Hannes Leppäkosken saamia tunnustuksia
vuosien mittaan.

Hannes Leppäkoskelle 40-vuotispäivänä 2/1 1927
Voi Sinuas Leppäkoski!
Sinä poika punaposki,
Jo aika Sinuun koski,
Kun täytit vuosia.

Mut yhä touhuat,
Juur´ kauniist mouhuat
Kun myyt sä silliä
Ja kukkopilliä.

Nyt paljon onnea
Näin Sulle toivotan.
Nyt kättäs puristan
Ja sua muistan,

Olit poika vekkuli.
Pian olet ukko kekkuli,
Kun vuotes kiitävi
pois luotas liitävi.

Ei sitten likikään,
Ett´ois Sun hikikään,
Niin oot Sä liukaskin.Vaikk´pennis piukaskin,
Oot aina iloinen.

Sua miestä reilua,
Mi jaksat heilua
näiss´ osuuspuuhissa.

Näin Sua kiittelen
Ja perään liittelen
Myös oman nimeni.
Huugo Vasara

POHJAN viiri 1 1957: Sivu 17 sisältää Hannes Leppäkoskesta
Kaksi kuvaa ja tekstin.
Pohjan Viiri, Vakuutusyhtiö Pohjan julkaisema asiamieslehti.

1960

TOUKOLA 40 VUOTTA:

1.1.-24 asettui liikkeen johtoon Pornaisten Osuuskaupan hoitaja H.
Leppäkoski. Hänen tehtäväkseen tuli luotsata syntymiskipunsa kokenut
liikeyritys voimalliseen nousuun. Niin tapahtuikin. Tehtävä oli vaikea,
miltei mahdottomalta tuntuva.
2.12.-24 kokouspöytäkirjasta ilmene johtokunnan suuri tyytyväisyys
liikkeeseen ja sen hoitoon. Yllätyksekseen saa toimitusjohtaja ottaa
vastaan ”13. Kuukauden palkan tunnustukseksi uhrautuvasta työstä

liikkeen hyväksi. Myös henkilökunta saa osansa: kelle lahjoitetaan
sarkapukukangas, kelle kuparinen kahvipannu. Kunnalliskodinkaan
asukkaita ei unohdeta.
Niin hyvin aatteellisen kuin kaupallisenkin valistustoiminnan
tehostamiseksi johtaja Leppäkoski on ottanut käytäntöön henkilökunnan
kokoukset. Ensimmäinen pöytäkirja tällaisesta tilaisuudesta on päivätty
7.5.1925. Käsiteltiin mm. seuraavia kysymyksiä: ”Mihin velvoittaa
osuuskunnan toiminnan edistäminen henkilökuntaa?” – ”Miten voimme
parhaiten täyttää osuuskuntakokouksen päätökset osuuskuntaa
tyydyttävällä tavalla?” ”Maataloustarvikekaupan osuus liikkeen
myynnissä.” - ”Kesäajan työpäiväjärjestys.” jne.
26.7.1930 on hallintoneuvostolla käsiteltävänään toimitusjohtaja Hannes
Leppäkosken eronpyyntö. Saatuaan kuitenkin kuulla läsnäolevilta
hallintoneuvoston jäseniltä varauksettoman tunnustuksen toiminnastaan
sekä pyynnön jäädä edelleen paikalleen, johtaja peruuttaa
eroanomuksensa.
Mutta jo vuonna 1932 on Toukola joutunut kokemaan toisenkin vakavan
henkilötappion. 14.6. pitämässään kokouksessa hallintoneuvoston on
pakko – sitkeistä neuvotteluista huolimatta – myöntää ero pidetylle
toimitusjohtajalleen Hannes Leppäkoskelle.
Kymmenen vuotta myöhemmin Porvoon Yhteislyseon V lk.
luokkajuhlassa 28/3-42 luettiin kronikka, jonka saanen tässä ”omaa
minääni” korostaen kirjoittaa omalta osaltani tähän:

Leppäkoski, filosofi
meidän luokallamme.
Kaikkea hän melkein taitaa
eikä tuota mikään vaivaa
- pikakirjoituskaan.
Aljassa on melko haka
jommassa myös hyvin vakaa
taululla todistaessaan.

Tunnilla ei paljon telmi
onhan sakin aika kelmi.
Ollaksensa sentään heppu
meidän luokallamme.
Tytöistä hän näkee unta
valveilla nukkuissaan
Heille hältä riittää aikaa
milloin vaan.

