
No: 2 -  Elokuu 1986 RYHMÄJULKAISU

C b KOSKELAINEN
' -------' I I  I I  L /  A I O  I I A .  1 /  O  1 /  CT K I T  I O I  I I  I O  D  A  K  1 \S  I 1 /- \ I r v \  I-H-/-. 1 o  . ^ K r~, ++! L_l r \  i r \ r v n / ^ r »  \ / n r » + o o \ / o  • I I r r \ ^  \ t (  i n n o l Q

Koskelaisia luontokuvaajia
Luonto on ihmeitä täynnä -  enimmäkseen pieniä ihmeitä, 
joskus suurempiakin. Kun sellainen ihme osuu kohdalle, 
tulee se kokijan mieleen tavallisesti ajatus: Olisipa 
saanut sen kuvatuksi! Tapahtuneen paraskaan 
selostaminen kun ei tuo niin selvää miellettä kuulijalle, 
kuin kuva sen katsojalle. "Yksi kuva puhuu enemmän 
kuin tuhat sanaa”, niinhän on sanottu. Eräs ryhmä 
ihmisiä kuitenkin on, joilla lähes aina luonnossa 
kulkiessa on kamera mukana, ja jotka suorastaan etsivät 
näitä ihmeitä. Heitä sanotaan luontokuvaajiksi ja he ovat 
siitä erikoisia, että kuvaavat mieluimmin vaikeasti 
tavoitettavia arkoja eläimiä, kuin helposti kuvattavia 
ihmisiä tai joitakin tekniikan saavutuksia. Tavoitimme 
heistä muutamia täältä Koskelta, otimme pienen 
haastattelun ja lainasimme lehteemme muutamia heidän 
parhaista kuvistaan.

UHRI LAUKKANEN 
Hirvikuva salamavalolla
Lauri Laukkanen on 47-vuotias 
maanviljelijä Talolasta. Luulta
vasti kaikki koskelaiset tunte
vat hänet muusikkona ja laula
jana, mutta sen lisäksi m onet 
tietävät myös hänen toisen rak
kaan harrastuksensa -  luon
non tutkimisen ja kuvaamisen.

-  On siitä etuakin, kun tietä
vät, Lauri sanoo. -  Kun joku 
jossakin näkee harvinaisen lin
nun tai m uun luonnonih- 
meen, niin usein soittaa mi
nulle, että täällä olisi kuvatta
vaa. Ei niitä m uuten niin saisi
kaan, ei niitä sillä tavalla ehdi 
etsimään, kun tämä on vain

harrastus ja muutakin tehtävää 
on.

Lauri kuvaa luontoa laidasta 
laitaan; eläimiä hirvistä hämä- 
häkkeihin, kasveja ja m aise
mia. Ihmisiä hän kuvaa har
vemmin, mutta tietyissä tilai
suuksissa niitäkin, omaa jälki- 
kasvuaankin tietysti' on ku
vannut.

Laurin ensim m äinen kam e
ra oli raskaasti laukeava laatik
kokamera, jolla hän ei vielä 
ottanut luontokuvia, eikä niitä 
sillä olisi saanutkaan. 60-luvun 
alussa hän osti pienen kiinteä- 
objektiivisen kameran, jolla 
sitten nappasi ensimmäisen 
luontokuvansa. Se on tuo tässä

Hirvet orasm aalla. -  Otin täm än pari vuotta sitten. Tulin Reksuon laitam ilta autolla ja näin h irvet Tapalan  K ivikallion  ru ism aalla . En 
uskaltanut sam m uttaa autoa, ne o lisivat voineet lähteä; kiersin varovasti ikkunan auki ja siitä kuvasin 600-m illise llä . Oli jo  häm ärä, 
niin että kuva on hiukan pehm eä, m utta m uuten tyylikäs.

LAURI LAUKKANEN
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Kärppä. -  Kuljin pellolla ja 
äkkiä kärppä tuli vastaani 
puisen sillan alta. Se meni 
salam ana piiloon, m utta -  

utelias kun oli -  palasi pian 
katsom aan ja silloin  

nappasin kuvan.

LAURI LAUKKANEN

tarinassa mukana oleva kuva 
kärpästä, joka tuli häntä vas
taan sillan alta. Sitten hän 
hankki järjestelmäkameran, 
jonka 50-millisellä objektiivilla 
nappaili kuvia mm. linnuista, 
jotka vierailivat hänen kotinsa 
pihalla olevalla lintulaudalla.

-  Se alkoi kuitenkin tym
päistä, kun ei mistään kauem 
paa saanut kuvattua. Siksi 
hommasin ensimmäisen te- 
leobjektiivini, se oli 200- 
millinen kiinteä putki.

Nykyisin Laurilla on varsin 
mahtava "pönttö” Praktica- 
järjestelmäkameransa edessä; 
55 -  300 Zoom, ja lisäämällä 
välikappaleen tulee lukemiksi 
110 -  600.

-  Hankin sen Salosta käytet
tynä, kertoo Lauri. -  Oli ollut 
eräällä papilla, joka oli palaut
tanut sen liikkeeseen, kun ei 
saanut sillä teräviä kuvia. Mutta 
kun hänellä ei ollut mitään 
tukilaitetta, niin tämä painava 
putki ei pysy paikallaan ja huo
no tulos johtui siitä.

Lauri itse käyttää kuvates
saan tavallisesti olkatukea, joka 
on paljon nopeam pi käytössä, 
kuin maahan asetettava jalusta. 
Kasveja ja pikkuötököitä varten 
Laurilla on kamerassaan loitto- 
sarja, jolla voi kuvata aivan 
lähituntumassa. Kun sitten ku
vat heijastaa diaprojektorilla 
kankaalle on siinä pienikin

eläjä m elkoinen möhkäle. Ny
kyisin Lauri ottaakin pääasiassa 
diakuvia, vain joitakin henkilö
kuvia esim. juhlatilaisuuksista 
hän ottaa vielä ns. paperiku- 
vina.
Eräs erikoisempia Laurin otta
mia kuvia on salamavalolla na
pattu kuva hirrestä. -  Seisoin 
melkein pimeässä paikallani ja 
hirvi sattui tulemaan kohti. 
Kymmenen m erin päässä se 
huomasi, että siinä oli joku ja 
pysähtyi. Kaivoin varovasti sa- 
lamalaitteen taskustani, pistin 
sen paikoilleen ja virran pääl

le. Pelkäsin koko ajan, että 
hirvi tulee päälle, kun se ei 
tiennyt, mikä minä olin. Sitten 
nappasin siitä kuvan 50- 
millisellä ja toisen perään, kun 
se lähti menemään.

Lauri ei tarkoin osaa sanoa, 
mikä luontokuvauksessa vie
hättää. -  Jotenkin se vaan vie 
mukanaan, kun siihen sisälle 
pääsee. Minulla on jo pennusta 
lähtien ollut kiinnostus ku- 
vaustouhuihin. Ja mikä m erkil
lisintä, vaikkei silloin vielä pal
jonkaan puhuttu lähikuvauk- 
sista, niin minulla oli aina se

halu, että kun saisi sellaisen 
kameran, että pääsisi kuvaa
man jonkun yksityiskohdan 
ihan läheltä, lapsesta saakka oli 
sellainen ajatus.

Paitsi filmille taltioi Lauri 
luontoa myös ääninauhalle ja 
roikottaa useinkin retkillään 
myös nauhuria. Äänen kokoa
miseksi mikrofoniin on hän 
itse tehnyt peltisen peilauslait
teen ja hyvin se kuulemma 
toimii. Kuuntelemmekin eräs
tä nauhaa; viirupöllöt siellä 
innokkaasti huhuilevat alkuke
vään yössä. Kun pöllöt ovat 
yöeläimiä, on niiden äänen 
taltioimiseksi uhrattava oma 
yöunensa. -  Monta yötä m inul
takin on siinä mennyt haaski
oon, Lauri naurahtaa. — Tai 
miltä kannalta sen nyt ottaa...

