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Retki Hevonlinnalle 25. 7. -84
Kaunis luonto H evonlinnan kutsuu ulkoilemaan  
luontopolku H evonlinnan kutsuu kuntoilemaan.

Sinne sitten lähdim m ekin oikein porukalla  
katselemaan miltä näyttää linnan kukkulalta.

Mutta missä Hevonlinna, missä on se järvi?
Sorakuoppaan ka ikki tiet nyt tuntuu päättyvänkin.

Sentään löytyi pa ikka  se, se mistä po lku  alkaa, 
siitä vain nyt reippahasti nostelemaan jalkaa.

Puhdas, raikas metsän tuoksu täällä henkii vastaan, 
metsän urut soivat täällä tuulen huminassa.

Täällä tulee m iettineeksi mitä oli ennen, 
minkälaista täällä ollut vuosisatain mennen.

Kertoa jos luonto vois, se monenlaista tietäis, 
salaisuudet selviäis, kai ihmetellä sietäis.

Kulkiko se jättiläinen täällä lapioineen?
Kansantaru kertoo hänen järven tämän tehneen.

Ulottuiko Itämeri kerran tänne asti?
Näin se kertoo opasteeksi pystytetty rasti.

Vielä nytkin vanhem mat ne kertoo muistavansa  
kuinka tänne kesäilloin kokoon tu ik in  kansaa.

Piirileikkiä pyörittiin ja  oli oikein hauskaa, 
jalkaisinkin tultiin tänne silloin aika kaukaa.

Ne ajat on jo  takana, on nykyaikaa nyt.
H uvipaikat muualla, on täällä hiljennyt.

N yt ollaan tässä kukkulalla  tänä iltana 
ja katselemme näkym iä täältä kauniita.

Ympärillä joka  puolella pellot viljavaiset.
Poutasäätä kaipais nyt nuo tähkät taipuvaiset.

Näin se tuli kuljettua nyt se luontopolku.
Uudelleenkin tänne vielä varmaan johtaa kulku.

Ilta oli vielä nuori, mentiin jatkoille, 
lähitaloon meidät kutsuttu oli kylälle.

Siellä meidät kestittiin, niin hyvät leivät, kahvit 
makkaroita grillattiin, ai ai ne maistuivatkin.

A ika  kului rattoisasti siinä rupatellessa.
Siellä saatiin käydä vielä saunomassa, uimassa.

Emännälle, Isännälle, Kiitos lämpimästi!
Saunan, vihdan tuoksun tunnen vielä elävästi.

M ukana ollut ”K R IIV A R I”

Täm änvuotisen luontopolun varrella sijaitsee mm. täm ä painanne, joka on Hevonlinnan harjun toinen  
suppa, jään painam a syvennys, joka kuitenkin on jäänyt niin m atalaksi, ettei siihen ole tu llut vettä; 
sitä kutsutaankin Kuivajärveksi. Se on tyypiltään ja kasvistoltaan varsin erikoinen paikka, m utta  
valitettavasti sen toisen pään on jo p ilannut soranotto, kuten kuvasta näkyy.
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Koskelaisia suuressa maailmassa:

Kosken Osuuspankista 
New Yorkin Wall Streetille

Varm aan m onet koskelaiset vielä muistavat 60-luvulla osuuspankkim m e (silloisen osuuskassan) tiskin 
takana istuneen vaalean neitosen nimeltään Ritva Tuom inen. H än palveli m eitä  siellä va jaan  kolmen 
vuoden ajan, kunnes muutti pois niistä kuvioista, muutti pois Suom estakin A tlann in  taakse A m erikan  
Yhdysvaltoihin, jossa nyt on jo asunut 16 vuotta. H aastatte lin  hän tä  m enneenä  kesänä  hänen 
vieraillessaan perheineen  Suomessa. Hän ei ole m uuttunut juuri lainkaan, suom enkielik in  sujuu vielä 
aivan virheettömästi, vain tyypillinen amerikkalainen aja tusäännähdys siihen on tullut m ukaan . 
Sukunimi kuitenkin on m uuttunu t -  hän on nyt Ritva Alton. Näin Ritva:

-  Pääsin ylioppilaaksi v. 
-63, olin seuraavan kesän ko
tona ja  menin syksyllä töihin 
Turun Lääninhallitukseen. 
Seuraavan kesän oli Saksassa 
opettelem assa saksaa ja  pala
sin syksyllä Suom een m en
näkseni Porin K auppaopis
toon ylioppilasluokan kieli- 
linjalle. Sieltä päästyäni kesä
kuussa -65 aloitin työt Kos
ken osuuskassassa, jossa Pos
tin Sylvi koulutti m inusta 
pankkivirkailijan. Täm ä u ra
ni päättyi kuitenkin jo  ke
väällä -68, kun Suomen A m e
rikan konsulaatin kau tta  sain 
tilaisuuden lähteä New Y or
kiin Wall S treetillä olevaan 
laivayhtiöön oppim aan sikä
läistä työntekoa ja  Englannin 
kieltä.

Siirtyminen Kosken rau 
hallisista ym pyröistä keskelle 
m iljoonakaupungin kuhinaa 
oli varm aan m elkoinen elä
m änm uutos. O liko sopeutu
misvaikeuksia?

-  Kyllä niitä aluksi oli, R it
va m yöntää. M utta ihm inen 
to ttuu  kaikkeen, kun on pak
ko. Ja ne siellä antoivat au
liisti apuaan, kun huom asivat 
e ttä  olin vaikeuksissa. Esim. 
maanalaisessa sanoivat, millä 
asemalla piti nousta pois.

H än aikoi olla A m erikassa 
vain vuoden, m utta kohtalo 
järjesti asiat toisin. H än tu 
tustui samassa yhtiössä työs
kentelevään D om inikaanises
ta  Tasavallasta kotoisin ole
vaan Santi Rodriqueziin , jo 
ka vähitellen alkoi tun tua 
”siltä o ikealta” , ja  niin heidät 
vihittiin avioliittoon syksyllä 
-69. Perheessä on kaksi lasta, 
poika Carlo ja  ty tär N ina, 
koululaisia jo  m olem m at. Jo 
kin vuosi sitten perheen su
kunimi m uutettiin A ltoniksi.

-  Sain vaim okseni Kosken 
kauneim m an tytön, selittää 
tum m ahko, eteläm aalaisen 
vilkas m r A lton leveällä 
A m erikan englannillaan. 
-  Joku on ihm etellyt, miten 
hänet löysin, m utta asia on 
niin, e ttä hän löysi minut!

Lasten ollessa pieniä oli 
Ritva kotirouvana. Santin 
työasioiden takia perhe v. -77 
m uutti Texasiin H oustonin 
kaupunkiin, jossa Ritvakin 
-79 palasi työeläm ään lasten 
aloitettua koulunkäynnin. 
M utta jo  v. -80 m r A lton sai 
yhtiöltään siirtom ääräyksen 
takaisin itärannikolle C on
necticutin osavaltioon W est- 
portin pikkukaupunkiin , jos

sa perhe on asunut siitä läh
tien. Ritva on nykyisin kir
janpitäjänä W estportissa, 
Santin työpaikka on pienen 
autom atkan päässä kaupun
gista.

Näiden m uutto jen  ansiosta 
Ritva tuntee am erikkalaisen 
eläm änm uodon melko hyvin 
niin itä- kuin länsirannikolla
kin. Lisäksi hän jo  ensim m äi
senä New Y orkin vuotenaan 
teki kansainvälisen opiskeli
jaryhm än kanssa au toretken  
ympäri U SA :n. -  Kävimme 
useimmissa osavaltioissa, hän 
kertoo. -  Koska yövyimme 
perheissä, saimme tutustua 
am erikkalaiseen perhe- 
eläm ään varsin perusteelli

sesti.
H än sanoo, e ttä  tyypillistä 

am erikkalaista eläm änm uo
toa on kuitenkin vaikea m ää
ritellä, koska maassa on niin 
m onia kansallisuuksia ja  kai
killa om at tapansa. K eskuu
dessaan eri kansallisuudet pi
tävät yhteyttä keskenään, ai
nakin suom alaiset niin teke
vät, m utta m uiden kansalli
suuksien kanssa ei paljon
kaan olla tekemisissä.

Luokkaerojakin on
Y hdysvaltoja pidetään de

m okraattisena m aana, m utta 
luokkaeronsa ovat sielläkin, 
jopa jyrkem m ät kuin esim. 
Suomessa. Suurin osa väes-

Sattui olem aan lämmin päivä, joten oli m ukava nauttia Suom en kesästä Hongiston Pohjolan  
jykevän pihapöydän ääressä. Vas. Maikki Tuom inen, Santi Alton, Tapio  Tuom isen Jussi-poika, 
Altonien lapset Nina ja Carlo, Ritva Alton ja Kalle Tuom inen.
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töstä kuuluu keskiluokkaan, 
joka hoitaa työnteon maassa. 
Täm äkin luokka on jaettu  
kahteen osaan; ylem pään 
keskiluokkaan, ”valkokau- 
lustoon” , joka työskentelee 
virastoissa ja  toim istoissa, se
kä alem paan keskiluokkaan, 
” sinikauluksisiin” , jo tka te 
kevät pääasiassa ruum iillista 
työtä. H eitä ylem pänä on rik 
kaiden luokka, joka on m el
ko pieni, m utta sitäkin vaiku- 
tusvaltaisem pi. A lim pana 
ovat vähävaraiset tai vara tto 
m at, jo tka eivät juurikaan tee 
työtä, m utta joista m onet silti 
elävät melko m ukavasti, sillä 
valtiolta lohkeaa avustusta 
varsin helposti. Pahem pia 
vaikeuksia ei siis ole, kunhan 
vain pysyy terveenä, sillä sai
rastam inen on A m erikassa 
tosi kallista. Sellaista kansan
terveyslakia ei ole kuten 
esim. Suomessa, vaan kaikki 
terveydenhoito on kustannet
tava yksityisesti. Se m erkit
see sitä, e ttei tavallinen kan
salainen paljonkaan pysty 
käyttäm ään terveydenhoito
palveluja hyväkseen. Tosin 
on olemassa vakuutusm uoto
ja  sairauden varalta, m utta 
niissäkin vakuutusm aksut 
ovat aika kalliita. M onet työ
nantajat kylläkin ottavat täm 
möisen vakuutuksen työn te
kijöilleen. R itva kertoo , että 
hänen m iehelleenkin sellai
nen vakuutus on o te ttu , m ut
ta  ei hänelle itselleen. -  On 
siis vain parasta pysyä tervee
nä, hän naurahtaa.

