoitetaan. □
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Emil Heikkilä
Maatalouden edistäminen 

sydämenasia

Vanhojen koskelaisten jalanjäljillä

On ilmeistä, että Emil Heikkilän tunsivat 
Koskella lähes kaikki hänen aikalaisensa. Tuskin 
täällä on sellaista maatilaa, jossa hän ei olisi 
käynyt, ja kun hän lisäksi osallistui yleensä 
jokaiseen maatalousalan tilaisuuteen -  monasti 
puhujana tai esitelmöitsijänä -  niin hänet kyllä 
muistetaan, vaikka hän ei koko elämäänsä 
Koskella elänytkään. Kun hän kuitenkin poistui 
keskuudestamme jo 7 vuotta sitten ja sitä ennen 
oli jonkin aikaa eläkkeellä, niin varmaan on aika 
palauttaa mieliin hänen merkittävä työnsä ja 
toimintansa tässä kunnassamme ja sen 
pääelinkeinon eli maatalouden parissa. Emil 
Heikkilä oli todellakin maatalouden puolestapuhuja 
ja edistäjä -  agrologi, neuvoja, kokeiden ja 
kilpailuiden järjestäjä, maanviljelijöiden innostaja 
heidän työssään. Tämä kirjoitus perustuu 
haastatteluun, joka tehtiin n. puoli vuotta ennen 
hänen kuolemaansa. Hän oli jo sairas ja fyysisesti 
väsynyt, mutta äly toimi yhtä terävänä kuin
e n n e n k in . Emil Heikkilä ikämiehenä viettäessään rauhaisia eläkepäiviään

Kosken Tuimalassa.

Tulo Koskelle
Emil Heikkilä syntyi Hä
meen läänin Koskella 
1898.

-  Olen joutunut Koskelta 
Koskelle. Useamman ker
rankin, kun olen täältä välil
lä yrittänyt poiskin, mutta 
aina tullut takaisin.

Hän oli maatilan poika, 
sisaruksistaan vanhin. Mieli 
paloi jo varhain opintielle, 
mutta siihen aukeni tilai
suus vasta 26-vuotiaana.

-  Minä jouduin vanhim
pana olemaan kotona, isä 
sairasteli, ja kansalaisso
dan ajat menivät siinä ko
konaan. Täytyi olla niin 
kauan kun minua 5 ja puoli 
vuotta nuorempi veli pääsi 
miehen ikään. Sitten lähdin

14. maaliskuuta 1924; esi- 
harjoittelun tein Lohjalla 
Vatjalan kartanossa ja siel
tä menin Mustialaan.

Lukuvuoden päätyttyä 
Emil Heikkilä aikoi mennä 
kesäksi Peräpohjolan 
maanviljelysseuran palve
lukseen, mutta toisin kui
tenkin kävi.

-  Lehtori Laiho käski mi
nut puheilleen ja sanoi: 
"Menkää nyt Tl Koskelle, 
siellä on paikka teille, minä 
olen hommannut aika hy
vän palkankin." En tiedä, 
miksi hän minua tänne toi
mitti, mutta en voinut kiel
täytyäkään, kun opettaja 
niin oli järjestänyt. Tulin va
punpäivänä Mellilän ase
malle, Heikkilän Heikki oli

siellä vastassa ja tulin hä
nen autossaan tänne.

Emil Heikkilän Koskelle 
palkannut instanssi oli use
an alan toimikunta, johon 
kuuluivat 6 pienviljelijäin yh
distystä, osuuskassa, mei
jeri ja osuuskauppa. Maa
miesseurakin Koskella oli, 
mutta se oli lähes nukahta
nut, eikä ollut toimikunnas
sa mukana. Ensimmäinen 
kokemus Koskella ei ollut 
aivan miellyttävä.

-  Oli järjestetty niin, että 
tämä toimikunta oli koolla 
kartanossa ja menin sinne. 
Maanviljelysneuvos Nyberg 
tuli rapulle vastaan, katsoi 
siitä ylempää minua päästä 
kantapäihin -  olin kai kovin 
mitättömän näköinen -  ja

hän möläytti siinä tapansa 
mukaan karskisti: "Tekö 
täällä sitten rupeatte meitä 
neuvomaan?!”  Kyllä minua 
harmitti, ajattelin käännän
kö heti kantapäät ja lähden 
pois. Mutta sitten hän sa
noi ihan kohteliaasti: "O l
kaa hyvä ja käykää si
sään.”  Siellä sitten ruvettiin 
ajattelemaan, mitä teh
dään.