Utelen, onko hän tavannut 
myös joitakin harvinaisia eläi
miä. Lauri miettii hetken ja 
kertoo, että eräänä kesänä pesi 
Paimionjoessa ns. Postin lam
messa punajalkaviklo, joka si
sämaan vesissä on varsin harvi
nainen. Täällä melko harvinai
set turkin- ja turturikyvhkyset 
hän myös on tavannut. Pähki- 
nähakistakin sattui saamaan 
viime syksynä kuvan, oli satei
nen ilma, mutta kuva onnistui 
kohtalaisesti.

Talven aikana Lauri värkkäsi 
kolm e telkänuuttua, jotka si
joitti Paimionjoen rantaan so
piviin paikkoihin. Haastattelun 
aikaan hän uskoi, että kaksi 
niistä oli jo varattuja. -  En ole 
ennen hoksannut laittaa niitä; 
luulin ettei telkkä pesi kuin 
Lapissa, mutta näyttää se pesi
vän täälläkin, kun vain sopiva 
kolo löytyy. Kokeilin jo viime 
keväänä, kun toin Myllykylästä 
pois pöllönpöntön, johon ei 
tullut asukkaita. Iskin se sei
pään nenään lähelle rantaa; se 
varattiin heti ja pesintä onnis
tui aivan hyvin.

Fasaaniurosten soidintaistelu. Ilm entää hyvin ottelun liikettä ja kiivautta. l a u r i l a u k k a n e n
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Kettu. -  Kuvasin sen viitisen  
vuotta sitten. Kun sen ensin  
näin, se meni kovin vikkelästi 
pesäkoloonsa, m utta kun oli 
utelias kaveri, niin tuli 
takaisin. Todisteltiin siinä 
toisiam m e; se koetti kiertää 
taakseni, niinkuin eläinten  
tapa on. Pikkuhiljaa se tottui 
minuun niin että päästi 
lähim millään ihan parin  
metrin päähän, siinä sai 
vaihtaa 50-m illisen telen  
tilalle.

RISTO RAUNIO

RISTO RAUNIO 
Ketun kanssa tutuksi
31-vuotias Risto Raunio työs
kentelee konttoripäällikkönä 
Raunion sahalla Koivukylässä, 
mutta asuu kerrostalossa Kos
ken keskustassa. Hänen luon- 
tokuvausharrastuksensa on 
kestänyt kohta kymmenen 
vuotta.

- S e  alkoi siitä, kun hankin 
kameran ja satuin ostamaan 
järjestelmäkameran ja huom a
sin sen m ahdollisuudet esim. 
juuri luontokuvauksessa. Han

kin siihen sitten vähän lisälait
teita ja sitä myöten lisääntyivät 
kuvauskohteetkin. Ja siihen ai
kaan oli muotiasia.että kuvat
tiin lintuja.

Risto Raunion ensim m äinen 
kamera oli Minolta-järjestelmä, 
johon hän heti osti 400- 
millisen teleobjektiivin. Sa
m anmerkkinen kamera hänel
lä on yhäkin, joskin hän sen 
rungon on vaihtanut pariinkin 
kertaan. Aluksi hän otti paperi- 
kuvia, mutta m onien m uiden 
kuvaajien tapaan siirtyi sitten

diakuviin ja on jo viiden vuo
den ajan ottanut pelkästään 
niitä. Silloin alkuinnostuksen 
aikoihin hän osti suurennus- 
koneen ja suurensi niitä pape- 
rikuviaan, mutta sen koneen 
hän on jo myynyt.

Risto kertoo, että viime ai
koina hänen kuvaamisensa on 
ollut melko lailla vähäisempää 
verrattuna siihen alkuinnos
tuksen aikaan. Silloin kului 
filmiä ainakin 100 rullaa vuo
dessa, kun se nyt on pudonnut 
muutamaan kymmeneen. -  En

minä sitä kuitenkaan aio lopet
taa, hän sanoo. -  Mielelläni 
vieläkin kuljetan kameraa m u
kanani, kun jossain kuljen. Ja 
minusta tuntuu, että voin taas 
enem m änkin innostua siitä. 
Paljon siihen tosin aikaa kuluu, 
jos aikoo oikein tuloksiin pääs
tä, lähes kaiken vapaa-ajan se 
ottaa. Varsinkin, jos oikein kyt
tää niitä, pistää vaikka kojun 
pystyyn jonnekin. Yleensä ku
vaus on tuuripeliä; jos m enee 
jonnekin ilman kameraa, niin 
saattaa nähdä mitä tahansa,

Valkohäntäpeuroja. -  M inulla oli jokin vuosi sitten piilokoju lähellä erästä peurojen ruokintapaikkaa. Kävin m uutam ana iltana siellä  
ja sain aika m ukavia kuvia. Peurat ovat tarkkoja eläviä; kam eran rapsahdus ei ole kova, m utta heti nousivat hännät pystyyn ja  
korvat kääntyivät kun otin kuvan. M utta ne eivät lähteneet pois, kun m itään ei näkynyt, ne rauho ittu ivat pian ja to ttu ivat siihen  
rapsahteluun. r is t o  r a u n io
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Huuhkajan poikanen. -  Täm ä 
huuhkajan pesä löytyi joitakin  
vuosia sitten Tapalasta. 
Pesässä oli vain yksi 
poikanen, se on tässä  
tyypillisessä  
uhkausasennossa.

mutta kun varta vasten lähtee 
kuvaamaan, niin voi olla, ettei 
näe mitään.

Kysyn häneltäkin, onko hän 
saanut kuvatuksi joitakin harvi
naisia eläimiä. Risto vastaa, että 
kyllä hän yleensä on tavannut 
vain tämän seudun tavallisia 
eläjiä. Pohjansirkusta hän kui
tenkin on saanut kuvan; se on 
täällä päin harvinainen, vaikka 
itä-Suomessa yleinen. Myös 
pikkutikasta hän sai jonkinlai
sen kuvan läpi ikkunan, kun 
tikka sattui tulemaan puuhun 
tämän kerrostalon päädyssä. 
Hirvikuvakin hänellä on, mutta 
se ei ole kovin hyvä; sensijaan 
valkohäntäpeuroista hänellä 
on monta mainiota kuvaa, jois
ta yksi on mukana tässä tari
nassakin.

Myöskin on mukana kuva 
ketusta, jonka Risto sai kuva
tuksi sen pesäkolon luota Myl
lykylän korvesta. Hän kävi siel

lä useana iltana peräkkäin ja 
lopulta kettu tottui häneen 
niin, että päästi aivan parin 
metrin päähän. Kerran hän 
kävi myös mäyränpesällä Tapa- 
lassa. -  Kuvasin niitä ylhäältä
päin koivusta, hän kertoo. -  
Ensin tulivat poikaset ulos p e
sästä; ne eivät reagoineet mi
tenkään ihmisen hajuun, vaan 
leikkivät kaikessa rauhassa, 
mutta sitten tuli perässä emo- 
mävrä, eikä kulunut kuin pari 
m inuuttia kun se alkoi nuuh
kia ilmaa. Sitten se komensi 
poikaset pesään ja siellä ne 
pvsyivät -  minä sain lähteä 
kotiin.

