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Taloudellinen
kehitys v. 1971

V uoden 1971 aikana jäi 
suhdannekehitys tärkeimmissä 
vientimaissamme heikommaksi 
kuin edellisvuonna. OECD- 
maiden keskimääräinen koko
naistuotanto lisääntyi noin 
prosenttiyksikön verran vä
hemmän kuin vuonna 1970. 
Lisäksi useissa maissa inflaa
tio eteni huom attavan nopeas
ti. Myös Suomessa koettiin 
samantapaisia vaikeuksia. Ta
loudellinen kasvu hidastui 
niin, e ttä bruttokansantuote li
sääntyi vain runsaan prosen
tin  vuotta aikasemman yli 7 
prosentin asemesta. V ienti
tuotteiden vähäisen ulkom ai
sen kysynnän lisäksi talous
kehitystä haittasivat vuoden 
alkupuolella tapahtuneet use
an viikon pituiset lakot. Kah
den edellisen vuoden aikana 
patoutuneen hinta- ja kustan
nuspaineen osittainen purkau
tum inen johti hintojen ja kus
tannusten selvään nousuun.

M aamme ulkomaankaupal
le oli tunnusom aista tuonti- 
voittoisuuden jatkum inen. Ta
loudellisen toimeliaisuuden 
hiljeneminen ja tuonnin kas
vua jarruttavien talouspoliit
tisten toim enpiteiden takia 
tuonnin määrä supistui edel
lisvuotisesta. Kun kuitenkin 
myös viennin määrä jäi vuotta 
aikaisempaa pienemmäksi, suu
reni kauppataseen vajaus vuo
teen 1970 verrattuna. U lko
maankauppaa pyrittiin  tasa
painottam aan asettamalla osa 
tuontitavaroista ylimääräisen 
liikevaihtoveron alaiseksi. 
Myös korkokannan korottam i
sella toukokuussa tavoiteltiin 
osaksi ulkom aankaupan tasa
painottam ista. Korkojen nosta
misella pyrittiin  myös elvyttä
mään talletustoim intaa, mikä

vilkastuikin vuoden loppukuu
kausina.

Tavaraviennin arvo Suomes
ta  ulkomaille oli vuonna 1971 
9 894 milj. markkaa. Tämä oli 
runsaat 2 prosenttia enemmän 
kuin vuotta aikaisemmin. 
M äärällisesti tavaravienti aleni 
hieman edellisvuotisesta. Tava- 
ratuonti oli arvoltaan 11 738 
milj. m arkkaa eli 6 prosenttia 
enemmän kuin  edellisenä 
vuonna. K auppataseen vajaus 
oli 1 844 milj. markkaa, mikä 
oli 460 milj. markkaa enem
män kuin vuotta aikaisemmin. 
Palvelusten viennin enemmyys 
peitti osittain tavarakaupan 
vajausta.

Kesäkuussa päättyneenä 
hakkuuvuonna 1970/71  ha
kattiin  metsistämm e myynti- 
puuta 39 milj. k iintokuutio
m etriä, mikä y litti lähes 5 
prosentilla edellisen hakkuu- 
vuoden tuloksen. H einäkuus
sa alkaneen uuden hakkuu- 
vuoden alkupuoliskolla oli 
hakkuum äärä 12.3 milj. kiin- 
tokuuitom etriä. Täm ä oli 18 
prosenttia vähemmän kuin 
vuoden 1970 vastaavana ajan
jaksona.

V uonna 1971 korjattu  vilja
sato kohosi lähes 9 prosenttia 
vuotta aikaisempaa suurem 
maksi. Leipäviljaa saatiin va
jaat 7 prosenttia ja rehuviljaa 
11 prosenttia edellisvuotista 
enemmän. Perunasato jäi 29 
prosenttia pienemmäksi kuin 
vuonna 1970.

K okonaistuotannon kasvu 
hidastui oleellisesti vuoden 
1971 aikana. Bruttokansan
tuote lisääntyi vain hieman yli 
prosentin, kun edellisenä 
vuonna kasvu ylitti 7 prosent
tia. M etallialan lakkojen sekä 
heikon ulkomaisen kysynnän

vuoksi teollisuustuotannon 
määrä jäi hieman edellisvuo
tista pienemmäksi. Myös ta
lonrakennustoim innassa jäätiin 
vuoden 1970 tuotantom äärän 
alapuolelle, samoin maa- ja 
metsätaloudessa.

Työllisyystilanteessa tapah
tu i kertom usvuoden aikana 
heikkenemistä. Työttömyysas
te oli vuoden aikana keski
määrin 2.2 prosenttia, kun se 
edellisenä vuonna oli vain 1.9 
prosenttia. Työttöm iä työnha
kijoita oli työnvälitystoim isto
jen kortistoissa joulukuun lo
pulla lähes 46 000, mikä oli 
runsaat 12 000 työnhakijaa 
enemmän kuin vuotta aikai
semmin. Työttöm istä työnha
kijoista oli talonrakennusalal
la 11 000 henkeä. Joulukuun 
lopulla oli tarjolla avoimia 
työpaikkoja noin 10 000 eli 
1 400 työpaikkaa vähemmän 
kuin samaan aikaan edellisenä 
vuonna. Kutakin avointa työ
paikkaa kohti oli siis lähes 5 
työtöntä työnhakijaa. Edellis
vuoden lopussa vastaava luku 
oli vajaat 4.

Sekä hinnat että palkat ko
hosivat vuoden 1971 aikana 
huom attavasti enemmän kuin 
edellisenä vuonna. E linkustan
nusindeksillä m itattuna kulut
tajahinnat nousivat edellisen 
vuoden joulukuusta kertom us
vuoden joulukuuhun lähes 9 
prosenttia. Palkansaajien an
siotaso kohosi vuoteen 1970 
verrattuna noin 12 prosenttia.

Kansainvälisten valuutta
m arkkinoiden huom attavin ta
pahtum a oli Yhdysvaltain dol
larin kultasidonnaisuuden ka t
kaiseminen elokuussa. Myö
hemmin tätä toim enpidettä 
seurasi dollarin arvon alenta
minen, mihin liittyi useiden 
muiden maiden rahayksikkö
jen arvojen muutoksia. Suo
men m arkan kullassa ilmaistu 
kansainvälinen perusarvo py
syi m uuttum attom ana. Maas
samme o tettiin  käyttöön m ar
kan ns. keskuskurssi, jolle 
vuoden lopulla arvoa noteerat
taessa o tettiin  huomioon ulko
maisten valuuttojen arvoissa 
tapahtuneet m uutokset.

Suomeen tuotiin  vuonna 
1971 ulkom ailta etenkin p it
käaikaista pääomaa niin run
saasti, e ttä  sen avulla voitiin

rahoittaa vaihtotaseen huom at
tava vajaus ja lisäksi kartu ttaa 
Suomen Pankin kulta- ja va
luuttavarantoa 555 milj. mar
kalla. Keskuspankin kulta- ja 
valuuttavaranto kohosi vuo
den loppuun mennessä 2 293 
milj. markkaan. Rahalaitosten 
velka Suomen Pankille oli vuo
den päättyessä 840 milj. m ark
kaa. V uotta aikaisempaan ver
rattuna rahalaitosten keskus
pankkivelka pysyi jokseenkin 
ennallaan. Maassamme ryhdyt
tiin  vuoden 1971 aikana 
usean vuoden tauon jälkeen 
harjoittam aan aktiivista kor
kopolitiikkaa. Toukokuussa 
tehtiin  päätös sekä anto- e ttä  
ottolainauskorkojen koro tta
misesta yhdellä prosenttiyksi
köllä. Joulukuussa korkotasoa 
päätettiin  alentaa 3 /4  pro
senttiyksiköllä vuoden 1972 
alusta lukien.