Työtä riitti
Toiminta keskittyi enim
mäkseen niihin pienviljeli
jäyhdistyksiin, joissa tehtiin 
viljely- ja lannoitekokeita. 
Myös viljelyskarttoja Heik
kilä teki niin paljon kuin eh
ti, ja lisänä oli vielä valistus
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toiminta. Hän kävi järjestö
jen kokouksissa ja piti esi
telmiä; olihan hänellä tun
netusti taito puhua missä 
tilaisuudessa tahansa. Kul
kuvälineenä oli polkupyörä 
ja tiet olivat huonoja ja ku
raisia, kun sattui lisäksi ole
maan sadekesä.

Vaikuttiko Koski silloin 
edistyneeltä pitäjältä?

-  Minä luulin sen olevan 
edistyneempi, kuin se sit
ten olikaan. Ei täällä esim. 
maamieskoulun käyneitä 
isäntiä ollut montaakaan, 
muutamia sentään. Eikä 
karjakaan silloin niin hyvää 
ollut, vaikka meijeri toimi 
hyvin; lehmät lypsivät siinä 
2-3000 kilon paikkeilla, vä
ki rehuja ei käytetty ollen
kaan.

Neuvontaa siis tarvittiin. 
Mutta miten isännät suh
tautuivat neuvoihin, ottivat- 
ko he ne varteen?

-  No, toiset ottivat toiset 
ei. Kyllä he aika tavalla kui
tenkin keskustelivat, eivät 
mitenkään näyttäneet, että 
olisivat aliarvioineet, vaikka 
tietysti he voivat ajatella 
mitä tahansa, mutta esille 
se ei tullut. Semmoisissa 
touhuissa meni se kesä, 
sitten menin lokakuussa 
Mustialaan jatkamaan 
opiskeluani.

Paluu Koskelle
Koulun päätyttyä ei Emil 
Heikkilällä ollut mitään ai
komusta palata Koskelle, 
vaan hän oli jo opiskelun 
kestäessä varannut paikan 
Tuusulasta. Mutta kuinkas 
taas kävikään?

-  Joulun jälkeen, kun 
olin kotona, tuli kirje opet
taja Kokkiselta. Koskella oli 
aloitettu maatalouskerho- 
toiminta -28 -  Franssilan 
veljekset olivat panneet 
sen alulle -  ja sitten oli yh
distetty maatalousneuvo
jan ja kerhoneuvojan to i
met ja he pyysivät minua 
siihen. Minä kovin ajattelin, 
että mitä nyt teen, kun oli 
paikka jo muualla, mutta 
sitten pistin niin kovan 
palkkavaatimuksen, että 
uskoin heidän hylkäävän 
sen. Mutta ne pahukset 
kuitenkin hyväksyivät, enkä 
minä sitten enää voinut 
kieltäytyä. Niin hyvää palk
kaa minulla ei suhteellisesti 
ole ollut sen jälkeenkään. 
Mutta siinä oli myös kaksi

hommaa ja piti keskittyä 
vähän kumpaankin ja jä t
tää tekemättä, mitä ei ehti
nyt. Täällä oli silloin 130 
kerholaista ja kyllä minä sii
täkin hommasta tykkäsin.

On kerrottu muulta ta
holta, että myös kerholai
set tykkäsivät neuvojas
taan, varsinkin tyttökerho- 
laisten sanotaan olleen ko
vin ihastuneita häneen. Sii
nä sitten kului viitisen vuot
ta ja tuli se 30-luvun pula- 
aika. Kun kaikessa oli olta
va tarkkana, niin Kosken 
isännät päättivät lopettaa 
maatalousneuvonnan "ta r
koitustaan vastaamatto
mana". Heikkilälle olisi vie
lä jäänyt kerhoneuvojan 
toimi, mutta kun palkka 
putosi puolella, niin hän otti 
siitäkin eron ja meni neljän 
pitäjän maamiesseuraliiton 
palvelukseen Tarvasjoelle.

Vaellusvuodet
Mutta tuntui se lama Tar- 
vasjoellakin ja palkanmak
sussa oli vaikeuksia. Emil 
Heikkilä päätti hakeutua 
jonkin isomman järjestön 
palvelukseen ja tässä ta
pauksessa se oli Kuopion 
maanviljelysseura.