Eläinkuvauksen lisäksi Risto 
on  ottanut melko paljon mai
semakuvia. Hänen asuessaan 
vielä Koivukylässä oli Koivuky
län koski useasti hänen ku
vauskohteenaan. Hänellä on 
mm. erittäin upea diasarja vuo
denaikojen vaihtelusta koskes-

RISTO RAUNIO

sa, samoilta jalansijoilta eri ai
koina otettuna. Jonkinverran 
hän on käynyt kuvausmatkoilla 
muuallakin kuin vain Koskella. 
Lapissakin useita kertoja. Yh
dessä Risto ja Simo Koivusen 
kanssa hän on retkeillvt esim. 
Marttilan puolella ns. Puustel
lin korvessa, jossa onkin m ie
lenkiintoisia ja vaihtelevia mai
semia. Karinaisissa Risto ker
ran kävi kuvaamassa viirupöl
löä Karlinin veljesten pöntöltä. 
Hän kertoo, että kun meni 
paikalle, ei pöllö ollut pesäs
sään, eikä hän tiennyt missä se 
oli, ennenkuin tunsi tuiman 
tölmäisyn olkapäässään. Viiru- 
pöllö kun ei ole kaikkein ystä- 
vällisimpiä otuksia, jos sen p e
sää lähestyy.

Mikä Risto Raunion mielestä 
on  se paras puoli luonnonku
vauksessa?

-K yllä se on se luonnossa 
kulkeminen. Jotenkin se on

niin rentouttavaa puuhaa, ettei 
siinä ajan kulumista huom aa
kaan, ennenkuin aurinko ru 
peaa laskemaan, jolloin tulee 
mieleen, että taitaa olla aika 
välillä käydä kotonakin.

Parhaana kuvausaikana Risto 
pitää auringonnousun aikaa. 
Silloin on vielä liikenteen m e
lu hiljaista, niin että kuulee 
kaiken luonnosta. Silloin lin
nut ja m uut eläimet -  ne jotka 
ovat päiväliikkujia -  alkavat 
lähteä liikkeelle. Mutta tietysti 
vöeläjien -  kuten mäyrän ja 
pöllöjen -  kuvaamisessa on 
airingonlasku ja heti sen jälkei
nen aika otollisin.

Luontoäänitystä Risto ei ole 
harrastanut. -  Kyilä tämä ku
vaaminen on riittänyt minulle 
-  ainakin toistaiseksi, hän 
tuumii.

□

Sarjarim pi. -  Täm ä on erittäin  
harvinainen kasvi, mutta 

täältä Koskelta sen voi löytää, 
johtuen noista koskista. Se 
kasvaa ainoastaan koskien  

alapuolella, heti siinä, missä 
suvanto alkaa. Sitä löytyy  

sekä Tuim alan että 
Koivukylän koskien alta.

JAAKKO HEINONEN

JAAKKO HEINONEN
Lehtikirjoittajaksi pakon 
edessä
Jaakko Heinonen on 36- 
vuotias maanviljelijä Satopään 
kulmalta Hongiston kylästä. 
Luontokuvaajana häntä voisi 
nimittää ammattilais-
harrastajaksi, sillä hän on jo 
päässyt siihen niin paljon "si
sään", että tämä harrastus ra
hoittaa itse itsensä, tuottaapa jo 
ylimääräistä ansiotakin. Hänen 
kuviaan on julkaistu kymmen
kunnan suomalaisen lehden 
palstoilla pääasiassa hänen 
omien kirjoitustensa mukana.

Jo 60-luvun lopulla hän 
hankki ensimmäisen kiinteä- 
objektiivisen kameransap, 
mutta ”ei sillä paljon mitää 
saanut”, hän toteaa. Varsinai
nen luontokuvaus hänellä al
koi v. 1975, jolloin hän hankki 
Olympus-merkkisen järjestel-
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Hallinniitynojan rinnettä 
Patakoskella. -  Nämä rinteet 

säilyivät pitkään näin 
kauniina, koska niillä kesäisin  

laidunnettiin karjaa. 
Puronvarsiniityt rappeutuvat 

kasvistonsa puolesta piankin, 
jos ei niitä laidunneta tai 

niitetä. Täälläkin  
villiin tym inen on jo 

alkam assa.

mäkameran. Sitä enne hänellä 
oli ollut hetken Petrix- 
järjestelmä, mutta siihen hän 
ei ollut tyytyväinen ja niin 
vaihtoi sen Olympukseen. Sii
hen merkkiin hän sitten on 
pitäytynytkin; tällä hetkellä hä
nellä on kolm e kam erarunkoa 
sitä merkkiä, lisänä seitsemän 
teleobjektiivia ja läjä erilaisia 
apuvälineitä. Teleistä uusin ja 
suurin 300-millinen, josta tele- 
jatkeilla saa joko 420 tai 600- 
millisen. Sellainen painaakin 
jo aika paljon, niin että kun 
kuvausmatkoilla on mukana 
sen lisäksi pari pienem pää ob 
jektiivia, pari kam erarunkoa ja 
tukevatekoinen jalusta, on sii
nä kuormaa n. 10 kilon verran. 
Kuntoilusta se jo käy!

Jaakko on ollut koko ikänsä 
kiinnostunut luonnon asioista, 
joten sen kuvaaminen lankesi 
hänelle luonnostaan. Alkuun 
hän napsi paperikuvia, mutta

m onien m uiden tapaan siirtyi 
pian dioihin. Hän kuvaa koko 
ekologiaa, eikä pidä mitään 
sen haaraa suosikkilajinaan.

Luontokirjoittelu eri lehtiin 
tuli hänen ohjelmaansa ikään
kuin pakon kautta. Harrastuk
sensa alkuaikoina hänellä ei 
ollut paljon ylimääräisiä tuloja 
ja kuvaus on kohtalaisen kallis
ta puuhaa. Rahat tietenkin ru 
pesivat loppumaan ja oli m ie
tittävä keinoja, joilla kuvaus 
kustantaisi itse itsensä. Ainoa 
keino oli ryhtyä kirjoittamaan 
lehtiin luontotarinoita ja varus
taa ne omin kuvin. Ilman mu- 
kanaseuraavaa tarinaa kun leh
det eivät yleensä ota valokuvia 
vastaan. Jaakon ensim m äinen 
kirjoitus kuvineen julkaistiin 
Suomen Luonto-lehdessä -76 -  
tosin hän ei enää itsekään 
muista, mitä asiaa se käsitteli -  
ja seuraavana v. -77 ilmestyi 
Pellervossa hänen ankaraa rae

sadetta koskeva juttunsa. Niistä 
se ura urkeni. Kuten alussa 
mainittiin, on tähän m ennessä 
kymmenkunta lehteä julkais
sut hänen luontokirjoituksiaan 
ja kuviaan ja harrastus näin 
hyvinkin maksaa itse itsensä. 
Pääkaupunkiseudun luontopii- 
reissä hän on jo melkoisessa 
maineessa puolikulttuuri- ja 
kasvikuvaajana sekä puro luon
non tuntijana, mistä aiheesta 
hän on pitänyt esitelmän ra
diossakin. Oikeastaan hän on 
kirjoittajana suuremm assa 
maineessa kuin kuvaajana, 
vaikka kuvaamisesta kaikki 
alkoi.

Annetaanpa hänen itsensä 
kertoa, millaista hänen luonto- 
kuvauksensa on:

-  Ei se ole sellaista kuin 
yleensä ottaen ihmiset kuvitte- 
ievat, että mennään jossain ja 
napsitaan kuvia mukavista 
kohteista. Minulla on etukä-

Rusakko metsässä. -  Tässä  
on kuva sopeutum isesta. 
Rusakkohan on alkujaan  
arojen eläin ja Suom essakin  
yleensä asustaa vain pelloilla, 
mutta eräät rusakot ovat 
vähitellen sopeutuneet 
elämään metsissäkin.