Kaikkien rahalaitosten o tto 
lainaus yleisöltä lisääntyi 
vuonna 1971 2 528.6 milj. 
markkaa eli 13.8 prosenttia. 
Edellisenä vuonna kasvu oli 
2 254.1 milj. m arkkaa eli 14.0 
prosenttia. Rahalaitosten koko 
ottolainaus yleisöltä oli joulu
kuun lopussa 20 905.4 milj. 
markkaaa. Antolainaus yleisöl
le kasvoi Suomen Pankkia lu
kuun o ttam atta 2 906.3 milj. 
markkaa eli 15.8 prosenttia. 
Edellisenä vuonna lisäys oli 
2 451.7 milj. markkaa eli 15.4 
prosenttia. Rahalaitosten anto
lainaus yleisölle oli joulukuun 
lopussa Suomen Pankkia lu 
kuunottam atta 21 411.7 milj. 
markkaa.

Varsinaiset talletukset kas- 
voivat osuuspankeissa vuonna 
1971 417.7 milj. markkaa eli 
12.1 prosenttia. Edellisenä 
vuonna varsinaiset talletukset 
lisääntyivät 436.8 milj. m ark
kaa eli 14.5 prosenttia. K erto
musvuonna talletuskasvu ta
pahtui valtaosaltaan tavallisil
la säästö- ja karttuvilla tileillä, 
m inkä ohella myös 24 kuukau
den määräaikaistalletukset ke
hittyivät suotuisasti.

Joulukuun lopussa osuus
pankeissa oli varsinaisia talle
tuksia 3 876.1 milj. markkaa 
ja shekkitilivaroja 182.2 milj. 
markkaa. Koko ottolainaus 
yleisöltä oli 4 058.3 milj. 
markkaa.



2 K O S K E L A I N E N N:o 1 — Maaliskuu 1972

. .

' 4
M i '- .  * ■■    _ _

Selma M aria Laine koto
naan Kosken T.l. kunnan Koi
vukylän kylässä. M uistoja on 
kertynyt vuosikym menten var
relta m uisteltavaksi. Paitsi

m uistoja ja talvipäivän rau
haa, saimme osaksemme vie
raanvaraisuutta ja tunsimme 
viihtyvämme.

Monasti asioista tulee historian suhteellisen nopeasti. Y llä ju l
kaistu kuva ei ole sinänsä kovinkaan vanha, se lienee 1930-lu- 
vulta. Silloin elettiin  aikaa, jolloin kyläkunnan m iehillä oli mah
dollisuus »osallistua» oman kansakoulun johtokunnan jäseninä. 
Kuvassa ovat mukana Verhon koulun johtokunnan jäsenet ja  
opettaja. H enkilöt ovat vasem m alta lukien seuraavat: Juho Kor- 
pilo, Janne Mäkilä, Juho Lehtimäki, E dit Grönblom, Väinö Yli- 

Haukka, Kalle Tuominen ja Oskari Laine.

Elinkeinon 
turvaaminen

Pieni m uistikuva isoisän 
ajoilta viime vuosisadan lo
pulta.

Pitäjään oli tullut rikas 
mies.

Lainasi rahaa tarvitseville. 
Pankkeja ei maaseudulla sil
loin ollut.

Kun lainamäärä oli tullut 
riittävän suureksi, sanottiin 
laina irti.

Lainanottajalla oli edessä 
vasaram arkkinat.

Lähtö talosta.
Silloin tuli naapureille ja 

kylänmiehille hätä.
Sellaista ei saanut tapahtua! 

Se oli estettävä!
Ja estettiin.
Yhteisvoimin.
Jokainen auttoi kykynsä 

mukaan, pienemmällä tai suu

Se/ma Maria 
tapaamassa

Kävimme tässä muutama 
viikko sitten tapaamassa Sel
ma M aria Lainetta. Em äntä 
Laine asuu Koivukylän kyläs
sä ja iältään hän kuuluu 
kuntam m e varttuneem paan 
ikäluokkaan.

Em äntä Laine kertoo tu l
leensa Koskelle Vampulasta 
noin 65 vuotta sitten. H än  tu 
li Koivukylään »meijerskaksi». 
Koivukylän keskusta sijaitsi 
siihen aikaan Kaino Saarelan 
nykyisen talon vaiheilla. Sil
loisen kylän keskustaan kuu
luvia rakennuksia oli mm »pa
kari». Pakarista sai ostaa ai
nakin limonadia, makeisia ja 
pullaa. Pullat tuotiin  muualta, 
niitä ei siis leivottu »pakaris
sa», vaikka paikan nimi siihen 
viittasikin. Pakarin pitäjinä 
oli kaksi vanhahkoa ruotsin
kielistä »fröökynää». Nykyistä 
Myllykylän tiehaaran maastoa 
sanottiin Koivukylän toriksi. 
Torin reunalla oli kylän taloja 
mm Nokkalan talo. Täm ä ku
vaus on joskus 1914 tienoilta.

Koivukylässä oli näihin ai
koihin m eijereitä kaksittain, 
oli H iedan meijeri ja Peltolan 
meijeri. Laine kertoo tulleen
sa töihin ensin H iedan meije
riin ja kun sen toim inta lop
pui, siirtyneensä Peltolan mei
jeriin. Siihen aikaan olivat 
meijereissä, ainakin edellä mai
nituissa Kosken Alikulman 
pienissä meijereissä käsikäyt
töiset separaattorit. N iitä kier
tämään tarvittiin  kaksi mies
tä. Jokainen toi yleensä mai
don itse meijeriin, kiersi sen 
sitten yhdessä naapurin kans
sa separaattorissa ja vei jopin 
mukanaan takaisin kotiin. Ko
tona joppi tu li pääasiassa käy
tetyksi ainakin pienemmillä ti
loilla ihmisravinnoksi. Samaan 
suuntaan ollaan m uuten taas 
menossa. Puhutaan kevytras- 
vaisesta maidosta, josta osa

remmalla summalla. Rahat 
saatiin kokoon.

Naapurin elinkeinon harjoi
tus oli pelastettu.

Oli saatu näytös suomalai
sesta yhteishengestä. Vanhasta 
talonpoikaiskulttuurista.

N yt on ajat toiset. Raha 
kiertää. M aaseudullakin. O n

Lainetta

rasvasta on o te ttu  talteen ja 
piim ätuotteina m arkkinoidaan 
melko rasvattom ia nesteitä. 
Nämä entisen jopin sukulais- 
tuotteet ovat hyvää vauhtia 
tulemassa m uotiin ja ovat ny
kyään toki paljon paremmin 
paikallaan, kuin vuosisadan 
alussa, jolloin kalorit kuluivat 
ruumiillisessa työssä.

Myös kirnuam inen tapahtui 
Peltolan meijerissä maidontuo- 
jien toim esta. H iedan meije
rissä oli palvelija, joka suorit
ti kirnuam isen. Voita tuli sen 
aikaisesta meijeristä noin 5 as
tiaa viikossa. Astia puolestaan 
sisälsi voita 60 kg.

Hyvinä maitotaloina on jää
nyt kertojan mieleen M attila 
ja Päärni, joista maitoa tuli 
päivittäin noin 50 kg.

Voi kuljetettiin  maidon 
tuottajien toim esta viikottain 
vuoron perään hevosella Ky
rön asemalle. T ilitykset vilje
lijöille m aksettiin jo siihenkin 
aikaan maidon rasvapitoisuu
den mukaan. Parhaim m at ras
vaprosentit olivat jopa 4 % :n  
seutuvilla.

M aito tuotiin  aamulla mei
jeriin kello 8 jälkeen. Kuka 
toi hevosella, kuka käsikärryil- 
lä, kuka selässä tai kuka m uu
ten kantaen. Kauempaa maito 
tuotiin  hevosella vuoropäivin.

Sunnuntait olivat samanlai
sia meijeripäiviä kuin arjetkin. 
Kerma pastöroitiin kuum enta
malla, jäähdytettiin jäillä ja 
hapatettiin  siemenpiimällä. 
Jäitä käytettiin paitsi meijeril
lä, myös tiloilla maidon jääh
dytykseen ja säilytykseen.

