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Jouluevankeliumin kirjoittaja
Kuluneen vuoden aikana olin hautajaistilaisuudessa Rauman 
kirkossa. Annoin katseeni kiertää lehtereiden lukuisissa kuvis
sa, joihin oli maalattu Raamatun pyhien ihmisten hahmoja. Oli 
siellä Luukaskin, jouluevankeliumin kirjoittaja. Maalauksen 
alle oli kirjoitettu:

” Tääll’ Lucas cuoli hirsipuus, 
siell’ armost’ annett' elo uus’.”

Runo perustuu oletettuun kuolintapaan. Tieto että Luukas 
olisi saanut marttyyrikuoleman, ei suinkaan ole varma. Var
maa sensijaan on hänen ammattinsa. Apostoli Paavali mainit
see miehestä: ” Luukas, rakas lääkäri” . Hän kuului aikansa 
lukeneistoon, ja ammatti heijastuu jossakin määrin hänen 
kirjoittamassaan evankeliumissa. 80-luvullahan tuo monille 
mieluinen kertomussikermä, Luukkaan evankeliumi, on saa
nut syntynsä. Siinä rakas lääkäri antaa sydämensä puhua 
suuresta syntisten ystävästä, Jeesuksesta.

On laajasti levinnyt perimätiedosta noussut käsitys, että

Luukas olisi ollut ikonimaalauksen uranuurtaja. Esimerkiksi 
Aune Jääskinen teoksessaan ” Ikonimaalari, uskon ja mystii
kan tulkki” omistaa kokonaisen luvun Luukkaalle. Hän 
kirjoittaa, että Luukas oli "kuninkaallisen polun varhaisin 
vaeltaja” . Samasta kertoo meille oheinen 1500-luvulta oleva 
rukouskirjan kuva. Juuri evankelista Luukkaan pään yläpuo
lella on hänen maalaamansa ikoni: Maria ja Jeesus-lapsi. 
Aivan ilmeistä on kuitenkin, että todellisuudessa Luukkaan 
maalailu on ollut sanallista, ei siveltimellä tehtyä. Hän rakastaa 
neitsyt Mariaa ja Jeesuksen varhaisimmasta lapsuudesta saatu
ja aiheita.

Pane merkille vielä eräs yksityiskohta kuvastamme: Luuk
kaan vieressä on härkä! Se on evankelistamme tunnus. Jo 
evankeliuminsa ensimmäisessä luvussa Luukas puhuu uhritoi
mituksesta, ja härkä oli juutalaisten tärkein uhrieläin. Ainut
laatuinen uhri annettiin sitten Golgatalla, jonne Jeesus-lapsen 
tie aikanaan johti.

Sydämellinen joulutervehdys joka kotiin! 
EINO LEHTISAARI
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Meeri Hailio:

Pirot ennen -  
ja nyt

Kaikki muuttuu tässä maailmassa -  niin myös pitojen 
eli tarjoilua sisältävien juhlien muodot. Alla on tapala- 
laisen Meeri Hailion sujuvalla tekstillä ja omalla mur
teellamm e kirjoittama tarina siitä, millaisia pidot olivat 
ennenvanhaan. Silloin jokapäiväinen eläm ä oli vaati
matonta, mutta pidoissa tuo vaatimattom uus sai 
väistyä.

Ei tän ikkäänen ihminen ol
lenkaan ymmärrä nykyaikast 
elämänmennoo, kun niin on 
kiiru kaikil, ettei laitain ”h y
vää päivää” keritä tuttavil sa
nomaan -  "hyvää" kum m in- 
kiin on liikaa siin ja jää pois.
-  Mihes m ei oikeen tän kii- 
ruun kans riännetään?

On konnei ja vehkei tyätä 
helpottamas -  puareis on kan- 
kai ja valmei vaattei -  on 
ruakaa pualvalm ist ja valmist
-  rahhaakin tuntuu olevan 
kaikil. A ikaa  vaan puuttuu, 
mistäs sitä mahrais saara 
lissää?

Ennen vanhaan oli tom- 
m ost kaikenlaist juhlim ist ko- 
reis niin pa l enemmän kun  
nyt; vaikka elämä m uuten tä
hän aikaan on levjää ja vau- 
rast, niin perhejuhliin ei juur  
tahro aikaa saara.

Yleisimpii juhlim isen aihei 
oli hautajaiset, häät ja  lukupi- 
rot. Ei sihen aikaan syntym ä
päivä juurkan viätetty, ei an
nettu paketei ja lahjoi. E i sen 
pualest paikallises lehreskän 
kiälletty ommaisii ja tuttavii 
tulemast iloittemmaan, kun  
taas niin ja niin pal täytti 
vuasii -  ei taitanu sim m ost 
lehteekän olla. Jos jo k u  tuli, 
se vaan tuli om m ii aikois, ky l 
sen korppukahveet keitettiin 
ja miälisäs oltiin kun muisti.

M ut ne m uut pirot, ne oli 
suuritöisii ja runsai, tiättyst 
vähä huushollin m ukkaan. 
Hautajaiset tuli ussein yllät- 
täin -  häitä ja  lukusii varten 
kerkes vähä etukätteen hun- 
teeraamaan.

Huaneitten ruakkoom ist oli 
ja jokalai siivoom ist paljon, et 
appuu naapureist tarvittiin ja  
saatiin kans helpostas -  se oli 
sim m ost talkootyötä m e Ikeen, 
eikä siilon ollu paljookan  
maalatui helppohoitosii pin- 
noi, sen paremm in kun m uu- 
takan helppoo.

Lahtii tehtiin -  sika -  et 
saatiin hyvvää kryynim akka- 
raa, prässylttyy ja paistilihaa 
kans. Jos p ikkuvasikka  sattus 
olemaan se kans piroil uhrat
tiin, siit taas tehtiin silet.

K okki apulaises kans tuli 
noin viikkoo ennen varsinaist 
pitopäivää ja  otti -  niinkun  
oikeen olikin -  ohjakset om- 
miin kässiis niis ruaka-asjois.

K oko talon väki totteli kok-  
kii ja hääräs om al tavallas sen 
miäliks, et pirot vaan onnis- 
tuis. Ruakaa tehtiin niin m un- 
taalai ja paljon, etten mää niit 
kaikkii täsä viitti luetella, en
kä m uistakkan näin äkki- 
päätä.

Siilon oli tapa, et tuamisil 
ottivat ossaa pittoin onnistu- 
misseen kaikki, ketä oli piroi- 
siin käsketty kkin. Sil valmis - 
tusviikol tuatiin joka  huushol- 
list maitoo, voita ja kanan- 
m unnii tavallisest. K yl siin 
kaikkein kelpas tehrä juustoi 
ja muita herkui, kun oli mistä 
teki. Tuajil annettiin takasin 
kotti viätäväks ainakin kolm e  
eri sorttist kakkuu  ja p itkä  
pullalonka.

+ +  +  +

Pirot alotettiin ain sei taval
liset asjal, m inkä johrost piret- 
tiin. Hautajaisis ruumiin siu
naukset -  häisä parin vihkim i
set -  lukusii kuulustelem al ky- 
läläistein Raamatun ja  Katkis
m uksen tuntemist. Erinäs rip
pikoululaiset ja sinne p yrk i
vät, samoin kiartokoululaiset. 
Osata täytys, ettei tullu papin  
pualest jo  paikan päälä ka ik
kein kuullen nolatuks.

Näittein tärkjäin toimitus- 
tein jälkeen alettiin sit kah- 
veen juamisel. Passarit kanto- 
vat prikkain  kans kahveet jo- 
kasen etteen, toiset passarit 
nisuprikkoines peräs. K yl sit 
kans otettiin helma täyteen

joka  lai m itä tarjottiin, kun  
kerran oli hyvän viäreen 
päästy.

Sit tuli syämisen vuaro -  
salatil, kerm avaahrol ja  muila  
tykötarpeil se alotettiin. Syö
miseen m eni aikaa m unta tun- 
tii, ruakalajei tuatiin ain uutta 
ja uutta lai, looraa ja kräämii. 
Yhrest ruakalajist en malta 
olla puhum atta, se oli puljon- 
k i ja pironki. Puljonkist ei 
lapset tykännee, eikä ka ikki 
isot ihmisetkän. Pironkii taas 
teki kovin miäli, eikä kehran- 
nu olla ottamatta puljonki- 
kuppiikans, kun sitä yhres 
p ironkin  kans tarjottiin. Kyl 
m oni sallaa kaasi sen puljon- 
kin johonkiin  sopivaan p a ik 
kaan, vaikka kukkaspurk- 
kiin, taikka sit kä tki kupin  
nurkkaan taikka sänkyn alla, 
jos oli tilaisuus, et vaan sai sen 
pois käsistäs. Tää pu ljonki oli 
kuum aa lihaliäntä, se oli kei
tetty lihasist luist, mausteena  
keltajuurii ja muita kasvei ja 
lehrei -  niin ja  pippurii kans. 
Pironki taas oli sim m ost liha
piirakan tapast.

Sen pitkän syämisen jä l
keen alko taas kahveen juanti, 
sit tee taikka kaakao, kaikis  
m ukana ne m onen sortin p u l
lat, p iparkaku t ja paakelssit. 
K aikkii otettiin, mitä tarjot
tiin, vaikkei ain ennää maha 
olis vastaan ottanukkan. Sit 
koottiin kotiväet viätäväks, 
m oni oli sitä varten varannu 
jo  fölliis paperipussin taikka  
suuren taskuliinan, mistä teh
tiin nyytti. Ussein talon pua- 
lestkin annettiin paperipussei 
tähän tarkotukseen. Samat ta
vat ruustinna ja lukkarin rou
va näit kyläkakkunyytei ko- 
kos kun  m uutkin  emännät ja 
m ökin  muijat. -  Se oli sen 
ajan tapa, se.

