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Alli Hurmerinta 
muistelee

Virkoja ja 
viranhaltijoita
Alli Hurmerinta on käynyt 
pikkutyttönä Tohtori-Mikon 
luona kylässäkin.

-Sen  Tohtori-Mikon 
asunto oli Teeren kaupan 
kohdalla, toisella puolella 
tietä. Minä muistan, kun 
kävin kerran siellä eräänä 
lauantai-iltapäivänä, taisin 
viedä sinne jotakin. En 
tuntenut paremmin sitä 
Anna-Kaisaa - se oli sen 
emännän nimi - mutta jo
tain asiaa siellä kävin toi
mittamassa. Ja  se Mikko 
antoi minulle semmoisen 
kumista tehdyn kukon pal
kaksi. Kun olin lähdössä, 
hän sanoi: ” Es Sunkaan 
sää nyt ennää kotti asti 
men, kyl mar sää jäät La- 
gerlundil yöseeks...”  Minä

Jo parissa Koskelaisen numerossa on ollut 
luettavana rouva Alli Hurmerinnan muisteluksia 
Kosken keskustan elämästä ja ihmisistä tämän 
jo pian loppuvan vuosisadan alkupuolelta. Sarja 
jatkuu nyt pääasiassa henkilökuvilla, joiden 
takaa toivottavasti selviää koko senaikainen 
elämänmeno. Siihen aikaan ei Koskella vielä 
ollut erilaisia viranhaltijoita niin paljon kuin 
nykyisin, mutta joitakin sentään oli: 
kirkkoherra, poliisi, opettajia - ja olihan 
Tohtori-Mikkokin.
ajattelin, että mitä siunat- dessä rakentamassa rauta
koon hän meinaa, kun tietä tuolla jossakin ja tul-
monta kertaa päivässä kä- leet siellä jo tutuiksi,
vin sen ahteen edestakai- On yleisesti tiedossa, et
sin, että miksi minä Lager- tä Tohtori-Mikon töllissä
lundille jäisin. Mutta Mikko pelattiin korttia. Tosin Mik-
teki semmoista kiusaa ko itse ei pelannut, mutta
vain. Mikko oli meidän iso- otti pienen vuokran joka
papan kanssa ennestään potista ja sai näin varman
tuttu, ne olivat olleet yh- tulon; muillehan ei tulo niin

Muistelmissa 
mainittu Paavo 
Marttisen 
kauppatalo al
kuperäisessä 
asussaan. Kun 
talo myöhem
min toimi mm. 
kunnantoimis
tona, oli se 
melko lailla pi
dempi.

varmaa ollutkaan.
— Siellä kävivät papit ja 

muut pelaamassa. Kerran
kin pyhäaamuna pappi oli 
vielä siellä, kun olisi tarvin
nut mennä jo kirkkoon. 
Sitten täytyi tuon Vyhtisen 
Oivan mennä käsikärryjen 
kanssa viemään pappi 
kirkkoon, pantiin filtti vaan 
päälle, ettei ihmiset tunte
neet - että monenlaisia nii
tä pappejakin oli. Se oli jo 
ennen kuin Närvi tuli tän
ne. Silloin oli jo Närvi, kun 
minä kävin rippikoulua. 
Olin kerran menossa näy- 
telmäharjoituksiin Nuor- 
tentuvalle pyhäaamuna vä
hän ennen kymmentä ja 
ajattelin, että kun ei nyt 
vaan pappi tulisi vastaan. 
Mutta tietysti se tuli ja sa
noi: "Kierrä sinäkin vaan 
tännepäin!” Hän oli hiu-
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Koskelaisia "eturivin miehiä” vuosisadan alkupuolelta. Istumassa vas. Selim Liipola, J. Eeli Nurmi 
ja Edvard Penttinen. Seisomassa vas. Kustaa Virtanen, Vihtori Riikonen, sitten koirjoituksessa 
mainittu poliisi Eeli Dikert ja Eeti Nieminen.

kan sellainen tuima pappi, 
mutta kyllä hän toisaalta 
huumorintajuinenkin oli. 
Muistan, kun oli lukuset 
Tuimalan Mäkilässä, kun 
olin jo päässyt rippikoulus
ta; Närvi kysyi jotakin 
eräältä tytöltä, eikä tämä 
osannut vastata. Edellisenä 
päivänä oli ollut Marian- 
päivä ja Nuortentuvassa il
tamat, ja sen takia pappi 
kysyi: "Etkös ole vielä sel
vinnyt eilisestä juhlahu
musta?”  Se oli vähän sem
moista kiusantekoa ja pojat 
kiusasivat tyttöä lisää lu- 
kusten jälkeen. Närvin jäl
keen tuli sitten Kuusisto, 
joka myös kuoli täällä. Hä
nellä oli tapana, että kun 
hän meni kauppaan, niin 
hän pisti kaikki ostoksensa 
takkinsa taskuihin. Minä 
jollekin sanoin, että olisin 
saanut sydänhalvauksen, 
jos olisin nähnyt Närvin 
käyvän kaupassa ja pistä
vän tavarat taskuihinsa! 
Vaikka ei Närvi koskaan 
kaupassa käynytkään, ai
nakaan ruokatarpeita osta
massa - naiset siellä kai
ken ruuan ostivat.

Näiden muistelmien 
edellisessä osassa ilmeni, 
että Hurmerinnat raken
nuttivat itselleen huvilan 
vastapäätä entistä Martti
sen taloa, sille maalle, jon
ka Allin isä oli Marttiselta 
ostanut. Marttisen talosta 
tehtiin kunnantoimisto ja 
siihen tuli myös Kosken 
Säästöpankki; tietysti pan
kin johtajakin - Arvid 
Puras.

- Meillä oli silloin sellai
nen schäferi - Liisa oli sen 
koiran nimi — ja se tottui 
siihen, että kun Puras lähti 
moottoripyörän kanssa ko
tiin Sorvastolle, niin joka 
ainoa päivä se koira saattoi 
Purhaan ainakin kirkolle 
asti, ettei se varmaan kovin 
mukavaa Purhaalle ollut. 
Nekin rakennukset on jo 
muuttuneet ja meininki 
niissä. Silloin kun meidän 
muksut oli pieniä, niin 
Heikkilän rouva, kunnan
sihteeri kutsui kylään, kun 
siinä naapureina oltiin; 
menin sitten illalla lasten 
kanssa. Katseltiin siinä sitä 
taloa ja lapset sanoivat E l
ville: ” Näin iso talo teillä 
on - eiks teillä vinttii ollen
kaan oi...?

Selityksesksi kerrotta
koon, että Hurmerinnan ta

10 oli korkeampi kuin kun
nantalo ja siellä oli vintti- 
huoneitakin.

Marttisen talon vierellä ja 
siis myös lähellä Hurmerin
nan huvilaa oli myös Kos
ken poliisin Eeli Dikertin ta
lo. Talo sillä tontilla on vie
läkin, mutta ei enää se uk- 
ko-Dikertin aikainen. Sen
kin Alli Hurmerinta muistaa 
hyvin.

- Se Dikertin vanha ra
kennus oli niin erikoinen, 
minulla on se niin mieles
sä, vaikka en sinne kovin 
paljon joutunut. Oli aika 
pieniä huoneita, yksi sali
011 isompi, oli eteinen ja 
veranta ja keittiö ja ainakin 
kaksi kamaria - jollakin ta
valla erikoisia. Ja  ne Diker- 
tit kaikki olivat kauhean 
eteviä; kovia tekemään töi
tä ja osasivat joka lajia. Ja  
niin oli tämä Dikertin toi
nen rouvakin, joka oli mei
jerin isännöitsijänä; kyllä 
hänkin kaikki asiat tiesi. Ja  
sitten taas nämä lapset, tä
mä professorikin, joka on 
meidän Olavin ikäinen, 
Tiurin Martti; hän oli ensin 
Marttilassa, mutta kävi sit
ten koulua täällä ja tuli tut
tavaksi meidän lasten 
kanssa. Siinä tontilla oli 
toinenkin, pienempi raken
nus aivan tien vieressä, sii
nä ne asuivat silloin kun 
toista rakennettiin. Sillä 
poliisi Dikertillä oli paljon 
lapsia; Bertta oli vanhin ja

sitten Helvi - ne eivät enää 
käyneet kouluakaan minun 
kanssani — ja oli Aala, 
Veikko, Pekka, Tuovi, Mir
jami, Veli, Kalle ja mitä nii
tä oli. Kyllä se Dikert hyvä 
poliisi oli - semmoinen 
poliisin pitäisikin olla. Kun 
se vaan tuonne Nuortentu- 
vallekin meni jotain sano
maan, niin kyllä sitä totel
tiin. Vaikka ne miehet oli 
juovuksissakin, niin kyllä 
ne sitä pelkäsivät, ettei tar
vinnut muuta kuin sanoa.

Niinkuin tiedetään, on 
Talolan koulu Kosken en
simmäinen koulu ja tulee 
tänä vuonna ja 116-vuoti- 
aaksi. Mutta itse koulura
kennus ei ole niin vanha; 
se rakennettiin uudestaan 
tämän vuosisadan puolella.