Sen aikaisen meijerin hen
kilökunta koostui meijerskasta 
ja apulaisesta. Hiedalla oli 
paitsi meijeri, myös kauppa, 
josta tehtiin  ostoksia maidon- 
tuonnin ohessa. Kaupassa oli 
myytävänä kahvia, sikuria, so
keria ja suolaa sekä rajoitetus
ti kankaita.

pankkeja. O n laitoksia. Kulu
tusm ahdollisuudet ovat suu
ret. Ja niitä käytetään.

M utta unohtuuko jotakin, 
mikä on tärkeintä?

Elinkeinojen turvaaminen 
ja uusien luominen.

U n o h t u u k o  y h t e i s 
h e n k i ?

T oivo Urmas
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SANO M AKELLO T 
Alla arkipäivän humun 
kuulin kirkonkellon kumun.
Ääni kieri yli peitoin 
tutun viestin jälleen kertoin: 

yksi —  lähti 
lähti —  lähti
joukostamme —  yksi lähti 
lähti —  lähti 
yksin —  lähti.

Vaikka sitä kuinka anoo 
ei se kello koskaan sano 
kellä oli lähtövuoro, 
se vain kumahtaen vastaa: 

vuoro —  vuoro 
jonkun —  vuoro 
kaikille se —  tulee vuoro 
tulee —  vuoro 
vuoro —  jokaiselle.

Käteni mä yhteen liitän 
Taivaan Herraa siitä kiitän, 
et mä pääsen luokses rauhaan, 
kello pauhaa:

rauhaan —  rauhaan 
pääsen —  rauhaan 
kerran —  kerran 

kuuluu kellon viime lyönnit: 
kerran —  kerran 
k e r r a n !

T o i v o  U r m a s

UKKO
ia

A K
Kappale elämäntarinaa eräästä 
pelimannista

O lipa kerran ukko ja akka, 
näin alkavat kaikki hyvät sa
dut. M utta tämä ei ole satu. 
Ukko ja akka elivät pienessä 
mökkirähjässään ja akalla oli 
lehmä.

Ukolla taas oli viulu. Ukko 
oli pelimanni, oikein kansan
pelimanni. Ukko kävi soittele
massa tansseja ja juhlia, m utta 
enimmäkseen hän soitteli häi
tä. Ukko oli kuuluisa peliman
ni ja oli aina soittomatkoilla. 
Ukko kierteli Varsinais-Suo- 
men, suurimman osan Sata
kuntaa ja Etelä-H äm että häitä 
soittamassa. Ukko soitteli häi
tä ensin morsiamen, sitten 
sulhasen kotona viikonkin yh- 
täkyytiä. H äätalosta lähties
sään sai ukko kotiin vietäväksi 
tuliaisiksi valtavan »nyytin» 
ruokatavaraa, »Kyläkakkuja». 
Ukko ja akka elivät näillä 
eväillä parikin viikkoa. Kävi 
joskus niin, että ukko ei juuri 
näitä »Kyläkakkuja» paljoa eh
tinyt syödä, kun piti lähteä 
uuteen taloon, joskus kauak- 
sikin häitä soittamaan.

Ukko kun oli kuuluisa.
Ukko soitteli aina ensim

mäisen päivän selvinpäin, 
m utta ne toiset päivät känni- 
päissään. Ukko nim ittäin oli 
kova ryyppymies.

Ukko kun tuli joskus pari
kin viikkoa kestäneeltä reis
sultaan kotiin täydessä huma
lassa, kantaen Kyläkakkunyyt- 
tiään, niin akka pauhasi uk
koa. M utta ukko ei pauhusta 
parantunut, vaan meni aina 
uudelleen. —

Ukko oli taas kerran tullut 
kotiin reissultaan. Akka oli 
poru suussa vastassa, parkui ja 
huusi, että lehmä oli m ennyt 
savikuoppaan ja kuollut sin
ne. Ukon ja akan kesken tuli 
kova sanominen. Akka oli nii-

KA
tä, jotka määräsivät missä se 
»kaappi seisoo» ja väitti, että 
se oli Jumalan rangaistus heil
le, kun ukko aina niissä syn
nillisissä puuhissa liikkui. —  
Ukko kävi totiseksi. Akka vaa
ti, e ttä ukon on heti lopetet
tava se häitten soittam inen, 
m uuten voi käydä vielä hul
lummin.

Ukko sai tilapäisen »herä
tyksen». Ukko lopetti soitta
misen, ei m ennyt vaikka il
m aantui houkutteleviakin tar
jouksia.

Oli kevät. Ukko kulki rau
hattom ana ja mietteliäänä. 
Akankin tuli sitä ukkoa jo 
sääli, m utta ei »turskin» luon
tonsa puolesta saanut mitään 
rauhoittavaa sanottua, oli hil
jaa.

Ukolla kävi aika pitkäksi, 
kun »leipätyö» loppui. Ukko 
ei m ennyt m uihinkaan töihin, 
oli vaan kotona. Ukolle tuli 
pyyntöjä milloin mistäkin p i
täjästä häitä soittamaan. Ukko 
oli kuuluisa ja pelimanneista 
oli pulaa. Leipäkin rupesi lop
pumaan ja m uukin särvin, 
kun se lehmäkin sinne savi- 
kuoppaan hukkui. H ätä tuli 
aina suuremmaksi, m itä pi
temmälle aika kului. Meni ke
sä, meni talvi, hätä jokapäiväi
sestä leivästä sen kuin yltyi. 
Sitten tuli pelastuksen enkeli. 
»Enkeli» oli sukulainen Sata
kunnasta, tuli pyytämään häi- 
hinsä soittamaan. Ukko ei voi
nu t kiusausta vastustaa vaan 
lähti, neuvoteltuaan ensin 
»turskin» akkansa kanssa. Oli 
pakkokin, jos halusi elää, 
ukon lähteä. Akka ei pannut 
enää vastaan.

Ukon soittoreissut alkoivat 
taas entiseen tapaan ja akalle 
riitti syötävää »Kyläkakuista».

Tämä ju ttu  päättyy tähän.
Ukko ja akka elivät Pöy

tyän Kumilassa tämän vuosisa
dan alkupuolella.

Y. Väinölä
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Uusi ajatus
Ruskea hiekka pöllähti 

maanpinnalle. K uului ähkäisy. 
Uusi lapiollinen, uusi ähkäisy. 
Sitten tuli tauko. Ja sininen 
tupakansavun kiem ura kohosi 
ilmaan.

Keepun ukko, pitäjän hau
dankaivaja, pudotti tulitikun 
jalkoihinsa.

—  Se on nyt sitten valmis 
täm ä . . . H än  nojasi haudan 
tiiviiseen hiekkaseinämään an
taen katseesa mittailla. —  Sy
vyyttä on tarpeeksi ja leveyttä 
ja p ituu tta . E i se Lahnanen 
näin pitkä ole, m utta kun ne 
sen omaiset nimenomaan sa
noivat että ’Keepu katsoo että 
tulee tarpeeksi m ittaa kun on 
tam m iarkku’. Ne ovat koko 
rum ilaita ne tammesta tehdyt 
— . Ukko vetäisi tupakastaan. 
O li hän niitä nähnyt vaikka ei 
usein. Entinen rovasti oli yksi, 
Iso-H aukan herra oli toinen 
ja kolmas oli se kansanedusta
ja Jortikka. Ja nyt sitten tämä 
Lahnanen. E i tu llu t kuin yksi 
tam m iarkku jokaista kymmen
tä vuotta kohden . . .

Keepu o tti tupakantum pin 
sormillaan pois hoikista ja ru 
tisti sen sammuksiin. —  Juu, 
valmis on. H än  ta rttu i la
pioonsa ja työnsi sen ylös 
maanpinnalle. Kapusi sitten 
—  parista aisaamattomasta 
seipäästä ja laudan pätkistä 
tehtyjä tikapuita itsekin hau
dasta ja vedettyään vielä tika
p uu t perässään, totesi uudel
leen että valmis on. Ja  oli sii
nä nyt p ituuden m ittaakin. 
Anselmi, apumies, oli sanonut 
että 'm itä hullua sitä nyt koko 
kilom etrin p ituista kuoppaa 
tehdään puolentoista m etrin 
äijälle’, kun hän, Keepu, kai
vuuta alettaessa piirsi lapion 
terällä rajapiiruja noin niin
kuin rohkean puoleisesti. —  
Se on tam m iarkku, vastasi 
hän. Ja  Anselmi hämmästeli 
e ttä 'vai ovat ne niin suuria 
looria’.