+ + + +

Kun hyvästelyn ja  kiittelyn  
aika tuli, sano pitotalon  
emäntä hyvästelijöil: "hua- 
men takasin”. Se tarkotti et 
seuraaval päivät jatketaan pi- 
roi, ja  silloin tuli perheist us
sein ne, kunnei varsinaiset pi- 
topäiväl päässee. Tän toisen 
päivän m eininki ei ennää ihan 
niin suurellist ollu -  m ut rua
kaa ja juam aa oli tarpeeks.

N o mistäs ka ikk i tarvittava 
pitokalusto saatiin?

Niit lainattiin p itk in  kyllää, 
misä tiärettiin jottain olevan. 
Isois talois oli piroi varten 
varastos jokalai paistivattii, 
pilkkum ii, karottii, karahvii, 
veistä, kahvelii ja  lautast. M o
nesi eri paikast tuatiin, samat 
tavat pöytää, tualii, p enkk ii ja 
m uuta. M eni siin aikaa, kun  
ensiin näit tavaroi haalittiin 
kylätt pitotalloon, sit taas ta
kasin omistajillas, eikä tahto- 
nu muistaa, mistä talost m ikin  
esine oli lainattu. A in  niist 
sentään lopultas selvittiin.

Näin oli m un lapsuudessa
ni, m u t eristys ku lk i etteen- 
päin. Tuli sim m onen aika et 
pitokaluston sai lainata kau- 
poist, m ikkä  oikeen sitä var
ten oli hankkinee semmosen, 
piroi kun pirettiin erelteenkin. 
K aupoist sai ostaa yhtä ja 
toista ruakapualtakin, ettei se 
kotiteurastus ennää ollu vält- 
tämätönt. Piparkakuiskin vä- 
hennettin sortei ja  m uuta sen 
tapast.

Entäs nyt? -  N yt ollaan niin 
m ukavuut rakastavvii, et on 
häät taikka hautajaiset, siit 
vaan puhelim en piraus -  tila
taan valmis tilaisuus alan teki- 
jöitl. Määräpäivään mennes 
on ka ikk i reeras viimisen pää
lä, määrätyt kellonlyännil 
määrätys paikas.

E i tiskin tiskii koton, ei 
ylimääräst siivoust. Senkun  
tillaat valmiit pirot, mitä nyt 
kullo inkin  satut pitämään.
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Tytti-workshop 
purjehtii myötätuuleen

Kuinka se alkoi?
Taiteilija Tytti Young -  mistä 
sinun taiteellisuutesi on pe
räisin?

Hieman ällistynyt ilme. -  
En minä vaan tiedä. Enkä 
pidä itseäni taiteilijana, olen 
vaan jokin sellainen... yleis- 
mies.

Istumme keskustelemassa 
Youngien olohuoneessa Kos
ken Selän kulmalla, ja unoh
dan kerran toisensa jälkeen, 
ettei Tytti ole taiteilija, min
kä luuloni hän aina ystävälli
sesti oikaisee.

-  Äiti kyllä maalaa poslii
nia. Isän taiteellisuudesta en 
oikein tiedä. Piirsimme ker
ran yhdessä hatun, kun olin 
pieni; muuta en ole nähnyt 
hänen piirtäneen.

Aviomies ja yhtiökumppa- 
ni Michael Young ahkeroi 
laskujen kimpussa työhuo
neen puolella; lattialla potkii 
ensimmäistä elonvuottaan 
taivaltava Pyry-poika, m ah
dottom an hyväntuulinen ves
seli, joka kylläkin välillä in
toutuu kiljahtelemaan, m utta 
vain pelkästä elämisen rie
musta. Isokokoinen koira 
pyörähtelee ym pärillä, on vä
hällä kaataa taloon tulijan, 
ihan vain ystävällisyyttään,

liian kiltiltä vaikuttaa talon- 
vahdiksi. Vaikka poika ään- 
telee innokkaasti ei hän vielä 
puhu sanoja. Joko Michael 
osaa suomenkieltä?

-  Kyllä hän osaa -  sitten 
kun tarve vaatii. Minä kyllä 
hoidan puhelinkeskustelut ja 
tilaukset, ettei tule väärinkä
sityksiä.

Vaikka Tytti pistäytyikin 
syntymässä Helsingissä, on 
hän juuriltaan vakaasti kos
kelainen. Äiti on Hongiston 
tyttäriä, isä kotoisin Myllyky
lästä. Tytti sanoo, että aina 
hän on tuntenut olevansa ai
nakin 40 % koskelainen, nyt 
hän on jo täysin koskelaistu- 
nut, muutettuaan tänne asu
maan.

-  Jo viikon vanhana minut 
kuljetettiin Koskelle ja  täällä 
vietin lapsuuteni kesät.

Niistä ajoista hän on m uut
tunut nim eä m yöten; silloin 
hänen nim ensä oli M arja- 
Liisa M irjami H onkala.

-  Kun kaikki kutsuivat m i
nua Tytiksi, niin vaihdoin sen 
virallisesti nim ekseni. Se ta 
pahtui juuri ennen ylioppi
laaksi tuloani, sain ylioppilas- 
todistukseeni jo uuden ni
meni.

H än opiskeli ja  kou lu te t

tiin askartelunohjaajaksi. 
Koulutusta vastaava työpaik
kakin löytyi, m utta hän viih
tyi siinä vain puolentoista 
vuoden verran.

-  Se ylösnousu kuuden ai
kaan ja  lastentarhaan m eno 
oli aika kaam eeta.

Hänen päässään vilisi 
ideoita ja  hän jakoi niitä 
muillekin avustam alla eräitä 
aikakauslehtiä Tee se itse- 
artikkeleilla. Sitten liittyi ku
vioihin M ichael Y oung, nuori 
englantilainen myyntialan 
mies. M iten -  se saa jäädä 
heidän salaisuudekseen, m ut
ta niin kuitenkin kävi, e ttä 
M ichael m uutti Suom een ja 
yhdessä Tytin kanssa ideoi ja 
to teu tti taidealan liikeyrityk
sen -  Tytti-workshopin.

A luksi toim ittiin Tytin 50 
m 2:n huoneustossa Helsingis
sä, m utta se osoittautui p ian
kin liian ahtaaksi.

-  A lkoi kohta olla pahvi
laatikoita täynnä koko 
asunto.

Kesän -82 he toim ivat Kos
ken H ongistolla pienessä 
K ukkopakan talossa, jossa 
saivat ilmaiseksi asua ja  työs
kennellä. Sieltä sitten alkoi 
lähteä V aavi-nukkeja ja  pie- 
noistauluja maailm alle. Asu-

missopimus oli kuitenkin vain 
neljän kuukauden m ittainen.

-  Kun se päättyi, tuntui 
kurjalta  lähteä. Siitä sitten 
jo tenkin  kehittyi sellainen 
ajatus, e ttä  jos m uuttaisim m e 
kokonaan Koskelle.

H e rupesivat etsim ään tääl
tä  sopivaa taloa, kyselivät 
kunnalta Patakosken koulua
kin, joka ainakin osittain oli 
tyhjänä, m utta kunta ei ollut 
o llenkaan halukas myymään 
sitä heille. Sitten he saivat 
osuuspankista tiedon, että 
Lehtilän talo Selän kulmalla 
oli myytävänä. H e kävivät 
katsom assa, ihastuivat; talo 
oli melko hyvässä kunnossa, 
rem onttia toki vaati.

-  Ilman osuuspankin apua 
em m e olisi täällä. Sieltä on 
saatu lainat ja muu tarvittava 
apu. M ichaelinkin on helppo 
käydä siellä asioimassa, kun 
voi puhua M äättäsen kanssa 
englanniksi.

V eikko Mäki teki rem ont
tia milloin ehti. Talon alaker
ta  on jo  valm iina ja  täysite
hoisessa käytössä; laajan vin
tin uusinta on vielä kesken, 
sekin jo  hahm oittum assa.

-  Silloin on jo  tarpeeksi 
tilaa meillekin.

Kotiutuminen.
O m an talon osto ja  liikkeen 
alkam inen siinä oli tietysti 
rohkea veto, onhan talo li
säksi m elko kaukana kunnan 
keskustasta.

-  Kyllä m eitä hirveästi va
ro itetu inkin  kun lähdettiin , 
sukulaiset ja  ystävät sanoivat: 
Se tulee olem aan kauhean 
vaikeaa teille ... tu lette ole
m aan yksinäisiä siellä... ei ne 
puhukaan  teille siellä kuin 
vasta viiden vuoden päästä ...

V aroittelijat varm aankin 
tarkoittivat hyvää, pelkäsivät 
e ttä  kova m aailm a heti al
kuunsa rom ahduttaa nuorten 
hienon idean. O nhan monasti 
niin käynytkin, vaan ei käy
nyt tässä tapauksessa. A luksi 
heitä itseäänkin tietysti m uut
to  jännitti.

-  Kun olin ollut vain siellä 
H ongistolla päin. niin aluksi 
m atka tänne kym ppitien to i
selle puolelle tuntui p itkältä,

jatkuu seur. siv.Koko perhe koolla olohuoneen uuden avotakan edessä.
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jatkoa ed. sivulta

m utta ei se enää siltä tunnu. 
N aapureihinkin ollaan tu tus
tu ttu  ja  tullaan hyvin to i
meen. En tiedä m iten olisi 
ollut silloin, jos olisimme 
m uuttaneet ihan vieraaseen 
p itäjään, m utta kun sentään 
sukuni on täältä lähtöisin.