- Se Talolan koulu ra
kennettiin uudestaan; tois
ta vuotta minäkin kävin sii
nä vanhassa koulussa, 
mutta sitten käytiin koulua 
Ikkarmäessä, missä lääkä
rin vastaanottokin oli, oltiin 
siellä syksystä kevääseen. 
Opettaja Sarajan perhe 
asui sen ajan Isotalossa, 
kun koulua rakennettiin. 
Muistan, kun me koululai- 
setkin kannettiin heidän ta
varoitaan, kun he taas 
muuttivat koululle. Silloin 
oli kaikki tiukat säännöt 
kouluissa ja Saraja oli ko
vin vaativainen opettaja; ja 
naisopettaja oli Suvanto, 
hänkin oli hyvä opettaja,

mutta sitten kun hermos
tui, niin hän tuli ihan pu
naiseksi ja siitä tiesi, että 
nyt asiat eivät olleet koh
dallaan. Ei Sarajallekaan 
paljon uskaltanut sanoa, 
mutta minä olin sen tyttä- 
ren, Airan kanssa samani
käinen ja samalla luokalla; 
mutta hän sairastui, kun ol
tiin neljännellä luokalla, ja 
minä kävin joka päivä kou
lun jälkeen Airan kanssa 
juttelemassa. Ja  kun mi
nulla ei ollut yhtään laulu- 
nääntä, niin Saraja määräsi 
Airan opettamaan minua 
laulamaan - niinkuin se 
hänen opettamisestaan oli
si parantunut. Sitten Aira 
menikin yhteiskouluun 
Forssaan.

Härkätien kulkijoita ja 
sotaa
Tuimalan koskiseutu myl- 
lyineen oli lapsille mielen
kiintoinen olinpaikka, mutta 
ei kuitenkaan aivan vaara
ton. Sen sai Saaren perhe 
kokea vuonna 1916.

- Minun kaksoissisareni 
hukkui jokeen pitkäperjan- 
taiaattona, ja kesti kolme 
viikkoa, ennenkuin hänet 
löysi eräs mies, joka oli 
meillä töissä. Kun sitten oli 
hautajaiset kerran sunnun
taiaamuna - silloin oli jo 
suvi -, niin tuli venäläinen 
sotilasosasto pitkin Hä
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meentietä, kun hautaus- 
saatto lähti meiltä kirk
koon, ja oli pistetty havut 
tien kumpaankin reunaan 
kotoa kirkolle asti. Ja  ne 
ratsut pysähtyivät niiden 
havujen eteen, odottivat 
siihen asti, että hautaus- 
saatto meni ja havut otet
tiin pois. Kyllä niitä venä
läisiä useinkin meni; ja me 
seisottiin Lagerlundin rap
pusilla katselemassa, mutta 
eivät ne meihin katsoneet
kaan; hevoset ja miehet 
olivat väsyneen näköisiä, 
kun paljon olivat jo kulke
neet. Meistä oli kuitenkin 
jännittävää katsella niiden 
menoa.

Tietysti Hämeen Härkä
tiellä muitakin kulki kuin 
vain venäläistä sotaväkeä.

- Joskus siinä meni hie

noja kartanoiden vaunuja 
- hevoset silloin vielä veti
vät. Kesällä oli kiva katsel
la, kun niissä vaunuissa 
naisten harsot hulmuivat ja 
kuski oli piiska niin pystys
sä, kun ajoi hevosia. Ne 
olivat Someron kartanoi
den väkeä, menivät usein 
tätä kautta Mellilään. Ja  
Längsjön tyttäret tulivat 
joskus ratsuillakin Nuorten- 
tuvalle iltamiin. Kyllä siinä 
monenlaista tyyppiä kulki.

Kansalaissodan ajat oli
vat Suomelle ankeaa ja 
murheellista aikaa. Alli Hur
merinta muistaa nekin ajat, 
joskaan hän ei niitä silloin 
kovin surkeiksi kokenut.

- Kun sota alkoi - se ka
pinan aika - olin toisella 
luokalla koulussa. En 
muista, missä opettaja oli,

mutta koulua ei sitten käy
ty ollenkaan. Pelättiin, että 
punaiset räjäyttävät kirkon 
ja sillat, mutta isä oli kui
tenkin kotona ja myllys
sään, ja mamma ja isopap
pa olivat kotona ja Eino
kin, vanhempi veli; mutta 
me nuoremmat lapset ol
tiin äidin kanssa ensin tuol
la Talolan Siivolassa kaksi 
viikkoa ja sitten Marttilan 
Kujanpäässä, missä oli 
meidän sukua. Ja  kun olin 
silloin vasta hiukan toisella 
kymmenellä, niin se oli 
hauskaa vaan, kun pääsi 
sillä tavalla muuttamaan 
paikasta toiseen. Mutta 
kyllä se varmaan oli van
hemmille ihmisille liiankin 
jännittävää aikaa. □

Ennen tämän lehden 
menoa lopulliseen 
painatukseen saatiin 
surunviesti, joka kertoi, 
että näiden muistelmien 
kertoja, Alli Hurmerinta oli 
22. 2. kuollut.

Hän eli täällä Koskella 
pitkän ja vaiherikkaan 
elämän. Iloisena ja 
seurallisena luonteena hän 
oli saanut paljon ystäviä, 
joten hänen omaistensa 
lisäksi Koskella monikin 
tuntee kaipausta hänen 
poismenonsa johdosta.

Cp KOSKEN T.L. OSUUSPANKKI

TARVITSEEKO OMAISUUTESI PANKKIHOLVIN 
SUOJAA?

Osuuspankissa on vapaana tallelokeroita 
Koko 7 x 28 x 43 cm 

Vuosivuokra 90 mk 
Yhteyshenkilöt: Timo Määttänen Kirsti Lappalainen
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Kosken 
koulukeskuksessa

i Suominen

■ Kosken seudun yläasteen ja lukion opettajat 
päättivät viime vuoden elokuun 
suunnittelukokouksessaan pitää syksyn 
kuluessa ympäristöpäivän. Aika olikin sovelias, 
koska Pohjoismaiden ministerineuvosto oli 
julistanut vuoden 90 biologia- ja 
ympäristövuodeksi. Lisäksi biologian ja 
maantieteen opettajien liitto oli suosittanut 
1990-ympäristövisakilpailun järjestämistä 
kouluissa. Teemapäivä järjestettiinkin 
syyskuun lopussa.

Tällainen päivä on omiaan tehostamaan 
koulun ympäristökasvatusta ja ohjaamaan 
työskentelyä koulun ulkopuolella ja 
ympäröivään yhteiskuntaan. Ympäristö on 
yhteinen ja tärkeä asia kaikille, siksi myös eri 
aineiden opettajat voidaan integroida saman 
teeman pariin.

Kierrätystä
Päivä aloitettiin tavaran- 
vaihdolla. Jokaisella oppi
laalla on esineitä, joita ei 
enää tarvitse, mutta joita 
joku muu haluaisi. Kierrät
tämällä tällaista materiaalia 
voidaan omalta pieneltä 
osalta vähentää kaatopaik
kojen kuormitusta. Kou
luun tuotiin vaatteita, lauk
kuja, lehtiä, kameroita jne 
ja suurin osa saatiin vaih
dettua. Koko koulu osallis
tui tapahtumaan. Vasta tä
män jälkeen jokainen luok
ka lähti "omille teilleen".

Vesitutkimusta
Yläasteen seitsemäsluok- 
kalaiset lähtivät linja-autoil- 
la ympäristöretkelle Melli- 
lään ja Somerolle. Oppilaat 
saivat kartan käteensä, 
mutta ajoreittiä he eivät 
tienneet. Auton pysähtyes
sä kohteen viereen koulu

laisten piti tunnistaa paikka 
kartasta. Toinen auto kävi 
ensin Koskenkalliolla, joka 
on ollut Kosken korkein 
paikka, mutta muuttunut 
osittain kivenmurskaa- 
moksi.

Reitin varrella olleet kym
menkunta vesistökohdetta 
nimettiin ja lisäksi niistä 
otettiin vesinäytteet. Kou
lussa pullot pantiin kirk
kausjärjestykseen ja poh
dittiin syitä laatueroihin. 
Vesistöt kirkkausjärjestyk
sessä: 1. Nummijärvi, 2. 
Kalaton, 3. Mustajärvi, 4. 
Liipolanjärvi, 5. Paimionjo- 
ki, 6. Niinijoki. Nummijär- 
vessä näkösyvyys on 10 
m ja Niinijoessa olematon.

Linturahkan reunassa 
tunnistettiin muutama ta
vallinen suokasvi, joista 
otettiin myös näytteet. Kar
tasta nimettiin Eksyssuo, 
Reksuo (Somero) ja Pe- 
sänsuo, jonka geologinen
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Kuva Kosken korkeimman kohdan, Koskenkallion laelta ennen 
murskaamotoiminnan alkamista...

... ja sen jälkeen. Tapaus on esimerkki ympäristön nopeasta 
muuttumisesta ihmisten toiminnan seurauksena.

merkittävyys selvitettiin.
Parranvahan suojeltu ra- 

jakivi ei ollut kaikille tuttu, 
siksi sekin tunnistettiin.

8-LK:n projektit
Kahdeksasluokkalaiset ei
vät retkeilleet, mutta osal
listuivat koulussa moneen 
projektiin.

Todettin, että uusiopa
peria voi tehdä koulussa
kin. Kotitalousluokassa sil- 
puttiin sanomalehtipaperia 
vesiämpäriin, liotettiin ja 
käsiteltiin tehosekoittimella. 
Kuitumassa laitettiin viiralle 
ja valutettiin liiat vedet pois. 
Viira kumottiin liinan päälle

ja jätettiin kuivumaan parik
si päiväksi. Paperi värjättiin 
oman maun mukaan. Lop
putulos oli ihan hyvä, mut
ta kuitumassan suuren 
määrän johdosta uusiopa
perin sijasta tulikin uusi- 
opahvia.