JAAKKO HEINONEN

teen erittäin tarkat suunnitel
mat siitä mitä kuvaan. Yleensä 
kuvat ovat työn takana; useim 
mat retket saattavat m ennä 
niin, ettei yhtään ainoaa kuvaa 
saa filmille. Ja monasti kuvaus- 
hom m a kääntyy päälaelleen, 
ettei kuvaakaan sitä mitä piti 
kuvata, vaan tulee yllättäen jo
ku uusi kuvauskohden eteen. 
Mutta sellainen onnenkanta- 
moinen, että jokin harvinainen 
näky ilmestyisi kuvattavaksi, se 
on hyvin harvinaista.

Kosken eteläisen pään Jaak
ko H einonen on kolunnut var
sin tarkasti, mutta pohjoinen 
puoli on  jäänyt oudommaksi, 
toki hän sielläkin on käynyt. 
Som eron Häntälän mahtavissa 
notkoissa hän on jokavuotinen 
vieras, kulkenut muuallakin 
Somerolla, sekä tietysti Kuus- 
joella ja Marttilassa.

Itse asiassa hän ottaa melko 
vähän kuvia siihen nähden, 
mitä niitä on julkaistu. Yleensä 
joka filmirullaa kohti tulee ai
nakin yksi julkisuuteen päässyt 
kuva, monista enemmänkin.

— Tulokset voisivat olla pa
rempia, jos käyttäisi enem m än 
filmiä, hän sanoo. -  Mutta kai 
se on sitä metsäkulmalaisen 
totuttua nuukuutta, ettei oi
kein uskalla tuhlata, vaikka 
monasti perästäpäin tulee m ie
leen, että tuostakin kohteesta 
olisi pitänyt ottaa enemmän. 
Tai saattaa se olla laiskuutta
kin, mikä onkin luontokuvaa
jan pahin vika, kun ajattelee 
että otan tuosta kohteesta ku
van joskus toiste ja sitten se 
saattaa jäädä ja juuri sitä aihetta 
voisi sitten tanttakin. Luonto
kuvaajalla pitäisi olla sellainen 
mieli, että m enee vaikka här- 
mäiseen kuuseen ilman vaat
teita, jos se on kuvauksen kan
nalta tarpeen.

Miksi Jaakko kuvaa luontoa, 
mikä häntä siihen vetää?

-L uu len , että ensi sijaisesti

JAAKKO HEINONEN
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m inua vetää siihen tuo luon
non muutosvauhti. Nykyisin jo 
parissa vuodessa maailma ja 
luonto m uuttuu niin paljon, 
että tulee melkein pakokauhu, 
kun sitä vauhtia ajattelee. ha
luaisin saada kuvatuksi sen 
m uutoksen eri vaiheet ja uh-

RISTO KOIVUNEN
Viikonloput soilla
Risto Koivunen on 34-vuotias 
maanviljelijä Sorvastolta. 
Maanviljelijänä hän ei vielä ole 
ollut pitkään, mutta valoku
vausta on harrastanut jo melko 
kauan.

-  Sain rippilahjaksi kam eran 
ja siitä asti kuvaamista on  tul
lutkin harrastettua.

Se hänen ensim m äinen ka
meransa oli merkiltään Yashi- 
ca ja sillä hän alussa napsi 
pääasiassa henkilökuvia.

-Luontokuvaus ei siihen ai
kaan ollut vielä kovin m uodis
sa, Risto muistelee. -  Ja filmi
kin oli niin kallista, tai ainakin 
tuntui siltä, ettei raskinnut ku
via kovin paljon ottaa.

Johonkin aikaan tuli sitten 
mukaan luontokuvaus, eikä 
hän itsekään tiedä miksi se 
tuli. -  En minä sitä osaa sanoa, 
jostakin se vaan tuli. Kai siinä 
sitten oma mielenkiintonsa 
on, kun se puoleensa vetää.

Hänen nykyinen kameransa 
on Canon-järjestelmä, siinä 
mukana 500 mm-n teleobjek- 
tiivi ja muitakin tarvittavia väli
neitä. Risto kertoo, että tele 
alkaa jo olla hiukan vanha, 
joskaan se ei käytössä paljon
kaan kulu. -  Se näissä isoissa 
putkissa on, että kun polttoväli 
m enee pitkäksi, niin tärähtä- 
misvaara on aina suurempi. 
Sellainen painaakin jo niin pal
jon, että yleensä sillä saa kuvat
tua vain jalustan päältä.

Risto Koivunen on vasta ly
hyen ajan ollut päätoim inen 
maanviljelijä; viime vuoteen 
saakka hänen ammattinaan oli 
autonkuljettaja, ja hän asui Sa
lossa perheineen, johon Anne- 
vaimon lisäksi kuuluvat lapset 
Mariia ja Kalle. Heillä oli edes
sään m elkoinen eläm änm uu
tos, kun Risto lunasti itselleen 
lapsuudenkotinsa Sorvaston 
Mattarin ja perhe muuttui kau
punkilaisista maataviljeleväksi 
väestöksi.

Viimeiset neljä vuotta Risto 
ajeli rekkakuormia ulkomaille, 
missä hommassa yleensä m e
nivät viikonloputkin, niin että 
kuvaaminen jäi varsin vähiin. 
Mutta sitä ennen, kun hän vielä 
ajeli kotimaassa olivat viikon
loput vapaat ja enim m äkseen 
ne kuluivat luonnossa kulkies
sa kameralaukkua olalla roi
kottaen. Yleensä hänellä oli 
kaverinaan Risto Raunio -  
niinkuin jo hänen haastattelus
taan ilmeni -  ja varsin paljon

kaarnassa olevat menetykset, 
niin kauan kuin niitä vielä voi 
kuvata. Toisaalta siinä on se, 
että se on kuin kullankaivajan 
hommaa, että on mahdollisuus 
saada se iso kimpale, eli paras 
kuva parhaasta aiheesta. Kun 
saa hyvän kuvan otetuksi, niin

sitä on mukana katsella itsekin.
Saattaa olla, että tämä hom 

ma on parhaimmillaan pelkkä
nä harrasteena, jolloin ei ole 
niin väliä mitä kuvaa, mutta 
m inulle on siihen tullut jo 
hiukan pakonom aisuutta m u
kaan, kun pitäisi määrättynä

vuonna saada määrätty7 aihe 
kuvatuksi. Suomen kesäkin on 
niin lyhyt, ettei tahdo millään 
ehtiä tekemään kaikkea suun
niteltua sinä aikana.

Suolam pi Tam m elan Torronsuolla. Kun Risto on paljon kulkenut soilla, on hänellä tietysti 
lukuisia suom aisem akuvla. Tässä niistä eräs, jossa pilvet ja puut kuvastuvat hienosti a llikon  
pinnasta.

Lum peenlehtiä. "In tiim i” ja taiteellinen kuva suoallikosta. r is t o k o iv u n e n

RISTO KOIVUNEN
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pojat taivalsivat lähiseudun 
soilla, joissa näennäisestä yksi
toikkoisuudestaan huolimatta 
on paljon kohteita luonnonku
vaajalle. Heille tulivat tutuiksi 
Torronsuo Tammelassa, So
m eron Reksuo, Juomakiven- 
rahka ja m uutkin ns-n Puustel
lin korven suot Marttilassa, 
Mellilän Eksyssuo, josta osa on 
Kosken puolellakin, ym. Tam
mikuusta alkaen he kulkivat 
suksilla niin kauan kuin keliä 
riitti, sitten oli tietysti siirryttä
vä jalkapatikkaan. Yleensä joka 
vuosi he kävivät Lapissakin sen 
luontoon tutustumassa. Mo
nasti heillä oli joillakin eläin
ten suosimilla paikoilla piilo- 
kojujakin, jollaisesta kävi taval
linen telttakin. Tai ei ihan ta
vallinen, sillä Anne kertoi neu
loneensa erääseen telttaan 18 
vetoketjua kuvausaukoiksi! 
Kerran eräs piilokojuna käytet
ty teltta hävisikin paikaltaan; 
joku oli huom annut ja sattui 
tarvitsemaan...