Talon ympärillä leviää Loi
m aan savialueelle tyypillinen 
tasainen peltoaukea, nyt jo 
kynnettynä, harm aana kuin 
vanhan variksen selkä. Kesäl
lä tie tenkin  on enem m än sil
m äniloa, kun on vihreyttä 
ympärillä. Taidatte sentään 
pitää m aalaiseläm ästä talvel
lakin?

-  Kyllä vaan. Tosin viime 
talvi täällä ei ollut ihan koko
nainen, olim me seitsemän 
viikkoa poissa, kun tuo poika 
syntyi. Saa sitten nähdä, mi
ten pitkä ensi talvesta tulee.

Näyttää tosiaan siltä, e ttä 
Youngin nuori perhe on tyy
tyväinen eläm äänsä täällä 
Koskella, omassa talossaan ja 
omassa rauhassaan.

-  Täm ä oli ilman m uuta 
hyvä ratkaisu, kun tähän ker
ran oli m ahdollisuus. Kyllä 
me olemme viihtyneet oikein 
hyvin täällä, eikä takaisin 
meno tule enää m ieleenkään. 
Joskus kyllä toivoo, että ka
verit siellä Helsingissä olisi
vat hiukan lähem pänä, m utta 
mistään katum isesta ei ole 
puhettakaan.

Ilmeisesti nykyihmisessä- 
kin elää yhä jonkinlainen kai
puu luonnonm ukaisem paan 
eläm ään, kuin kaupungissa

Pääasiassa Michael huolehtii paperisodasta, mutta jos
kus on tarpeen tutkia kirjoja yhdessäkin.

on m ahdollisuus. Tytti ker
too, e ttä  jo tku t näistä hänen 
kavereistaankin olisivat ol
leet halukkaita tekem ään sa
man kuin hekin, m utta työn 
tai jonkin m uun asian tak ia se 
oli m ahdotonta. Heillä ei m i
tään sellaista estettä ollut, 
jo ten  sen puolesta lähtö oli 
helpom paa.

-  E ikä tuotteiden myymi- 
sessäkään ole m itään vai
keuksia, sam alla tavalla ihm i
set tänne soittelevat, kun pu 
helimella tavallisesti kaupan
teot hoidetaan.

Poika lattialla intoutuu pi
täm ään niin kovaa m eteliä, 
ettei m uiden ääntä tahdo 
enää kuulua. Tytti m enee ja 
nostaa "liikkeen tulevan jo h 
ta jan ” -  kuten hän sanoo -  
matalan kirjahyllyn viereen, 
jossa poika hiljenee ja  alkaa 
kiskoa kirjoja lattialle, kuu
lemma hänen m ielipuuhaan- 
sa. V aikuttiko pojan  syntymä 
m itenkään taiteiluun ja  lii
keasioihin?

-  Ei ainakaan paljon. 
V aikka tietysti, kun se täällä 
kotona on, niin ison osan 
ajasta se vie. Kyllä se vielä 
m enee, kun ei se paljon liiku, 
m utta sitten voi olla vaikeuk
sia, kun se alkaa kulkea. On 
m uutenkin ajate ltu , e ttä  jos 
saisi sen jonnekin osaksi päi
vää hoitoon, tottuisi siinä 
muihin ihmisiinkin.

Tytti kertoo , e ttä  joskus 
ihmiset puhelim essa ovat hiu
kan ällistyneitä, kun soittaes
saan olettavat, e ttä  täällä on 
jokin toim isto ja  sitten alkaa 
kuulua lapsen ääntä. Naiset

eivät sitä niinkään ihm ettele, 
m utta jo tku t m iehet ovat sel
västi yllättyneitä.

Menestyvä liikeyritys.
Tytti-vvorkshopin pääartikke
lina tällä hetkellä ovat pie- 
noistaulut, jo ita on 15 eri 
lajia. Ensin Tytti m aalaa al
kuperäisen teoksen, joka sit
ten valokuvataan ja  paino- 
teknillisin keinoin siirretään 
Helsingissä 15 x  12 cm suu
ruisille levyille, ja  niin taulut 
alkavat olla myyntivalmiina.

-  Niihin k irjo itetaan vielä 
painamisen jälkeen jokin on- 
nitteluruno tai herttainen

mietelm ä ja  nimikin tarpeen 
mukaan. Ne ovat kuin onn it
te lukortteja , jo ita  voi lahjo i
tella ystävilleen.

T unnetu t Vaavi- ja  Viivi- 
nuket ovat yhä myös työlis- 
talla. Sitten ovat ne kivet, 
kauniin pyöreät m olkurat, 
jo tka  pistetään pieneen tas
kuun ja  k irjo itetaan  päälle 
jo ta in  m ukavaa. Ne kerätään 
pääasiassa saaristosta.

-  A lkuun niitä ei oltu aio t
tu  myytäväksi, m utta sitten 
niilläkin näkyi olevan m enek
kiä. Se on yllättänyt minut 
itsenikin -  on ihm eellistä e ttä  
kiviäkin voi myydä.

N äköjään se on vain ideas
ta  kiinni!

K otoaan käsin Youngit e i
vät harjo ita  vähittäism yyntiä, 
vaan myyvät isommissa erissä 
lahjatavaraliikkeille ympäri 
Suom ea, joista asiakkaat sit
ten niitä ostavat. Kaksi k e r
taa vuodessa osallistutaan 3- 
päiväiseen m yyntinäyttelyyn, 
jonne pikkuliikkeiden om is
ta ja t tulevat tutustum aan ta 
varoihin ja ostam aan niitä.

-  Se on helppoa -  pitää 
vain tavarat esillä siinä, ei 
tarvitse m ennä oville ko lkut
telem aan, m inusta ei oikein 
siihen olisi, M ichaelin olisi 
vielä vaikeam paa, kun ei 
osaa kunnolla kieltä.

Tytti-w orkshop on vielä 
nuori yritys, m utta vaikuttaa 
siltä, e ttä  se on jo  saavuttanut 
vakiintuneen sijan m aam m e 
lahjaesinem arkkinoilla. Sillä 
m enee hyvin, niinkuin sano
taan. Kun utelen syytä siihen, 
Tytti varsin vähättelee om aa 
osuuttaan , m utta antaa Mic
haelille sitäkin täydem m än 
tunnustuksen.Tämän koneen ääressä saavat muotonsa niin Vaavit kuin Viivitkin
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-  Hän on organisoinut kai
ken tuon m yyntipuolen, hoi
taa laskut ja  m uut paperia- 
siat, tönii aina m inuakin te 
kem ään uutta.

V arm aan M ichael no tee
raisi Tytin osuuden hiem an 
korkeam m alle kuin täm ä it
se, m utta en henno m ennä 
keskeyttäm ään hänen ahke- 
roim istaan to im istohuonees
sa. M yöntää sitten Tytti itse
kin, e ttä  jo tain  m uutakin m e
nestym isen takana on.

-  N äm ä tuo ttee t jostakin 
syystä sattuvat ihmisiä m iel
lyttäm ään, e ttä  niitä on aika 
helppo myydä. Sitten on sel
laiset tek ijä t kuin halvat h in
nat ja  nopeat toim itukset, 
kaikista sellaisista se riippuu.

Suomessa on kuitenkin tä 
m äntapaisille tuotteille mel
ko pienet m arkkinat, jo ten  
katseet ovat jo  suuntau tuneet 
ulkom aille. V iennin pää on 
kin jo  avautunut. M ichael 
kävi syksyllä messuilla Eng
lannissa esittelem ässä tuo tte i
ta , ja niin kävi e ttä  V aaveista 
ja  tauluista pidettiin siellä, 
o sto tarjouksia jopa tehtiin.

-  Em m e yhtään tie täneet, 
sopivatko ne englantilaisten 
m akuun, m utta kyllä ne niistä 
tykkäsivät.

Englannissa on eräs Mic
haelin kavereista heidän 
''a liu rako itsijanaan” . T uo t
teet lähete tään  hänelle ja  hän 
tekee ne siellä valmiiksi. N u
ket lähete tään  ilman täy tte i
tä , e ttä  ne m ahtuvat pienem 
pään tilaan.

-  Nyt vaan toivotaan, että 
kauppoja syntyisi. Tosin tä 
m än joulun myyntiin niitä ei 
enää saada, täm ä liiketoim in
ta  on sen verran hidasta.

Saksassakin pari suom a
laista tavaraa myyvää liikettä 
pitää myynnissä myös Tytin 
ta idetta. Nyt on myös ta rko i
tuksena päästä Ruotsin 
m arkkinoille.

-  Kun se on tuossa lähellä, 
niin kuljetuskustannukset 
jäävät pieniksi. Ja  ilmeisesti 
niillä on sam a m aku kuin 
meillä.

Katse on siis suuntautunut 
eteenpäin  ja  m yötätuulta to i
votaan edelleenkin. Yksi 
huonokin asia Tytin mielessä 
on -  se on yrityksen nimi.

-  Se oli maailman älyttö
min keksintö, täm ä Tytti- 
vvorkshop. Me kyllä aluksi 
aioimme erästä suom enkielis
tä nimeä, m utta se olikin jo 
käytössä. Kun olem m e puo
liksi englantilainen perhe ja 
yritys, niin laitoimme siihen 
tämän "workshop” . M utta se 
ei ole hyvä, sen saa aina 
tavata moneen kertaan joka

Rauhallista Joulua 
Hyvää UuttaVuotta

OSUUSPANKKI

paikassa. Tuo ”T y tti” tuli sii
hen alkuun kyllä luonnos
taan , kun tauluissa lukee 
niin.

E hkä se ei kovin suuri hait
ta  ole, koska yritys kuitenkin 
menestyy.