Taiteitakin suositaan
Toim ittajalla on sellainen 

käsitys, e ttä  U SA  on melko 
m aterialistinen m aa. Ritva 
m yöntää asian niin olevan, 
m utta lisää, e ttei se ku iten
kaan ole koko totuus. Myös 
taite ita  ja  kulttuuria p idetään 
arvossa koko m aassa, ja  var
sinkin W estportissa, sillä se 
onkin alunperin taiteilijoiden 
ja  kirjailijoiden perustam a 
asuinpaikka itselleen. Yhäkin 
siellä on m onia kuuluisia ta i
teilijoita, mm. näyttelijöistä 
Paul Newm an ja  R obert Red- 
ford asuvat siellä. T eatteri on 
erittäin  suosittu harrastus 
varsinkin kesäisin, niin sisäl
lä, kuin suurissa ulkoilm apa- 
viljonkeissakin. M yöskin m u
siikkia harrastetaan  runsaas
ti, ja lapset johdatetaan  m u
siikin pariin viim eistään kou
lun neljänneltä luokalta al
kaen erikoisilla m usiikkitun
neilla. Niissä kehittyneitä ta i
to jaan  he sitten esittävät p ie
nissä konserteissaan, jo ita  pi

tävät vanhem m illeen ja  ystä
villeen.

A u to ja  kuitenkin on paljon 
ja  yleensä perheissä useam 
piakin. M utta U SA  on laaja 
m aa ja etäisyydet pitk iä, jo 
ten au toa kyllä tarvitaankin. 
N uoret hankkivat yleensä 
om an auton itselleen heti saa
tuaan ajokortin , ensiksi ta
vallisesti käytetyn auton. Esi
kaupunkialueillakin oman 
auton käyttö  on välttäm ätön
tä , m utta varsinaisessa kau
pungissa se on m aanalaisen ja 
m uiden julkisten kulkuneu
vojen takia ta rpeeton ta  ja 
jopa hankalaakin , koska py
säköintipaikkoja on vaikea 
löytää. M itään hirveätä vauh
tia ei A m erikoissa ajella, sillä 
parhaim m illakin teillä on 50 
mailin (hiem an yli 80 km :n) 
nopeusrajoitus. O nnetto 
m uuksia silti sattuu paljon, 
sillä hum alassa ajellaan mel
ko yleisesti, koska rattijuop
pou tta  ei valvota juuri lain
kaan. M uutenkin alkoholipo
litiikka on varsin vapaam uo
toista ja alkoholism i erittäin 
yleistä.

Parhaim pana puolena 
m aassa Ritva pitää hyviä 
opiskelum ahdollisuuksia. Jo 
kainen joka vain haluaa pää
see opiskelem aan toivom aan
sa ainetta. Tosin yksityisissä 
yliopistoissa opiskelem inen 
on kallista, m utta valtion tu 
kem issa oppilaitoksissa hal
vem paa, jo ten  niissä voi opis
kella jokainen sosiaalisesta 
asem astaan ja  iästään huoli
m atta. A ikuisiässä opiskelu 
onkin siellä varsin yleistä, ei
kä sitä p idetä m itenkään 
poikkeavana.

Yhä suomalainen
Kysyn, tun teeko  Ritva jo  

olevansa am erikkalainen, vai 
yhäkin suom alainen.

-  Suom alainen m inä olen, 
hän vastaa em pim ättä. 
-  O lenhan minä yhä Suomen 
kansalainenkin. M inunhan 
piti olla A m erikassa vain 
vuoden verran , jo ten  en sil
loin alussa vaihtanut kansa
laisuutta, eikä sitä ole tullut 
tehdyksi m yöhem m inkään.

O nko aikom uksenasi jos
kus palata pysyvästi Suo
m een?

Ritva naurah taa ja  vastaa 
diplom aattisesti: -  Sitä en 
kyllä osaa sanoa. E ikä se 
enää ole m inusta riippuvai
nen asia. V aikka kyllä m inus
ta  tun tuu , e ttä  lapsilla olisi 
parem pi olla täällä Suo
messa.

Niin lapset -  he ovat nyt 
toista kertaa käym ässä äitinsä

kotim aassa, m utta edellisellä 
kerralla -  kahdeksan vuotta 
sitten -  he olivat vielä niin 
pieniä, etteivät m uista siitä 
m itään. M itä mieltä he nyt 
ovat Suom esta?

-  Kyllä he pitävät Suom es
ta  oikein kovasti, R itva vas
taa. -  K ielivaikeuksia tosin 
on hiukan ollut, koska he 
eivät osaa suom ea kuin jo n 
kun sanan.

-  Kova vauhti heillä on ol
lut päällä koko ajan , naures
kelee isoisä Kalle Tuom inen. 
E ikä tosiaan heitä pitkään 
yhdessä paikassa näe, vilah
tavat vain toisinaan paikalla 
ja  painuvat taas jonnekin. 
Kuvausta värienkin on R it
van useita kerto ja  huudeltava 
heitä pihalla. Kun he lopulta 
saapuvat paikalle, on heillä

hiem an vaikeuksia pitää kas- 
vonilm eensä kurissa, m utta 
sitten isän m oittiva katse saa 
heidät hiljenem ään.

Kysyn lopuksi R itvalta, on
ko Suomi m uuttunut niiden 
kahdeksan vuoden aikana, 
jolloin hän viimeksi oli käy
mässä täällä.

-  Kyllä se on m uuttunut 
aivan tavattom asti. Se tuntuu 
jo tenkin  aivan ihm eelliseltä. 
Esim erkiksi kaupoista löytyy 
nykyään kaikenlaista tava
raa , m itä vain voi ajatella. Ja 
kotim aisen tavaran laatu  on 
erittäin  hyvää, m onessa ta 
pauksessa parem paa, kuin 
A m erikassa. Kyllä m inä olen 
sitä m ieltä, e ttä  Suomi on 
hyvä m aa asua. Näin sen 
parhaiten  huom aa, kun on 
jonkin  aikaa asunut m uualla.

Nimikkovalssi koskelaisille
Kosken Kohausiltam issa lauloi Raili Pettersson Tim o Salm e

nojan säestämänä mm. K oski-valssin, mikä ilm eisesti oli laulun 
ensimmäinen julkinen esitys suurelle yleisölle. Eikä ollut tarvis 
huutaa ” tekijät esiin!” , sillä esittäjät olivat m yös laulun 
tekijöitä; Raili Pettersson on tehnyt sanat ja  Timo Salm enoja  
sävelen. Julkaisem m e nyt laulun sanat kaikkien Koskelaisen  
lukijoiden iloksi ja  analysoitavaksi.

Koski-valssi
Monta Härkätien varrella pitäjää on, 
täällä olemme löytäneet kohtalon.
Tämä Koski on kaikista rakkain meille 
vaik kulkum me johtaisi vieraille teille.
Ilo ihmisten silm istä loistaa täällä, 
ei ylpeys kohota yhdenkään päätä.

Muistojen aarteena säilynyt lie 
vanha kirkon tapuli varrella tien.
Siihen vierelle peitetty kumpujen alle 
on ne, jotka jääneet ei m aailm alle.
Vain koski, tuo nim ensä antanut kai 
kehtolauluaan hiljaista solisee ain.

Museon kohdalla pysähdyn myös, 
sisällä suuren on taitajan työt.
Tänne palasi kaukaa tuo kuuluisa mies, 
niin paljon hän osasi, paljon hän ties.
On jälkeensä jättänyt m uistojen maan  
jota tulevat polvet viel vaalia saa.

Aihetta paljon on yhteiseen  
elämän kestävään kiitokseen:
Hyvähän täällä on asua näin, 
saamme kulkea tietäm m e pystyssä päin.

Tulee ajatus mieleen kun m yllym m e nään: 
siinäkin vanhus on uupunut tää. 
Vuoskvmmenet kivet on jauhaneet viljaa, 
nyt lepoon on päässyt, rattaat on hiljaa. 
Toive mulla vain oisi, kai Koskelle saan 
vanhuuttain noin jäädä myös oottam aan.

Hyvähän täällä asua on, 
kiintyä yhdessä olohon.
Kiitoksen lausum m e painunein päin 
ja  valssim me Koskelta päätäm m e näin.
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Meijerin

Kun olin pikku ty ttö , muis
tan että meillä lypsylämmin 
maito ” kum m attiin” sepa
raattorilla. Oli se ihm eellinen 
vehje m ielestäm m e -  se raat- 
tori -  e ttä  osasikin ero ttaa  
kerm an ja  jopin, vielä jo h 
dattaa eri te itä koneesta ulos. 
Kerm a myöhem m in -  kun oli 
mukavasti hapantunut -  kir
nuttiin voiksi ja piimäksi. 
Niin hyvää piim ää ei sen jä l
keen ole saatu, kun kotona 
kirnum inen lopetettiin.