Anselmi oli koko koijari 
suustaan. Ja  tavoiltaankin. Ei 
se aina m aanantaisin töihin
kään tullu t. N iinkuin ei nyt 
taas tänäänkään, vaikka hyvin 
tiesi e ttä vielä kolme hautaa 
oli kaivettava ensi sunnun
taiksi. Keepu oli jo monta

kertaa ajatellut kysyä jotain 
toista m iestä avukseen, sikäli
kin kun Anselmia veti nämä 
nykyajan masiinat, osasi kor
jailla niitä, ja tekikin sitä sel
laista työtä mieluimmin. M ut
ta kun se Anselmi oli tässä 
kaivuussakin niin lyöm ättö
män sadokas. Ja  senpuolesta, 
hänen kanssaan sopi palkoista
kin ilman riitoja.

Keepu siisti haudan ympä
ristöä. Kokosi työkalunsa ja 
kulki pitk in  hiekkakäytävää. 
—  Tässä. H än rojautti tika
puut maahan, kohensi housu
jaan ja tarkkaili paikkaa. M ut
ta häntä rupesi enenevästi har
m ittam aan kun Anselmia ei 
vain kuulunut. H än  silmäili 
ympärilleen, tähysti myös p it
kään kiviaidan toisella puolel
la olevaa valtam aantietä. M ut
ta autot siellä vain m ennä ro- 
histelivat. M eni suuret linja- 
autot ja kuorm a-autot, meni 
m oottorit ja m uut prätkyttä- 
jät. Tien santa vain kiivaasti 
pöllyili ja se, niiden koneveh- 
keitten m ustahenkinen perä- 
sauhu, kiertyili tomupilvessä 
karvaasti haisten. Joku nais- 
ihm inenkin, ostoskassi polku
pyörän sakarassa, meni, ja 
koira, m atalakinttuinen karva
turri.

Keepu sylkäisi ja alkoi kai
vamisen. M utta yhä hänen aja
tuksensa p iirittivät Anselmia. 
Kun joutui tässä tällä tavalla 
yksin rehkim ään. Anselmi oli 
mies parhaimmillaan. E i sille 
vielä lapiolliset m itään paina
neet. N iin se sotki terän maa
han kuin tyhjää, ja tyhjän ta
voin viskasi hiekan pois. Ja 
juttu ili vielä siinä ohessa ja 
naureskeli mukavaa kurkku- 
nauruaan. Joskus ju ttu ili vä
hän liikaakin. —  Äläs nyt, sa
noi hän silloin, —  tuolla on 
ihmisiä. ’Jaa juu ’, vastasi A n
selmi silmää iskien. Kas, An
selmi tiesi hyvin mitä Keepu 
tarkoitti. E tte i hautausm aalla 
sopinut kaivaa samoin elkein 
kuin tavallisella pelto-ojalla. 
E i sivullisten tarkkaillessa. Ja 
Anselmi nauroi kurkkunauru- 
aan ja lapio liikkui kahta vin- 
hemmin. Kun sitten naiset 
kastelukannuineen olivat läh
teneet ju ttu ili Anselmi taas

edelleen aina uuteen varoituk
seen asti. Sillä on iloinen luon
to, ajatteli Keepu. O rpopojan 
luonnoksi peräti iloinen. Ja 
m istä se kaiken tietonsa lie
neekin kerännyt. Ja  senpuo
lesta, osasi se kuunnellakin. 
Ja  eikös kyselläkin. Joka iki
sen vainaan tässäkin rivissä oli 
tarkkaan tu tkaillu t häneltä. 
Tuolta toisen pään laitimmai
sesta makaajasta —  Röikön 
isännästä, kovasta kaljamiehes- 
tä —  tuonne toiseen päähän 
elikä H intikan vaariin, nuu
kaan äijänkäppyrään jolta jäi 
neljättä tuhatta  perillisten rii- 
deltäväksi. Jaa-ah, oli sitä 
koottuna täm änkin kiviaidan 
sisäpuolelle m onenlaista olemi
sestaan lakannutta eläjää. Oli 
rikkaita ja köyhiä, nuoria ja 
vanhoja. O li kiven kanssa ja 
ilman kiveä. Ja tämä tänne 
päätyminen oli kova yhteinen 
pakko kaikille. Hänelle itsel
leenkin. Kerran lapio heltiäisi 
hänenkin kourastaan. Ja joku 
m uu kaivaisi hänelle . . .

Tämä ajatus teki hiukan le
vottom aksi. Teki taaskin. 
Vaikka hän oli jo kauan sit
ten ajatellut sen selväksi. E ttä  
m itä hätää ja levottom uuden 
aihetta hänellä pitäisi olla, hä
nellä, joka papin ja lukkarin 
jälkeen oli kolmantena seura
kunnallisessa virassa. H än se 
soitti tem ppelin kellojakin; 
niin e ttä  kirkon omia miehiä 
hän oli. Jos Jum ala oli ole
massa —  niinkuin pelätä sopi, 
koska kerran sanottiin olevan 
—  niin kyllä hänen, A aretti 
Keepun, täytyi käydä hyvin. 
H än ei hakannut muijaansa, ei 
juonut eikä pahoin k iroillut
kaan, ei varastanut, eikä hi
m oinnut toisten tavaraa. Oli 
niitä tässäkin rivissä sellaisia 
ettei hän sentään likikään . . . 
Ja kun oli tämä virka. Kuin
kas se opettajatar taas sanoi
kaan viime pyhäinmiesten päi
vänä puheessaan että »tämä
kin hautausm aa on Jumalan 
puisto». No, se nyt oli vähän 
koreasti sanottu sellaisen kor
ville, joka tiesi että m itä esi
merkiksi vastaan tu li jo yh- 
dessäkin tämmöisessä rivissä 
kun sen päästä päähän ajat
teli. E ivät ne koreitten  sano
jen sanojat tienneet paljoja
kaan. Ja senpuolesta, kun pan
tiin  p in ta tuollaiseksi kauniik
si nurm eksi ja monen väriset 
kukkaset päälle, ja oli kiiltä
viksi hiottuja kiviä ja kulta- 
kirjaimia, niin sopi sitä sit
ten nim itellä juhlallisesti. Ja 
kun oli niitä siivommin elänei
täkin sakissa . . . O li niitä. H ä
nen, A aretti Keepun tapaisia. 
Ja vielä parempiakin. Esim er

kiksi Tapilan emäntä, hyvän- 
väljä ihminen, oikein semmoi
nen arm ahtavainen luonnos
taan.

Keepu oli niin ajatuksis
saan ettei kuullut lähestyviä 
askeleita ennenkuin tulija sa
noi päivää.

—  Päivää, vastasi Keepu 
tunnettuaan Järvistön isännän.

—  Eikö Anselmi olekaan 
täällä? kysyi Järvistö. —- O li
sin pyytänyt vesijohtoa kor
jaamaan.

—  Ei se ole — . Ja sitä 
minä tässä olen tuum aillut 
että jos lie vaikka ryyppyhom- 
missa. Ne ovat ne nuoret ny
kyisin semmoisia hurjem pia . . 
Keepu tunsi näin sanoessaan 
eräänlaista ikämiehen parem 
m uutta Anselmiin nähden. Ja 
kun hän oli kuullu t sanotta
van Järvistön olevan uskon
nollisen miehen, niin oli sopi
vaa näyttää sille e ttä  ymmärsi 
tässä toinenkin jotain, vaikkei 
siitä paljoja hollannutkaan. Ei- 
kähän hänen tarvinnutkaan 
puhua ja hoilata kun kerran 
oli tämä virka. Se, se jo puhui 
hänen puolestaan, se ja nuh
teeton elämä, ajatteli Keepu.