Youngit talonsa portailla hyvästelemässä vierailulla käy
nyttä. Vaan eipä Pyry-poika suostunut vilkuttamaan 
lähtijälle, vaikka miten olisi maaniteltu.
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Sato on maamiehen suhdanne

-  Herrat taas kerran riitelevät keskenään, onko 
noususuhdanne vai ei. Täällä maaseudulla tällaisista 
suhdanteista lienee turha puhua. Maamiehen suh
danteet kun määräävät pitkälti säät. Näin pohdiskeli 
professori Jouko Väänänen osuuspankkijuhlissa 
24. 10. Nuortentuvalla. Hän jäi arvuuttelemaan, 
pitäisikö nyt huonon sadon jälkeen sitten puhua 
laskusuhdanteesta.

Järjestyksessään 27. osuuspankkiviikonjuhlat ke
räsivät jälleen salin täyteen väkeä, reilut viisisataa 
arvioitiin. Suuransion tästä saanee illan viihdyttäjä 
Erkki Liikanen, joka irrottelullaan sai väen oitis 
mukaansa. Koskelaista viihdykettä tarjosi pitäjän 
oma taikuri Tarmo Kivikallio.

Professori Jouko Väänänen ja toim itusjohtaja Urpo Kin- 
nala.

p ä ä to im it ta ja  
V ä ä n ä n e n  pu

Erkki Liikasen suosio oli Koskella vankka. Uteliaimmat 
hakivat paikkansa aivan lavan kupeesta.

M aaseudun Tulevaisuuden 
jana tunnettu
suuttui tiloja pai

navaan velkaisuuteen:
-  Kaavailtu korkotason 

nostam inen tietäisi kohtalo
kasta iskua m aataloudelle. Jo 
nyt velkojen korot ovat yksi
näänkin hyvin suuri rasitus, 
pohti V äänänen.

Viime vuonna m aatalou
den velat olivat sitä luokkaa, 
e ttä  pelkkiin korkokustan
nuksiin upposi 900 m iljoonaa 
m arkkaa. Näissä on m ukana 
vielä paljon valtion vanhoja 
halpakorkoisia lainoja. T ä
hän asti velkatilat ovat vielä 
jo tenkuten  pärjänneet inflaa
tion laukatessa.

-  M utta reaalikorkoa m ak
settaessa eteen tulevat vielä 
tilojen huutokaupat. Täällä 
se ei vielä ole yleistä, m utta 
Ruotsissa jo  tu ttua.

Erikoisen pahasti korkojen 
nousu söisi nuorten  viljeli- 
jöitten to im eentuloa. L isään
tyneet sukupolvenvaihdokset 
ovat tuoneet lisää nuoria vel
kaisia viljelijöitä. V elkakier
rettä vauhdittaa investoinnit, 
jo ita vanhaan tilaan usein on 
tehtävä.

-  E ikä näitä nuoria ole vä
hän! Vuosittain tehdään neli
sentuhatta sukupolvenvaih
dosta. N uorten ongelm an ra t
kaisuun onkin löydettävä pal
jon  lääkkeitä, peräänkuu lu t
taa V äänänen. M aatalouden 
tarvitsem at runsaat pääom at 
pitäisi saada kerättyä työstä 
eikä lainasta. Täm ä vaatii tu 
lopolitiikassa paljon uu tta 
asennoitum ista.

Viljapitäjät
epävakaimpia
V äänänen arveli, e ttä  tänä 
vuonna Koskella on korjattu  
m äärältään hyvä sato, m utta 
kehnom m an laatuinen. Leik
kisästi hän tosin heitti, että 
saatiin niin hyvä sato ettei 
viitsitty edes kaikkea korjata.

Peltojen ja  paikallispankin 
suhdanteet kulkevat käsi kä
dessä. A siaa on tu tk ittu  tuo
tantosuunnittain , esitteli 
V äänänen:

-  V iljapitäjissä rahaliiken
teen  vaihtelut ovat jyrkim- 
m ät, sillä sadot hallitsevat 
rahan liikkumista. Seuraa- 
vaksi tulevat sikatilapitäjät. 
R ehun ja lihan hinta vaih- 
telee.

-  Tasaisim m at rahavirrat 
ovat pitäjissä, joissa on pal
jon lypsykarjatiloja. Samoin 
m enee velanm aksukyky: kun 
se on karjatiloilla heikenty
nyt, on se sikatiloilla vielä 
heikom pi, arvioi V äänänen 
ja  lisäsi heti e ttä  nyt puhu
taan keskiarvoista. Keskiarvo 
kun on usein sellainen mitä 
todellisuudessa ei ole.

Jouko V äänänen puhui 
pankki-iltam issa myös pank
kiasioista:

-  Nykyisin ta lle tta jat eivät 
voi paljon voitolla kehua, 
kun inflaatio laukkaa. Nyt 
tosin saa talletustileiltä jo re 
aalikorkoa. Toistaiseksi ta lle
tusten verovapaus lisää nii
den kilpailukykyä m uihin si
joitusm uotoihin verrattuna.

V äänänen jakeli lopuksi 
myös ohjeita laina-asioiden
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Nuortentuvan sali oli ääriään myöten täynnä koskelaisia.

kanssa pakertaville Jeesus 
Syyrakin sanoin: ”se joka 
laupeuden tekee, se lähim 
m äiselleen lainaa” . Syyrakin 
sanoista saivat opastusta niin 
velalliset, velkojat kuin pan 
kin joh taja tk in . Säännöt tu n 
tuvat kum m asti pätevän tä 
nään siinä kuin pari tuhatta  
vuotta sitten.

Verolliset 
tilit tulevat
A jankohtaiset pankkiasiat 
olivat to im itusjohtaja U rp o  
K in n a la n  katsauksen aihee
na. Kosken osuuspankissa on 
vallalla vakaa m yönteinen 
kehitys, ta lletusten m äärä 
rikkoi lokakuun lopussa en 
sim mäisen kerran  70 m iljoo
nan m arkan rajan.

-  O n tä rkeätä  saada raha 
jääm ään om an kunnan kehit
täm iseen, m uistutti Kinnala 
koskelaisia.

U udet verolliset tilit ovat 
tulossa myös osuuspankkiin. 
Tällainen "tilimuoto sopii K in
nalan m ielestä enintään n. 
25 000 m arkan talletuksille.

K innala uskoi lainakorko
jen  nousevan lähiaikoina. 
O saltaan nostopainetta ai
heu ttaa sijoitusyhtiöiden lii
kuttelem a nannaa raha eli ns. 
m arkkinaraha.

Pankkikilpailu siis vain tii
vistyy. E räs ennuste povaa 
pankkien kannattavuuden 
alenevan lähiaikoina. K inna
la uskoo kuitenkin osuuspan
kin hyvän kannattavuuden ia 
vakavaraisuuden luovan vah
vat varusteet kannattavuus 
kilpaan.

Lopuksi hän puuttu i Kos
ken suureen rakentam isin- 
toon. Tällä hetkellä on jo 
asuntoja myynnissä enem 
m än kuin ostetaan. Kovan 
rahan asuntojen  tuo tto  tuskin 
enää lisääntyykään. Varalle 
kuitenkin Kosken osuus
pankki on varannut rivitalo- 
tontinpalan.

Juhlassa esiintyivät myös 
Halikon pelim annit Ilmo 
M ikkolan johdolla. A lkukah- 
vit olivat puolestaan keittä
neet m aatalousnaiset. Kun
non iltam ahenkeen kuuluvat 
toki myös lopputanssit. Pyö- 
räh te ly jä  tahditti E rkki L iika
sen orkesteri.

Tämän sivun 
tekstit ja kuvat: 
Hannele Nurmi

Miten on mahdollista vetää erillisten keppien päissä 
roikkuvista naruista niin, että kun toinen nousee niin 
toinen laskee. Taian salat tietää vain Tarmo Kivikallio.



8 K OSK EL Ah x lEN N:o 4 -  Joulukuu 1984

Muistelmia Oskari Väinölästä

Oskari Kittilä Turun Suomen tarkk’ampujapataljoonan  
nuoremman aliupseerin puvussa.

O skar V iktor Johannes K itti
lä (myöh. V äinölä) syntyi 
H alikkolan Kittilässä 24. 4. 
1868 kolm antena velisarjas- 
sa, jossa Juho oli vanhin, 
sitten Eem eli, O skari ja  Eet- 
vartti. Tyttäriäkin oli, m utta 
niistä ei tässä jutussa puhuta. 
Vanhin poika Juho peri talon 
ja toiset saivat lähteä m aail
malle pennittöm inä, kuten 
siihen aikaan oli tapana. E e 
meli ja  E etvartti lähtivät 
A m erikkaan onneaan koetta 
maan. E etvartti sai siellä pian 
surm ansa liikenneonnetto
m uudessa, m utta Eem eli lä- 
hetteli silloin tällöin kirjeitä, 
joiden sisältö vähitellen 
m uuttui vasemm istomielisek- 
si. Sitten hän m uuttikin N eu
vostoliittoon, vain yhden kir
jeen ehti k irjoittam aan isälle
ni, jossa hän mainitsi jo u tu 
neensa Itä-K arjalaan. Perillä 
otettiin m ieheltä rahat ja  kel
lot ja alkoi kova työnteko. 
Täm ä oli viim einen tieto  E e 
melistä.