-  Siellä oli perustettu 
sellainen sadontarkkailuyh- 
distys -  se oli länsi-Savoa 
ja asuinpaikkanani Karttu
la. Siinä oli 32 tilaa, joissa 
piti tehdä se kirjanpito; joka 
kasville laskettiin kannatta
vuus, ja se oli aika iso työ. 
Sitten siihen yhdistettiin 
myös maamiesseuratyö ja 
minut pantiin sihteeriksi. 
Siellä vesistöjen pirstomalla 
alueella oli matkat pitkiä, 
polkupyörällä ajelin 60 kilo
metrinkin matkoja. Ja kivik
koisia maita, ei tahtonut 
saada koekenttiäkään so
pimaan. Muuten siellä oli 
lupsakasta olla, vilkasta vä
keä siellä.

Heikkilä viihtyi savolais
ten parissa kaksi vuotta, 
palasi sitten heimoveljiensä 
hämäläisten joukkoon. 
Paikkaajana oli Hämeen 
läänin maanviljelysseura ja 
työnä viljelysmaiden luoki
tus ja kartoitus Somernie- 
mellä. Se oli kuitenkin vain 
yhden kesäkauden työ ja 
loppui ennen joulua.

-  Sitten oli Satakunnan 
maanviljelysseuralla sa
manlainen kartoittajan 
paikka auki ja satuin pää
semään sinne heti tammi

kuussa, etten työttömänä 
ollut oikeastaan lainkaan. 
Se työkin miellytti minua, 
kun olin sitä jo jonkin ver
ran tehnyt, ei tarvinnut ta
pella niiden kituvien maa
miesseurojen kanssa ja oli 
itsenäistä työtä.

Pitkään hän ei viipynyt 
Satakunnassakaan, sillä 
kerran Loimaalla käydes
sään hän tapasi Varsinais- 
Suomen maanviljelysseu
ran toiminnanjohtajan 
maisteri Väylän, joka sai 
houkutelluksi hänet palve
lukseensa. Satakuntalainen 
toiminnanjohtaja kyllä äkä- 
mystyi pahan kerran, kun 
Heikkilä ilmoitti eroaikeis- 
taan, mutta annettava ero 
tietysti oli. Työ uudessa 
paikassa oli tuota jo tuttua 
viljelysmaiden luokitusta 
verotusta varten ja Heikkilä 
teki sitä mm. Lokalahdella 
ja Pöytyällä. Sitten syttyikin 
talvisota, jossa Emil Heikki
läkin oli mukana 3 kk, ei 
tosin rintamalla, vaan kou
luttamassa uusia sotilaita 
koulutuskeskuksessa.

Työvoimapäällikkönä
jatkosodan aikaan
Välirauhan aikana Emil 
Heikkilä määrättiin herätte- 
lemään eloon kituvia maa
miesseuroja, mutta paljon
han siinä ei ehtinyt, kun 
taas jo syttyi uusi sota, ns. 
jatkosota. Heikkilä ei enää 
joutunut rintamalle, kun oli 
ikääkin ehtinyt kertyä, vaan 
hän toimi alueneuvojana 
Koskella, Karinaisissa, 
Marttilassa ja Tarvasjoella, 
Koski asuinpaikkanaan. Si
vuviraksi hänelle määrättiin 
Kosken työvoimapäällikön 
virka, mikä ei ollut erityisen 
miellyttävä homma, mutta 
jonkunhan sekin oli hoidet
tava. Tästä Heikkilä kertoi 
näin:

-  Siinä piti työvoimaa 
hakea ja sovitella sinne 
missä tarvittiin ja ottaa siel
tä, missä ei tarvittu. Tehtä
viin kuului myös eräiden 
sellaisten tarvikkeiden os
tolupien antaminen, joita ei 
kansanhuolto antanut, 
mm. hevosten valjaiden ja 
köysien yms. Ja se oli vai
keaa, kun ei mitään tahto
nut olla saatavissa. Kaik
kein pahin oli se, kun piti 
antaa lausunto miesten 
päästämisestä työlomalle 
armeijasta. Tosin työvoi