Järvistö hankkiutui lähtöön, 
m utta kysäisi sitä ennen, että 
kenelle te tässä nyt kaivatte 
 ?

—  Täm ä on Meijaselle 
tuolta Sippolan kylästä, vasta
si Keepu.

—  Vai niin, m ahtoiko olla 
uskovainen?

Keepu sytytti tupakan ja 
vastasi harvakseltaan antaak
seen sanoilleen enemmän tär
keyttä:

—  E n minä tiedä. M utta 
sen tiedän, e ttä  jos ihminen 
parhaansa koettaa hyvyyden 
perään, niin kyllä ne aukenee 
sellaiselle hyvät ovet.

—  Perustatteko te siihen 
luuloon?

—  Juu , perustan minä.
—  Se on väärä.
Keepu käännähti: —  Vää

rä — ?
—  Niin! E i meitä oma hy

vyytemme ja siihen uskomi
nen taivaaseen auta.

Keepu loi pikaisen silmäyk
sen Järvistöön. V eti äkäisen 
savun tupakastaan: —  Vai ei 
auta, toisti hän äänessään tiu 
kalle vedettyjen ohjasten ki
reyttä. —  Kuulkaahan, Järvis
tö, m inun mielestäni se on 
niin, e ttä kun ihm inen pyrkii 
paremmaksi ja tekee m itä voi, 
niin tätyyyhän sen Jumalalle 
riittää?

—  N iin se m inunkin mie
lestäni on, vastasi Järvistö rau
hallisesti.
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Reino Raunio:

Joulu Tansaniassa, 

päiväntasaajalta n. 250 km etelään

Kohta jälleen on kevätkin  taas, 
vaikka vielä on kylm ä ja luntakin maas. 
K ohta lintujen laulu ilmassa soi, 
ja lämmin on jälleen auringon koi.

Pitkäperjantai ensin sentään on.
Silloin Herramme ristille naulittiin.
O li opetuslapset niin murheissaan, 
kun katsoivat siinä mestariaan.

Joka ihmeitä suuria tehnyt on, 
vaan ny t on heikko ja voimaton.
Joka vankina onpi ny t ihmisten, 
ja itse hän kantoi viel ristinkin sen.

Olen ristis äärelle Jeesus mä nyt 
tässä hetkeksi pieneksi hiljentynyt.
Olen kääntänyt katseeni ristiäs päin 
siellä henkeni silmillä S inu t näin.

Kärsivän puolesta syntisten, 
jotta saisimme taivaassa autuuden, 
sillä ilman Sun ristinkuoloas, 
olis suljettu meiltä taivahas.

Sinun ristisi tie, sitä pilkataan.
Se tyhjäksi tehdään, sitä halveksitaan.
H e tahtovat ristin ja nim enkin  
vaihtaa joihinkin paaluihin.

M yöskin heidän puolestaan 
Sinä kerran annoit henkesi, 
ja voit Sinä vieläkin huudahtaa: 
tätä synniksi heille ei lukea saa.

K un pääsiäisaamu vaikenee, 
niin taivaan joukotkin  riemuitsee.
O n pilkka ja nauru jo vaiennut, 
ja voittaja taistelun voittanut.

I. M

Keepun pörröiset kulm akar
vat kohosivat: —  N o kun te 
juuri äsken — .

Järvistö keskeytti: -—■ Niin 
se m inunkin mielestäni on, 
m utta ei tässä asiassa auta 
»minun mieleni», eikä teidän, 
vaan se m itä sanoo Raam attu. 
Ja siinä sanoo ettei autuus ole

laista eikä töistä, vaan sulasta 
armosta Kristuksen sijaiskuo- 
leman perustuksella. Ja  siihen 
saamme mekin uskoa.

Keepu raapaisi korvallis- 
taan: —  Jaa, m utta-sitä minä 
en ole tullutkaan koskaan en
nen ajatelleeksi . . .

Aira K okki

V ietin viime joulun aikoihin 
parin viikon loman Tansanias
sa. Tällaisen loman viettoon 
antoi virikkeen ty ttäreni An- 
na-Liisan työskentely Y K :n 
kehitysjoukoissa mainitussa 
maassa. M atkaseurana ja tulk
kina m inulla oli mukanani to i
nen ty ttäristäni Aino. Loman 
järjestäm inen näin kaukaiseen 
maahan oli tä ten  to teu te tta
vissa ja selvitettyjen puitteit- 
ten perusteella myös matkan 
onnistumiselle olivat mahdol
lisuudet olemassa.

Lähdimme Helsingistä len
täen joulukuun 17 päivänä 
kello 18.10 normaaleja reitti
koneita käyttäen. Välilasku- 
paikkoja olivat Kööpenhami
na, Rooma, Entebbe ja Nai- 
rob. Tangan kaupunkiin Tan
saniassa saavuimme 18. 12. 
kello 19.30. Anna-Liisa oli pe
rillä m eitä talvituristeja vas
tassa. Astuessamme alas ilmas
toidusta koneesta, oli ilta jo 
pimeä. Ilm a oli lämmin ja kos
tea ja tun tu i kuin m ärkä vaa
te olisi heitetty  kasvoille. E n
simmäinen yö Afrikassa meni 
hyvin vähin nukkum isin. 
U nettom uuteen olivat ainakin 
osasyyllisinä hotellihuoneen 
seinillä ja katossa juoksentele- 
vat valkoiset gekkoliskot, jo t
ka ovat tosin ihmiselle vaa
rattom ia. Ne syövät hyöntei
siä, m uistu ttavat meikäläistä 
sisiliskoa ja ovat noin 10 cm :n 
pituisia. Myös kylpemisestä 
luovuimme lennon jälkeen, 
koska asuntomme kylpyhuo
neen lattia ja kylpyammeen 
pohja olivat m ustina pienistä 
tum m ista hyönteisistä. T o tu t
tautum inen sikäläisiin oloihin 
oli alkanut.

Seuraavan aamun näkymät 
tuntuivat ihmeellisiltä. O li ai
van, kuin olisimme tulleet to i
selle planeetalle. Sitä minkä 
näki, ei ollut osannut etukä
teen kuvitellakaan näkevänsä. 
Parhaim millaan kukkivat pu 
nakukkaiset joulupuut ja sini
set jakarandat, m onet m uut 
puut sekä pensaat olivat en
simmäisiä ihastuksiamme ja 
ihmettelemisen aiheita. Myös 
afrikkalaiset ihmiset kaduilla

ja torilla, naiset kirkkaissa, 
monivärisissä »kitengeissään», 
olivat nähtävyys sinänsä.

Kaupunkikierroksen jälkeen 
uimme In tian  valtameressä ja 
siinä ohessa aurinko po ltti na
han otsasta, nenänpäältä, olka
päistä ja jalkateristä. Sitäkin 
sai ihmetellä, kun puolen päi
vän aikaan ei nähnyt omaa 
varjoaan, sillä aurinko paistoi 
tällöin melko suoraan pääla
keen. Auringon kiertorata siel
lä, noin 250 km päiväntasaa
jan eteläpuolella, tun tu i poh
joisen pallonpuoliskon asuk
kaasta vastoinpäiväiseltä.

Kello 16.00 maissa lähdim 
me linja-autolla Anna-Liisan 
asuinpaikkakunnalle 240 km :n 
päässä olevaan Lushotoon Ki- 
lim anjaron vuoristossa, 1500 
m :n  korkeudella m eren pin
nasta olevalle paikkakunnalle. 
Siellä tapasimme suhteellisen 
mukavan ilmaston. Tangan ja 
Lushoton väli oli rehevää, taa
jaan asuttua seutua. Asukkaat 
olivat Tangassa Bonde-heimoa 
ja Lushotossa Shamba-heimoa. 
Viljelyskasveista m atkan var
rella m ainittakoon sisalkuitu- 
kasvi, kapokki ja kassavajuuri- 
kasvi. Viimeksi m ainittu vas
taa meidän perunaamme. Li
säksi näimme banaani-, appel
siini-, kahvi-, papaija- ja man- 
gopuu vilj elyksiä.