Kuusi ryhmää teki kou
lun lähimetsässä metsän- 
käyttötutkimukset. Kartto
jen avulla selvitettiin kaikki 
mahdollinen ihmisen toi
minta tutkimusruuduissa. 
Muistiinpanoja tehtiin ha- 
vaintomonisteeseen ja 
koulussa laadittiin kirjalli
nen selostus tuloksista.

Kompostointi on tärke
ää, koska sen avulla elope-

Paimionjoki näyttää paikoin varsin idylliseltä, mutta oppilaiden 
tutkimuksisa sen veden laatu määriteltiin melko huonoksi.

Liipolanjärveen on virrannut varsinkin ennen ohitusojan 
kaivamista runsaasti ravinteita, mutta sen vesi on kuitenkin 
hyvin uimakelpoista.
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räinen jäte voidaan muut
taa mullaksi ja kierrättää. 
Käden taitoja tarvittiin, kun 
ryhmä valmisti laudasta jä
mäkän kahden kuution 
kompostikehikon. Käyttöä 
sille tuli heti syksystä läh
tien.

Koulun jätehuoltoselvi- 
tykseen saatiin aineksia, 
kun oppilaat kävivät haas
tattelemassa vahtimestaria 
sekä keittiö- ja siivoushen- 
kilökuntaa. Ongelmajätteitä 
tulee paristojen, loiste- 
lamppujen ja maalipurkkien 
muodossa. Ne lajitellaan 
erikseen muista ja viedään 
entiseen meijeriin. Jäteruo- 
ka viedään sioille päivittäin. 
Paperia ja pahvia poltetaan 
jonkin verran, loppu vie
dään kaatopaikalle.

Henkilökunta kritikoi 
pakkauksista tulevaa suur
ta jätemäärää. Myös pape
rin kulutus on turhan suur
ta. Muoville, lasille ja pape
rille voisi olla omat keräily- 
astiat.

Yhdyskunta
suunnittelua
Yhdyskuntasuunnittelussa 
on otettava huomioon mo
nia asioita. Ennen suunnit
telutehtävää yhdeksäs
luokkalaiset tekivät ympä- 
ristöretken Someron suun
taan. Matkan aikana he 
mm. tarkkailivat, ulottumat
ko pellot suoraan Paimion- 
jokeen ilman suojavyöhyk
keitä. Lisäksi he ottivat ve
sinäytteet tarkempaa tutki
musta varten Paimionjoes- 
ta, Nummijärvestä, Kalat- 
tomasta ja Liipolanjärvestä. 
Paikat, myös pienemmät 
lammet, nimettiin kart
toihin.

Koulussa oppilaat saivat 
karttapohjan, jossa ei ollut 
merkittynä asutusta. Kart
taan heidän piti suunnitella 
muutaman sadan asuk
kaan taajama kouluineen, 
urheilukenttineen, teineen, 
kauppoineen, vedenotta- 
moineen, uimarantoineen, 
tehtaineen, huvila-aluei- 
neen ja jätevedenpuhdis- 
tuslaitoksineen. Suunnitte
lussa piti ottaa huomioon 
erityisesti pinta- ja pohja
vesien suojelua.

Hyviä suunnitelmia sai
vat aikaan mm. Miina Ran
tanen, Päivi Rauhala, An- 
na-Kaisa Väinölä, Timo 
Koivisto, Antti Takko, Mik

ko Virtanen ja Karri Vanha- 
talo.

Lukiolaisten projektit
Ympäristönsuojeluun liitty
vät tutkimustyöt tehtiin 
pienryhmissä. Luokassa 
tapahtuneen ryhmätyön 
ohella käytiin maastokoh- 
teissa.

Abit eli kolmasluokkalai
set suorittivat melu- ja sä- 
teilytasomittauksia eri puo
lilla Koskea. Samalla he 
selvittivät tietolähteistä 
mm. mittareihin liittyvät pe
rusasiat ja haitalliset melu- 
määrät. Näin saatiin paikal
liset kohteet kytketyksi fy
siikkaan, biologiaan ja ym
päristönsuojeluun.

Pari ryhmää ahersi He- 
vonlinnan pohjaveden ja 
Kosken Tl keskuksen jäte- 
vedenpuhdituksen parissa. 
Rakennusmestari Sinkko 
esitteli paikan päällä ve
denpumppaamon ja jv- 
puhdistuslaitoksen. Samal
la säteilyryhmä suoritti mit
tauksiaan.

Pohjavesityöryhmän ra
portista tuli seitsemän si
vun mittainen. Ryhmässä 
työskentelivät Taija Leija- 
mäki, Taru Leime, Sari 
Rantasalo ja Paula Tuomi
nen. Tytöt voittivat tällä 
työllään lukion ympäristövi- 
sakilpailun.

Osa abeista antoi kulje- 
tusapua Loimaan ja Kos
ken kaatopaikkoihin tutus
tuneille ykkösluokkalaisille. 
Lisäksi 1 -luokkalaiset sel
vittivät kirjallisuuden perus
teella keräyspaperin laatu
vaatimuksia, rautaromun 
kierrätystä ja kompostorin 
rakennetta. Yksi ryhmä teki 
myös tarkastuksen Turun 
kierrätyskeskukseen. Kovin 
hyvää kuvaa nämä omatoi
miset tytöt eivät paikasta 
saaneet, vaikka toimintai
dea on mitä parhain. Li
säksi yksi ryhmä tutustui 
koulualueen rakennuskaa
vaan ja tehtyihin tietöihin. 
Erityisesti he selvittivät 
koulun tulevaa pysäköintiti- 
lannetta.

Lukion kakkosluokkalai- 
set kävivät muistiinpanovä- 
lineineen Jokioisilla Maata
louden Tutkimuskeskuk
sessa (MTTK). Heille esitel
tiin laitoksen toimintaa ja 
erityisesti sen ympäristön
suojelua. Kotona oppilaat 
laativat raportin matkasta. 
Hyviä selvityksiä jättivät

Tarja Jokinen, Tiina Kujala, 
Johanna Manni ja Marjo 
Ronkanen.

Sitten eräitä otteita työ
ryhmien raporteista.

Melua on 
maaseudullakin
Melu on yleisimpiä työ- ja 
asuinympäristön haittateki
jöitä. Äänen voimakkuutta 
mitataan desibeliasteikolla 
(dB), joka on logaritminen 
ja siksi helpompi käsitellä.

Työturvallisuuslain pe
rusteella annettavissa sää
döksissä määritellään, että 
työntekijää ei saa altistaa 
yli 85 dB:n melulle, eikä 
melu saa hetkellisestikään 
ylittää 115 dB:iä. Lääkintö
hallituksen mainitsemat 
korkeimmat hyväksyttävät 
huoneistoarvot ovat 35 dB 
päivällä ja 30 dB yöllä. Mi
käli melutaso ylittää 85 dB, 
työntekijälle on annettava 
henkilökohtaiset kuulosuo
jaimet.

Koskella melutaso oli
25. 9. 90 puolenpäivän jäl
keen heikkotuulisessa 
säässä Talolan koulun pi
halla huipussaan 80 dB ja 
keskimäärin 65 dB, Tuima- 
lantien risteyksessä kor
keimmillaan 75 dB ja kes
kiarvoltaan 60 dB, Villento- 
rin pihalla samat lukemat 
kuin Talolan koulun pihalla
kin, kosken rannalla 65 dB, 
sekä 10-tien risteyksessä 
korkeimmillaan 75 dB ja 
keskimäärin 65 dB.

Radioaktiivinen säteily 
on Koskella pientä
Varsin monien atomien yti
met lähettävät säteilyä eli 
hiukkasia ja energiaa. Yti
men radioaktiivisuus riip
puu erityisesti neutronial- 
keishiukkasten määrästä. 
Myös ihmisessä on vähän

radioaktiivisia aineita ym
päristöstä tulevan tausta- 
säteilyn lisäksi.

Säteilyn mittausmenetel
miä on monia mm. säteilyn 
laadusta riippuen. Yleisin 
väline on Geiger-mittari. 
Tsernobylin onnettomuu
den jälkeen Suomen sätei- 
lytasot kartoitettiin autoon 
sijoitetuilla herkillä mittareil
la, gammaspektrometreillä.

Tutkituissa paikoissa sä- 
teilyarvot olivat normaalia 
piemenpiä. Enimmin sätei
lyä oli Tuimalantiellä torin 
kohdalla (25 naksutusta 
min.) Koulukeskuksen pi
halla lukema oli 23, sama 
lukema saatiin auton il- 
manpuhdistimesta. Erot ei
vät olleet suuria eri mit- 
tauskohteiden välillä. He- 
vonlinnan vedenottamolla 
arvot vaihtelivat suuresti eri 
mittauskerroilla. Tutkimus
välineenä käytettiin turku
laisen Wallacin tehtaan te
kemää yleissäteilymittaria 
RD-8.

Hevonlinnan pohjavesi
Kosken vedenottamo si
jaitsee Kankaan koulun 
tuntumassa. Se on tavalli
nen putki kaivo, kun taas 
Sorvaston ottamo on kuilu- 
kaivo. Nykyisin Hevonlin- 
nalta pumpataan noin 80 
%  koko kunnan tarvitse
masta vedestä. Ottamon 
antoisuus on vajaa 2000 
m3 vuorokaudessa ja riittää 
pitkälle tulevaisuuteen, 
koska tällä hetkellä kulutus 
on noin 600 m3.