Risto kertoo kaakkurin ole
van harvinaisimman linnun, 
jonka hän on saanut kuvatuk- 
so. Koskella se ei luonnollises
tikaan ollut, vaan Torronsuonl- 
la eräässä allikossa, eikä siitä 
hyvää kuvaa tullut, mutta tuli 
kuitenkin. Jonkin verran kas
veja hän myös on kuvannut, 
sekä joitakin pieneläjiä -  p er
hosia, toukkia ja sudenkoren
toja -  mutta niitä melko vähän.
-  Kyllä niitäkin näillä välineillä 
pystyisin ottamaan, mutta se 
aihe ei ole viehättänyt sen 
enempää, hän sanoo.

Siinä puhellessa alkaa tun
tua siltä -  vaikka Risto ei varsi
naisesti sitä kerrokaan -  että 
hänenkin luontokuvaamisensa 
eräs syyr on luonnon m uuttu
minen, sen m uuttum inen huo- 
nonpaan suuntaan. Hän on 
huolissaan esim. Hevonlinnan 
järven lähitienoon pilautumi- 
sesta soranoton seurauksena.
-  Se oli 60-luvun lopulla, kun 
kävin siellä kuvaamassa eräitä 
uimakilpailuja; se seutu oli vie
lä silloin varsin komeassa kun
nossa, mutta nyt ne soram on
tut alkavat olla jo ihan järven 
tuntumassa.

Myöskin Anjanojan -  joka 
alkaa Hongiston perukoilta ja 
Vähäjoki-nimisenä laskee Pai- 
m ionjokeen Hongiston ja Ta
patan rajalla -  hän sanoo muu- 
tuneen melko lailta niistä 
ajoista, kun hän melkein pik
kupoikana enonsa Erkin kans
sa teki niille maisemille useita 
retkiä. -  Luonto on m uuttu
massa koko ajan, mutta toisin 
paikoin m uuton on niin hidas
ta, että silmä tottuu siihen sen 
aikana; sen huom aa vasta kun 
tarkemmin alkaa ajatella asiaa.

Jossakin määrin on m uuttu
nut tietysti itse Paimionjokikin, 
joka Mattarinkin, vanhan kruu

nun sotilasvirkatalon ohitse on 
virtaillut jo ties kuinka kauan. 
Joki laajenee heti talo alapuo
lella ns. Sorvaston järveksi. -  
Keväällä siinä taas oli kolme 
joutsenta, Koivuset kertovat. -  
Ne levähtivät siinä m uuttom at
kaltaan yiiden päivän ajan ja 
jatkoivat sitten matkaansa. Il
meisesti ne olivat samat joutse
net, jotka syksylläkin siinä het
ken uiskentelivat.

Niitä joutsenia nämä ei kui
tenkaan olleet, jotka jo vuosia 
sitten pelastettiin syysjään pu 
ristuksesta siitä samasta suvan
nosta ja vietiin Mattarin talliin 
toipumaan. Rehtori Torsten 
Silvota rengasti ne silloin, ja 
hän on myöhemmin kertonut, 
että asiaan kuuluva ilmoitus 
näiden joutsenten löytymisestä 
kuolleena oli jostakin päin 
maailmaa saapunut niiden 
rengas tajalle.

□

Sorvaston Munam äen m etsokukko. -  Se oli r is t o  k o iv u n e n

yksinäisyydessään kai jotenkin häiriintynyt, sen 
soidinaikakin jatkui pitkälle kesään. Jos sen reviirille meni, 
se aloitti heti soitim en ja kävi ihm isenkin kim ppuun iskien  
siipipankoillaan ja nokallaan. M utta kun meni sen reviirin  
ulkopuolelle, niin heti se pysähtyi ja lähti takaisinpäin.

JYRKI JA JARMO YLENIUS 
Maisemaa ja pihapiiriä
Yleniuksen veljekset Tuimalas- 
ta ovat kaikki innokkaita kame- 
ramiehiä, mutta veljeksistä Ti
mo ottaa pääasiassa henkilöku
via, kun taas Jyrki ja Jarm o ovat 
enem m än luontokuvaajia, jo
ten teem am m e mukaisesti kes
kitymme viimeksimainittujen 
tuotantoon. Kun he ovat varsin 
paljon käyneet yhdessä ku
vausmatkoilta on yhteinen 
esittelykin ihan paikaltaan. Jyr
ki tosin on avioiduttuaan "loi
kannut” naapuripitäjän Martti
lan puolelle, mutta kun hän on 
koko nuoruutensa elellyt ja 
kuvannut Koskelta, niin aina
kin kuvaajana häntä voidaan 
pitää koskelaisena.

Veljekset ovat ihan pikkupo
jasta tahtien olleet kiinnostu
neita luonnosta, joten luonto-

kuvauskin tuli kuvaan kuin it
sestään. Kuvaushommat alkoi
vat pienellä kasettikameralla, 
joka ei tietenkään erinom ai- 
sempi luontokuvausväline ol
lut, mutta vähitellen siitä sitten 
välineetkin paranivat.
-  Kyllä me vieläkin kuvaamme 
melko vaatimattomilta välineil
lä, Jyrki toteaa. -  Hommasim
me ne pääasiassa opiskeluai- 
koinamme, jolloin ei liikaa va
roja ollut käytettävissä. Mutta 
kohtalaisen huokeiltakin väli
neillä pääsee melko hyviin tu
loksiin, niin ettei välttämättä 
tarvitse ostaa niitä huippupe- 
lejä.

Jyrkin ny'kyinen kam era on 
Fujican täysautomaattinen mo- 
nitoimimalli, siinä 300 millin 
teleobjektiivi ja eräitä muita 
välineitä. Jarm on kam erana on 
Praktica-järjestelmä, putkia tie

tysti hänelläkin. Tarpeen m u
kaan he veljellisesti lainaavat 
välineitä toisilleen, niin ettei 
m olem pien tarvitse omistaa 
kaikkia tarvittavia vempeleitä.

Veljekset tietenkin kuvaavat 
samojakin aiheita, mutta h ie
man erojakin kuvauslaaduissa 
on. -  Minusta Jarm on kuvissa 
on jotenkin eri tyyli, kuin mitä 
olen muilta nähnyt, omia oi
valluksiaan niissä, sanoo Jyrki. 
Jarm o kuvaakin mielellään 
luonnon pieniä yksityiskohtia 
esim. omalta kotipihalta sekä 
pilviä ja auringonlaskuja, kun 
taas Jyrki ottaa enem m än mai
sema- ja eläinkuvia. Varsinaista 
omaa erikoisalaansa he eivät 
silti osaa nimetä. -  Minä otan 
mielelläni ihan kaikista aiheis
ta, on ne sitten eläimiä, kasveja 
tai pelkkiä maisemia, Jarm o 
sanoo, johon Jyrki puolestaan
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lisää: -  Kun tekee noitä retkiä, 
niin maisemakuvaus on ihan 
mukavaa. Tule tietysti yksityi
sistä kohteistakin otettua, m ut
ta em m e me erikoisem m in ole 
kohteita metsästetty, on otettu 
ne mitä luonnosta on eteen 
tullut. Se veisi aikaakin niin 
paljon.