A ikuiset alkoivat puhua 
m eijeristä ja m aitokuskeista, 
ja  todellakin koitti aika jo l
loin päivän työrytm i m uuttui 
-  ei enää separaattoria. M ai
to pistettiin peltiseen 'Mas
kuun” (joka nimi m eilläpäin 
m yöhemmin m uuttui maito- 
kannuksi) ja  vietiin aam ulla 
tien varteen. Jostain tuli mies 
ja  hevonen vetopeleineen, 
vei sen kannun, toi päivem- 
mällä takaisin, kannussa oli 
joppia, kerm at oli viety.

Separaattoria tarvittiin 
enää vain sunnuntaisin -  sil
loin alkuaikoina m eijeri ei 
pyhäpäivinä tö itä tehnyt.

M eijerin tulo oli suuri hel
potus em ännille, ei tarvinnut 
enää sillä tavalla m aidon 
kanssa plutata. Nyt sai rahaa
kin -  kerm asta m aksettiin.

E lintasossa alkoi tun tua 
pientä nousua, se sai tuotta-

muistolle

jä tkin yhä enem m än innostu
maan asiasta. Nyt alettiin api- 
laheinät ja  m uut parem m at 
rehut syöttää lehmille, ei 
enää hevosille, kuten ennen 
oli tehty. A jateltiin: mitä 
enem m än m aitoa, sen parem 
pi -  niinkuin olikin -  laatua ei 
ajateltu.

M eijerin puolesta ajateltiin 
myös laatua ja  ruvettiin sieltä 
päin esittäm ään kaikenlaisia 
vaatim uksia sen paran tam i
seksi. Luokiteltiin m aito puh 
tauden, kestävyyden ym. m u
kaan ensim m äiseen, toiseen 
ja  kolm anteen luokkaan, 
maksu tuli sen m ukaan.

Piti talvella nostaa jäitä ke
sän lämpimiä varten m aidon 
jäähdyttäm iseksi, eikä saanut 
kannuja ilman peitteitä viedä 
tien viereen joka pakkaseen 
ja paisteeseen -  kuskien tulo 
kun ei niin jäm ttiä ollut, kun
han aam upäivällä tulivat. N a
vetan tarkastuksia jä rjeste t
tiin yllättäen, niin että oli 
pakko jo ten  kuten siistiä sen 
aikaista p ihattoa -  jo  tarkas
tuksen pelostakin.

M eijeri rupesi myös palk it
sem aan m aidon lähettäjiä 
laadusta riippuen. Hopealusi- 
koita tuli ja kunniaplakaatte- 
ja  -  kenelle tuli.

Kaikki tiedot m eijerin ja 
tuo ttajan  välillä kulkivat V as
takirjaan  m erkittyinä maito-

kannujen m ukana, eivätkä ne 
aina salaisina pysyneet, val
lankin jos kolm anteen luok
kaan maito meni. Tilipäivä 
oli joka kuukauden 20. päivä. 
Kovalla koetuksella olivat si
nä päivänä kuskien vatsat, 
silloin jokainen m aidonlähet
täjä piti kahvipannua kuum a
na juuri häntä varten. Saattoi 
joku isäntäm ies ta rjo ta  pul
lostaan vähän kirkastakin 
kahvin höysteeksi, ei ollut 
pelkoa ajokortin  m enetykses
tä kun ei sellaista edes om is
tettu.

Edistystä tapahtui kaiken 
aikaa ja kaikilla aloilla. Oli 
perustettu  kuntaam m e 
Osuuskassa. Nyt m eijeri puo
lestaan alkoi tilittää maito- 
m aksurahat tähän laitokseen. 
Täm ä oli ehkä kaikkien m ie
lestä erinom ainen uudistus. 
R ahat sai nostaa silloin kun 
tarvitsi, tai jä ttää  kasvam aan 
siellä korkoa toistaiseksi.

O suusm eijeri oli Koskella 
erittäin  keskeinen ja tärkeä 
laitos. Sen ym pärillä pyöri 
m onenlaista työtä ja  työnte
kijää. Samoin pitkin pitäjää. 
M elkein jokaisen tien eli lin
jan päästä lähti mies hevosi
neen m aidon kuljetukseen. 
Se oli varm a ja  välttäm ätön 
lisätulo m onelle pikkutilan ja 
hevosen om istajalle. H elp
poa rahaa ei se kuskeille ol
lut. kun m uistelee sen ajan 
teitä -  talven myrskyjä -  ke
vään kelirikkoaikoja. Ei niitä 
te itä au ra ttu , m onta kertaa 
oli työ ja  tuska saada kuorm a 
kaatum atta  perille. Oli sitten

taas parem piakin päiviä, että 
harm it unohtuivat. Näm ä 
m aitolinjat m eijeri möi huu
tokaupalla halukkaille.

Täm än tasaisen hiljaisen 
edistyksen katkaisi sota sot- 
kuineen, tuli kaikenlaista ei- 
toivottua. Näin meni m onta 
vuotta , kunnes taas alettiin 
elää ja  tähyillä tulevaisuu
teen.

M eijeri oli ja  eli edelleen 
tä rkeänä ja  kuskit kulkivat. 
Kunnes joku keksi hankkia 
kuorm a-auton ja  o ttaa hal
tuunsa m onta linjaa maidon- 
kuljetusta.

Tien poskiin ilm estyivät ta 
lojen kohdalle puiset m aito- 
laiturit, jo ilta oli helppo heit
tää kannut auton lavalle. H e
vospelejä ei näissä m erkeissä 
enää tien päällä nähty.

M onet parin , kolm en leh
m än om istajat luopuivat ko
ko karjahom m asta, nyt sai 
m aitoa ostaa kaupastakin.

M eijeri näytti voivan hy
vin, uusi koneistoaan, teki 
voin lisäksi juustoa, perusti 
sikalan. Kyllä yritystä oli ja 
eteenpäin  m entiin vielä m on
ta  vuotta. Jotenkin  kuitenkin 
tun tu i, kuin olisi m eijeriltäm 
me ” siivet le ikattu” .

M ikään täällä maailmassa 
ei pysähdy paikalleen. L e h 
m ätkin innostuivat antam aan 
m aitoa yli odotusten , vaikka 
kuinka olisi to ito te ttu , että 
m yrkkyä se on voi ja kerm a; 
ei ne lehm ät siitä piitanneet.

Tarvittiin suurem m at m ei
je rit ja uudenaikaisem m at 
koneet. M eijerit asettuivat 
nyt kaupunkeihin ja ta a ja 
miin. Syrjäkulm ilta viedään 
suurilla tankkiautoilla se raa- 
ka-aine -  m aito -  näihin fuu
sioituneihin laitoksiin jalos
tettavaksi, näin siitä tulee 
teollisuustuotetta . Jälleen 
suuret au to t kuljettavat tä tä 
teollisuustuotetta kauppoi
hin, jo ista saam m e sitä ostaa.

Ihm e kyllä, jalostuksen jä l
keenkin on siinä voin ja  m ai
don m aku tallella.

Täm ä m eidän sinnikäs mei- 
jerim m e piti p itkään puoliaan 
yksinäisenä yrittä jänä fuu
sioitum ista vastaan -  vaan 
m inkä se lopulta suurta m aa
ilm aa vastaan voi. H älinä sen 
ym pärillä, m eijerin m erkeis
sä on hiljentynyt -  kukoistuk
sen aika on ohi. O vat jo 
m enneet hekin, jo tka aikoi
naan suurin vaivoin, toivein 
ja  odotuksin to teu ttivat haa
veen om asta m eijeristä.

M eeri Hailio

Tässä jo toim intansa lopettaneen Kosken O suusm eijerin  "pääsisäänkäyn ti” . Tälle  laiturille  
kymm enet m aitokuskit a ikoinaan nostivat rattailtaan tai reestään m aitokannut ja paluum atkalle  
lähtiessään lastasivat joppikannut kuorm aansa.
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Sukupolvenvaihdos maatilalla
Vuosien m ittaan U rpo 

K innala ja  Tim o M äättänen 
ovat Kosken Tl O suuspankis
sa ho itaneet lukuisan m äärän 
sukupolvenvaihdoksia tiloil
la. M onien asiat ovat tulleet 
hoidetuiksi ja  tie toa sekä ko
kem usta on kertynyt myös 
niitten hyödyksi, joilla näm ä 
toim et ovat edessä ja  nyt 
ajankohtaisia. Seuraavassa 
on tiivistetty kokem usperäi
siä oh je ita  niille, joilla suku
polvenvaihdos on tulossa 
ajankohtaiseksi.

Valmistautuminen 
sukupolvenvaihdokseen
-  O ttakaa kysymys ja tkajasta  

esille perhepiirissä m ahdol
lisimman varhain ja  hiokaa 
asenteita.

-  H uoleh tikaa ja tkajan  am 
m attitaidosta ja  m aatalous- 
koulutuksesta sam oin kuin 
m uiden lasten koulutuk
sesta.

-  H uolehtikaa tilan jatkam is- 
kelpoisuudesta.

-  Pyrkikää ajo ittam aan tilan
kauppa niin, e ttä  m olem 
m at vanhem m at elävät ja 
pääsevät sukupolvenvaih
doseläkkeelle.

-  Sukupolvenvaihdos ja  luo
pum iseläke ovat nykyisel
lään voimassa vuoden 1985 
loppuun asti.

Myyntiaj ankohdan 
lähestyessä ja 
kaupanteon yhteydessä 
muistettavaa
-  Pääsääntönä tilan myynti 

kokonaisena yhdelle lap
sista.

-  O nko tilan hankkim isesta 
kulunut jo  10 vuotta.

-  Suunniteltava kauppahin
nan m aksam inen myyjille 
itselleen ja osittain ennak- 
koperintönä ostajan  sisa
ruksille. Sisarusten saam at 
kauppahin taosuudet käsi
tellään yleensä ennakkope- 
rintöinä.