Veden happamuus eli 
pH pidetään välillä 
6,9-7,2, mutta lipeän li
säyksen jälkeen pH nou
see noin 7,4:ään, korkein
taan arvoon 8,6. Nykyisillä 
laitteilla ei emäksisyyttä 
pystytä tästä nostamaan. 
Lipeää lisätään, koska put
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Kunnan jätevedenpuhdistamorakennus Halikkolassa Kiimaspahkan laidassa.

kistot ovat kuparia ja näin 
vähennetään syöpymistä. 
Pohjaveden laatu on ollut 
erittäin hyvä.

Pohjavedellä on eräitä 
uhkatekijöitä. Nykyisin sa
de lankeaa maahan Suo
messa noin kymmenen 
kertaa luonnollista happa
mampana. Maaperämme 
ja pohjavetemme ovat si
ten jatkuvan happohyök
käyksen kohteena. Maan 
niukkakalkkisuuden ja ka
ruuden takia pohjavetem
me kestävät huomattavasti 
heikommin hapanta las
keumaa kuin Keski-Euroo- 
passa.

Hiekan- ja soranotto on 
nykyisin ehkä merkittävin 
pohjavesien likaantumista 
lisäävä tekijä. Kun vajoavaa 
vettä suodattava maaker
ros ohenee, saattaa veden 
laatu huonontua ilman ul
koista likaantumistekijää- 
kin. Pohjaveden pinnan 
alapuolelle soranottoa ei 
pitäisi koskaan ulottaa.

Sora-alueella vaaratilan
teita aiheutuu myös kaivin- 
laitteista, kuormaus- ja kul
jetuskalustosta, joiden 
huollon tai rikkoutumisen 
seurauksena saattaa maa
han joutua öljyä tai poltto
ainetta. Onnettomuuksia 
Hevonlinnalla ei ole onnek
si sattunut, eikä täällä 
myöskään ole murskaus-, 
öljysora- ja asfalttiasemia 
eikä kaatopaikkoja.

Kosken vedenottamolle 
on tehty maisemaselvityk
sen laatimisen yhteydessä 
alustavat suoja-aluerajauk- 
set. Vedenottamolle ja 
suojavyöhykkeille ehdote
taan pohjaveden laadun ja 
määrän turvaamiseksi seu- 
raavia rajoituksia:

Vedenottoalueella maa- 
ainesten ottoa ei sallita.

Lähisuojavyöhykkeellä 
hiekan- ja soranotto salli
taan sillä edellytyksellä, et
tä ylimmän pohjavesipin
nan yläpuolelle jätetään vä
hintään kahden metrin 
maakerros. Työkoneiden 
polttoainetta ei saa säilyt
tää tai varastoida.

Kaukosuojavyöhykkeellä 
pohjaveden yläpuolelle on 
jätettävä vähintäin metrin 
suojaava maakerros. Alu
eella ei sallita ölytuotteiden 
ja kemikaalien varastointia.

Kosken kaatopaikka
Kosken kaatopaikan ikä on

noin 20 vuotta. Pinta-alal
taan se on noin 1 ha ja täl
lä hetkellä jätteen keski
määräinen korkeus maan
pinnasta on 7 m.

Pääasiassa jätettä kaa
topaikalle tuovat yksityiset 
ihmiset, rakennusliikkeet ja 
kauppaliikkeet. Jäte käsit
tää normaalia kotitalousjä
tettä, puutavaraa, muovia, 
autonrenkaita, rautaromua 
yms.

Kaatopaikalle tulevia jät
teitä ei lajitella millään ta
voin, mutta ongelmajät
teen, esim. auton akkujen 
vieminen kaatopaikalle on 
kielletty. Jätekasat tasoite
taan n. kuukauden välein ja 
ne peitetään tarvittaessa 
hiekalla, jota tuodaan kaa
topaikalle kuorma-autolla 
keskimäärin sata kertaa 
vuodessa.

Kaatopaikka on kunta

kohtainen, eli se on aino
astaan koskelaisten käy
tössä. Se on auki kolme 
kertaa viikossa määrättyinä 
aikoina, jolloin paikalla on 
kaatopaikan valvoja. Jättei
den tuominen on maksu
tonta, ja sitä tuodaan n. 50 
kuormaa viikossa.

Tulen sytyttäminen jät
teiden polttamista ajatellen 
on kielletty, mutta orgaani
set jätteet palavat luonnol
lisesti. Jätekasan sisällä 
muutaman metrin syvyy
dessä lämpötila saattaa 
nousta jopa 70 asteeseen.

Kaatopaikasta ei ole tul
lut valituksia, eikä sen lä
histöllä asuville ole tiettä
västi koitunut mainittavia 
haittoja.
Kosken 
vedenpuhdistus
Kosken kunta rakensi jäte

vedenpuhdistamon Kii
maspahkan suon viereen 
v. 1987. Tällöin entinen 
suopuhdistamo jäi käytös
tä pois. Bioroottorilla va
rustettu puhdistamo on 
melko harvinainen Suo
messa, mutta ei muualla 
Euroopassa.

Puhdistamo käsittelee 
Kosken keskustan yli 1000 
asukkaan jätevedet. Lai
toksen toiminta on auto
maattista; valvoja käy ker
ran päivässä tarkasta
massa.

Jätevesi tulee ensin esi
käsittelyyn, jossa pyörivä 
rumpu poistaa kiinteät jät
teet. Ne menevät jäteasti
aan ja kaatopaikalle. Root- 
torialtaassa vesi hapete
taan ja bakteerit hajottavat 
eloperäiset epäpuhtaudet.

Lietteen saostukseen 
käytetään kalkkia. Kun lie
tettä on tarpeeksi, se kui
vataan ja kuljetetaan pel
loille. Selkeyttämön jälkeen 
puhdistettu vesi lasketaan 
Paimionjokeen.

Bioroottorimenetelmä on 
helppohoitoinen, säädöil
tään yksinkertainen, vähän 
tilaa vaativa ja vähän ener
giaa kuluttava. Kosken 
puhdistamo on toiminut to
della hyvin. Se sijoittui kol
men parhaan joukkoon Tu
run piirissä.

Laitos hoitaa keskustan 
jätevedet, mutta ei haja- 
asutusaluetta, jolta pääsee 
edelleenkin runsaasti ravin
teita Paimionjokeen. □

Kosken jätevedenpuhdistamo on nk. bioroottorilaitos. Kuvassa 
näkyvät molemmat isot roottorit, jotka hiljalleen pyöriessään 
erottavat kiinteät aineet vedestä.
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HIPPOHIIHDOT 9. 2.1991 
sarja 1988-87 
tytöt ja pojat

1. Kalle Petranen 1,11
2. Elisabeth 

Mäentausta 1,14
3. Sonja Kanasuo 1,19 
3. Johannes

Nuotio 1,19
5. Juho Tamminen 1,20
6. Kimmo Verho 1,27
7. Erkka Toivonen 1,33
8. Kalle Saari 1,34
8. Meri Sallinen 1,34

10. Riikka Toivonen 2,11
11. Juha Seppälä 2,50

sarja 1986-85 
tytöt ja pojat

1. Arto Anttila 1,37
2. Jenni Pusa 2,09
3. Annika Linden 2,24
4. Heli Tamminen 2,34
4. Joanna Järvinen 2,34
6. Terhi Virrasoja 3,07
7. Heidi Ranta 3,09
8. Tekla Vainio 3,17
9. Ella Toivonen 3,25

10. Mikko Verho 3,37
11. Anna Ahti 3,42
12. Paula 

Tamminen 3,56
13. Niko Verho 4,01
14. Joona Karonen 4,03
15. Elsi Ahti 4,04
16. Lumi Young 4,35
17. Taneli Palomäki 4,37
18. Outi Saari 4,44
19. Laura Takala 4,49
20. Olli Nikkinen 4,58
21. Terhi Toivonen 5,01
22. Miia Koskinen 5,08
23. Annimaija

Vesala 5,32
24. Leena

Virolainen 5,41
25. Marjo Tuominen 6,57
26. Juha Sinkko 7,35
27. Jyri Sallinen 9,52

HIPPOHIIHDOT 9. 2.1991 
sarja 1984-83 tytöt

1. Tea Anttila 6,34
2. Renja Rasimus 6,58
3. Ringa Masalin 7,00
4. Helena Sorvari 7,42
5. Noora Takala 8,07
6. Anna Lehtinen 8,14
7. Johanna Vesala 8,35
7. Hanna Levonen 8,35
9. Anna-Maria

Palomäki 8,53
10. Minna Välimaa 10,31
10. Johanna

Sallinen 10,31
12. Katja Rauhala 12,08
13. Johanna Elo 12,21

Hippohiihtojer
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satoa 9. 2. 1991
sarja 1984-83 pojat

1. Tuukka
Virrasoja 8,00

2. Joonas Nuotio 8,11
3. Jaakko Lehto 9,21
4. Timo Toivonen 9,39
5. Pyry Young 10,05
6. Joonas

Koskinen 10,20 
Joona Kankare 10,21 
Joni Karonen 10,22 
Ville Nikkinen 11,30 
Tuomas 
Saarinen 12,17

11. Toni Mäkinen 14,17

HIPPOHIIHDOT 9. 2.1991 
sarja 1982-81 tytöt

1. Eevastiina 
Määttänen 6,32

2. Johanna Sorvari 7,25
3. Satu Leino 7,38
4. Suvi Kattelus 7,42
5. Marja Lehto 7,47
6. Eliisa Ahti 8,43
7. Elisa Saarinen 11,50

sarja 1982-81 pojat
1. Lasse Kattelus 4,40
2. Saku Kanasuo 4,48
3. Ville Koskinen 5,30
4. Jarno Pusa 6,01
5. Teemu Sinkko 6,06
6. Samuli Leino 7,03
7. Timo Hakala 7,09
8. Tero Karonen 7,26
9. Joni Kähkönen 7,57