Siinäkin he eroavat, että Jyr
ki on yleensä valmistanut ku
vansa itse ja ottanut paljon 
mustavalkokuvia, kun taas Jar
mon kuvat ovat pääasiassa väri- 
paperikuvia ja hän valmistuttaa 
ne muualla. Diakuvia he eivät 
ole ottaneet juuri lainkaan.

-M in u n  m ielestäni valoku
vien valmistaminen itse on va
lokuvauksen kannalta ihan a ja 
o, sanoo Jyrki. -  Ne kaikki 
rajaukset ja suurennokset aut
tavat paljon h\vän lopputulok
set saamisessa. Aikaahan sii
hen kyllä kuluu.

Ainakin tähän asti veljekset 
ovat kuvanneet pääasiassa 
omaksi sekä omaistensa ja tut
taviensa iloksi. Mihinkään 
luontojulkaisuihin he eivät ole 
kuviaan lähettäneet, eikä tul
leet osallistuneeksi joskus jär
jestettyihin luontokuvakilpai- 
luihinkaan. Jyrki tosin kerran 
kuvasi Lions-klubin sponsoroi
man Koski-aiheisen postikor
tin ja Jarmolla on ollut pari 
kertaa luontoaiheinen valoku
vanäyttely Kosken pääkirjas
tossa.

Naarasteeri Eksyssuon kelom ännyssä. JYRKI YLENIUS

H uhm assuo kevättalvella. -  
Aurinko oli jo sulattanut 
hangen päiville, mutta 
kuvaushetkellä jäädyttänyt 
sen uudelleen ja siitä johtuu  
tuo kim allus lumessa.

Koivukuja. Ns. puolikulttuurikuva. Luultavasti suurin osa 
lukijoista tunteekin paikan. Niille, jotka eivät tunne, pieni 

vihje; kujan päässä olevasta talosta on kotoisin varsin
nim ekäs taiteilija.

JYRKI YLENIUS JYRKI YLENIUS
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Varpuspöllö . -  Otin siitä 
kuvan tuosta kotipihalta, kun 
se istuskeli pitkän ajan 
pihapuussa.

JARMO YLENIUS

JARMO YLENIUS

Voikukan u n tu v ia .-  
Kotip ihaltakin  saa paljon  
hienoja lähikuvia kasveista, 
kun seuraa, m iten ne 
m uuttuvat vuodenaikojen  
vaihtelussa.

Kevättulva Tuim alan m yllypadolla. -  Silloin nuorina, kun em m e vielä om istaneet a jokorttia  eikä  
päästy kovin kauas, niin kuvasim m e paljon näitä Tuim alan m aisem ia. j a r m o y l e n iu s

Heidän kuvauskohteensa 
ovat etupäässä olleet Koskella 
ja lähiympäristössä. Kuten mai
nittiin,omalta kotipihalta on 
napsittu monia kuvin erilaisis
ta kukkasista ja jääpuikoistakin 
sekä lintulaudalla käyvistä lin
nuista, esim. melko harvinai
nen nokkavarpunen on tullut 
kuvatuksi siinä. Mutta kauem 
paakin he ovat kuvia ottaneet, 
Lapissakin on tullut käytyä, ja 
kerran Jyrki toisen hyvän ku- 
vauskaverinsa Olli Suomisen 
kanssa teki retken Pohjois- 
Karjalaan, josta tuli mukavia 
kuvia mm. hirvistä ja korpin- 
poikasista.

Nykyisin pojat ovat jonkin 
verran vähentäneet luontoku- 
vauksiaan verrattuna niihin 
"nuoruuden kiihkeisiin aikoi
h in”, mutta lopettaa he eivät 
kuitenkaan aio. Arvelevat päin
vastoin, että joskun taas voivat 
innostua touhusta enem 
mänkin.

Entä motiivi, miksi veljekset 
kuvaavat luontoa?

Jarmo: Kun on lapsesta asti 
seurannut luonnon tapahtu
mia, niin mielellään jonkin 
yksityiskohdan siitä tallettaa, se 
niinkuin pysähtyy siihen ku
vaan ja sen voi siitä katsoa 
tarkem m in vaikka miten m on
ta kertaa. Kameralla saa talteen 
sellaisia pieniä hetkiä, jotka 
m uuten saattavat häipyä unoh
duksiin -  että sen takia se on 
minusta niin mukava har
rastus.

Jyrki: Ja kun esim. tekee 
jonkin retken ja ottaa sieltä 
kuvia, niin ne voi kuvina pistää 
samaan järjestykseen kuin ret- 
kikin eteni ja silloin ne eri 
kohteet muistaa paljon pa
remmin.

□
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Koskelainen kanahaukka vuodelta 1980. OLLI SUOMINEN

M ikroskooppikuva kärpäsen  
liikuteltavasta im u k ä rs ä s tä .-  

Im ulevyssä on uurreverkko, 
jota pitkin eläin valuttaa  

sylkeä kiinteän ravinnon  
liuottam iseksi. Kuvaa  

otettaessa m ikroskoopissa oli 
320 kertainen suurennos ja 

valotusaika 1/2 sekuntia.

OLLI SUOMINEN

OLLI SUOMINEN
Mikromaailmaa valokuvissa
Olli Suominen on nelissäkym- 
menissä oleva biologian ja 
maantiedon opettaja työpaik
kanaan Kosken yläasteen kou
lu. Hän tuli Koskelle heti val
mistumisensa jälkeen 1970, ja 
samoihin aikoihin hän aloitti 
myös luontokuvausharrastuk- 
sensa. Tuon 16 vuoden aikana 
hän on tässä harrastuksessaan 
päässyt erittäin hyviin tulok
siin, sen voin todeta selailles- 
samme hänen albumeitaan, 
joissa on toinen toistaan pa
rempia otoksia.

- J o s  hyvän kuvan saa ote
tuksi, niin kyllä sitä kuvaaja 
itsekin katsoo mielellään ja 
pitkään, Olli sanoo. -  Mutta ei 
sitä etukäteen tiedä, millainen 
kuvasta tulee. Kyllä minullakin 
on monta filmirullaa mennyt 
ihan hukkaan; on  ollut hieno 
kohde, mutta pieleen vaan on 
mennyt. Se on aina sattumape- 
liä, valaistusolosuhteet paljon 
ratkaisevat.

Olli Suomisella tämä harras
tu ei ole työn vastapainona 
vaan sen täydentäjänä. -  Voin 
hyödyntää kuviani kouluope
tuksessa, olen esitellyt niitä 
joka vuosi eri luokille, aika 
paljon he ovat nähneet niitä 
näiden vuosien aikana.

Opettajana olosta Olli löytää



No: 2 -  Elokuu 1986 11

erään toisenkin edun. -  Siinä 
on tuo melko pitkä kesäloma, 
sen aikana voi vähän liikuskel
la ympäri Suomen. Nytkin on 
tarkoitus lähteä Kuhmoon, sin
ne metsäpeuran maisemiin. 
Kunto kyllä saisi olla hieman 
kovempi; se on rankkaa hom 
maa, kun siellä tarpoo kaikki 
välineet selässä.

Sanoo mies, joka on hoikka 
ja sitkeänoloinen kuin pitkän
matkanjuoksija. Luontokuvaus 
ei ilmeisestikään ole huono
kuntoisten hommaa!