-  Yhdessä osuuspankin kans
sa selvitetään sukupolven
vaihdoksen kokonaisrahoi

tus: ostajan mahdollisuus 
m aatilalainoihin, pankkilai
nojen tarve, m enettely 
m yyjän vanhojen lainojen 
suhteen, eli m aksetaanko 
pois, tai onko edullisem paa 
siirtää ne ostajalle.

-  Yhdessä osuuspankin kans
sa selvitetään, onko m ah
dollisuus saada s ta rtti
rahaa.

-  Yhdessä osuuspankin kans
sa selvitetään myyjien m ah
dollisuudet sukupolven
vaihdoseläkkeisiin .

-  Selvitettävä myyjien asum i
nen kaupan jälkeen joko 
tilalla tai sen ulkopuolella.

-  Jos ilm enee epävarm uuste
kijöitä m aatilalainoituksen, 
sukupolvenvaihdoseläk
keen tai jonkun  m uun sei
kan suhteen käynnistetään 
sukupolvenvaihdos kaup
pakirjaluonnoksella , jonka 
eh to ja  voidaan tarvittaessa 
m uuttaa.

-  Jos epävarm uustekijöitä ei 
ole, laaditaan heti lopulli
nen kauppakirja.

-  K auppakirja tehdään 
osuuspankissa.

Tilan luovutuksen 
jälkeen muistettavaa
-  Siirtäkää vakuutukset uu

sille om istajille.
-  Siirtäkää osakkuudet ja  jä 

senyydet uusille omistajille.
-  T uotte iden  m yyntitulojen 

ja  tilitysten ohjaam inen ja t
kajille osuuspankkiin.

-  Irtaim iston ja  karjan  myyn
ti jatkajille.

-  E nnakkovero t jatkajille.
-  Ja tkajien  on paneuduttava 

ta louden ja m aksuvalm iu
den p itkäjänteiseen suun
nitteluun.

Osuuspankki on tukena
O suuspankki on asiantun

tija m aatilatalouteen liittyvis
sä asioissa, niin myös suku
polvenvaihdoksessa.

O suuspankissa hoidetaan 
sukupolvenvaihdoksen rahoi

tussuunnittelu  ja autetaan  ra
hoituksen järjestelyssä. 
O suuspankissa selviävät edel
lytykset m aatilalainojen 
saannille sekä lainoihin liitty
vät ehdot ja  etuudet.

O suuspankki an taa lain
opillisia neuvoja ja  laatii 
kauppakirjat. Osuuspankissa 
tiedetään , m itä papereita  su
kupolvenvaihdokseen liittyy. 
O suuspankki täyttää m aatila- 
la ina-anom ukset sekä avus
taa sukupolvenvaihdoseläk- 
keitten ja  starttirahan hake
misessa.

Sukupolvenvaihdoksen 
rahoitus
M aatilalainoja voi saada:
-  sisarusten kauppahinta- 

osuuksien m aksam iseen
-  tilaan kohdistuvien velko

jen  m aksam iseen
-  vanhem m ille m aksettavan 

kauppahinnan m aksam i
seen, jos vähintään toinen 
heistä on alle 65 vuotias 
M aatilalainaa m yönnetään

70-75 % lainoituskelpoisesta 
kauppahinnan osasta, yleen
sä sen osuus on korkeintaan 
puolet koko kauppahinnasta 
ja  usein se jää huom attavasti
kin pienem m äksi. M aatilalai
nojen  korko sukupolvenvaih
doksen rahoittam iseen on nyt 
6 %.

Kun irtaim iston osuutta  ei 
yleensä lainoiteta, on se m o
nasti syytä myydä eri kauppa
kirjalla. Kun ostajat ovat alle 
35 vuotiaita voidaan koneita 
sisällyttää tilankauppaan tie t
tyyn m äärään saakka. A lle 35 
vuotiaat ostajat saavat eri- 
tyishelpotuksia m aatilalaino
jen korkojen  ja  lyhennysten 
m aksuun. Tällöin on m ahdol
lisuus myös sta rttirahaan.

Tavalliset pankkilainat
M aatilalainat eivät tule 

kaikissa tapauksissa kysy
m ykseen, eivätkä ne koskaan 
kata koko kauppahintaa. Osa 
rahoituksesta joudutaan  aina

hoitam aan pankkilainalla. 
Paikallisen osuuspankin talle- 
tuspääom ista m yönnetään 
myöskin korkotukilainat, 
jo itten  osalta valtion tuki ra 
jo ittuu  vähäiseen osaan lai
nan vuotuisista koroista. 
K unnollisten pitkäaikaisten 
luo tto jen  järjestäm inen var
m istuu parhaiten  ostajan kai
ken rahaliikkeen keskittäm i
sellä osuuspankkiin ja hyvänä 
takeena rahoituksen järjesty 
miselle ovat toisaalta myyjien 
kauppahintaosuuksistaan te 
kem ät talletukset. O n tä rk eä
tä , e ttä  pankkilainat ja niiden 
ehdot voidaan m itoittaa si
ten , e ttä  ostajan m aksuval
mius pysyy kunnossa suku
polvenvaihdoksen jälkeisinä 
vuosina, jo tka yleensä ovat 
nuorten  viljelijöitten osalta 
vaikeim m at.

Suunnitelmallisuus ja 
oikeiden tietolähteiden 
käyttö tärkeää

Sukupolvenvaihdos vaatii 
aina asiantuntem usta ja  pa
perisota yksityiskohtaisten 
m uotoseikkojen hallintaa. 
N äitä kum paankin voi saada 
osuuspankista. V iljelijä itse 
on kuitenkin lopullinen pää t
tä jä . H enkinen valm entautu
m inen vaatii om an aikansa. 
L uopujan, ja tka jan  ja  kans
saperillisten asem a on tu rvat
tava sukupolvenvaihdok
sessa.

O suuspankin lisäksi an ta
vat viljelijälle asiantuntija- 
apua:
-  kunnan m aataloussihteeri
-  m aatalouskeskus
-  M E L A :n  asiamies
-  K E LA :n paikallistoim isto
-  V erotoim isto
-  M aatalouspiirin m aatalous- 

toim isto
Suunnitelm allisuus antaa 

selkeän lähtökohdan punnita 
eri vaih toehtoja ja  valita niis
tä  sopivin. O nnistunut ratkai
su luo turvallisuutta eläkepäi
viin sekä nuoreen isännyy
teen.



6 K O S K E L A I N E N N:o 3 -  Syyskuu 1984

KOSKEN KO LM AS KOHAUS  
pidettiin 28 .-29 . 7. Jo vakiin 
tuneen tavan m ukaan kunnan
johtaja Aim o Suikkanen avasi 
Kohauksen lauant. klo 10, ja 
myös yhtä vakiintuneen tavan  
mukaan Kosken puhallinyh
tye juhlisti avajaistilaisuutta  
soitollaan...

...koulutoim enjoht. Erkki Roo
sin johdolla joka on täm än  
kuvan oikeassa laidassa. Pal
jon oli kansaa Kosken uudella 
torilla seuraam assa avajaisia  
ja muuta ohjelm aa, jota toria 
lueen lisäksi oli koko taaja- 
m a-alueella siinä Häm eentien  
varrella.

Toki oli mukana m yös Ko
hauksen puuham ies Erkki 
Järvinen Tulikki-rouvineen pi
täm ässä silm ällä, että kaikki 
sujuisi suunnitelm ien m u
kaan, niinkuin sitten sujuikin. 
Monia m uitakin koskelaisia  
voit kuvista tunnistaa. (Täm än  
sivun kuvat ottanut Martti M ik
kola).



>
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Kohauksen toisena päivänä, sunnuntaina, mm. pantiin jalalla koreasti keskellä Häm eentietä tanhujen  
ja laululeikkien m erkeissä, joita esittivät Kosken eläkeläiset ja nuorisoseuralaiset. E läkeläisten  
tanhuryhm ä tulossa pitkin raittia polkan tahdissa Hannu Hakalan haitarin tahdittam ana. Kevyesti 
heiltä jalka nousee, vaikka he ilm eisesti o livatkin  Kohauksen vanhim pia ohjelm ansuorittajia .

Tässä puolestaan kaikkein nuorim pia kohauttajia. Meneillään on katutaiteilu Nuortentuvan pihalla, 
piirtäm inen väriliiduilla asfalttiin . L ions-ladyjen lahjoittam illa liiduilla sai jokainen lapsi vapaasti 
toteuttaa luovaa m ielikuvitustaan. Sitä m ielikuvitusta näytti riittävänkin.
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Ei se ollutkaan naiskuoro...
Edellisessä Koskelaisen num erossa toim ittaja tarinanurkassaan kertoi H ongistolla olleen 40-luvulla naiskuoron , m utta 

valitettavasti kertoi "vastoin parem paa tie toaan". K uoro on kyllä ollutkin, m utta ei nais- vaan sekakuoro . O nneksi asiasta 
tuli palau te tta , niin e ttä  totuus siitäkin selveni. Nimim. S. N. joka itsekin aikoinaan oli kuoron riveissä, lähetti o ikaisukirjeen  
ja  varm em m aksi vakuudeksi valokuvankin kyseessäolevasta kuorosta. Kiitoksia! Ju lkaisem m e kuvan ja  k irjeen  kokonaisuu
dessaan.

Hongiston sekakuoro

Täm ä kuva ei o ikeastaan ole kyllin vanha, m utta paljon 
m uistoja herättävä. Tässä esittäytyy silloinen Hongiston "se
kakuoro” , eikä suinkaan naiskuoro, kuten  to im ittaja "K oske
laisen” kesäkuun num erossa m ainitsee. E ikö miehiä ole ihan 
sopivasti?