10. Olli Kattelus 8,25

HIPPOHIIHDOT 9. 2.1991 
sarja 1980-79 tytöt
1. Kirsi Jokela 6,20
2. Eerika Tausa 7,32
3. Tuire Tirkkonen 7,34
4. Eeva Kattelus 8,29
5. Satu Luhtala 9,06
6. Jonna Korhonen 9,14
7. Anu Ahti 9,45
8. Niina Vesala 10,41
9. Saija Sinkko 12,44

sarja 1980-79 pojat
1. Jouko Alanko 6,57
2. Marko Levonen 7,42
3. Marko Kattelus 8,47
4. Martti Tuominen 9,22
5. Juha Mikkola 10,22
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Se oli hyvää aikaa...
Noin puolet tällä hetkellä Koskella asuvista 

eläkkeellä olevista kansakoulun/ 
peruskoulunopettajista istuu mukavasti 
Pappilanhaan kerrostalon erään huoneiston 
viihtyisässä olohuoneessa ja muistelee 
menneitä opettaja-aikojaan. Paikalla olevat 
opettajat ovat Kerttu Rautoma, joka opetti 
Talolan koulussa, pääasiassa koulun 
alaluokilla, sekä Aatto Virtanen, Kankaan 
yläasteen opettaja, nykyisin myös Tuimalassa 
asuva. Muistoja on paljon, ja haastattelijalla 
helppo työ, kun ei tarvitse patistella kertomaan.
Molemmat ovat tehneet Koskella pitkän 
päivätyön ja pääosan elämästään ovatkin olleet 
täällä. Kerttu Rautoma tuli kohta sodan jälkeen 
-46 ja Aatto Virtanen -49, kumpikin hiukan 
sattumalta, sanovat. Eikä heille opettajan 
ammattikaan ollut alusta alkaen selviö.

Tie Turusta Koskelle
Voisi sanoa, että haastatel
tavista kumpikin on "Turun 
lahja Koskelle” .

KERTTU: Olen syntynyt 
Kalannissa - silloisella Uu
dellakirkolla - mutta jo 
kaksivuotiaana tullut Tur
kuun.

AATTO: Minä olen ihan 
alkuperäisiä turkulaisia. Me 
käytiin Kertun kanssa sa
maa kouluakin, mutta ei 
oltu samalla luokalla.

Aluksi siis kumpikin aikoi 
muulle kuin opettajan 
alalle.

KERTTU: Koulussa voi
mistelunopettaja tahtoi 
kauheasti, että menisin 
voimistelulaitokselle, mutta 
minä ajattelin, että se on 
aika yksipuolista, joutuu 
seisomaan tunteja kentällä 
- siksi ajatteli, ei...

AATTO: Minä olin ensin 
postissa, piti tulla postivir
kamies, mutta sitten vaan 
äkkiä erään kaverini kans
sa päätettiin, että ruvetaan 
opettajiksi. Mentiin hake
maan tarvittavia todistuksia 
koulusta, ja Vuorela sanoi: 
"Virtasesta tulee opettaja, 
mutta Luostarosta poliisi.”  
Ja  ihan niin meistä tulikin. 
Kajaanin seminaarista mi

nä sitten valmistuin opetta
jaksi.

KERTTU: Kun minä pää
sin ylioppilaaksi, niin olin 
Konnevedellä sodan aika
na epäpätevänä opettaja
na. Taas kotiin tultuani olin 
puolitoista vuotta läänin
hallituksen vero-osastolla 
töissä, mutta sitten laitettiin 
erään Regina Roineen 
kanssa paperit vetämään 
Hämeenlinnan seminaariin 
ja päästiin sinne molem
mat. Ja  olen tyytyväinen 
että pääsin; ei minusta kos
kaan olisi ollut siihen, että 
siellä istuisin ja laskisin ve
roja. Siellä seminaarissa 
Aukusti Salo oli ihanne- 
opettajani, hän oli kuuluisa 
alkuopetuksen opettaja. 
Hänen oppinsa on mieles
täni vieläkin ihan korkeinta 
oppia ja sitä noudatin ko
ko ajan.

Aikanaan kumpikin val
mistui; Aatto Virtanen ylä
koulun ja Kerttu Rautoma 
alakansakoulun opettajak
si, myöhemmin Kerttukin 
hankki myös yläkoulun 
opettajan pätevyyden.

AATTO: Kun minä val
mistuin, olin ensin opetta
jana Hovin koulukodissa, 
mutta sitten se muutettiin 
vajaamielistenlaitokseksi,

ja kun minulla ei ollut sel
laista koulutusta, niin en 
viitsinyt olla enää siellä. 
Sitten Salosen Eino Kan
kaalta, joka on isäni serk
ku, kävi meillä ja kertoi, et
tä Kankaan koulussa tulee 
opettajan paikka auki, että 
hae sinne. Minä hain ja 
pääsinkin.

KERTTU: Kun minä pää
sin seminaarista, niin par
haan koulukaverini kanssa 
lainattiin eräältä seminaa
rin lehtorilta Opettajan leh
ti; peitettiin silmät, kään
nettiin lehti ja laitettiin sor
mi ilmoituksen päälle 
- kolme paikkaa otettiin, 
kun vapaita paikkoja oli 
vaikka miten paljon. Mi
nulle tuli Vampula, Koski 
Tl ja Lappeenranta. Ajatte
lin; Lappeenrantaan en 
mene, kun siellä oli serk
kuni johtajaopettajana; 
Vampulassa kävin katso
massa ja sitten täällä Kos
kella. Kohta kun menin 
sinne alakoululle, siinä kat
selin ja kyselin asioita Hil
ma Menanderilta, ja siinä 
paikassa päätin, että tämä 
on minun oma kouluni, tä
mä on pieni ja erillään, 
täällä saa tehdä melkein 
mitä haluan. Pidin sen 
koulun ihan ihanteellisena,
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”Me taisimme olla hyvään aikaan 
Rautoma ja Aatto Virtanen.

kun niillä pikkuisilla ala
luokkalaisilla oli oma pi
hakin.

Pula-ajasta 
hyvinvointiin
Kuten mainittiin, heidän tul
lessaan Koskelle oli sota 
hiljattain päättynyt ja vallitsi 
vielä kova pula-aika, mikä 
heijastui koulutyöhönkin.

AATTO: Kyllä silloin al
kuaikoina oli koulutarvik
keiden saanti aika hanka
laa, oli kovan työn takana, 
että jotain sai. Onneksi 
meillä oli niin hyvä talou
denhoitaja, tämä Salmela. 
Hän haki vaikka itse tarvit
tavia tavaroita, jos ei muu
ten tullut. Muistan, kun 
hän kerran toi Loimaalta 
käsityövälineitä; siinä oli 
mahdottomasti höyliä, sa
hoja ja muita. Hän sanoi: 
” Jumankraut, ei maksa- 
nukkaan paljon...”  Ja  hän 
piti myös huolen siitä, ettei 
tiliä ylitetty.

KERTTU: Kyllähän sil
loin alkuaikoina aika nuu
kia oltiin, niinkuin vihkois
sa ja muissa sellaisissa. 
Mutta en minä moiti Kos
ken kuntaa; olen yleensä

opettajina”, arvelivat Kerttu

saanut sen, mitä olen tar
vinnutkin.

AATTO: Mutta kyllä siinä 
aika lailla sai päälle painaa. 
Mutta kai silloin vihkoja 
kulutetuinkin enemmän, 
silloin kirjoitettin paljon. 
Niitä vihkoja tuli ainakin 
10 kpl oppilasta kohti vuo
dessa ainakin yläkoulun 
puolella.

KERTTU: Niin, sitten ru
pesi tulemaan niitä mel
kein valmiita vihkoja, oli 
valmiina kuvapohjat ja 
muut, siitä sitten vaan teh
tiin valmiiksi asti.

AATTO: Ei se minusta 
ollut mikään hyvä sys
teemi.

KERTTU: Ei ollut - kyllä 
lapsen pitäisi itse luoda se 
alusta alkaen.

Kerttu Rautoma kertoo, 
että aluksi hänellä oli hie
man vaikeuksia edeltäjän
sä takia, ei henkilökohtai
sesti, mutta välillisesti.

KERTTU: Jos tein mitä 
tahansa, niin toisluokkalai
set sanoivat: ” Meitin opet
taja teki niin...”  Kyllä minä 
sen ymmärsin, että Hilma 
Menander oli ollut heidän 
ensimmäinen opettajansa, 
kauhean mukava ihminen

ja hyvä opettaja - hän oli 
tullut heille sellaiseksi esi
kuvaksi. Jos pistin vaikka 
vihkoja kaappiin, niin pieni 
ja tarmokas Nikkilän Pirk
ko, joka istui etupenkissä, 
nousi ylös ja sanoi: ” Meitin 
opettaja pisti vihkot toi
seen kaappiin...”  Aika 
kauan he minua neuvoi
vat, mutta tottuivat lopulta 
minunkin tapoihini.

AATTO: Paljon on muu
toksia tapahtunut tavalli
sessa elämässä siitä alkaen, 
kun tänne tultiin. Katselin 
juuri vuoden 1952 kansa- 
koulukalenteria ja siinä oli 
mainittu, mitä kaikkea 
opettaja sai käyttää hyväk
seen. Esim. sähköä sai ylä
koulun opettaja käyttää 90 
kW vuodessa — mitä sillä 
määrällä nykyisin voisi teh
dä? Mutta ei silloin ollut
kaan kun silitysrauta ja 
mahdollisesti keittolevy; ei
kä koko Kankaalla ollut 
kuin 15 kW:n muuntaja.