Jatkosodan aikana olimme 
kerran Itä-K arjalassa Lum- 
buusi-nimisessä kylässä. Ky
län talot olivat kaikki sam an
laisia, pyöreistä hirsistä ra
kennettuja. Siellä puhuttiin , 
e ttä näm ä talo t olivat am eri
kansuom alaisten pakkotyönä 
rakentam ia. Luultavasti E e
melikin löysi siellä kohtalon
sa —

Isäni Oskari Kittilä jäi ko
titöihin. H än kynteli härjillä 
peltoja ja  haki talvisin heiniä 
K ankaalta, jossa Kittilän hei
näniityt olivat. H ärät vain 
olivat oikeita "kiusanhen- 
kiä” . K errankin O skari taas 
lähti heiniä hakem aan reen 
eteen valjastetulla härkäpa- 
rilla. M enom atka sujui hyvin, 
m utta kun päästiin heinäla
dolle ja  O skari ehti heittä
mään häkkeihin heiniä pari 
kertaa, niin härät lähtivät 
liikkeelle kielloista välittä
m ättä. Ne kiersivät ladon ja 
suuntasivat pitkin tietä kohti 
Kittilää. Lunta oli paljon, ja 
kun O skari sivulta yritti kah
lata härkien e teen , niin ne 
senkun paransivat vauhtiaan. 
Tyhjänä sitten tultiin Kittilän 
pihaan.

O skari Kittilä joutui sota- 
syyniin ja  kelpuutettiin  a r
m eijan leipiin. Siihen aikaan 
otettiin  K oskelta kaksi miestä 
3-vuotiseen palvelukseen ja 
näm ä valittiin arvalla. O skari

sai arvannostossa num eron 2 
ja  joutui 3-vuotiseen. Toiset 
joutuivat reserviharjoituksiin 
M ärynnum m elle.

Oskari Kittilä joutui palve
lukseen Turkuun vanhalle 
kasarmille Il-seen Turun 
Suomen T arkk ’am pujapatal- 
joonaan 1 pv m arraskuuta 
1890 ja  niin alkoi "nahkapo
jan" kasarm ieläm ä. Kaikki 
kom ennot suoritettiin venä
jänkielellä ja  ne täytyi osata 
ja  ym m ärtää. H änet y lennet
tiin jefreitteriksi (korpraalik 
s i)? . 5. 1892 ja  nuorem m aksi 
aliupseeriksi (alikersantiksi) 
1. 12. sam ana vuonna. Kun 
Oskari siinä aliupseerin for- 
mussa tuli lomalle, oli hän 
ty ttö jen  m ielestä kom ea il
mestys. K ultakaluunanauhat 
kiertelivät kaulusta ja  rinnas
sa kiilteli I-luokan am pum a- 
m erkki, joka oli annettu  
27. 6. 1892.

Em. vuonna oltiin leirillä 
Parolassa. Siellä keisari 
A leksanteri III tarkasti patal
joonan joukot, jo ita  komensi 
eversti Ram say, jolla oli 
m ahtava bassoääni. Kun 
Ram say kentän  toisella lai
dalla valkoisen hevosen seläs
sä istuen antoi kom ennot ve
näjäksi. ne kuultiin hyvin to i
sella laidallakin, vaikka ken t
tä oli 3 km :n levyinen. Kesäl
lä 1893 O skari oli kaksi kuu
kautta K rasnaja Selon leiril
lä. Leiri oli lähellä P ietaria.

Kolmen vuoden palvelusai
ka tuli täyteen ja  O skari va
pautui 6 pv. m arraskuuta
1893. H än ei ja tkanu t palve
lusta, vaikka itse everstikin 
häntä pyysi jääm ään; ylen
nystäkin luvattiin. Oskari 
Kittilä tuli kuitenkin kotiin.

Sitten alkoikin tapahtua. 
Koivukylän M attilan em äntä 
jäi leskeksi, kun hänen m ie
hensä, talollinen Juho Oskari 
K aarlenpoika M attila kuoli. 
Iso talo ei kauaan voinut tulla 
toim een ilman isäntää, ja 
koska O skari Kittilä oli va
pautunut arm eijasta oli hän 
valmis tulem aan isännän 
hommiin.

T arkkaa tie toa siitä, m il
loin O skari K ittilä solmi avio
liiton M attilan em ännän 
kanssa ei m inulla ole, m utta 
laskujeni m ukaan se tapahtui
1894. Tullessaan M attilaan 
isännäksi vaihtoi hän sukuni- 
mensäkin M attilaksi.

M attilan talo oli 1/3 m ant
taalin ta lo , peltoa 60 ha, pal
jon  lehm iä ja hevosia, piikoja 
ja renkejä. M yöhem m in on 
siitä talosta tehty  3 erillistä 
tilaa. Taloon tultuaan uusi 
isäntä hankki heinänsiem entä 
ja  kylvi osan pelloista heinäl
le. Tähän toim enpiteeseen 
naapurit suhtautuivat epäil
len, sanoivat, e ttä  m itä äijä 
luulee syövänsä, kun pellot 
kasvavat heinää. M utta heinä 
kasvoi valtavasti ja  lehm ät 
lypsivät sillä parem m in kuin 
niittyheinällä. Siinä vain oli 
se pulm a, ettei talossa ollut 
kunnon heinälato ja . Renkien 
kanssakin oli hiukan vaikeuk
sia; isäntä vaati, e ttä  kun 
talvella vietiin lantaa pellolle, 
ei sitä saanut heti levittää, 
vaan se piti panna suoriin 
riveihin pattereiksi, m ikä taas 
ei ollenkaan sopinut renkien 
järkeen.

Isäntä ja  em äntä tekivät 
keskinäisen testam entin , jo 
ka m ääräsi, e ttä  jom m an 
kum m an kuoltua saa eloon
jäänyt koko pesän om aisuu
den haltuunsa. Testam entti

vahvistettiin käräjillä kihla
kunnanoikeudessa. Isäntä o t
ti testam entista jä ljennöksen, 
jonka toim itti em ännän en 
sim m äisestä avioliitosta syn
tyneiden kahden pojan hol
hoojalle. N äm ä po jat olivat 
vielä alaikäisiä, nim iltään 
K aarle V ihtori ja  Juho O skar 
Juhonpojat. Poikien holhoo
jana oli talollinen K ustaa Vil
helm M atinpoika U rpalan 
M arttilan  p itäjän  Siutilan ky
lästä.

T ästä keskinäisestä testa
m entista syntyi erim ielisyyttä 
O skar M attilan ja  holhooja 
U rpalan  välillä, m ikä asia lo
pullisesti ratkesi vasta vuo
sien jälkeen käytyään kaksi 
kertaa k ih lakunnanoikeudes
sa ja lopulta keisarillisen se
naatin  päätöksessä.

Koivukylän M attilan 
em äntä Olga M aria kuoli 
huhtikuun 3 päivänä 1896 ja 
esikoistytär Elli M aria seurasi 
äitiään 20 päivää täm än kuo
lem an jälkeen. O skar M attila 
jäi siis leskeksi jo  parin avio- 
liittovuoden jälkeen.
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K eskinäinen testam entti, 
joka laadittiin 22. pv. m aalis
kuuta 1896 ja joka käräjillä 
vahvistettiin toim ittam alla 
jäljennös holhooja U rpalalle. 
Niin oli U rpala kihlakunna
noikeudessa vaatinut haas
teella, e ttä  O skar M attilan on 
to im itettava pesänjako perin
nöstä, koska U rpalan mieles
tä keskinäisellä testam entilla 
tarko itettiin  ainoastaan hä
nen ja  Olga M aria Efraim in- 
ty ttären  pesästä löytyneen 
yhteisen om aisuuden, vaan ei 
suinkaan Olga M aria Efrai- 
m intyttärelle yksityisesti kuu
lunutta om aisuutta.

T odistajia kuultuaan kihla
kunnanoikeus päätöksessään 
lokakuun 13 päivältä 1897 
velvoitettiin O skar M attila 
jä ttäm ään  pesän lailliseen ja 
koon 50 m arkan sakon 
uhalla.

O skar M attila jätti vetool- 
laan vielä hovioikeuteen tu t
kittavaksi ju tun , joka tu o 
miolla heinäkuun 30 päivänä 
1898 jä tti asian hovioikeuden 
päätöksen varaan. Täm än 
päätöksen johdosta jä tti O s
kar M attila alam aisesti hake
nut m uutosta Keisarilliselta 
Senatilta, joka tuom iossaan 
jä tti ju tun  hovioikeuden pää
töksen varaan ja  velvoitti O s
kar M attilan toim ittam aan ja 
ko ennen 1 päivää m aaliskuu
ta 1900.

M aaliskuun 16 pv. 1900 
saapuivat varatuom arit ta 
loon N:o 4 T urun kaupungin 
kauppiaskadulla talollisen 
Kosken kappelin Koivukylän 
kylästä O skar V ihtori Juhan 
poika M attilan pyynnöstä to i
m ittam aan perinnönjakoa 
O skari V ihtori M attilan huh
tikuun 3 pv. 1896 kuolleen 
vaimon Olga M aria Efraim in- 
ty ttären  pesässä, joka oli jä l
keensä jättäny t paitsi leskeä 
O skar V ihtori M attilaa avio
liitossa hänen kanssaan syn
tyneen ty ttären  Elli M aria 
O skarin ty ttären , joka niini
kään oli kuollut sanotun huh
tikuun 23 päivänä, sekä Olga 
M aria E fraim intyttären en 
sim m äisestä naim isesta edes
m enneen talollisen Juho O s
kar K aarlenpoika M attilan 
kanssa syntyneet vielä alai
käiset po ja t talollisen pojat 
Kaarle V ihtori ja  Juho O ska
ri Juhonpo ja t, jo iden laillise
na holhoojana on talollinen 
K ustaa Vilhelm M atinpoika 
U rpala M arttilasta. H olhooja 
U rpalaa avusti kruununni- 
mismies Iisakki Edvard Sjö
man. Toim ituksen perusteek
si jä tettiin  Keisarillisen Suo
men Senatin lokakuun 7 pv.