matoimikunta oli apuna 
päättämässä, kuka katsot
tiin tarpeellisemmaksi tääl
lä, mutta kun joku mies tuli 
työlomalle, niin kohta oli 
naapurin emäntiä äkäisenä 
kyselemässä, miksi ei 
myös meidän mies pääs
syt. Ja elonkorjuun ajaksi 
piti määrätä virkailijoita 
esim. meijeristä, kaupoista 
ja muista sellaisista iltapäi
viksi maatiloille töihin. Siinä 
niitä vihamiehiä tahtoi tulla. 
Samoin siinä, kun määrät
tiin työvelvollisia; työvoima
piiristä tuli määräys, että 
niin ja niin monta miestä oli 
lähetettävä sinne ja sinne 
-  ja kukas siitä tykkäsi. 
Kyllä se niin hermoja kulut
tavaa oli, että varmaan jos
sain huoltojoukoissa olisi 
päässyt vähemmällä.

Sodan päätyttyä Emil 
Heikkilä jatkoi alueneuvo- 
jan tointaan, mutta sitten 
Varsinais-Suomen maan
viljelysseuraan oli perustet
tu järjestökonsulentin virka 
ja Heikkilä kutsuttiin sitä 
hoitamaan. Siitä tulikin hä
nen pitkäaikaisin työpaik
kansa, hän toimi siellä 16 
vuotta ja pääsi sieltä eläk
keelle v. 1963.

Kosken MM:seuran 
herätys
Sotien aikoihin Kosken 
pienviljelijäyhdistykset oli
vat väsähtäneet ja useim
mat lopettaneet toimintan
sa, vain Palojoen ja Sato- 
pään kulmilla pientä to i
mintaa ilmeni. Varsinais- 
Suomen maanviljelysseura 
rupesi silloin herättelemään 
maamiesseuratoimintaa 
uuteen uskoon, ja Emil 
Heikkilä järjestökonsulentti- 
na sai hoitaa työn toteutta
misen.

-A ja tte lin , että ensiksi 
täytyy herättää Kosken 
maamiesseura. Siinä oli 
vanhoja miehiä johtokun
nassa ja ensimmäinen työ 
oli -  vaikka se kipeätäkin 
oli -  vaihtaa ne nuorem
piin. Sitä johtokuntaa vaih
dettiin kolme kertaa mel
kein kokonaan. Kun sitten 
Martti Jokinen tuli Yli-Liipo- 
laan ja hän oli sellainen 
touhukas poika; hänestä 
tehtiin puheenjohtaja ja mi
nä hoidin sihteerin hommia 
Turusta käsin, niin sitten se 
rupesi pyörimään. Sitten 
pidettiin kaikenlaisia kilpai-
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Eemil Heikkilä...
jatkuu

luja, esim. kyntökilpailuja ja 
syksyisin järjestettiin erilai
sia näyttelyjä.

Kosken maamiesseuran 
suurin voimannäyttö oli tie
tenkin oma maatalousnäyt
tely 1949. Emil Heikkilä to i
mi näyttelyn sihteerinä, eli 
kantoi järjestelyistä suurim
man helteen. Maamiesseu

ran lisäksi näyttelyyn osal
listui useita muitakin alan 
järjestöjä.

-  Lähetin ensin kaikille 
yhdistyksille kirjeen, että 
haluavatko ne osallistua 
näyttelyn toimeenpanoon 
jollakin prosenttimäärällä, 
johon sisältyisi riski mah
dollisesta tappiosta, mutta 
myös osuus voitosta sen 
saman prosentin mukaan. 
Ei ne kaikki uskaltaneet tul
la. Hevoskasvatusyhdistys 
tuli 10 %, eräät muut 4 %.

Maatalousnäyttely oli 
suuri menestys. Sitä katso
massa kerrottiin olleen 
15000 ihmistä ja tulot ylitti
vät reilusti menot.

-  Niillä näyttelystä saa
duilla tuloilla ostettiin Hon
kamäen talo maamiesseu
ralle ja osa rahoista oli vielä 
jäljellä silloin kun tehtiin se 
lajittelijarakennus Liipolan 
nummen laitaan.

Näin kertoili Emil Heikkilä 
kodissaan Kosken Tuima
lassa hämäränä lokakuun

päivänä 1981. On varmaa, 
että hänen vaikutuksensa 
Kosken maatalouden edis
täjänä oli valtaisa, vaikka 
sen mittaamiseen ei mi
tään käteenkäyvää mitta- 
kapulaa ollutkaan. Pitikö 
hän itseään koskelaisena, 
sitä ei toimittaja tullut kysy
neeksi. Mutta eiköhän -  ai
nakin me koskelaiset tun
simme, että koskelainen 
hän oli, siitä parhaasta 
päästä.