KERTTU: Mutta mistä 
huomaa muutoksen, on 
koulun ruokailu. Alkuun 
oli ne papusoppa ja kaura
puuro ja perunasoppa, 
mutta nyt on mitä ihmeelli
simpiä ruokalajeja; lehdistä 
niitä luen ja ihmettelen, et
tä mitä mahtaa olle, kun 
en tunne nimeäkään.

AATTO: Kankaan kou
lussa ei ollut alussa keitto- 
laakaan, ruoka keitettiin 
saunan padassa; lauantai
na sitä pataa tarvittiin sau
nomiseen ja taidettiin siinä 
pyykkiäkin keittää. Ja  ruo
kailuastioina olivat ne ” kis- 
sankupit” ja lusikka, ei 
muita välineitä ollut. Kun 
meille sitten valmistui se 
alakoulu, niin ruvettiin ruo
kailemaan siellä, oikein 
pöytiin päästiin.

KERTTU: Meillä oli onni, 
kun aika varhaisessa vai
heessa saatiin Alihakan 
Sylvi keittäjäksi; hän oli 
mestari ruuanlaitossa ja 
niin siisti. Koulu oli puhdas 
ja ruoka hyvää.

Koulu-uudistus
Molempien opettaja-aikana 
tapahtui se paljon kohuttu 
koulu-uudistus, jolloin kan
sakoulusta tehtiin perus
koulu. Muuttuiko koulu to
siaan?

KERTTU: Minä sanoisin, 
ettei se kovin paljon muut
tunut, ei ainakaan meidän 
luokilla. Samalla tavalla 
me opetettiin kuin en
nenkin.

AATTO: Kai se teoriassa 
muuttui, mutta ei se käy
tännössä vaikuttanut juuri
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mitään. Ne kai ajattelivat, 
kun niitä uudistuksia teki
vät, että muutetaan sitä 
kertaheitolla, mutta ei täm
möinen laitos kuin koulu, 
ei se äkkiä muutu, se me
nee hiljalleen jos menee.

KERTTU: Olihan siinä 
joitakin muutoksia; esim. 
pojat pantiin ompelutöihin 
ja kutomaan ja tytöt puo
lestaan puutöihin. Se oli
kin mielestäni kiva asia, ja 
käsitöissä minä tykkäsinkin 
pojista enemmän kuin ty
töistä; pojat olivat niin in
nostuneita niihin.

AATTO: Miten alakoulun 
puolella se uusi matema
tiikka meni?

KERTTU: Se oli aika 
hankalaa; kyllä ne esimer
kit minun mielestäni olivat 
aika järjesttömiä. Kertotau
lu ihmisen kuitenkin täytyy 
osata, ei se muuten pärjää.

AATTO: Olen ajatellut, 
että kun joku tuli ensim
mäiselle luokalle ja sitten 
ruvettiin puhumaan vaikka 
"tyhjästä joukosta” , niin 
pystyikö hän sitä ymmärtä
mään. Kysyin tässä kerran 
yläasteen matikanopetta
jalta Kivelältä, että onko 
siitä uudesta matikasta 
enää mitään jäljellä, ja hän 
sanoi, ettei oikeastaan mi
tään.

KERTTU: Se oli sellaista 
vouhotusta, kun yritettiin 
jotain uutta saada. Kyllä 
minä ainakin koko ajan 
noudatin niitä Aukusti Sa
lon oppeja.

Entä lapset - muuttui- 
vatko he sinä aikana, kun 
olitte opettajina?

KERTTU: En sanoisi hei
dän muuttuneen - lapset 
ovat aina samoja lapsia. 
Samat jännitykset on eka
luokkalaisilla, kun kouluun 
tulevat; äidit joutuvat aluk
si olemaan mukana, aina
kin pari tuntia.

AATTO: Saattoivat he 
vähän muuttuakin, mutta 
niin hitaasti, ettei sitä oike
astaan huomannut.

KERTTU: Minusta tun
tuu, että me itse olimme si
tä ikäluokkaa, että saatiin 
niinkuin eteenpäin mene
vää oppia. Kun muistelen 
sitä kun itse kävin alakou
lua, niin ei se ollut ollen
kaan sitä, mitä minä itse 
sitten opetin. Vaikka mi
nulla oli ihana opettaja, 
niin ei silloin sellaista tehty 
kuin minun luokallani. Mi
nusta tuntuu, että me tu

limme ihan oikeaan aikaan 
opettajiksi.

Vanhalla johtokunnalla 
oli valtaa
Kun haastateltavamme tu
livat Koskelle, oli jokaisella 
koululla oma johtokuntan
sa, joka melko itsenäisesti 
päätti koulun asioista. Mut
ta kun sitten tuli yleinen 
pyrkimys vallan keskittämi
seen, niin nämä johtokun
nat lakkautettiin ja oli vain 
kunnan koululautakunta, 
kunnes huomattiin, ettei 
systeemi ollutkaan aivan 
hyvä, jolloin johtokunnat 
kouluille palautettiin, jos
kaan ei enää niillä valtuuk
silla kuin ennen.

AATTO: Silloin alussa
johtokunnalla oli paljon 
valtaa, jopa opettajavalin- 
nat ja kaikki sellaiset se te
ki itsenäisesti. Ja  jos mei
dän koulussakin joku meni 
rikki tai tuli muuta pikku 
korjausta, niin ei tarvinnut 
kuin sanoa Salmelalle, niin 
hän tuli korjaamaan tai sa
noi minulle, että kyllä sinä 
sen itsekin laitat. Se oli sil
loin aika yksinkertaista. 
Mutta viimeisinä opettaja- 
aikoinani piti niistä ensin il
moittaa koulutoimenjohta
jalle, sieltä asia meni ra
kennustoimistoon, josta tu
li rakennusmestari katso
maan, miten asiat olivat ja 
lopulta tuli pari miestä, jot
ka tekivät työn. Kyllähän 
se kuntoon tuli, mutta tar
vittiin paljon sitä byrokra
tiaa.

KERTTU: Kyllä Kosken 
kunta kuitenkin aika hyvä 
oli, ei meiltä koskaan kiel
letty noita harrastuksi
akaan, vaikka meidän kou
lussa niitä oli aika paljon.

Niin tosiaan, monastihan 
opettajat myös ohjasivat 
lasten ja nuorten vapaa- 
ajan harrastustoimintaa. 
Oliko se pakollista?

KERTTU: Ei, kyllä se oli 
vapaaehtoista ja alkuun 
ihan palkatontakin, mutta 
myöhemmin siitä rupesi 
saamaan palkkaakin. Pidin 
niitä kerhoja kauan ja ker
holaisia oli paljon eri luo
kilta; oli tanhuja ja askarte- 
lutöitä, pidettiin oikein 
näyttelyjäkin.

AATTO: Meillä ei niitä 
niin paljon ollut, sivukul- 
milla on aina ne kuljetus
järjestelyt haittana. Ja  alku
aikoina oli sekin, kun pi

dettiin sitä jatkokoulua; 
kun koulu loppui kahdelta 
ja jatkokoulu alkoi kolmel
ta ja kesti tuonne seitse
mään, niin ei siinä enää 
muuta haluttanut pitää.

Tulivatko opettajat tun
temaan kaikki koulupiirinsä 
asukkaat?

AATTO: Ei tietenkään 
heti alkuun, mutta vähitel
len kyllä oppi tuntemaan. 
Oppilaiden muodostakin 
näki, että tuo on sen isä tai 
äiti, ja loppujen lopuksi 
tunsi niin, ettei Kankaalla 
ketään minulle tuntema
tonta ollut.

KERTTU: Kyllä minäkin 
tunsin, vaikka täällä oli 
enemmän ihmisiä. Meillä 
oli ne vierailut, kun aina 
piti käydä oppilaiden syn
tymäpäivillä, mutta kyllä se 
mukavaakin oli, kun pääsi 
oppilaiden kotiin, näki sitä 
elämää siellä ja oppi sa
malla tuntemaan pakosta
kin ihmisiä.

Yleensä jokaisella koulu
laisella on oma mieliai- 
neensa, josta pitää muita 
enemmän. Onko sellainen 
myös opettajilla?

AATTO: En tiedä oliko 
minulla niin mieliaineita, 
mutta voisi sanoa niin 
päin, että jokin aine oli sel
lainen, ettei siitä niin kovin 
pitänyt. Olen ihmetellyt, 
kun Kankaan kulmalta on 
tullut niin hyviä muusikko
ja, vaikka minä olin mu- 
siikkiopettajana ihan mah
doton. Minä järjestinkin 
sen musiikkitunnin maa
nantaiseksi, että sain sitten 
loppuviikon keskittyä mu
kavampiin aineisiin.

KERTTU: Minä taas tyk
käsin musiikista kovin, kun 
minulla oli ollut seminaa
rissa siihen niin hyvä ope
tus; oli ollut paljon lauluja 
ja leikkejä. Ja  täällä me sit
ten esiinnyttiinkin paljon, 
pikkujouluissa ja muissa 
juhlissa. Muista, kun kerran 
oltiin jouluaattonakin esiin
tymässä kunnanlääkäri 
Santin joulujuhlassa.

Eläkkeelle
Näiden opettajien ehtiessä 
eläkeikään, olivat he kum
pikin vielä aivan hyvässä 
kunnossa, joten sen puo
lesta olisivat voineet vaikka 
jatkaakin. Oliko se pääse
mistä vai joutumista eläk
keelle?

KERTTU: Kyllä se minul

la ainakin oli pääsemistä, 
että itse halusin lähteä 
eläkkeelle.