Lushoto on noin 3.000 
asukkaan taajama, jossa sijait
see Tansanian metsätaloudelli
nen tutkim uskeskus. Saksalai
set ovat perustaneet tämän 
tutkim uskeskuksen vuosisadan 
vaihteen tienoilla ja rakenta
neet tien tänne melko vaikea
kulkuiseen vuoristoon. T utus
tuim me tutkim uskeskuksen 
toim itiloihin, herbarioon ja 
melko laajoihin puulajikoe- 
alueisiin. Erikoisesti m inua 
kiinnosti eräs eukalyptus-laji, 
joka oli 15 vuodessa kasvanut 
40 m etrin mittaiseksi, läpim it
ta arvioni m ukaan 12” rin
nan korkeudelta. Näistä euka
lyptuspuista on kasvatettu 
mm. kaivospylväitä vain 5 
vuoden kiertoaikaa käyttäen. 
Niillä on valtava kasvuvauhti 
meikäläisiin puulajeihin ja
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Lushoton seudun ta lo tyyppi harjakaisvaiheessa.

kasvuolosuhteisiin verraten. 
Näille puille on ominaista, e t
tä kuivina aikoina ne varis
tavat kuorensa. Eukalyptuk
sesta saatavia öljyjä käytetään 
raaka-aineena lääke- ja teknil
lisessä teollisuudessa. Lusho- 
tossa oli ainakin yksi tuotan
tolaitos, jossa tislaamalla val
m istettiin  Akaashian kuoresta 
tanninnia, jota käytetään mm 
lihan m ureuttam iseen.

21. 12. kävimme tu tu stu 
massa Magombassa erään in
tialaisen herra M enon’in omis
tamaan v. 1945 perustettuun 
höyryvoimakäyttöiseen vanne- 
sahalaitokseen, jossa sahattiin 
kamferi- ja podopuuta. Saha- 
usteho oli noin 2 tukkia tun
nissa. Tukkien pituus oli 3— 4 
m ja suurimpien pölkkyjen lä
pim itta 2 m. Kamferipuulla oli 
ominainen hajunsa ja sen väri 
oli vaalean vihertävä. Podo- 
puun väri oli keskiruskeaa. 
Sahan tuotanto  meni itä-afrik- 
kalaisen huonekaluteollisuu
den raaka-aineeksi.

22. 12. Lähdimme Lusho- 
tosta M ompoon. Täm än noin 
35 kilom etrin matkan taitoim 
me sikäläisen helluntaiseura
kunnan palveluksessa olevan 
ruotsalaisen naishenkilön kyy- 
ditseminä. Mombossa linja-au- 
toa odotellessamme meillä oli 
aikaa tutustua sikäläiseen,

rautatieasem an tuntum assa 
olevaan sahalaitokseen, jonka 
pääkoneena oli isoteräinen sir- 
kelisaha ja sen perässä pienet 
alkeelliset käsisyöttöiset pyö- 
röteräiset särmä-, halkaisu- ja 
katkaisusahat. Ne olivat vaa
rallisen näköisiä koneita, joi
ta Suomessa ei käytetä. M us
tien työntekijöitten paljous se
kä tässä, e ttä  myöskin aikai
semmin m ainitussa sahalaitok
sessa oli eräs ihm ettelyn aihe. 
Sitä oli myös eräs ihmeellinen 
raami- 1. kehäsaha. Teräke- 
hässä oli yksi 2,3 m :n  p itu i
nen terä, joka liikkui vaakata
sossa eikä m itenkään päätä 
huimaavalla vauhdilla. Tällä 
ihmevehkeellä sahattiin mää
rätyn suuruisia peikkoja. Par
haillaan oli menossa n. 38 x 
90 m m :n parkettilaudan sa
haus m uhuvupuusta. Parketti- 
lauta myydään 30 cm :n p itu i
sina ja pidempänäkin tavarana 
höyläämättömänä mm Englan
tiin. Tässä laitoksessa oli 
myöskin santeliöljyn tislaamo, 
joka tosin ei ollut käytössä. 
Synteettiset pesuaineet ovat 
vähentäneet santeliöljyn me
nekkiä markkinoilla. Laitok
sen omisti intialainen Hassa- 
nali-niminen henkilö poikansa 
kanssa.

Saapuessamme illalla linja- 
autossa M osh’iin oli auto 4

tuntia aikataulusta myöhässä. 
Tämä ainainen myöhästymi
nen tun tu i joskus kiusalliselta, 
m utta siihenkin piti hiljakseen 
tottua. M atka M osh’iin oli 
enimmäkseen yksitoikkoista 
savannia term iittikekoineen. 
Erään vuoren tuntum assa oli 
maan ensimmäinen ja ainoa 
lastulevytehdas, melko uusi 
laitos, jonka käyttäm ä raaka- 
aine jäi arvoitukseksi. Lähem
pänä M osh’ia maisema rehe- 
vöittyi ja tien varressa tapasi 
taas mm kahvi- ja banaanivil- 
jelmiä. Yövyimme M osh’issa 
sikäläisen YM CA:n (NM KY ) 
hotellissa.

23. 12. oli herätys kello
6.00 ja aamuteen jälkeen läh
dimme M eru-vuoren eläinpuis
toon, joka oli aidattu alue. 
Siellä oli eläimiä häkeissä ia 
vapaana. Puisto piti sisällään 
leijonia, kirahveja, vesipukke- 
ja, seeproja, thom psonin gasel
leja, kruunupääkurkia, flamin
go- ja sihteerilintuja, sorsia, 
mustavalkoisia piikkisikoja, 
villisikoja, apinoita, sevettikis- 
soja, kebardin, leopardin ym. 
Täällä tapasin mm kamelin 
kolmen m etrin läpimittaisessa 
tiilisessä tornissa. Vankina ole
vaa kamelia kävi sääliksi. 
Kuin pisteenä iin päälle ilmes
tyi paikalle Tarzan, joka astui 
ulos italialaisen filmiyhtiön 
Landsikasta. M ainittu filmiyh
tiö oli sikäläisessä maisemassa 
filmaamassa Tarzan-elokuvaa.

Seuraavana päivänä, eli jou
luaattona oli herätys tavan
omaiseen aikaan kello 6.00. 
Aamiaisen jälkeen menimme 
joulusaunan sijasta uima-altaa- 
seen uimaan, kunhan ensin oli 
altaasta poistettu  sinne yöllä 
kuollut, m inkin sukuisen, 
mustavalkoisen mungon raato. 
U innin jälkeen valmistauduim
me jatkam aan safaria Arus- 
haan. M atkan varrella näimme 
ensimmäiset vehnänviljelyalu- 
eet, joista sato oli jo korjattu.

Erään pellon reunassa seisoi 
mm leikkuupuim uri, sänkipel- 
losta voimme todeta ettei sa
toa oltu korjattu  sirpillä. Arus- 
hassa kävimme tervehtimässä 
alueen metsänhoitajaa nimel
tään Darima. Hänellä oli ve
näläinen vaimo. M olemmat 
olivat opiskelleet Leningradis
sa. Vaimo oli myös toimessa, 
opettajana metsäkoulussa.

Ruokailun jälkeen jatkui sa
farimme Ngorongoron luon
nonsuojelualueelle, jonne saa
vuimme kello 18.30 ja majoi
tuimme eräälle villieläinten 
asuma-alueelle turisteille ra
kennettuun metsämajaan. Näil
lä seuduin näimme myös af
rikkalaisten aatelia edustavan 
Masai-heimon jäseniä paimeni
na varusteinaan keihäät ja p it
kät viidakkoveitset. H e olivat 
pitkiä ja solakoita poikia. 
Ngorongoron luonnonsuojelu
alueen muodosti graatteri, jon
ka halkaisija oli 18 km. Graat- 
teria ympäröivät vuoret, ja 
sen keskellä oli flamingojärvi, 
jossa oli tuhansittain  vaalean
punaisia flamingoja. Tämän 
luonnonsuojelualueen eläinten 
elämä perustui täysin luonnon- 
varaisuuteen ja luonnossa val
litsevaan tasapainotilaan. Tällä 
alueella tapaa mm. virtahepo
ja, gnuita (hirviantilooppeja) 
ja seeproja, suurina laumoina 
kumpiakin, kaselleja, hyeeno
ja, strutseja, sarvikuonoja, lei
jonia ja norsuja. M atkalla 
kraaterissa loppui autostamme 
bensiini ja ennen kun erään 
toisen auton mukana pääsim
me pois villieläinten parista 
oli linja-automme jo m ennyt ja 
jäimme vielä toiseksikin yöksi 
metsämajalle.