K atsotaanpas vasem m an käden puolelta; kuvan laidassa 
näem m e kuoron joh ta jan , H ongiston koulun opettajan  Rauni 
M attilan (myöh. Torkkeli), olan takana Tuure Posti. Naiset: 
Hongiston, koulun toinen opettaja  R auha H yytiäinen (onko 
nimi oikein?), Tapalan alakoulun opetta ja  M inna Pynnönen, 
takana näkyvä nainen on ilmeisesti Satopään koulun opetta 
jan Hilda V irtasen kasvattitytär Heisi R antanen. Edessä 
Satopään alakoulun opetta ja  E ine R iikonen, Aili Peltola 
vähän taka-alalla, edessä Tyyne Nikkilä vierellään Sylvi Posti, 
heidän välistään näkyy Saima Nurmi.

Palaam m e m iesten riviä takaisin; Y rjö M ikola tunnetaan , 
Esko U otila on ihan itsensä näköinen, M ikko Nurm en 
kasvoista näkyy noin puolet, aivan kokonaan ei ole A rvo

Peltolakaan uskaltanut näyttäytyä, aurinko nähtävästi on 
häirinnyt suoraa katsetta.

Kyllä H ongistolla siis on kuorotoim intaa harrastettu ; täm än 
kuvan arvellaan olevan äitienpäivältä 1945 ja kuoro  on 
kokoontunut H ongiston koulun pihalle. L ipputankokin nä
kyy, jos lippu on, kovin on korkealle jäänyt, kun ei ole kuvaan 
m ahtunut.

Kuoron syntysanat lausuttiin K am pelan kulm akam arissa ja 
innostus tuotti tuloksen. Milloin kuoro on hajonnut, en tiedä, 
kuka lie lähtenyt m innekin...

H iljentykääm m e hetkeksi; moni näistä ystävistäm m e on jo 
täällä ajassa laulunsa lopettanut. M e, jo tka vielä olem m e 
jälellä, saamm e kiitollisina m uistella m enneitä aikoja. K atkel
mia kauniista hengellisistä lauluista on varm asti jäänyt syvälle 
muistiin. Esim. H annikaisen "Pyhäaam un rauhaa hiljaa huo
kuu m a a ...” alkoi v. 1974 hiljalleen soida täm än kuvan 
lähettäjän ajatuksissa. Kiitos kauniista muistoista!

S. N.



N:o 3 -  Syyskuu 1984 K O S K E L A I N E N 9

” Tuopin jäljet” taivaalla

Ote LentRU K :n kurssin 57 vuodelta 1982  -  -83 kurssijulkai
susta:

Kivikallio Tuom o  
”T uoppi”, ”T hom as ”

Tuoppi, huum orintajuinen lentäjänuorukainen saapui kurs
sillemme Turun läänin Koskelta. Heti kurssin alkuvaiheessa 
Tuomas tuli tunnetuksi ainutlaatuisesta ja ehdottomasti haus
kimmasta puhetyylistään, joka  suuresti muistutti Turun murret
ta. Kun m urrekuninkaam m e vielä liitti puhetyyliinsä erinomai
sen komentoäänensä, oli lopputulos todella hauskanlainen.

Lähellä Tuom aksen sydäntä olivat erilaiset kepposet, joilla 
hän piristi kurssikavereitaan uskomattom alla innolla. M uuta
man kerran jouduttiinkin Tuom aksen vauhtia hiljentämään 
suihkun voimalla. Yleensä Tuoppi kyllä onnistui tekemään 
kepposensa salassa, ja kun syyllistä alettiin etsiä, ei kukaan  
osannut epäillä Tuomaksen viatonta ilmettä. Tuomas oli m yös 
kova pelaamaan korttia sekä kuuntelemaan musiikkia, jonka  
laadusta eivät naapuritupien asukkaat aina pitäneet.

Kurssille tullessaan oli Tuopilla vain häilyvä kuva lentäm i
sestä. Teorioiden alettua oppi Tuoppi uudet asiat nopeasti ja 
saikin kokeista aina hyviä numeroita. Lom atkin menivät 
mukavasti, mutta joskus olivat Vinkan laskutelineet kuitenkin  
kovilla. Laskuja ja erityisesti onnistuneita maaliinlaskuja ihm e
teltiin vielä lennonopettajien läksiäisissäkin.

-  Kui?
-  Kyl maar mää menisin ja tekisin sen, ku  vaan tiätäsin kui 

sinne pääsisin.

Vaikka edelläoleva kirjoitus on lyhyt, siitä varsin hyvin käy 
selville, millainen Kosken Tapalasta kotoisin oleva Tuomo 
Kivikallio pääpiirteissään on. Tuollaisilla vaativilla kursseilla 
nuoren miehen om inaisuudet tulevat parhaiten esille ja kurssi- 
julkaisuissa ne projisoidaan arm ottom asti ja  todenm ukaisina  
muiden nähtäviksi. Tosin Tomi -  niin häntä kotipiirissä 
kutsutaan -  vaikuttaa haastattelutilanteessa rauhalliselta ja  
lähes hiljaiselta, vastaten kyllä reippaasti ja  asiallisesti kysy
myksiin, mutta toisaalta pieni pilke silm äkulm assa paljastaa, 
että varmaan hän tuollaisessa toveripiirissä onkin sellainen  
velikulta kuin kurssijulkaisu antaa ym m ärtää.

Oletko jo  pienestä pitäen 
aikonut lentäjäksi?

En ollenkaan. V asta kou
lusta päästyäni, kun inttiaika 
tuli eteen , kuulin e ttä  K auha
valla olisi mahdollisuus pääs
tä arm eijan lentäjäkoulutuk- 
seen. M arttilalainen Yliesko- 
lan H arri oli ollut siellä ja  hän 
siitä kertoi. Niin sitten yritin 
sinne ja  pääsinkin.

M inkälaiset olivat pääsy
vaatimukset sinne?

No -  terveys on kaikkein 
tärkein ja  hyvin pitää nähdä. 
Kun ne ovat kunnossa, niin ei 
papereiden tarvitse hirveän 
hyvät olla. Kyllä siellä oli 
useita C:n kirjoittaneitakin. 
Siellä oli alussa kolm en päi
vän karsintakurssit ja  ne lo
pullisesti ratkaisivat kuka 
pääsee.

Pääseekö sinne lainkaan il
man ylioppilastutkintoa?

Siellä on A liupseerikoulu 
joka toinen vuosi ja  sinne 
periaatteessa pääsee ilm an
kin, m utta kyllä nekin yleen
sä ovat ylioppilaita.

Paljonko lentäjiä kerralla 
koulutetaan?

Kun minä olin m ukana oli 
RUK:ssa 40 poikaa, ja kun 
joka toinen vuosi on lisänä se 
A U K  ja siellä 20 poikaa, niin 
silloin vahvuus on 60. Joku
nen joutuu lähtem ään kesken 
kurssin poiskin, kun ei kar
sinnoista huolim atta sovellu 
lentäjäksi.

Oliko siellä lainkaan nor
maalia alokasaikaa?

Kyllä alokasaika oli ihan 
sellainen kuin muillakin. 
M utta sitten joulun jälkeen -  
kevätpuolella siis -  luettiin 
ensin lentoteoriaa ja  tuossa 
huhtikuun vaiheilla, kun lu
m et suurin piirtein sulavat, 
aloitetaan lentäm inen.

M illaisella koneella aloite
taan?

Se on se V inka, kotim ai
nen yksim oottorinen alkeis- 
koulutuskone jolla aloite
taan. Tai me RU K : laiset em 
me muulla koneella len tä
neetkään, suihkukoneella 
lennetään vasta kadettikou
lussa, jos sinne ja tkaa . M utta 
A U K :laiset pääsevät jo  va
rusm iesaikanaan kokeile
maan suihkukoneita, ne lensi 
parikym m entä tuntia Vinkal- 
la ja siirtyi sitten Fougaan. 
M eillä oli aluksi opettajan  
kanssa 20 noin puolen tunnin 
lentoa, sitten kurssin joh ta
jan kanssa ns. tarkastuslento , 
jos hän totesi, e ttä  oppilas 
osaa jo lentää, niin sitten 
pääsi lentäm ään yksin.

Taisi se ensimmäinen yk- 
sinlento hiukan jännittää?

Oli se aika jännittävä, m ut
ta myös kovin riem ukas het

ki. M utta m aahan päästyä 
vasta kovat paikat tulivat. 
Siellä on om at rituaalinsa, 
jo tka to im itetaan jokaiselle 
yksinlennon suorittaneelle. 
Siellä oli ulkona sellainen ui
ma-allas ja  ensiksi heitettiin  
sinne. Kun A U K :laiset lensi
vät ensimmäisen yksinlenton- 
sa jo tam m i-helm ikuussa piti 
ensin rikkoa jää  altaan p in
nalta; m inäkin lensin vasta 
joskus huhtikuun lopulla, 
m utta kyllä se vesi oli kylmää 
silloinkin. Ja  sillä aikaa kun 
oli lentäm ässä, olivat kaverit 
p istäneet tuvan ihan sekaisin, 
solm ineet vaatteet yhteen 
m ykkyrään, kastaneet ja  lian
neet kaikki paikat, niin että 
kun uittam isesta tuli kylmis
sään, piti ensin siivota tupa; 
siinä meni yleensä aikaa yli 
puolen yön.

Jatkuu sivulla 12

Tuomo Kivikallio (oik.) Kauhavalla lentäjäpuvussaan erään 
kurssitoverinsa kanssa.
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Muistin varassa
eli tapahtumia talvisodan ajoilta

Yrjö Väinölän muistelukset ja tku
vat; nyt on vuorossa talvisodan ai
ka. Kun tuosta ajasta on jo  45 
vuotta, on se monelle koskelaiselle 
omakohtaisesti kokem atonta aikaa. 
Joka sen on kokenut, sen kyllä 
muistaakin.