« « H

'  P Ä Ä L L I K K Ö

Tekee tie ttä vä ksi: että  koska 2:ssa T u ru n  Suom en T o rk k 'a m p u ja  p a ta ljo o n a ssa  av o m  iseksi 

tulleesen  ' /  ( /  ^ ’■ '■ ■ v i r k aan u u d esta a n  a se tta m i

sessa m in u n  m u is to o n i on tu l lu t j^ ty  f  * ■ ( ‘ ^  »/< ■! f'S *

katsoen  h ä n en  tä h ä n  v irka a n  kykeneväksi, sen tuhden  olen m in ä  ta h to n u t n im ittä ä  j a  

m ä ä ru tu . n iin k u in  jn i/ö s  tä m ä n  avonaisen  va ltu u sk ir ja n  k a u tta  n im itä n  ja  m ä ä rä ä n
t . /  " ■/ /, /  tyC' / /  /

h ä n et *  ' ' '  ■ • " '  *  / .  .< o lem aan  /  / • '  f* . t . f f : . /  ■

. ' - s : .  , > e m a in itu ssa  p a ta ljo o n a ssa . J o ta  a s ia n o m a i

set n o u d a tta ko o t. T u ru ssa , y llä m a in itu n  p a ta ljo o n a n  P ä ä llik kö  ka n sliu issa  /  p :n u  

j r n f t l  k u u ta  1 8 9 $ .

.  V a ltu u s  k ir ja  (J u '& -e +  0Uakseen

C j / '  t> '/ n . ( '  / ,  ■ y / s  r  s  f  Suom en

T a r k k ’a m p  u j a p a ta lj o oria ssa .

L e i m a m a k s u .............................................................................................................................. m a rk k a a  p en n iä .

T y ö h u o n e m a k s u ..................................................................................................................... (J  „ f .  „

S o t i l a s m a k s u ....................................................................................................................................................... „

T a r k a s tu s m a k s u .................................................................................................................... /  „ „

Lahja S a ira sh u o n e e lle..................... „ „
L u n a s t u s ............................................................................................................................ 3  r 5 0  „

Y h teen  c f  m a rk k a a  '  '4'  pen n iä .

1899 antam a tuom io, jonka 
jälkeen toim itettiin pesän ja 
ko. Toim ituksessa m äärättiin 
jaon suorittaneille varatuo
m areille yht. 150 mk.

O skari M attila kyllästyi ko
ko M attilan taloon, myi sen 
ja  osti Juho-veljeltään  K an
kaalta niittyä 28 ha ja Lin- 
nankorven m etsän. N aapurit 
kyllä sanoivat, e ttä  on siinä 
hullu mies. jä ttää  hyvällä pai
kalla olevan hyvän talon ja 
m uuttaa korpeen susien ja 
karhujen  pariin. M utta näm ä 
ju tu t eivät saaneet O skaria 
perääntym ään; hän piti pään
sä ja  m uutti K ankaalle uudis
raivaajaksi. M uutti samalla 
nim ensäkin jo toisen kerran 
eläm ässään, nyt Väinöläksi.

Koska olen jo aikaisem 
missa kirjoituksissani kerto 
nut siitä K ankaalla olosta ja 
siellä olleista taisteluista tien 
ja  koulun saam isesta paikka
kunnalle, niin en toista niitä 
enää.
Koskella Tl lokak. 17 p. 1984 Oskari Väinölä myöhemmällä iällään toim iessaan kiertä- 
Y. V Ä IN Ö L Ä  vänä saarnaajana.
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Korkeushyppykin vaatii voimaa -  
varsinkin henkistä

-  Korkeus on sikäli mielen
kiintoinen ja myös vaikea la
ji, että kun käydään isommis
sa kilpailuissa, joissa on n. 12
-  15 miestä mukana, se saat
taa kestiä 2 - 3  tuntia se koko 
kilpailuaika. Kuitenkin yksi 
suoritus -  se vauhti, ponnis
tus ja alastulo -  kestää vain n. 
5 sekuntia! Saattaa olla niin, 
että puolen tunnin aikana tu
lee yksi hyppy ja sitten on 
toinen puoli tuntia sitä odot
telua. Ja kuitenkin on koko 
ajan oltava valmiina hyppää
mään. Se vaatii ainakin hen
kistä voimaa ja tietysti fyysis- 
täkin.

Puhujana on mies, joka 
tietää mistä puhuu. M IKKO 
LE V O L A , KO SK EN  K A I
KU. Suom en ennätystäkin 
hallussaan pitänyt korkeus- 
hyppääjäm m e. H än on juuri 
saapunut työpaikaltaan Kos
ken Y läasteelta, jossa nykyi
sin toimii poikien liikunnano
pettajana. K eittää to ttuneesti 
kahvit, juom m e sitä kotoisas
ti keittiön pöydän ääressä ja 
keskustelem m e -  tietenkin 
pääasiassa urheilusta.

M ikko Levola on epäile
m ättä täm änhetkisistä koske
laisista kansallisessa mielessä 
tunnetuin. Kalevan kisat, 
m aaottelut ja  lukem attom at 
m uut urheilukilpailut ovat 
nostaneet hänen nim ensä ja 
samalla K osken nimen 
useam pien suom alaisten tie
toisuuteen. Kuuluisuus ei 
näytä kuitenkaan m iestä pi
lanneen. H än vastaa auliisti 
ja  avoimesti kysymyksiini, 
hymy on herkässä.

Kasvot m enevät kuitenkin 
vakaviksi, kun tulee puhe vii
me kesän urheilu tapahtum is
ta  hänen kohdallaan. H änhän 
joutui nipin napin jääm ään 
pois Los A ngelesin k isajouk
kueesta. H uom aa, e ttä  se on 
ollut hänelle m elko ankara 
isku.

-  Kyllä se aikam oinen pe t
tymys oli, hän sanoo. -  O lin
han jo  p itkään valm entautu
nut sitä varten ja  sitten kävi 
näin. Ja  kun jo  viime vuonna 
tipahdin niukasti MM- 
kisajoukkueesta ja nyt Losis- 
ta , niin jää  se kaivelem aan, ei 
sille m itään m ahda. Enkä 
m uutenkaan viime kesänä

saavuttanut sitä tulostasoa, 
minkä olin itselleni asettanut. 
Ei vaan mennyt sillä tavoin, 
kuin olisi pitänyt. Mutta se 
kuuluu urheilun luonteeseen. 
Siinä sitä sitten vähitellen 
luonnekin kehittyy. Urheilus
sahan on niin, että yleensä 
urheilija pitää itsellään erit
täin korkeat tavoitteet, niin 
että harvoin niitä saavuttaa- 
kaan. Niinkin kyllä tapahtuu, 
jos kaikki onnistuu, mutta 
siinä on aina kaikenlaisia 
”jossia ja muttia” välissä.

Hymy palaa M ikon kas
voille, kun kysyn, tuliko kos
kaan näiden pettym ysten h e t
kinä m ieleen, että nyt urhei- 
luhom m at saavat olla lo
pussa.

-  E i ole vielä tullut. O len 
niin tarkkaan  suunnitellut tä 
m än hom m an, että kyllä m i
nä vielä jonkin ajan ja tkan  ja 
sitten lopetan.

A ikataulu?
-  O len ajatellu t, e ttä  seu- 

raaviin olympialaisiin jatkan. 
Jos sinne pääsen ja  siellä 
m enestyn, niin sitten alkaa 
olla aika lopettaa.

P idetäänpä kaikki koske
laiset peukkuja pystyssä, e ttä  
M ikko pääsisi Souliin läh te
vään koneeseen! Ja tehdään 
kaikki m uukin voitava asian 
eteen.

P alataanpa alkuun. M ikko 
syntyi 25 vuotta sitten Veikko 
Levolan lapsikatraaseen Sor- 
vastolla. Siellä hän on asus
tellu t op intoaikoja lukuunot
tam atta  viime aikoihin asti, 
m utta on hiljattain m uuttanut 
asum aan pieneen om akotita
loon osuuspankin naapuriksi 
ja  vuokram ieheksi.

-  Pidän tavattom asti tästä 
talosta asuinpaikkana, hän 
kertoo. -  Täm ä on hiem an 
pois tiestä toisen talon takana 
ja  toisella puolella on hiukan 
m etsääkin, tuo ta ns. Pappilan 
hakaa. K uitenkin täm ä on 
ihan keskustassa, kaupat ja 
virastot sekä ennen kaikkea 
työpaikka ovat lähellä.

E m äntää ei nyt näy ko to
na, m utta kuulem m a sellai
nenkin on jo  hankittuna. V a
kuudeksi näkyy uu tuuttaan 
kiiltelevä sorm us M ikon sor
messa. T iedoksi tytöille -  ei 
siis enää kannata tavoitella.

Niin Mikko, milloin ja mi
ten urheilu-urasi alkoi?

-  Aloitin hiihtäjänä jo 7 -  8 
vuoden vanhana. Sisko ja veli 
hiihtivät kilpaa ja minä m e
nin heidän mukanaan. Hiih
din tuonne 14-vuotiaaksi asti. 
Silloin jo kesällä yleisurhei- 
linkin, mutta se ei ollut niin 
aktiivista kuin hiihto. Sitten 
pidin parin vuoden tauon 
yleisurheilusta ja 18-vuo- 
tiaana rupesin oikein syste
maattisesti harjoittelemaan. 
Siitä tuli nyt 7 vuotta täyteen 
tuossa syksyllä. Lajina oli he
ti alusta alkaen korkeus
hyppy.