Kosken Tl Osuuspankkiin 
uusi toimihenkilö
Kosken Tl Osuuspankkiin 
palvelupäälliköksi, 
vastuualueenaan ottolainaus 
ja maksuliikepalvelut, on 
nimitetty merkonomi Ilkka 
Harjunpää Ilmajoen 
Osuuspankista. Ilkka 
Harjunpää on Ilmajoella 
toiminut osuuspankin 
konttorinjohtajana vuodesta 
1986. Koskella Ilkka 
Harjunpää on aloittanut 
työnsä 1.2.  1989.

MYYTÄVÄNÄ
rajoitettu erä

7,25% verovapaita

Valtion Obligatioita 
( 5 0 0 . 0 0 0 - )  

Kosken Tl. Osuuspankki

Itu-palkinto Kerttu Rautomalle
V iime vuoden lopulla 

ojennettiin Mannerhei
min Lastensuojelulii

ton Varsinais-Suomen pii
rin toimesta perustetun 
Vuoden ITU-tunnustuspal- 
kinnon ensimmäinen osa- 
palkinto Turussa koskelai
selle opettaja Kerttu Rau
tomalle tunnustuksena hä
nen erittäin merkittävästä 
työstään varhaisnuorten 
parissa. Kerttu Rautomaa 
palkinnon saajaksi esittivät 
Kosken Tl kulttuurilauta
kunta, Mannerheimin Las
tensuojeluliiton Kosken Tl 
osasto ja Kosken Tl nuori
soseura. Kosken kunnan 
virastotalolla oli 29. 11. 88 
pieni, lämminhenkinen tilai
suus tämän asian merkeis
sä. Pöydän takana istu
massa keskellä Kerttu 
Rautoma kukitettuna, vas.

pitäjänneuvos Elvi Heikkilä 
ja oik. kulttuurilautakunnan 
puheenjohtaja Pirjo Liipola. 
Takana seisomassa vas. 
kuntaa edustanut kunnan
hallituksen puheenjohtaja 
Matti Mikkola, MLL:n Kos
ken osaston puheenjohtaja 
Eija Ketola, Kosken Nuori
soseuran puheenjohtaja 
Pirkko Lehto, sekä kulttuu
rilautakunnan jäsenet Mari
ta Vainio, Kaija Lehtinen, 
Seija Virtanen, Kerttu Läh
de ja Anita Suikkanen.
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Tule meille järjestämään metsäraha-asiasi maan par
haaseen kuntoon. Saat Vihreän Kullan Kortin, joka on näkyvä 
osoitus siitä, että käytössäsi on OP-Metsävakuus, Suomen 
palvelukykyisin metsävakuusjärjestelmä. Se vapauttaa Sinut 
metsävakuusongelmista yhdellä kertaa kymmeneksi vuodeksi!

Mutta Vihreän Kullan Kortti on toki muutakin kuin vain 
OP-Metsävakuuden tunnus. Se on uusia ominaisuuksia verso
va hyötykortti, joka tarjoaa käyttäjälleen rahanarvoisia etuja 
mm. metsätarvike- ja varusteostoissa sekä ammattikirjallisuu
den ja -v ideoiden hankinnassa. Ei siis ihme, että se on löytä
nyt tiensä jo tuhansien ja taas tuhansien suomalaisten met
sänomistajien taskuun. M illo in Sinä tulet hakemaan omasi?

JOS OMISTAT METSÄÄ, 
TARVITSET TÄMÄN KORTIN.
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Kun Sinulla on täm ä VISA-ominaisuuksin varustettu KULTA- 
KORTTI CLASSIC, voit liikkua rahahuolitta kaikkialla maailmassa.

KULTAKORTTI CLASSIC on tietysti kaikenkattava kortti koti
maassa, mutta voit asioida kortillasi yli 165 maassa, voit tehdä 
ostoksia ja maksaa palveluja yli 5 miljoonassa palvelupisteessä ja 
nostaa käteistä kaikkialla, missä näet tutun VISA-tunnuksen.

N yt hakemus meille heti vetäm ään! Osuuspankki on todellinen 
m aailm anm atkaajan pankki.