Ollin kuvausvälineistöön 
kuuluu kaksi kamerarunkoa, 
Canon-merkkiä m olemmat toi
nen niistä -  tyyppimerkiltään 
AV 1 -  on kuulem m a aivan 
huippuluokkaa ja noin 5 ker
taa toista kalliimpi sekä melko 
lailla paivampi. Toisen etuna 
on juuri keveys; kun pitkän 
matkan maastossa kulkee, al
kaa pienikin paino kummasti 
tuntua. Objektiiveja on useam 
pia; on laajakulma, 400 mm:n 
tele, zoom ja 90-millinen put
ki, joka varustettuna makro- 
linssillä ja välirenkailla on ver
raton lähikuvauksessa.

-Jo s  haluaa vielä lisää suu

rennusta, niin sitten voi kuvata 
mikroskoopin kautta, kameran 
linssi vaan siihen m ikroskoo
pin okulaarin kohdalle, Olli 
selittää.

Näitä mikrokuvia hän Jyrki 
Yleniuksen kanssa ja koulun 
mikroskoopin avulla onkin o t
tanut jo varsin monesta koh
teesta. On keuhkoputken rak
kuloita, ihon poikkileikkausta 
jne. Ihmettelen, miten hän saa 
näitä kuvaamiaan otoksia.

— Niitä saa valmiina prepa
raatteina, eräät firmat niitä te
kevät, ottavat kudoksista pie
nen pieniä leikkeitä ja pistävät 
kahden lasilevyn väliin. Ylio
pistossa kyllä tein näitä itsekin, 
mutta se vaatii paljon välineis
töä ja muuta, mm. 100 % 
alkoholiakin.

Lisäksi Olli on kuvannut 
eräitä itse hankkimiaan aihioi
ta, mm. pieniä vesieläjiä, män- 
nvnneulasen ja kanervan poik
kileikkauksia sekä verisoluja
kin, jota varten on ottanut 
näytteen mahdollisimman lä
heltä -  itseltään.

Olem m e viime vuosina saa
neet eräistä lehdistä lukea 
luonnontieteellisiä kirjoituksia

"teksti ja kuvat Olli Suomi
n en ”, ja olihan Koskelaisessa- 
kin jokin vuosi sitten hänen 
Hevonlinna-aiheinen kirjoi
tuksensa. Onko näitä jo synty
nyt paljonkin?

-K yllä se aika pientä on. 
Näissä lähistöllä ilmestyvissä 
paikallislehdissä on muutamia 
ollut.

Ilmeisesti Olli on kuitenkin 
tässä suhteessa vasta uransa 
alussa, joten jatkoa kirjoitte
luun on odotettavissa. Saan 
häneltä alustavan lupauksen 
Koskelaiseenkin tulevasta kir
joituksesta. Erääseen biologian 
ja maantiedon opettajien väli
seen luontokuvakilpailuun 
hän myös kerran lähetti Some
ron Reksuota koskevan kuva
sarjan ja sai sillä toisen pal
kinnon.

O nko luontokuvaus help
poa, kun on tällaiset hyvät 
välineet?

-  Ei se siltikään helppoa ole. 
Ehkä ihmiset kuvittelevat, että 
kun pistetään iso putki kam e
ran päähän, niin sillä voi kuva
ta mistä ja miten tahansa, mut
ta 'kuitenkin kohdetta on pääs
tävä aivan m uutaman m etrin

päähän, jos aikoo saada kun
non kuvan. Esimerkiksi 50 
metrin päässä oleva pikkulintu 
on kuvassa vain pieni piste.

Kuten muiltakin, kysyn 
myös Olli Suomiselta syytä hä
nen luontokuvaukseensa.

-K yllä  m inun kuvaamiseni 
suurin syy ilmeisesti on kau
neuden taltiointi. Sitä kun 
luonnossa näkee, niin sen ha
luaisi saada talteen sellaisena 
kuin se siinä on. Ja kun kirjois
sa näkee hienoja luontokuvia, 
niin haluaisi itsekin saada ai
kaan sellaisia. Tässä on kyllä 
oltava mahdollisimman hyvät 
filmit ja välineet, m uuten voi 
käydä niin, ettei kuva alkuun
kaan vastaa silmien näkymää. 
Siitäkin tämä on hyvä harras
tus, että saa liikkua luonnossa 
eri puolilla Suomea. Kyllä se 
rikastuttaa elämää, kun siihen 
pääsee sisälle. Ja minusta tun
tuu, että luontoa katseleekin 
eri tavalla, kun sitä on kuvan
nut, etsii aina niitä kuvaukselli
sia näkymiä.

Helm ikuinen Eksyssuo.

OLLI SUOMINEN
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Kansainvälisen kuvaamataitokilpailun 
palkitut Koskella

15-18 vuotiaat
1. Päivi Matikainen Marttilasta
2. Päivi Salmi Koskelta
3. Tuula Toivanen Koskelta

11-14 vuotiaat
1. Minna Sjöholm Marttilasta
2. Tiina Kujala Koskelta
3. Maarit Rouna Marttilasta

6 -10  vuotiaat
1. Leena Laakso Koskelta
2. Elina Anttila Koskelta
3. Päivi Rauhala Koskelta

Maakunnallisessa arvostelussa 
Tuula Toivasen Koskella kol
manneksi luokiteltu työ tuli nii
nikään kolmanneksi.

Paikallisesti toimivat tuoma
reina kuvaamataidon opettaja 
Evi Koski, rehtori Tellervo Pak
kanen ja taiteilija Martti Vainio.

Paikallisesti palkittiin vielä 
suuri joukko hyviä töitä ja ohes
sa julkaisemme muutaman, jot
ka olemme katsoneet lehtikuvi
na edustaviksi ollenkaan riippu
matta edellä mainituista arvoste
luista ja palkintosijoista.

Tuula Toivanen

•*y.
hm M

Päivi Salm i

Päivi Urmas

Elina Savela
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Ansiomerkkien jako Kosken TL 
Osuuspankin osuuskuntakokouksessa

Kosken TL Osuuspankin osuus- 
kuntakokouksessa huhtikuun 
lopulla luovutettiin tasavallan 
presidentin myöntämät Suomen 
valkoisen ruusun I luokan an
siomitalit kultaristein osuuspan
kin johtokunnan puheenjohta
jalle maanviljelijä Keijo Toivo
selle sekä toimistopäällikkö 
Kerttu Kankareelle. Merkit oli 
anonut Pellervo-seura, jonka 
edustajana tohtori Juhani Tau
riainen yhdessä osuuspankin 
hallintoneuvoston puheenjohta
jan Alpo Yli-Liipolan kanssa luo
vutti merkit. Tohtori Juhani Tau
riainen piti osuuskunnan kevät
kokouksessa myös juhlaesitel
män. Kokouksessa oli läsnä ne
lisenkymmentä osuuspankin jä
sentä.
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Tuomisen Kallesta
kuntopyöräilijä
Kaikkien koskelaisten tuntema Kaarlo "Kalle” Tuominen 
joutui vielä vanhoilla päivillään totisen paikan eteen: 
edessä oli lajin vaihto, sillä apulaisprofessori Pekka 
Peltokallio Helsingin Diakonissalaitoksen 
Urheilulääketieteen osastolta tutki Kallen lonkkakulumat 
ja suositteli juoksuharrastuksen lopettelemista. Kulumat 
ovat sen verran pahat, että Berliinin vuoden -36 
Olympiakisojen 3000 metrin esteiden hopeamitalisti 
joutuu vastedes tyytymään pyöräilyyn, uintiin ja hiihtoon. 
Rospuuttoja talvikautta ajatellen Kalle sai 
kuntoiluprobleeminsa järjestykseen Tunturipyörä Oy:n 
suosiollisella avustuksella: yhtiö lahjoitti 78-vuotiaalle 
teräsmiehelle kuntopyörän, jolla Hongiston kylässä 
asusteleva Kalle nyt siis hoitaa kuntoaan.