AATTO: No, minä en oi
kein osaa sanoa kumpaa 
se oli. Hiukan jännityksellä 
vartosin, että mitä sitten ta
pahtuu, mutta olin kyllä 
varautunut siihen siinä 
mielessä, että olin järjestä
nyt itselleni tarpeeksi hom
mia, niin että se meni sit
ten aika mukavasti.

KERTTU: Sama minulla 
oli, kun rupesin sitten vetä
mään noita eläkeläisten 
kerhoja. Nuorisoseuran 
toiminnassa olin ollut mu
kana monet vuodet, mutta 
sen jätin samalla kun pää
sin eläkkeelle. Mutta näissä 
kerhoissa olin, kolmessa- 
kin kerhossa; oli yhteiskou
lun opettajat, sitten van
hempien ihmisten ryhmä 
ja sitten sellaiset, jotka vie
lä pystyivät tanssimaan 
näitä ns. senioritansseja. 
Mutta nyt viime joulusta 
lopetin kaikki, päätin etten 
mene enää mihinkään sel
laiseen toimintaan mu
kaan.

Aatto Virtasen eräs rak
kainpa harrastuksia on ol
lut ampumaurheilu.

AATTO: Sitä minä olen 
pienen ikäni harrastanut. 
Isäni sitä jo harrasti ja niin 
se harrastus sitten siirtyi 
minullekin. Ja  se on jatku
nut yhä edelleenkin, noin 
mielen virkistykseksi. Muis
tan, kun Salosen Eino mi
nua silloin tänne värväsi, 
hän sanoi: ” Siäl on niin 
hyvät metsästysmaastot
kin...”  Kyllä sitten metsäs
sä käytiinkin ja joskus jo
tain saalistakin saatiin.

Kaduttaako kunnaista
kaan yhtään, että aikanaan 
tuli ruvettua opettajaksi?

KERTTU: Ei ollenkaan. 
Kyllä se oli niin mukavaa 
aikaa, ja olen sanonut, että 
opettajan ammatti oli mi
nun oma ammattini. Meni
sin varmaan siihen uudel
leen, jos pitäisi valita, mikä 
ammatti minulle sopisi. S ii
nä tapahtui päivän aikana 
niin monenlaista, ei tullut 
aika pitkäksi, kun oli 
yleensä pieni kiirekin. Mitä 
mieltä sinä olet?

AATTO: Ei siinä mitään 
katumista ole. Kyllä minä
kin olen siihen tulokseen 
tullut, että sillä alalla minä 
olin se mikä olin.

Toivotamme hyviä eläke
päiviä edelleenkin. □
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Muistojen lokeroista 
koottua Yrjö Väinölä

Kun ensimmäinen 
maailmansota 
1914 alkoi, se alkoi 
paljon hiljaisemmin kuin tä

mä 90-luvulla alkanut sota. 
Tiedotusvälineet olivat sil
loin heikommat kuin nyky
ään ovat. Radioitakaan ei 
vielä yleisesti ollut.

Samana vuonna juhan
nusyönä paloi Kankaan 
kansakoulu perustuksiaan 
myöten. Uutta koulua ru
vettiin puuhaamaan heti. 
Rakennusmestari Kaisko 
sai huutokaupassa koulun 
tehtäväkseen, ja asunnok
seen Väinölän tupahuo- 
neen.

Olin isän mukana Suon- 
kulmalla eräässä talossa 
hartausseuroissa ja kun tu
limme illalla kotiin, kerrottiin 
täällä, että on syttynyt 
maailmansota Euroopassa. 
Oli tullut kaksi rintamaa; 
länsirintamalla taistelivat 
Saksa ja Ranska ja itärinta
malla Saksa ja Neuvosto
liitto.

Suomesta lähti itärinta
malle nuori lääkäri nimel
tään Pundoff auttamaan 
sodan uhreja. Hän itsekin 
haavoittui melkein heti toi
seen käteensä ja venäläi
set välskärit sitoivat käden 
kovalla kiireellä. Mutta po
jat tekivät vääränlaisen si
donnan; sitoivat kaikki kä
den neljä sormea yhteen 
samaan siteeseen, peuka
lo vaan jäi sitomatta. Siitä 
oli seuraus, että sormet 
kasvoivat kiinni toisiinsa, 
eikä Pundoffkaan - vaikka 
olikin ammattilääkäri - siinä 
kiireessä sitä huomannut. 
Kun käsi näin kasvoi yh
deksi möykyksi, hän rupesi 
käyttämään siinä aina 
mustaa hansikasta.

Sota loppui aikanaan sii
nä 1918 tienoilla ja lääkäri 
matkusti kotimaahansa.

Sodan loppuessa syntyi 
Suomessa suojeluskunta- 
järjestö punakaartin tilalle. 
Perustettiin 12 suojelus
kuntapiiriä, mm. Varsinais- 
Suomen piiri. Pundoffista

Kovin moni koskelainen ei enää muista Kankaan koulua tämän näköisenä.

leivottiin järjestön korkein 
lääkintäviranomainen lää- 
kintäkenraalin arvolla.

En enää tarkoin muista 
sitä vuotta, jolloin järjestet
tiin suojeluskunnan lääkin- 
täkilpailut Tampereella. 
Varsinais-Suomestakin läh
ti joukkue niihin kilpailuihin. 
Joukkueeseen valittiin viisi 
miestä, ja koska olin tästä 
joukosta eniten käynyt lää- 
kintäkursseja, jouduin ryh
män johtajaksi.

Matkustimme Tampe
reelle junalla. Kun pääsim
me perille, huomasimme, 
että Helsingin joukkueen 
pojat seurasivat meitä ja 
vaanivat kaikkia tekojam
me, kun luulivat meidän 
tietävän jotakin kilpailun 
ohjelmasta. Mutta turhaa 
se heidän vaanimisensa
oli.

Kilpailussa oli kaikkiaan 
seitsemän eri tehtävää. 
Kun kolme tehtävää oli 
suoritettu, oli seuraavaksi 
eräänä päivänä sidontateh- 
tävä. Emme tietäneet teh
tävästä sen enempää, kun 
menimme erääseen taloon 
Tampereen syrjäkadulla. 
Sen talon avara olohuone 
oli valittu sidontakilpailun 
paikaksi. Keskellä huonetta

oli iso pöytä täynnä sidon- 
tatarpeita.

Hetken päästä huonee
seen tuli herra itse, eli lää- 
kintakenraali Pundoff, joka 
toivotti meidät tervetulleiksi 
ihan kädestä pitäen. Pal- 
kintotuomarina toimi hän 
yksinään, ei siinä ketään 
muuta tarvittu. Hän selosti 
kilpailua, että sidottavalta 
on mennyt luoti läpi käm
menen, ja että kilpailuaikaa 
on 10 minuuttia, jossa 
ajassa sidonta on tehtävä.

Katsoin kenraalia uteli
aana, varsinkin sitä mustal
la hansikkaalla verhottua 
toista kättään. Muistin 
erään suojeluskunnan lää- 
kintäkurssin, jossa muuan 
lääkintaohjaaja piti esitel
män ja kertoi juuri tästä ta
pauksesta itärintamalla, 
jossa venäläiset lääkintä- 
miehet sitoivat Pundoffin 
käden väärin ja siksi hänel
lä oli se musta hansikas.

Tiesin, että eräs ryh
mämme pojista oli myös 
kuullut tästä tapauksesta ja 
päätinkin panna hänet sito- 
jaksi kilpailussa. En voinut 
enää neuvoa häntä, enkä 
itse osallistua sitomiseen, 
mutta salaa vilkutimme toi
sillemme silmää. Kenraali

astui pari askelta eteenpäin 
ja sanoi: Kilpailu alkaa, si- 
tomistarpeita on pöydällä!

Joukkueesta astui esiin 
sitojaksi määrätty poika ja 
myös sidottava. Kenraali 
meni ikkunan eteen, katseli 
liikennettä ja sanoi: Sito
kaa! Kun 10 minuuttia oli 
kulunut, sanoi kenraali: Si- 
donta-aika on mennyt, nyt 
katsotaan tulosta.

Kenraali oli erittäin tyyty
väinen meidän joukkueen 
sidontaan. Hän sanoi, että 
se on teknisesti aivan oi
kein sidottu, olette voitta
neet kilpailun. Mutta vaikka 
sidonnan voitimmekin, em
me silti voittaneet koko kil
pailua, vaan jäimme kol
manneksi.

Tämä Tampereen kilpai
lu osoitti sen, että haavojen 
sitomisessakin voidaan 
tehdä tyhmyyksiä ja panna 
ne kiireen tilille, kuten Pun
doffin tapauksessakin.

Lääkintäkenraali Pundof
fin elämästä näiden Tam
pereen kilpailujen jälkeen 
en tiedä mitään, kun Suo
messa sitten alkoivat talvi- 
ja jatkosodat ja Karjalan 
väestö evakuoitiin asuin
seudultaan muualle Suo
meen.
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Koskelaisen sääruutu
Osuiko ennuste oikeaan?

Syyskesän säät 
vaikuttavat 

siihen, onko 
kaura 

valmistuessaan 
näin pystyssä vai 

pitkin maata.

Koskelaisen viime vuoden 
kevätnumerossa (N:o 2) oli 
mukana Turussa asuvan 
entisen koskelaisen Jukka 
Heinosen laatima sääen
nuste loppuvuodelle. Kat
sotaanpa nyt "miten äijän 
kävi", eli kuinka paikalleen 
ennustus osui.

Aluksi ennusteessa oli 
kappale "Yleistä” .