Tiedusteluuni, ovatko kou
lujen opettajat myös innosta
neet häntä urheiluun hän vas
taa, että yhteiskoulussakin oli 
kyllä ihan hyvä ja innokas 
voimistelunopettaja, mutta 
enimmin häntä kuitenkin on 
innostanut hänen vanhempi 
veljensä, joka oli innokas ur
heilum ies ja  vieläkin itse h ar
rastaa suunnistusta. Lisäksi 
heillä oli koossa sellainen ur
heilua harrastava poikajouk
ko, jonka kanssa tuli oltua.

A ktiiviaikana hänellä on 
tietysti ollut om a valm entaja
kin. U rheiluasioita seuran
neet tie tänevätkin, e ttä  häntä 
on valm entanut kuusjokelai- 
nen M atti M ettälä, m utta nyt 
on vuoden ajan hänen val
m entajanaan ollut Ossi A ura 
Jyväskylästä. Huippu-
urheilijalle yksityinen val
m entaja taitaakin olla välttä
m ätön?

-  Kyllä se on. Täm ä kor
keushyppykin on niin tekni
nen laji, että siinä on pakko 
toisen olla katsom assa ja  ana
lysoimassa, ei se onnistu yksi
nään.

M ikko kertoo hyppäävänsä 
suunnilleen 1000 hyppyä -  
harjo ittelu t ja kilpailut yh
teen lukien -  n. 4 kuukauden 
kilpailukauden aikana. On 
siinä mies m onta kertaa m ät
kähtänyt selälleen pehmus- 
teihin! Kysyn, saako hän p a
rem pia tuloksia harjoituksis
sa kuin kilpailutilanteessa, 
m utta M ikko sanoo asian ole
van aivan päinvastoin. H ar
joituksissa parhaim m illaan
kin ovat tulokset n. viiden 
sentin päässä om asta ennä

tyksestä, mutta yleensä ne 
jäävät tuonne jonnekin 10 
sentin päähän siitä. K ilpailu
tilanne tuo aina om an jänni
tyksensä ja latauksensa hyp
päämiseen.

Entä yleisö? Onko sillä vai
kutusta?

-  Kyllä sillä on paljonkin. 
Sanotaan niin, että jos Kos
kellakin taas ensi kesänä on 
kansalliset kilpailut, niin mitä 
enemmän siellä on yleisöä, 
niin sitä mukavampi siellä on 
hypätä. Ja kun Ruotsi-Suom i 
maaotteluissakin Stadion on 
yleensä ollut täynnä -  taval
laan sinne on jännittävää 
mennä, mutta toisaalta e rit
täin mukavaa, kun on paljon 
yleisöä kannustam assa, siinä 
pystyy tekemään silloin pa
rastaan.

Sitten puhelem m e hänen 
parhaista saavutuksistaan. 
Kuten m uistettaneen, hän te 
ki 1. Suom en ennätyksensä 
kesäkuussa -83. U telen , m it
kä m ahtoivat olla tek ijän  tun 
nelm at silloin?

-  Kyllä täytyy sanoa -  kun 
se oli vielä Koskella om alla 
kentällä ja  kotiyleisön edessä 
-  niin kyllä se kovin m ukaval
ta tuntui. Jo silloin kun aloin 
korkeushypyn harjo ittelun  
oli sem m oinen pieni ajatus, 
että olisi m ukava voittaa 
esim. Suom en m estaruus, ja 
sehän tuli sitten jo  vuotta 
aikaisemmin; tietysti Suom en 
ennätyskin oli m ielessä ja 
kun sen saavutti, niin oli se 
mukava tunne, niinkuin jo n 
kinlaiseen pääm äärään olisi 
päässyt. Toisaalta ei näihin 
koskaan saisi olla tyytyväi
nen, aina pitäisi pyrkiä suu
rempiin tavoitteisiin.

Tuli sitten viime kesän tou
kokuu ja Erkki Niemi nappa
si M ikolta pois SE:n, jo ta  hän 
ei ollut ehtinyt pitäm ään täy t
tä vuottakaan. Kysyn, har
m ittaako tuollainen tapaus, 
ja M ikko m yöntää rehellises
ti, että kyllä se aluksi hiukan 
harm ittaakin.

-  M utta sitten a ja tte lee , e t
tä samalla tavalla m inulla oli
si mahdollisuus o ttaa  se ta 
kaisin. Koko ajan on se hen
ki, että kunhan taas saa oi
kein hyvän hypyn, n iin ... Se
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tuo ihan hyvää kilpailuhen
keä, kun välillä toinen o ttaa 
sen.

T iedän, e ttä  M ikko on ol
lut opiskelem assa Jyväskylän 
yliopistossa liikuntatieteen 
laitoksessa. Joko nyt olet val
m istunut?

-  M inulla on sillä tavalla, 
että ensin aloitin siellä liikun
nanopetta jan  opinto ja. Sitten 
anoin lisäaikaa, e ttä  sain val- 
m ennuslinjan m ukaan, opis
kelin niinkuin kahta linjaa 
yht’aikaa. Nyt olen m elkein 
valmis liikunnanopetta ja, osa 
loppututkielm ista vielä pu u t
tuu, ne valm istunevat tässä 
joulun jä lkeen , sitten olen 
pätevä. V alm ennuslinjalla 
olen opiskellut 3 vuotta , noin 
vuosi tai puolitoista puu ttuu  
vielä jos haluan ja tkaa sitä, 
täytyy nyt vielä m iettiä. Jos 
vielä ja tkan , niin m inusta tu 
lee ns. akateem inen valm en
ta ja , jollaisia sitten o te taan  
liiton hommiin.

K uten edellä tuli todetuksi, 
on M ikko nykyisin liikunna
nopetta jana Kosken yläas
teella. H än  sanoo olevansa 
tyytyväinen siitä, e ttä  koulun 
lähellä on m elko hyvät ja 
m onipuoliset suorituspaikat 
eri urheilu laje ja  varten ; u r
heilu-, tennis- ja  ja lkapallo 
kentät, jääk iekkokaukalo  ja 
pu ru ra ta , lisänä hyvä m etsä
m aasto suunnistusta varten. 
Sensijaan salitilanne ei ole 
yhtä hyvä, käytettävissä ole
vat salit ovat liian pieniä niin 
suurille luokille, kuin m uuta
mat koulussa ovat. Täkäläis
ten  poikien kanssakin tu lee 
varsin hyvin to im een , vaikka 
joissakin kaupunkipaikoissa 
siinä on ilm ennyt vaikeuksia. 
T ietysti joukossa on erä itä , 
jo ita  ei liikunta paljon  kiin
nosta, m utta suurin osa on 
todella innostunutta siihen. 
M istä urheilu lajista po ja t en i
ten pitävät?

-  Kyllä m inä luulen, e ttä  
noin yleisesti o ttaen  koripal
losta. Jalkapallo  on to inen 
suosittu, palloilulajeista he 
yleensäkin pitävät. Talvella 
kuitenkin jääk iekko  on yli
voimaisesti suosituin. O nhan 
sitten joukossa yksilöitä, jo t
ka pitävät eniten yleisurhei
lusta tai suunnistuksesta tai 
jostakin m uusta.

Selvä se -  isosta joukosta 
löytyy kyllä joka lajin ystä
viä. Ja lajivalikoim a koulun 
opetusohjelm assa vaikuttaa 
m elko runsaalta , kun M ikko 
niitä m uististaan luettelee. 
E ihän nyt aivan kaikkia 
olym pialajeja ole m ukana -  
m ahdotontahan  se olisikin. -  
Me pyrim m e m ahdollisim 

Mikko Levola ylittää SE-korkeuden 224 cm Kosken urheilukentällä 12 .6 .-83 . (Kuva  
Mikon arkistosta)

m an m onipuoliseen liikun
taan  olosuhteiden m ukaan, 
millaisia välineitä ja u rheilua
lueita meillä on.

E hd itkö  itse harrastam aan 
m itään m uuta kuin urheilua?

-  E npä juuri, nyt ainakaan 
kun olen töissä. Lentopalloa 
kyllä pelaan, m utta sekin lä
hestyy om aa alaani, se on 
m ielenterveydellisesti tärkeä 
lisä harjo ittelun  ohella. M ut
ta  kyllä minä pyrin lukem aan 
erilaista k irjallisuutta ja 
kuuntelem aan musiikkia, ne 
ren tou ttavat.

H aasta ttelun  lopuksi kysyn 
M ikolta, haluaisiko hän sa
noa jo tak in , m itä ei vielä ole 
tullut sanotuksi. H än haluaa.

-  Kun nyt tilaisuus on, niin 
haluaisin k iittää kaikkia niitä, 
jo tka  ovat avustaneet m inua 
näissä urheiluhom m issani, 
ennen kaikkea Kosken K ai
kua ja  kunnan ” isiä” . He 
ovat aina suh tau tuneet urhei
luuni erittäin  m yötäm ielises
ti, sam oinkuin nykyinen työ
nantajan i yläasteen koulu. 
Toivottavasti suhtautum inen 
on sam anlaista ja tkossa, että 
saadaan täm ä hom m a su ju 
m aan hyvin.

Sanoo M ikko Levola, Kos
ken urheilueläm än kirkkain 
täh ti, nuori mies, jolla tavoit
teet ovat korkealla -  m utta ei 
saavuttam attom issa.

Vanhan aitan joulu
O n jouluyö, 
hiljaisuus metsissä 
vainioilla.
Kaksi aittavanhusta 
harm ajaa, 
vierekkäin seisoo 
pihakartanolla.

U ljaana aitto ja 
katsastaa, 
korkea sukuviiri.
N urkalta hiiri 
vilkahtaa.
Sen m ajana on vanha riihi.