En tehnyt talvisodassa 
m uistiinpanoja, jo ten  tapah
tum at ovat epätarkkoja. 
M utta ju ttuni Koskelaisessa 
helm ikuun num erossa v. 1975 
on paikkansapitävä, koska se 
on o tettu  päivittäin kalen te
ristani. Toistan tässä aluksi 
m uutam ia tapahtum ia siitä. 
Näm ä tapahtum at loppuvat 
siihen, kun joulukuun 9. pv 
1939 lähdin talvisotaan.

Jännitys E uroopassa kas- 
voi sitä m ukaa, kun H itler 
Saksassa varusteli sotaa. Se 
jännitys ulottui myös Suo
meen. Koskenkin reserviläi
set saivat 7. 7. kutsun kuu
kauden kestäviin kertaushar
joituksiin K ankaanpäähän. 
Täällä elettiin suuren jänn i
tyksen vallassa, jo ta  lisäsivät 
radiosta tulevat tiedotukset.

1 pv syyskuuta radiosta il
m oitettiin, e ttä  sota E uroo
passa oli syttynyt. Saksa oli 
hyökännyt Puolaan ja  siitä se 
vyöry lähti liikkeelle. Suo
messa hallitus m ääräsi po ltto 
nesteet säännöstelyyn. Linja- 
autoliikennettä vähennettiin 
puolella ja  yksityisautoilijat 
joutuivat vallan rokuliin. 
M oottoriöljyjen ostoluvat

täytyi hankkia nim ism ieheltä.
16. 9. viljan hinnat nou

sivat.
17. 9. N euvostoliitto hyök

käsi Puolaan, jonka jälkeen 
Puola luhistui.

T apahtum a 8. 10. nostatti 
jännityksen huippuunsa; 
Kosken reserviläiset -  lähes 
300 miestä -  saivat kutsun 
lähteä "ylim ääräisiin” , ko
koontum ispaikkana oli T u r
ku. Turusta lähdettiin 14. 10. 
Kannakselle M uolaan seu
dulle. Tässä vaiheessa en vie
lä ikäni johdosta jou tunu t 
lähtem ään.

Suomen neuvottelijat lähti
vät 9. lokakuuta M oskovaan 
neuvottelem aan.

12. 10. meni sokeri kortil
le; sitä sai 0,5 kg henkeä 
kohti kuukaudessa.

13. 10. otettiin  reserviläisiä 
lisää. Mellilässä paalattiin 
heiniä arm eijan tarpeisiin. 
Pankeista ei saanut rahaansa 
ulos.

28. 10. meni kahvi kortille; 
sitä annettiin neljänneskilo 
kuukaudessa henkilöä kohti.

3. 11. Suom en valtuutetu t 
olivat jo  kolm annen kerran 
M oskovassa neuvottele

massa.
11. 11. pim ennysharjoitus 

Kankaan kulmalla.

+ + + +

29. 11. sitten pam ahti -  ta 
pahtui se, m itä oli vähiten 
toivottu: N euvostoliitto sanoi 
irti hyökkääm ättöm yyssopi- 
muksensa Suom en kanssa, 
seuraavana päivänä katkaisi 
d iplom aattisuhteet ja  aloitti 
sodan Suom ea vastaan. Suo
men neuvottelijat palasivat 
kotiin M oskovasta. Sinä ilta
na oli joka ikkuna pim eänä ja  
jännitys sanoin kuvaam aton 
koko maassa.

Joulukuun 1 pv N euvosto
liiton ilm avoim at pom m itti
vat Helsinkiä ja  m uutam ia 
muita Suom en kaupunkeja -  
Turku säästyi vielä.

2. 12. Suomi julistettiin so
tatilaan. M annerheim ista tuli 
ylipäällikkö Hallitus m uodos
tettiin uudelleen.

3.,12. Terijoki luovutettiin 
vapaaehtoisesti.

+  +  +  +

Karjalan kannas evakuoi
tiin niiden suunnitelm ien m u
kaan, jo tka oli ennakolta teh 
ty mahdollisen sodan syttym i
sen varalta. 4. 12. saapui en 
simmäinen lasti siirtolaisia 
Mellilän asemalle M uolaasta, 
Kivennavalta ym. Kannaksen 
pitäjistä; noin 1000 henkeä, 
etupäässä naisia, lapsia ja 
vanhuksia.

Oli nolla-keli, lunta noin 
15 cm. K uljetus tapahtu i avo
naisissa kuorm a-autoissa. 
A utojonon etupään ollessa jo  
K ankaalla olivat viim eiset au 
to t vielä jossain M ellilän puo
lella.

K ankaan kaupan edessä 
suoritettiin purkam inen. 95 
henkeä sijoitettiin K ankaalle 
eri taloihin. M eille tuli aluksi 
8 henkeä. Oli siinä vilskettä, 
lapset parkuivat ja huuto  oli 
kova, kun perheenjäsenet 
tahtoivat eksyä toisistaan. 
Piirimiehillä oli kova työ. Jo t
kut siirtolaisista olivat jo u tu 
neet lähtem ään niin äkkiä, 
etteivät olleet ehtineet o tta 
m aan m ukaansa kuin vaat
teensa ja sokerikorttinsa.

M eillä oli kaupan lähellä 
iso savikuoppa, jossa oli puh 
dasta vettä. Siirtolaiset huo
masivat sen, ja  sen jälkeen 
kuoppaan hakattu  avanto oli 
jatkuvassa käytössä kun he 
pesivät siinä pyykkiään.

K ankaan kaupasta loppui 
om pelulanka, eikä sitä tah 
do ttu  m istään saada lisää. 
Jouduin takavarikoim aan 
paikkakunnalla piikkilankaa 
arm eijan tarpeisiin.

6. 12. tuli uusi junalasti 
siirtolaisia, jo ista osa siirret
tiin Koskelle. Koska koulut 
olivat pysähdyksissä, pantiin 
K ankaan koulun luokat täy
teen  siirtolaisia, noin 150 
henkeä. M eillekin tuli lisää 
30 henkilöä. Seuraavana päi
vänä kuitenkin osa siirrettiin 
toisiin taloihin.

S iirtolaisten lehm äjuna 
saapui Mellilän asemalle seu
raavana päivänä. Siinä oli n. 
400 lehm ää, jo tka  valtoim e
naan ajettiin  tie tä pitkin Kos
kelle. Tavallaan m ahtava oli 
sekin näky; tie täynnä lehmiä 
k ilom etrikaupalla. Lehm äpa- 
ra t olivat niin väsyneitä, että 
kesken kaiken panivat tielle

Kosken kom ppania järjestäytyneenä neiiriviin Kankaanpään N iinisalossa ylim ääräisten  kertaus  
harjoitusten aikana v. 1939.
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m aata ja  niin tuli ruuhkia. 
K un niitä oli K annaksella 
pan tu  junaan , olivat ne peläs
tyneet hälinää, päässeet k a r
kuun ja juosseet pitkin m et
siä. M ellilään lehm ät tulivat 
aluksi um pivaunuissa, m utta 
m yöhem m in avovaunuissa. 
N äistä m yöhem m in tulleista 
ei enää lypsylehmiä tullut, 
olivat palellu ttaneet u ta
reensa.

N iitä suunnattom ia kärsi
myksiä, joita siirtolaiset sai
vat kokea jättäessään kotinsa 
on sivullisen vaikea kuvata.

+  +  +  +

9 pv. jou lukuuta klo 4 aa
mulla tuli Saarelan A ku Lin- 
nankorpeen ja  toi minulle 
reservin kutsum ääräyksen. 
V ielä sam ana päivänä läh
dimm e Tuim alasta avonaisel
la kuorm a-autolla Turkuun. 
M eitä oli parikym m entä poi
kaa vanhem paa ikäluokkaa. 
A jettiin  T urun vanhalle ka
sarmille ja  siellä sain tulevan 
hom m ani sodassa. Koska oli 
käynyt lääkintäkursseja jo u 
duin lääkintäm ieheksi perus
tettavaan yksikköön, JR  62:n 
kranaatinheitinkom ppani- 
aan. K om ppaniassa oli 80 
m iestä ja  kom ppanianpäällik
könä luutn. Suhonen H elsin
gistä. U seam paa lääkintä- 
m iestä ei kom ppaniassa ollut, 
jo ten  toim in yksinäni. M yö
hem m in kom ppanianpäällik
kö m ääräsi minulle avuksi 
erään helsinkiläisen pojan, 
m utta ei hänestä paljon apua 
ollut. H än oli heikko kan ta
m aan haavoittuneita ja  lisäksi 
pelkäsi kam alasti.

Kun yksikön perustam inen 
oli loppuunsuoritettu , olim 
mekin valmiit lähtem ään rin
tam alle. Lähtö T urusta K an
nakselle tapahtui eräänä yö
nä ja  m ääräys siihen vain 4 
tuntia ennen lähtöä. Kävin 
sitä ennen tapaam assa suku
laisiani Läntisellä kadulla. 
K adut olivat puolen m etrin 
paksuisen lum en peitossa; 
jonkinlainen polku oli, että 
pääsi ja lan  liikkeelle. E i niitä 
kukaan ehtinyt avaam aan, 
kun m iehet olivat rintam alla.

H ärkävaunuissa lähdim m e 
m atkustam aan aam uhäm äris
sä. V eturin takana oli avo- 
vaunu ja  siellä kaksi raskasta 
konekivääriä valm iina am pu
m aan, jos vihollisen hävittä
jä t olisivat hätyytelleet. A ina 
välillä yöllä am pujat kävivät 
kokeilem assa tussariensa 
kuntoa etteivät ne jäätyneet, 
kun oli kohtalainen pak
kanen.