"Kesälle on ominaista 
matalapaineiden oleskelu 
etelä-Suomessa. Tämä tie
tää vaikeuksia heinänteolle 
ja viljan lakoutumista, mut
ta syksyn korjuusäät ovat 
tyydyttävät ja sienisato 
ihan erinomainen. Aurin
kolomaa hakevan on pa
rasta mennä koillis-Suo- 
meen, jossa on runsaasti 
helteisiä päiviä erityisesti 
heinäkuussa.”

Tämän ennusteen voi 
sanoa osuneen melko hy
vin kohdalleen, tosin niin 
sateista kesää ei tullut, 
kuin Jukka ennusti. Tosin 
niitä matalapaineita kulki ja 
jonkinverran sateet haitta- 
sivat heinäntekoakin. Jä l
leen ne "hättääset” , jotka 
aloittivat heinänteon jo ke
säkuun puolella saivat hei
nät hyvinä latoon, mutta

kohta heinäkuun alussa al
koi epävakainen kausi sa- 
dekuuroineen ja sää oli ko
leaakin. Heinäkuun loppu
puolella sentään tuli kau
niimpia ilmoja ja lämpi- 
mämpääkin, mutta heltei
siin ei päästy. Viljakorjuuta- 
kin sateet hieman haittasi- 
vat, mutta eivät kovin pa
hasti. Sienisato oli todella
kin erinomainen, mm. 
herkkutatteja kasvoi en
nennäkemättömät määrät.

Sitten oli ennuste Lou- 
nais-Suomeen:

"Vappu ja toukokuun 1. 
viikko ovat melko kesäisiä, 
mutta sitten alkaa epäva- 
kaisempi sää viileine tuuli- 
neen. Toinen paremman 
sään jakso on toukokuun 
viimeinen viikko ja kesä
kuun ensimmäiset päivät. 
Sen jälkeen sää on taas 
epävakaista ja ajoin viile- 
ääkin juhannukseen asti.”  

Vapunajan ennuste piti 
hyvin paikkansa. Oli kau
nista ja vapunaattonakin 
päästiin hellelukemiin, ja
3. 5. lämpötila ip:llä nousi 
jo n. 27 asteeseen. Touko
kuun 7 päivän vastaisena 
yönä rymistellyt ukkonen 
kuitenkin viilensi sään, ja

sen jälkeen oli viikko melko 
koleaa, vaikka ei satanut
kaan. Sensijaan toukokuun 
viimeisellä viikolla oli use
ana päivänä sadekuuroja, 
joten siltä osalta ennuste ei 
oikein pitänyt. Mutta kaksi 
toukokuun viimeistä päivää 
olivat jo kauniita ja lämpi
miä, samoin kesäkuun alku 
aina puoleen kuuhun asti, 
jolloin tuli sateita ja kole- 
ampaa. Juuri ennen juhan
nusta taas lämpeni, ja ju- 
hannuspyhinä oli osittain 
pilvistä, mutta ei satanut.

"Juhannuksesta heinä
kuun puoliväliin on vähän 
parempaa säätä, mutta pit
kiä poutajaksoja ei tule. 
Tästä eteenpäin aina elo
kuun 10 päivän tienoille 
on lämmintä, mutta varsin
kin ukkoskuuroja saadaan 
usein ja liikaa.”

Tämäkin ennustusjakso 
piti melko hyvin paikkansa. 
Kuten aiemmin mainittiin, 
oli juhannuksen aikoihin se 
varhainen heinäpouta, 
mutta sitten oli epävakais
ta, oli ylikin heinäkuun puo
livälin, aina 25. 7. asti jol
loin saatiin kauniinpia ja 
lämpimämpiä säitä. Sade
kuuroja siis oli ja joskus
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hiukan jyrähteli ukkonen- 
kin, mutta ilmeisesti paljon 
vähemmän, kuin ennusta
jamme oli uskonut tapah
tuvan.

"Elokuun toisella viikol
la läntiset virtaukset saavat 
voimaa. Sateet tulevat ja 
menevät nopeasti, mutta 
eivät enää jää taloksi. 
Myös sademäärät pienene
vät. Syyskuussa sää kuivuu 
edelleen ja kuun loppu
puolella ja lokakuun alussa 
on hyviä sadonkorjuuil- 
moja.”

Elokuun toisella viikolla 
tosiaan oli sateita, mutta 
aina välillä poutaakin. Kuun 
puolivälissä oli kaunista ja 
jopa hellettä, mutta loppu- 
kuussa jälleen epävakaista. 
Syyskuu alkoi melko kau
niina, mutta jo 6. päivä ru
pesi satamaan ja koko lop
pukuu oli epävakaista, jos 
tosin joku kauniskin päivä 
oli välissä. Samoin loka
kuun alussa oli sateita, jo
ten siltä osin ennuste meni 
hiukan pieleen. Sato kui
tenkin saatiin melko hyvin 
talteen.

"Myöhemmin lokakuus
sa korkeapaineet ovat ylei

siä, mutta sää voi usein ol
la sumuista. Lokakuun vii
meinen ja marraskuun en
simmäinen viikko ovat tuu
lisia ja lauhoja, mutta mar
raskuun 11. päivänä saa
daan ensilumi ja sitä seu
raa poutainen pakkaskausi. 
Itsenäisyyspäivän tienoilta 
lähelle joulua on epävakai- 
sempaa ja lumi peittää jää
tyneen maan. Joulukuun 
loppu on aika poutaista 
pakkassäätä.”

Lokakuun toisella viikolla 
olivatkin korkeapaineet val
litsevina ja melko lämmin
täkin oli, mutta sitten tuli 
matalapaineita, pilvisiä ja 
sumuisia päiviä, joskus 
hiukan satelikin. Lokakuun 
viimeinen viikko oli jälleen 
kaunista ja vuodenaikaan 
nähden lämmintäkin. Niitä 
kovia tuuliakin oli, joten 
näillä kohdin ennuste osui 
melko kohdalleen. Mutta 
aivan viimeiset lokakuun 
päivät ja marraskuun alku 
olivat sateisia, räntääkin 
viskoi. Ensilumi myöhästyi 
hiukan Jukan ennustamas
ta ajasta; sitä tuli vasta 
13.11. ja silloinkin varsin 
vähän. Seuraavana päivä

nä saatiin hiukan lisää lun
ta, mutta sitä poutaista 
pakkaskautta ei tullut, vaan 
useimmiten lämpö oli nol
lan yläpuolella, välillä sateli 
vettä ja räntää. Vasta
20. 11. pakasti ja oli hetkin 
kireänlaista pakkastakin, 
kunnes sää taas yllättäen 
lauhtui. Sitten oli epäva
kaista säätä, välillä tuli lun
ta ja välillä vettä - ja oli liu
kasta mutta joulukuun 
lopun sään suhteen Jukka 
erehtyi; sää ei ollut pou
taista pakkassäätä. Tosin 
juuri ennen joulua oli pieni 
pakkaskausi ja jonkunver- 
ran luntakin, kunnes joulu
aaton "helleaalto” taas vei 
lähes kaiken lumen maas
ta. Vuoden viimeisenä päi
vänä jälleen hieman pa
kasti.

Yhteenvetona voisi sa
noa, että pääpiirteissään 
ennustajamme tiesi tulevan 
säätilanteen melko hyvin, 
mutta muutamissa yksi
tyiskohdissa hieman ereh
tyi. Ilmeisesti planeettojen 
liikkeitä seuraamallakin säi
tä voi ennustaa, ainakin 
yhtä hyvin kuin muillakin 
systeemeillä.

Mitä sitten itse ennustaja 
tuumi ennusteestaan? Hän 
myös sanoi sen pääosil
taan olleen melko oikeaan 
osunut, mutta myönsi 
eräissä paikoissa erehty- 
neensäkin. Kesä oli kui
vempi, kuin hän oli usko
nut ja ukkoskuurojen vä
hyys häntä aivan "häm
mästytti” . Sellaisessa sää- 
tilanteessa niitä olisi pitänyt 
tulla tavan takaa, mutta ei 
vaan tullut, hän sanoi. Pa
himmin meni pieleen joulu
kuun loppu, jolloin hänen 
ennusteensa mukaan piti 
olla kaunista pakkassäätä, 
mutta olikin vaihtelevia sa
teita.

Kysyimme myös hieman 
alkaneen vuoden säästä. 
Jukka sanoi, ettei ole teh
nyt tarkempaa ennustetta, 
mutta kertoi sentään tal
vesta tulevan kunnon van
han ajan talven pakkasi
neen ja lumineen. Sen jo 
osittain tiedämmekin, kun 
tämä lehti ilmestyy. Kesäs
tä pitäisi tulla kaunis ja en- 
nätyslämmin - oikea loma- 
kesä Suomessa. ” Ans kat- 
too” , sanottiin ennen Kos
kella. □

Pihlajanmarjojen määrästä on ennusteltu, miten paljon lunta talvella tulee. ”Ei pihlaja kahta 
kuormaa kanna”.



Aina tarvitaan suomalaisen maatalous
yrittäjän tuottamia kotimaisia elintarvik
keita, palveluja ja hyödykkeitä. Laadulla 
on aina kysyntää.

Osuuspankki puolestaan osaa maa
talouden rahoitusasiat. Meiltä saat tark
kaa tietoa vaikkapa uuden maaseutu

elinkeinolain vaikutuksista ja MATIAK
SEN asiantuntemus on myös käytettävis
säsi.

Näin me yhteistyössä luomme hyvät 
edellytykset menestyä myös tulevaisuu
dessa. Tervetuloa.
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