A itta vanhem pi 
puhkee puhum aan: 
niin paljon aikaa 
on siitä.
Ovesta säkkejä 
kun kannettiin 
ja  miehet puivat 
riihtä.

On aika entinen pysähtynyt, 
nyt kuljetaan toiseen 
tahtiin.
Sykkii eläm ä uusi nyt, 
eletään uuteen m ahtiin.

V irkkaa toinen: 
kuka nurkallem m e 
lyhteen toi?
Joulukonsertin 
lintujen meille soi.
Hyvä haltia kai, 
vanhem pi virkahtaa.
U nhon untam m e,
käykääm m e ja tkam aan. K A IN O  K N U U T ILA
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VANHOJEN KOSKELAISTEN JALANJÄLJILLÄ:

Oskari Haapanen
Oskari Haapasesta on ennenkin kirjoitettu Koskelai
sen palstoilla; nimim. Vanha koskelainen, eli opetus
neuvos Urho Kittilä kirjoitti lehteemme lyhyehkön 
tarinan Oskarista heti tämän kuoleman jälkeen v. 
1963. Ehkä on jo paikallaan kertoa Oskarista 
hieman laveamminkin, sillä hän jos kukaan oli 
todellinen vanhan ajan persoonallisuus. Ja onhan 
tuosta edellisestä muistelmasta jo  yli 20 vuotta; niin 
kauan on Oskari jo  ollut poissa keskuudestamme. 
Itse en henkilökohtaisesti ehtinyt tutustua Oskari 
Haapaseen, mutta tiedot tähän tarinaan olen saanut 
hänen entisten naapuriensa haastatteluista. Kiitok
set Marjatta Honkalalle, Lauri Kesälälle ja August 
Kattelukselle.

Oskarin syntym äkoti sijaitsi 
Katteluksen kylässä Ylitalon 
ja  Kesälän välimaisemissa. 
Paikka on nykyisin peltona, 
eikä siinä näy jä lkeäkään ta 
losta. Talo oli Y litalon perin- 
tö torppa, jo ten  O skarikin oli 
jotain sukua Y litalon om ista
jille, ei kuitenkaan ihan lä
heistä.

Torpassa oli pari hehtaaria 
peltoa ja  kohtalainen niitty, 
joka olikin to rpan parasta 
m aata. Elis Kesälä olikin jos
kus sanonut T aatalle -  sillä 
nimellä O skarin isää kutsut
tiin -  e ttä  ”pistä toi niittus 
pelloks” , m utta T aata oli vas
tannut: ” M ihes m ää sit M us
tan pistän laitum el?” . Se 
” M usta” oli tietysti torpan 
hevonen. H evosen lisäksi to r
passa pidettiin lehm ää, jos
kus kahtakin.

Torpan asuinrakennus oli 
melko suuri, siinä oli isohko 
tupa ja  kam ari, sekä toisessa 
päässä osa, jo ta  sanottiin 
"kehäksi” . Tuo ” kehä” ta r
koitti keskeneräistä raken
nusta, ja  siihen oli tosiaan 
ryhdytty rakentam aan ison
puoleista huonetta , m utta 
jostakin syystä se oli jäänyt 
kesken kehikkoasteelle ja  oli 
sellaisena useita vuosia. L o
pulta T aata myi kehän puut 
R aatalan Tuom arojalle , joka 
ne kiskoi irti ja  vei pois.

Oskari oli syntynyt v. 1890. 
H änen  isänsä -  T aa ta  -  oli 
oikealta nim eltään K ustaa ja 
äidin nimi oli M anta. Oli 
O skarilla ainakin yksi Veli
kin, nim eltään Väinö. Isä oli 
puuseppä, eli niinkuin silloin 
sanottiin  "n ikkari” ja tästä 
syystä O skariakin yleisesti

kutsuttiin "N ikkarin O ska
riksi” . Myös ”joppi-O skaris- 
ta ” puhuttiin , m ikä lisänimi 
taas joh tu i siitä, e ttä  hän 
kuljetti 40 vuotta m aitoa 
Kosken osuusm eijeriin.

T aatan , Kustaa H aapasen 
sanottiin olleen am m atissaan 
varsin ta itavan, vaikka hän 
vanhem m iten jä tti sen hom 
man lähes tyystin ja  keskittyi 
vain hoitam aan hevosta, jolla 
Oskari ajoi m aitoa. N uorem 
pana T aata oli tehnyt mm. 
kaappeja ja  piironkeja, ta r
vittaessa myös ruum isarkku
ja. Kun Jättälän  U udentalon 
asuinrakennusta tehtiin , nik
karoi K ustaa H aapanen talon 
ikkunat, käsityönä teki kaik
ki karm it ja  pokat, ne ikku- 
noidet pienet koristeruutupo- 
katkin.

Oskari ei kuitenkaan peri
nyt isältään taipum uksia nik
karointiin. M utta m uita hyviä 
om inaisuuksia hän oli saanut 
m uiden edestäkin. Ä llistyttä
vän hyvä muisti yhdistyneenä 
valtavaan tiedonhaluun ja 
uteliaisuuteen teki hänestä 
todellisen tietom iehen. Voi
daan kysyä, m ikä hänestä oli
si tu llu tkaan, jos olisi ollut 
m ahdollisuus saada korkeam 
paa opillista sivistystä. M utta 
voi olla niinkin, e ttä  hän sil
loin olisi m enettänyt osan 
persoonallisuudestaan; ehkä 
koululaitos olisi koettanut 
kangistaa hänetkin sam aan 
kaavaan m uiden kanssa, ku
ten sen sanotaan yrittäneen 
m enneinä vuosina tehdä.

O skarin rakkain harrastus 
taisi olla eläin tiede, varsinkin 
lintujen tutkim inen. H än tun- 
sikin käytännöllisesti katsoen 
kaikki m aam m e linnut ja  tiesi 
niiden tieteelliset nim etkin. 
Ja  jos jokin  outo  lintu sattui 
tulem aan eteen , ei hän hellit
tänyt ennenkuin tavalla tai 
toisella oli saanut selville mi
kä se oli. H änen korvansakin 
oli niin tarkka linnunlaululle, 
e ttä  hän jo  pienestä Urahduk
sesta osasi sanoa, m ikä lintu 
jossakin äänteli.

V arsinkin keväällä m uutto
lintujen saapuessa Oskari 
kulki silmät ja  korvat avoimi
na, ettei vain m inkään lintu
lajin ensim m äinen tulo olisi 
jäänyt huom aam atta . E i tie
detä hänen pitäneen k irjanpi
toa niiden tulosta, m utta h ä
nellä olivat muistissa m onien 
edellisten vuosien m uutto lin
tu jen  tu loaja t ja  niitä hän

sitten vertaili: "T äm ä tullee 
tavallisestas m uutam aa päi
vää m yähem m in, niin et nyt 
se on aika a ik an en ...” Kun 
sattui tuollainen aikainen tu 
lo, niin hän kiiruhti Kesälään 
ja  pyysi isäntää soittam aan 
asiasta lehteen. Niin lehdessä 
oli taas -  kuten  m onasti en 
nenkin -  pieni uutinen siitä, 
e ttä  O skari H aapanen Kos
kelta oli jo  nähnyt sen tai sen 
linnun tulleen.

Suorastaan kansantarinak
si on jo  m uodostunut ju ttu  
O skarin käynnistä T urun 
yliopiston eläintieteen laitok
sella, jossa hän järjesti pai
koilleen lintujen sekaantu
neet tai sekotetut nimilaput. 
Tarinasta on kuitenkin jo  niin 
m onta versiota, e ttä  on m ah
dotonta sanoa, m ikä niistä on 
se oikea, jo ten  jä te tään  se 
kertom atta. V arm aa ku iten
kin on, e ttä  O skari em. lai
toksessa kävi ja  jo takin  m ai
nittavaa siellä teki.

M utta ei O skari yksistään 
linnuista ollut kiinnostunut, 
kyllä luonto kaikkinensa oli 
hänen uteliaisuutensa koh
teena. Ei ollut vieras hänelle 
kasvitiedekään, k y llä jiän  ai
nakin kaikki yleisem m ät kas
vit tunsi ja m onta harvinaista- 
kin. August K attelus olikin 
kerran ihm etellyt, m iten ih
meessä Oskari tunsi niitä niin 
paljon ja O skari antoi vas
tauksen, joka oli melko tyy
pillinen hänelle: ”Niit on en 
nää niin vähä simmosii kun 
en m ää tunne ... ne jää  sit jo 
helpost m iäleen, jos löytyy 
sim monen kasvi, etten  mää 
tu n n e .” Asiassa ei siis hänen 
m ielestään ollut m itään m er
killistä. Se tosin jäi m ainitse
m atta, m iten kova työ oli 
ollut siitä, e ttä  ensin oli sel
vinnyt se pääosa kasvistosta.

E ikä Oskari näitä tieto jaan 
yksistään om ana ilonaan pitä
nyt, hän oli aina valmis opet
tam aan niitä muillekin. Kun 
senaikaista yhteiskoulua käy
vien oli kerättävä tietty  m ää
rä kasveja, kääntyivät useat 
opiskelijat O skarin puoleen 
saadakseen apua ja  ohjausta 
kasvionsa tekem isessä. K er
ro taan, että Oskari olisi m uu
tam ien opiskelijoiden kasviot 
tehnyt yksinäänkin. T ie ten
kään siinä ei koulua käyvien 
kasvituntem us paljon lisään
tynyt.

jatkuu seuraavassa
numerossa

Käytä O su u spank in  
notariaattipalvelu ja
Hoidamme asiantuntemuksella
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