Tapaninpäivän aamulla läh
dimme majalta Arushaan. M at
ka oli 170 km. Arushassa ma
joituimme Total In  hotelliin. 
Täällä tapasimme suomalaisia 
Y K :n kehitysjoukoissa palve
levia, jotka kertoivat käynnisNoin 25 vuotiasta männikköä K ilim andjaron rinteellä.
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Apinanleipäpuu.

tään Kilimandjaron huipulla. 
O pastetusta patikkaretkestä 
oli kertynyt 130 km kävellen 
kuljettua taivalta.

Arushasta lähdimme 27. 12. 
Tangan kautta maan pääkau
punkiin Dar-Es-Salamiin len
täen. Lentokoneesta voimme 
ihailla mm. In tian  valtam eren 
loistavia ja värikkäitä näkö
aloja.

Viimeisinä päivinä tu tus
tuimme pääkaupungin nähtä
vyyksiin ja lepäilimme. Paluu
m atka alkoi 30. 12. Nairobis
sa olimme vielä kaksi yötä ja 
lähdimme sieltä 1 .1 . kello 
9.00. Helsinkiin saavuimme 
vielä samana päivänä kello 
23.50.

Lopuksi vielä tyttäreni A i
non kokoamia ajatuksia m at
kasta:

»Kokonaisuutena m atka oli 
yllättävän voimakas kokemus. 
P iti korjata monia virheellisiä 
käsityksiä ja asennoitua koko
naan to tu tusta  poikkeavaan ti
lanteeseen. N iitä omituisia en
nakkokäsityksiä kyllä riitti. 
Sitä on esimerkiksi joskus ky
sellyt mielessään kaikenlaista. 
»M itenkähän ne afrikkalaiset 
uskaltaa kulkea iltaisin ulkona 
niin etteivät leijonat ja tiikerit 
ole heti vieressä irvistelemäs- 
sä tai elefantit tönim ässä?» ja 
m uuta sen kaltaista. M itä vie
lä. Eläim et pysyttelevät visus
ti luonnonsuojelualueilla eikä 
n iitä sitten muualla näekään. 
E ivät ne siellä juoksentele 
m aanteitten varsilla.

Pohjoiseurooppalaiseen elin
tasoon to ttunu t ihminen saa 
myöskin havaita, että kotiolot 
to tta  tosiaan kuuluvat maail
man huippuun. Tansanian 13- 
miljoonaisesta kansasta on tä l
lä hetkellä yliopistossa opiske
lemassa vajaat 630. Lääkäreitä 
on yksi noin 15.000 asukasta 
kohden. Maan sivistyneistö on 
intialaisia. H eidän hallussaan

on pääosa elinkeinoelämästä ja 
he ovat maan »autonomistaja- 
luokkaa». H e elävät lähes eu
rooppalaisittain verrattuna af
rikkalaisiin, joiden kyliin ei 
aina tule edes juom avettä. Vil- 
jakuljetukset juu ttuvat joskus 
paikoilleen niin kuin viimeksi 
nyt jouluna, jolloin suurim
pien kaupunkienkin asukkaat 
jäivät ilman maissia ja riisiä, 
maaseudusta puhum attakaan. 
Koulutuksen samoinkuin ter- 
veydenhoitolaitoksen kehittä
misen tarve on suuri. Näissä 
molemmissa ovat tosin lähe
tysjärjestöt jo saaneet paljon 
aikaan, ne ovat perustaneet 
kouluja ja sairaaloita, m utta 
silti ollaan kehityksessä vielä 
aivan alussa.

Nämä kaikki olivat sellaisia 
tosiseikkoja, jotka jäivät pää- 
limmäisinä mieleen. Vasta toi 
seksi muistaa kaiken muun: 
luonnon, joka oli täysin eri
lainen (kaikenvärisiä kukkivia 
puita, palmuja, banaani- ja 
kahviviljelmiä, apinanleipä- 
puita, akaasioita yksitoikkoi
silla savanneilla), ihmiset ( eri
tyisesti tasankoalueen paimen
tolaiset, masai-heimon uljaat 
edustajat, jotka kulkivat pu
naisessa viitassaan tien varrel
la ja joskus tulivat linja-au- 
toon, jolloin he luontevasti su
jauttivat puolitoistam etrisen 
keihäänsä m uitten matkatava- 
ro itten sekaan) ja eläimet, 
joita kävimme katsomassa 
Ngorongoron luonnonpuistos
sa, ikivanhan tulivuoren kraat
terin pohjalla.

Siirtyminen takaisin H elsin
kiin tuo tti joltisiakin vaikeuk
sia. Yhdessä päivässä tulimme 
keskikesästä keskitalveen. Dar 
es Salaamin 32° :n lämpötilas
ta Helsingin 7 ° :n  pakkaseen. 
Rauhallisten, stresseistä tietä
m ättöm ien ihm isten luota kes
kelle kiirettä. Kaikesta huoli
matta: tämän reissun arvoa 
ei m itata rahassa.»

Edellä olevan matkakerto
muksen taustaksi seuraavat 
tiedot Tansaniasta.

Tansania sijaitsee Keski-Af
rikassa In tian  valtam eren ran
nalla, sen pinta-ala 939.700 
km 2 on yhtä suuri kuin Suo
men, Ruotsin ja N orjan yh
teensä. Rannikko on kosteata 
ja kuumaa, kasvillisuus on 
paikoittain trooppista sade
metsää. Suurin osa Tansaniaa 
on savannityyppistä keskiylän- 
köä, jossa ilmasto on kuuma 
ja kuiva. Maan etelä- ja poh
joisosissa on korkeampia ylän- 
köseutuja, joiden päivälämpö
tila on lauhkea ja yöt jopa vii
leitä. (M .m . Lushoto Kili
m andjaron vuoristossa n. 1.500 
m korkeudessa). -

Vuoden kuum im m at kuu
kaudet ovat tam m ikuu, hel
m ikuu ja maaliskuu, jolloin 
keskilämpötila rannikolla on 
30— 35°C. Viileimmät kuu
kaudet ovat kesä-, heinä- ja 
elokuu, jolloin keskilämpötila 
on 20— 26°C. Sadekausi kes
tää marras— joulukuusta huh- 
ti— toukokuuhun. Tansanian 
koillisosissa on kuitenkin kak
si sadekautta, jolloin p itkät sa
teet ovat maalis— toukokuus
sa ja lyhyet sateet marras—  
joulukuussa. V uotuiset sade
määrät ovat 2000— 4000 mm,

vastaten Suomen 6— 700 mm.
Tansanian huom attavim m at 

maantieteelliset piirteet ovat 
sen korkeat tuliperäiset vuo
ret, syvät järvet ja maan halki 
kulkeva Rift-vajoama. Vuoris
ta korkeim m at Kilimandjaro, 
korkeus 5.895 m ja M eru 
4.566 m ovat ikuisen lumen 
peitossa. Victoria-järvi, josta 
noin puolet kuuluu Tansanial
le, on maapallon toiseksi suu
rin makean veden allas. Kon
gon ja Tansanian puoleksi ja
kama Tanganjika-järvi on puo
lestaan toiseksi syvin järvi 
maapallolla.

Tansanian eläinkanta on 
varsin runsas. E lefantit, kirah
vit, seeprat, sarvikuonot, puh
velit, leijonat, leopardit, hyee
nat, antiloopit ja gasellit ovat 
yleisiä. Apinoita on maan itä
osissa.