E n  tiedä, m itä seutua se 
oli, m utta luulen, e ttä  olim 

me jo  K annaksella kun aa
mulla heräsin. Oli jo  melko 
valoisaa, ja juna seisoi erään 
m etsikön laidassa, eikä liik
kunut. Se oli siinä ilmasuo- 
jassa; vasta illalla lähdettiin 
liikkeelle. Lähes 4 vuoro
kautta  olim me m atkalla, en 
nenkuin tulim m e m ääränpää
hän, eli V iipurin läänin Pyhä
järvelle lähelle L aatokkaa. 
E nnen saapum istam m e oli 
rykm entin kom entaja m ää
rännyt m ajoitustiedusteli- 
joiksi kaksi sotam iestä ja joh 
tajaksi vänr. L aineen, eli ny
kyisen tunnetun  taiteilijan 
Osm o Laineen Turusta.

+  +  +  +

Kun ehdim m e Pyhäjärven 
rautatieasem alle alkoi purka
minen junasta. Oli 25 astetta 
pakkasta ja vinha tuuli tuis
kutti te itä tukkoon. 15 km:n 
päässä oli Taipaleenjoki, 
paikka josta vihollinen ei 
päässyt läpi koko sodan aika
na. Sieltä kuului kovaa tykis
tökeskitystä, joka alkuun 
tuntui kam m ottavalta.

Aloim m e m arssia pitkin 
tie tä m ajoituspaikkaam m e 
Kahvenitsan kylään sam anni
misen järven ran taan , m at
kaa sinne oli 5 km. M ajoi
tuim m e viiteen eri taloon. 
Kylän asukkaat oli evakuoitu 
Pohjanm aalle, vain kahden 
talon väki oli jäänyt paikoil
leen. Näistä taloista vietiin 
maito lähettyvillä olleeseen 
kenttäsairaalaan.

Kaikki kylän talot olivat 
kuin samoilla piirustuksilla 
tehtyjä: ulkokuistista pääsi 
suoraan tupaan, jonka sivulla 
oli m akuuhuone ja  keittiö. 
Lattiat olivat m ultapenkkilat- 
tioita, ts. ei niissä ollut ”hyl- 
liä” , vain paljaat lattialaudat. 
Kun sellaiseen taloon tulim 
me viluisina ham paat kalis
ten , niin ei sinä yönä nu
kuttu.

K ahvenitsan järvi oli vuok
rattu  helsinkiläiselle karam el- 
litehtailija Fazerille. R annal
la asui oikein vartijakin, joka 
huolehti siitä, etteivät vieraat 
saaneet kalastaa järvessä. 
M utta kun sota syttyi ja re
serviläiset valloittivat paikka
kunnan sai ukkokin lähteä.

H eti seuraavana päivänä 
sinne tulom m e jälkeen lähti 
Kosken poika O ksasen O tto  
järvelle. H än löysi vajasta 
kalanpyydyksiä ja  meni kes
kelle järveä avantoa hakkaa
m aan. Tulipas paikalle pari 
vihollisen häv ittä jää , jo tka 
ryhtyivät syöksyillään hätyyt
täm ään O ttoa pois järveltä. 
Pojalle tuli kiire kaivautua 
lum een, jo ta  onneksi oli puo

lisen metriä. Lopulta koneet 
häipyivät ja O tto  pääsi pois 
vahingoittum attom ana. V as
ta pim eän tu ltua meni O tto  
uudelleen järvelle kalaonne- 
aan koettam aan.

+  +  +  +

Sitten jaettiin  kom ppanial
le sukset ja  lum ipuvut, e ttä 
oli turvallisem paa liikkua päi
vällä ulkona. Sukset olivat 
minulle kovasti ta rpeen , kun 
jouduin usein käym ään ken t
täsairaalassa, jossa oli m ei
dänkin JSP (joukkosidonta- 
paikka). M atkaa sinne oli n. 
5 km.

E rään kerran olin taas käy
mässä siellä. Kun lähdin 
kom ppanian m ajapaikasta 
panin lum ipuvun päälleni, 
koska oli kohtalaisen kova 
pakkanen ja  selkeä kuuvalo. 
Tie sinne N oiterm aalle kulki 
metsän halki; olin suksilla 
liikkeellä. Oli m uuten sen 
tien varrella savupirtti, jossa 
paikkakuntalaisten tietojen 
m ukaan oli ennen evakuoin
tia asuttukin. Tällaisia sauhu- 
p irtte jä ei pitänyt Suomessa 
enää ollakaan, m utta näkyipä 
vielä yksi olleen.

Vihollisen lentotoim inta 
näinkin lähellä rintam aa oli 
vilkasta, vieläpä yölläkin 
kuutam olla. Toissa yönä oli 
vihollinen pudottanut Pyhä
järvelle pari desanttia, m utta 
ne oli heti vangittu. Desan- 
teilla oli ollut Suom en arm ei
jan kenttäpuku ja lum ipuku, 
Suomen rahaa ja  SK:n jäsen- 
kirja sekä kartto ja  paikka
kunnasta. Suksissa oli ollut 
kiintositeet, m utta miehillä 
huopatossut.

Kun pääsin lähtem ään 
JSP:ltä, aloin kaikessa rau 
hassa lykkiä kohti m ajapaik
kaa. Reittini varrella kasvoi 
iso kuusi ja  sen alta nousi 
suom alainen sotilas. Hän 
hyppäsi tielle ja karjaisi 
"Tunnussana!” konepistooli 
sohottaen m inua kohti. M ie
hellä ei ollut lum ipukua.

M inä m enin mykäksi, enkä 
heti m uistanut sitä tunnussa
naa, vaikka se aam ulla meille 
sanottiin. H etkeen  en saanut 
sanaa suustani, m utta kun 
kaveri klinksautti varm isti
men pois pistoolistaan, niin 
m inunkin muistini palautui. 
"K orpikuusi!” karjaisin jo 
uhkaavaksi kehittyneessä ti
lanteessa. V artiom ies rau 
hoittui, ja  kertoi e ttä  hän tuli 
tähän vartioon vasta äsket
täin. V ihollinen oli jälleen 
pudottanut desan ttejaan  Py
häjärven jäälle, ja  koska mi
nulla oli lum ipuku päälläni, 
niin hän ilman m uuta luuli

minua desantiksi. Poika oli 
kiväärikom ppanian m iehiä, 
ja  oli heitä useitakin sen tien 
varrella kyselemässä "ko rp i
kuusta” , jonka nyt jo  kyllä 
muistin.

Rykm entin 1. pataljoona 
jou tu i taistelem aan Taipa- 
leenjoella sodan loppuun as
ti, eikä vihollinen päässyt lä
pi. Sieltä kuului ainaista tyk
kien jyskettä. V ihollinen yrit
ti pom m ittaa pitkäpiippuisil- 
laan rykm enttim m e esikun
taa kuitenkaan osum atta.

Kun 1. pat. joutui Taipa- 
leenjoelle , jouduin saman 
päivän iltana kom ppanian 
päivystäjäksi. Se tiesi sitä, 
e ttä  sain valvoa seuraavan 
yön. Lisäksi tuli hälytys seu
raavana päivänä klo 16; jouk 
kojen  piti olla m atkavalm iina 
tien vieressä autokuljetusta 
varten  klo 21, siis viiden tun
nin päästä. Täm ä tiesi m inul
le ylim ääräistä puuhaa. 
K om ppania oli kuitenkin val
m iina m ääräaikana. E rään 
luutnantin  kertom an m ukaan 
m atkan pituus piti olla 30 km, 
m utta siviilissä olen kartalta 
laskenut sen pituudeksi 130 
km. Kun hälytys tuli, oli 
Summa m urtunut ja  koko 
rykm enttim m e lähti to rju n 
taan. Yli 100 kuorm a-autoa 
lastattiin 25. asteen pakkases
sa, täysillä valoilla ajettiin  ja 
viholliskoneet seurasivat ja t
kuvasti.

Se oli pitkä autoletka, kun 
sitä katselin erään auton hy
tin takaa sivustapaikalta. 
Kaksi kertaa pääsim m e alas 
jalo ittelem aan, ettem m e olisi 
vallan jäätyneet. V ihollinen 
varm aankin tiesi, mihin olim
me m enossa, koska sen ko
neet seurasivat m eitä yhtä
m ittaa.

Seuraavana päivänä klo 11 
olim me perillä. Laskeuduim 
me autoista ja lähdim m e puo
liksi jäätyneinä m arssim aan 
kohti asem iam m e. Viideltä 
po ja lta  olivat varpaat jääty
neet m atkalla. H eittim et -  
jo ita  oli 8 -  pantiin asemiin ja 
sotam m e alkoi. Täm ä oli jo 
toinen yö, jolloin ei nukuttu , 
eikä nukuttu  vielä seuraava
nakaan, sillä vihollinen pai
nosti hurjasti. Olimm e seka
vassa tilanteessa, ja  kesti seu- 
raavaan päivään, ennenkuin 
se vähänkään selvisi. Sitten 
se olikin jatkuvaa perään ty
mistä. Talvisodan aikana oli 
JSP:kin m ahdottom an kau
kana: aina sitä joutui hake
m aan vähintään viiden km:n 
päästä.

+  +  +  +

Jatkuu seur. sivulla
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Jatkoa ed. sivulta
K äm ärän kylä, mihin Py

häjärveltä H einjoen kautta 
tultiin, on neljän tien risteys, 
josta m enevät tie t M uolaan 
järvelle, H einjoelle, Pienpe- 
rolle ja K äm ärän rau ta tiease
malle. K äm ärästä jouduim 
me perääntym ään Kultakum - 
pu-nimiselle paikkakunnalle, 
jossa mm. rykm entin kom en
ta ja  oli venäläisen tankin 
vankina. Tankki oli ja tkuvas
ti sen korsun katolla, jossa 
eversti Ikonen kahden esi
kuntaupseerin  kanssa oli si
sällä. V asta kahden päivän 
päästä tankki siirtyi sen ver
ran , että m iehet pääsivät va
paaksi.