Myrkyllisiä käärm eitä löy
tyy useita eri lajeja. Mm. vi- 
hermamba-nimisen myrkylli
sen käärmeen purem a on hen
genvaarallinen ellei sopivaa 
seerumia ole käytettävissä.

Serengetin kansallispuisto 
on suurin villieläinten reser- 
vaatio. M uita vastaavia ovat 
mm. Ngorongoron kraatteri 
(halkaisija n. 18 km ) sekä 
M anjaran järvi Lake Manjara.

M etsästys on sallittua ai
noastaan erityisen luvan hank

Riistansuojelualuetta näköalapaikalta.
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Pöksyt

kineille. M etsästysluvat ovat 
varsin kalliita.

Itä-A frikka on ollut asuttua 
aluetta jo tuhansia vuosia. 
Mm. kreikkalaiset m aantietei
lijät m ainitsivat sen teoksis
saan ensimmäisellä vuosisadal
la jKr. Alueen nykyiset asuk
kaat saapuivat paikalle varsin 
myöhään kansainvaelluksien 
mukana.

A rabikauppiaat alkoivat 
m uuttaa rannikolle 700-luvul- 
la ja persialaisia saapui vuosi
tuhannen vaihteessa. Seuraa- 
van 500 vuoden kuluessa ke
hittyi ns. Suahili-kulttuuri, 
jossa on aineksia afrikkalaises
ta, arabialaisesta sekä persia
laisesta kansankulttuurista.

Nykyinen suahilinkieli on 
kuitenkin m uotoutunut 19. 
vuosisadalla. Se sisältää edel
läm ainittujen lisäksi aineksia 
mm. englannin ja portugalin 
kielistä.

Tansanian m antereella si
jaitseva osa joutui saksalaisen 
siirtomaavallan alaiseksi vuo
sina 1884— 85. A loitteen te
kijöinä olivat saksalaiset kaup
pam iehet, jotka aloittivat siel
lä sisalkuidun, kahvin ja puu
villan viljelyn. Vuonna 1891

alue m uutettiin  Saksan protek- 
toraatiksi.

Saksan kärsittyä tappion 1. 
maailmansodassa silloinen 
Tanganjika ju listettiin  Kan
sainliiton huoltohallintoalu- 
eeksi. Englanti sai maan hal
linto-oikeudet ja säilytti ne 
myös vuonna 1946, jolloin 
Y hdistyneet kansakunnat o tti 
itselleen Kansainliiton man
daatin.

Vuonna 1954 m uodostet
tiin  Tanganjikan afrikkalainen 
kansallisunioni TANU (Tan- 
ganyiga African N ational Uni
o n ), jonka päämääränä oli 
täyden itsenäisyyden saavutta
minen maalle. Ensimmäiset 
parlam enttivaalit, joissa ääni
oikeus oli tosin vielä rajoitet
tu , järjestettiin v. 1958. 
TANU sai ylivoimaisen enem
mistön äänistä, ku ten myös 
seuraavissa vaaleissa 2 vuotta 
myöhemmin. Tällöin puolueen 
johtaja, entinen opettaja Ju 
lius Nyerere n im itettiin  pää
ministeriksi.

Englanti myönsi Tangan- 
jikalle sisäisen itsehallinnon 
1 .5 .1 9 6 1  ja täyden itsenäi
syyden saman vuoden joulu
kuun 9. päivänä.

—  Päivää.
—  Päivää.
—  Kun tarttis ostaa pök

syt.
—  M inkälaiset?
—  Uuret.
—  N iin tietysti, uudet hou

sut. E i meillä vanhoja myydä- 
kään.

—  Se on oikein. Turha 
n iit on myyrä vanhoi pöksyi, 
kun ei n iit kukkaan kum m in
kaan osta. E i vanhat pöksyt 
ennää kelpaa lumppukeräyk- 
seenkään jos ei niit hyvin pe
se, ja paikka ja prässä.

—  Minkälaisia housuja te 
tarkoitatte?

—  Sopivii.
—  M ihin sopivia?
—  N o jalkoihin tietenkin. 

Jalkoihin hyvin sopivii pöksyi 
mää nyt haen. Kattokas, rou
va, se on simmonen asja, jos 
pöksyt ei oikein sovi, vaan ne 
krinnaa jostain, niin elämäst 
ei oi oikein m ittään. Se on 
yhtä krinnaam ist. O n kun olis 
koko aika toisen pöksyis.

—  Kuinka suuret?
—  Kaks nummeroo suu

remmat.
—  M itä? Kaksi numeroa 

suuremm at?
—  Juu. Mää olen tual ka- 

ru l katellu ihmisten pöksyi 
ja mun mielestäni ne on mel
kein kaikki kaks nummeroo 
liian pienet. N iin miästen kun 
naistenkin pöksyt. N iin et kyl 
m un pöksyni täytyy sentään 
olla vähintään kaks num m e
roo suuremm at. M yyttekös tei 
pöksylusikoi kans?

M arraskuussa 1962 tri Nye
rere valittiin Tanganjikan en
simmäiseksi presidentiksi. I t 
senäinen Tanganjika pyrki sol
mimaan uudelleen vanhat si
teensä rannikollaan oleviin 
saariin, Sansibariin ja Pem- 
baan. Nämä olivat itsenäisty
neet joulukuussa 1963. H uh
tikuun 26. pnä 1964 Tangan
jika, Sansibar ja siihen kuu
luva Pem ba m uodostivat val
tioliiton, joka sai nimekseen 
TANSANIA. Se on suhteelli
sen harvaan asuttu  maa n. 
12,3 milj. asukasta. Väestön 
kasvunopeus 2 %  vuodessa

—  Pöksylusikoi? M itä sel
laiset ovat?

—  En mää niil tarkota m it
tään simmost lusikkaa, et sil 
pöksyi tyhjennettäis, kun en 
mää oi ollenkaan ryyppymies- 
kän. M ut kun liian suuri jal
ka pannaan liian pieneen ken
kään, niin siin tarvitaan ken- 
kälusikka, ja mää hunteerasin

—  Jassoo!
—  Juu. Kun mää äskön 

tual toril kättelin  yhtä van
haa ämmää, niin mää ihm ette
lin kauhiastas, e t milläs niin 
suuri pe —  —  —  tarkotan 
tiä ttyst takapualta, on saatu 
m ahtum aan niin piäniin pök- 
syisiin. Kyl siin jonkunlainen 
lusikka täytyy olla.

M inkä num eron housut 
teille olisivat sopivat?

—  No, se riippuu siit, 
m im m ottoon se num ero räk- 
nätään. Lisätäänkö se kaks 
nummeroo, tai vähennettään- 
kös se. Jos se ynnätään sihen 
num m eroon, n i i n -------------

—  Siunakkoo! Mikäs toi 
rouval nyt tuli, ku se pyärtys? 
Kantakas hän nyt pian johon
kin soffal ja antaka hänel vä
hän kam ferttii, niin kyl hän 
siit friskautuu. Taitaa olla pik- 
kasii päin, kun kesken kaiken 
tommosen laakin sai.

—  Kyl se pöksyin osto 
näkkyy olevan niin kronkeli 
hommaa, et m un täytyy jä t
tää se täi kertaa. Mää huilaan 
m uutam an päivän ja huavaan 
uurestas.

—  Eiks niin?
Toivo-Tapatti

Suurim m at kaupungit ovat 
Dar-Es-Salaam 300.000 as., 
M vansa 30.000 as., Tanga
58.000 as., Moshi 25.000 as., 
ja Arusha 20.000 asukasta.

Afrikkalainen väestö koos
tuu yli sadasta Bantujen kieli
ryhmään kuuluvasta heimosta.

Tansaniassa asuu n. 100.000 
intialaisia ( joukossa pakista
nilaisia), jotka ovat m uutta
neet maahan pääasiassa tämän 
vuosisadan kuluessa. H eidän 
käsissään on suurin osa maan 
kauppa- ja teollisuuselinkei- 
noista.

Aurasen Kirjapaino, Forssa 1972
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