K ultakum m usta perään
nyttiin Säiniölle ja  sieltä 
Suurperolle, jossa vihollinen 
oli vähällä pistää m eidät m ot
tiin, m utta pääsim m e ajoissa 
pussista ulos. Seuraava paik
ka oli Tali, jossa tapeltiin 4 
päivää. Siellä oli suuri heinä- 
makasiini täynnä heiniä, joita 
hevosm iehet sieltä hakivat 
hevosilleen yön aikana. Päi
vällä sinne ei ollut m enem is
tä. Toisessa m akasiinissa oli 
viljaa, ruista ja vehnää. Vilja 
oli paperisäkeissä, 1,5 m. 
korkeissa pinoissa, koko suu
ri m akasiini täynnä. H einät ja 
viljat olivat Leitisuon karta
non tavaraa. Sanoin kerran 
eräälle tykistön luutnantille 
että miksei niitä siirretä pois 
etu lin jasta , johon luutnantti 
vastasi, e ttä  täällä on tä r
keäm pää yhden tykin siirto, 
kuin tuon viljan. K artanon 
lehm ät oli am m uttu navetas
sa paikalleen, ettei vihollinen 
olisi niitä saanut, m utta ruho
ja  ei oltu ehditty korjata  pois.

Talista tuli lähtö, kun vi
hollinen painosti ankarasti. 
Olim m e m ajailleet Talin kas
vatuslaitoksella 2 yötä, kun 
saimme m ääräyksen lähteä 
sieltä ja  lähtiessäm m e poltaa 
koko laitos ja  lisäksi m uita 
talo ja . E nnen perääntym istä 
heitettiin polttopullo  seinään 
ja talo syttyi heti palam aan.

Talista peräännyttiin 
K aukkalaan. V ihollinen am 
pui tykistöllä hurjasti ja  ja l
kaväki hyökkäili. Näissä 
hyökkäystilanteissa kaatui tai 
katosi Saarelan A ku, joka oli 
JR  60:ssä konekiväärikom p- 
paniassa. A ku jäi varm ista
m aan kun kaverit lähtivät pe
rääntym ään K aukkalasta Sai
m aan kanavan varrelle Juus- 
tilaan. Se oli raskas 20 km:n 
taival, m iehet auttoivat ah- 
teissa. M ääräyksestä kuljin 
kom ppanian viim eisenä ja 
hoputtelin  väsyneitä ja tk a 
maan.

+ + + +

Pari päivää Juustilaan tu 
lom m e jälkeen kom ppania 
hälytettiin tuliasem aan. Oli 
m aaliskuun 13 pv 1940 klo 
11, kun divisioonan kom enta
jan päiväkäsky ilm oitti, e ttä  
oli tullut rauha. K ukaan ei 
sitä uskonut, vielä vähem m än 
tapu ttanu t käsiään. Suom a
laiset lopettivat tulituksen ta 
san klo 11, m utta venäläiset 
ja tkoivat hurjasti 11.30 asti, 
jolloin lopettivat. Tuli hau
dan hiljaisuus. Se oli perin 
outo  tilanne, kun oli siihen 
rum m utukseen jo to ttunut.

Tuosta venäläisten jat- 
koam m unnasta pojat vitsaili
vat, e ttä  se am puu kuorm an 
tyhjäksi, ettei tarvitse ku lje t
taa kotiin. Sota loppui, m utta 
rauhanehdoista ei vielä tie 
detty . Veljeilem inen viholli
sen kanssa kiellettiin anka
rasti.

K om ppanian tuliasem a oli 
m iehitettynä aina seuraavan 
päivän iltaan asti, jolloin läh
dimm e m arssim aan kohti 
Kouvolaa. V enäläiset seura- 
sivat takana m uutam an km:n 
päässä. M arssimme pitkin 
jo itakin  m etsäteitä, valtatiet 
jä tettiin  siirtolaisille, niitä 
kun oli m aantiet täynnä; au
toa , hevosta, jalkam iestä ja 
karjaa. Kolm en päivän m ars
sin jälkeen saavuttiin vihdoin 
väsyneinä Kouvolaan. Pää
simme kortteeriin  keskuskan
sakoululle.

L opulta m iehet päästettiin 
siviliin, ensin m aanviljelijät 
ja  m aataloustyöntekijät, sit
ten vasta muut.

K ranaatinheitinkom ppa- 
niasta kaatui 5 poikaa, haa
voittuneita oli enem m än, lu
kum äärää en tiedä. R auha oli 
tullu t, m utta raskain uhrein. 
K aunis K arjala jouduttiin  
luovuttam aan ja  m aksam aan 
suuret sotakorvaukset. Kym
m eniä tuhansia nuoria miehiä 
kaatui, tuhansia jäi invali
deiksi. M aksam atta on vielä
kin se kunniavelka, jo ta  rin- 
tam am iehet odottavat.

Tuopinjäljet... 
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Kai se jo  sitten alkoi har- 
m ittam aankin?

Ei se harm ittanut, ihan 
m ielellään sinne veteenkin 
meni. Sen tiesi jo  etukäteen , 
e ttä  se on edessä. N auratti 
vaan, kun tuli kurssiosaston 
pihalle ja  näki ikkunasta että 
sisällä verhot olivat solmussa 
ja  puoliksi ulkona ikkunasta 
ja  pöydät ja  tuolit väärinpäin 
ja  ruuvitkin irro tettu ina.

Oliko alokasajan jälkeen  
enää muuta harjoitusta kuin 
lentämistä?

Oli -  silloin joulun jä lkeen , 
kun alkoi A U K :n osa oli 
ryhm änjohtajakoulu tusta ja 
sitten hiukan myös R U K :n 
aikana. Sotaharjoituksissa ol
tiin ja  m entiin m etsässä niin
kuin m uutkin. N uorem paa 
ikäluokkaa em m e kylläkään 
saaneet koulutettavaksem 
m e, olim m e vain keskenäm 
me koko ajan.

Kuinka pitkän ajan siellä 
olitte?

Sen 11 kuukau tta , em me 
sen pitem pään. Sinne voi sit
ten jäädä , jos ketä kiinnostaa 
sotilasala. M utta m eistä ke
nestäkään ei tullut reservin 
lentäjiä, kertausharjo ituksis
sakin olem m e maavoim ien 
m iehiä. R eservilentäjiä ovat 
ne, jo tka siviilissäkin ovat 
am m attilentäjiä, esim. Fin
nairin m iehet, heistä tulisi 
ta istelu lentäjiä, jos sota syt
tyisi.

M ontako tuntia lensitte 
kaikkiaan?

M inulle tuli 45 tuntia, sillä 
saa jo  lentäjän lupakirjan. 
E nnen lennettiin  paljon
enem m än, m utta nykyään 
lentäm isellä ei ole arm eijalle 
niin suurta m erkitystä, jo ten  
sitä on vähennetty .

Oliko sinulla mitään aiko
m usta jäädä vaikinaiseksi ar
meijaan?

Kyllä sekin m ielessä oli, 
paikkakin oli jo  varattuna, 
m utta -  en tiedä -  en sitten
kään lopulta jäänyt.

Olet nyt kesällä ollut maa- 
talousharjoittelijana ja menet 
syksyllä M ustialaan. M aata
lousala siis kiinnostaa  
enemm än?

Niin -  kai m inä m aatalous
alalle m enen, vaikka kyllä 
lentäm inenkin m ukavaa olisi.

Eikö siviilissäkin ole lennet
tävä määrätty m äärä, että 
lupakirja pysyy voimassa?

Kyllä niin on. O ikeastaan 
pitäisi ehtiä lentäm ään enem 
m änkin, kuin ehdin, e ttä 
kaikki säilyisi muistissa. Lii
tyin heti arm eijasta päästyäni 
T urun len tokerhoon ja  sa
m alla Suom en Ilm ailuliit
toon , saan sitten hakea T u
rusta koneen, kun se vaan on 
vapaana. O ripäässäkin on 
m ahdollisuus lentää, kun siel
lä on purjekoneiden hinaus- 
kone, jolla iltaisin voisi len
nellä, m utta siellä on niin 
pieni ken ttä , etten  ole siellä 
vielä käynyt. V aikka K auha
van taitolentoleirillä kyllä 
lensin pienlentokentälläkin, 
niin e ttä  hiukan on kyllä ko
kem usta.

Oletko ajatellut hankkia 
omaa lentokonetta?

Kyllä se on sentään liian 
kallista. Tuo vuokraam inen 
on suhteellisen halpaa, T u
russa eivät vuokram aksut ole 
kalliita. V aikka eihän pien
kone sinänsä maksa enem pää 
kuin hyvä auto , m utta siihen 
tulee lisäksi kaikenlaisia 
m aksuja, säilytysm aksuja, 
huolto- ja  tarkastusm aksuja. 
T äm ä on niin vaivatontakin, 
kun kerho pitää koneen kun
nossa ja  huolehtii m uista ta r
vittavista asioista.

M iten etäällä Turusta olet 
lennellyt?

Som ero on kai kaukaisin 
paikka, en minä sen kauem 
pana ole ollut. Se on sellai
nen vajaa 20 min. kun T urus
ta  ehtii Kosken päälle. K er
hon Rallyen m atkanopeus on 
siinä 160 -  170 km :ä tunnissa, 
se on aika hidasta vauhtia 
lentokoneelle. O len tehnyt 
sellaisia tunnin lentoja, siinä 
ehtii jo  ihan m ukavasti katse
lem aan seutuja.

M ikä lentäm isessä on m u
kavinta?

En oikein osaa sanoa, on 
siinä jo tak in , ainakin se on 
erilaista olem ista kuin m aas
sa. Joskus kyllä Kauhavalla, 
kun oli m onta suunnistuslen- 
toa peräkkäin  -  siis pisteestä 
toiseen lentäm istä -  niin alkoi 
takapuoli puuntum aan ja  
m uutenkin hiukan kyllästyt
täm ään, m utta esim. se taito- 
lentoleiri oli kyllä tavattom an 
hieno kokem us.