Jo pari vuotta vaivannut lan
tion seudun kipu sai aikaan 
sen, että Kalle otti yhteyttä 
häntä ensimmäisen kerran jo 
vuonna -63 tutkineeseen Pelto- 
kallioon. Edessä oli Helsingin 
matka, jonne matkaseuraksi 
lähti toinen elossa oleva Berlii
nin kisojen mitalisti, keihään 
pronssimies Kalervo Toivo
nen. Peltokallio halusi tutkia 
Toivosenkin, sillä mahdolliset 
kulumis- ja rasitusvammat en 
tisen keihärin kädessä kiinnos
tivat urheilulääkäriä kovasti.

Kovavauhtinen 
Helsinginmatka
Helsingissä mitalimiehet jou
tuivat todelliseen pyörityk
seen, sillä kaikki tuntuivat o le
van kiinnostuneita ex- 
mestarista. Avaus tapahtui m o
ninaisten lääketieteellisten tu t
kimusten parissa, mutta jo aa
mupäivällä oli edessä Olym
piakomitean puheenjohtajan 
Carl-Olof H om enin 50- 
vuotispäivät, jossa Kalle ja 
Kaarlo tapasivat monia entisiä 
ja nykyisiä urheilumiehiä. Mi
talimiesten nuorekkuus oli 
juhlissa m onen ihmettelyn ai
heena: pohjaksi ihmettelylle 
todettakoon, että olympiamita
lit voitettiin samana vuonna 
kuin päivänsankari syntyi.

Miehet tutustuivat myös 
SVUL:n uutten toim italoon ja 
siellä erityisesti omaan erikois- 
liittoonsa SUL:oon ja Olympia
komiteaan. Samalla kävi ilmi,

että enää eivät mitalimiehet 
saa edes oman lajiliittonsa leh
teä. Asiaan saatiin kuitenkin 
korjaus, ja tästedes SUL- 
Sanomat putoaa säännöllisesti 
Kalienkin postilaatikkoon. 
Pohdittavaksi jäi kuitenkin vie
lä mm. Kallen kaikkiin yleisur- 
heilukisoihin oikeuttava va- 
paakortti, jonka käu tö  on vii
me vuosina kovasti vaikeutu
nut: "tällaisiä mitalisteja ei 
enää ole elossa”, tuumittiin 
viime kesänä mm. Paavo Nur
men Kisojen portilla Turun 
Urheilupuistossa.

Kalervo Toivoselle suoritet
tiin Helsingissä myös vatsalau
kun tähystys, sillä häneltä on 
leikattu vatsasyöpä kymmeni
sen vuotta sitten. Kalervo ei 
aivan täysin luottanut Peltokal
lion ja muidenkaan lääkärei
den tarkastukseen, vaan pyysi 
Kallea vielä varm uuden vuoksi 
kurkistamaan vatsaansa. Kalle 
tarkasti vanhan kumppaninsa 
vatsan ja vakuutti, että kaikki 
on kunnossa. Näin tutkimuk
sesta etukäteen hiem an her
mostunut ja tämän vuoksi Kal
len kanssa lähes koko edelli
sen yön valvonut turkulainen 
sai varman tiedon, että aika
naan suoritettu operointi oli 
parantanut taudin täydellisesti.

Uran ensimmäiset 
sponsorisopimukset
Nykyajan urheilijalle erilaiset 
sponsorisopim ukset välineval- 
mistajien ym. firmojen kanssa

Kalle testaa uutta kuntopyöräänsä luovutustila isuudessa  
Tunturipyörä Oy:ssä.

ovat arkipäivää. Kallen juostes
sa ja Kalervon heitellessä saivat 
tällaisia sopimuksia vain kovin 
h a n a t eivätkä aina hekään. 
Niinpä kum ppanusten ensim 
mäinen sponsorisopim us syn
tyi vasta 50 vuotta parhaim pien 
aktiivivuosien jälkeen. Entinen 
keihäänheittäjä Leo Pusa, joka 
työkseen hoitaa amerikkalai
sen Nike-tallin edustusurheili- 
joita Suomessa, lahjoitti Kallel
le ja Kalen'olle tossut, paidan

ja kassin. Stockmann Tukku, 
jossa tavarat miehille luovutet
tiin, kiinnitti näin kaksi uutta 
olympiamitalistia talliinsa. "Vä
hän jälkijunassahan nämä tu le
vat, mutta hyvä näinkin", tuu
mi Kallen tilaisuuden päät
teeksi. "Mukava kuitenkin, e t
tei sentään jääty asem alle” jat
koi tähän Toivonen.

Jatkun sivulla 18
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Kelan paikallisjohtaja 
Kaija Jaakkola

Eläkkeistä
Eläkkeelle siirtyminen on ihmisen elämässä merkittävä 
tapahtuma. Toiset odottavat jo vuosia eläkkeelle 
pääsyään, mutta toisista on vaikea jättää työtään. 
Nykyisessä eläkelainsäädännössä ihmisten erilaiset 
ominaisuudet ja toiveet eläkkeen alkamisajankohdasta 
on entistä paremmin pyritty ottamaan huomioon ja 
jokaisella on mahdollisuus valita eläkkeelle siirtymisen 
ajankohta.

Kuluvan vuoden alusta tuli voi
maan kansaneläke- työ- ja yrit- 
täjäeläkelainsäädäntöön kaksi 
uutta eläkemuotoa: varhennet
tu vanhuuseläke ja yksilöllinen 
varhaiseläke, jotka antavat 
enem m än mahdollisuuksia 
eläkkeen alkamisajankohdan 
valinnassa verrattuna aikai
sempaan eläkelainsäädäntöön. 
Uudet eläkem uodot eivät kos
ke julkisen alan eläkkeitä eikä 
merimieseläkkeitä. Valtion ja 
kuntien varhaiseläkejärjestely- 
jä ovat selvitettävänä.

Milloin vanhuuseläkkeelle on 
sitten mahdollisuus jäädä?
Varhennetun vanhuuseläk
keen voi saada 60 -  64 vuotta 
täyttäneet mistä ajankohdasta 
tahansa valintansa mukaan. 
Normaali vanhuuseläkkeelle 
jäämisen ikä on kansaneläke-, 
työ- ja yrittäjäeläkkeissä edel
leen 65 vuoden ikä. Julkisella 
sektorilla vanhuuseläkeikä on 
yleensä alle 65 vuoden. Van
huuseläkkeen alkamisaikaa voi 
myös lykätä yli 65 vuoden 
ikärajan.

Vanhuuseläkkeen alkamisa
jankohta vaikuttaa eläkkeen 
määrään. Jos haluaa jäädä eläk
keelle ennen 65 vuoden ikää, 
eläke pienenee Vi % jokaiselta 
kuukaudelta, jolta eläke tulee 
maksettavaksi ennen 65 vuo
den iän täyttämistä. Eläkkeen 
pienenem isprosentti on siis 
yhtä vuotta kohti 6 %. Jos 
eläkkeen alkamisajankohdaksi 
on valinnut 60 vuoden iän, on 
eläkkeen vähennys suurin eli 
30 96. Vähennys koskee kansa
neläkkeessä sekä pohja- että 
lisäosaa. Kansaneläkkeen var
hennettuun vanhuuseläkkee
seen ei makseta asumistukea 
eikä rintamalisää ennen kuin 
eläkkeensaaja on täyttänyt 65

vuotta. Sensijaan eläkkeeseen 
voi saada lapsikorotuksen, 
puoliso- ja avuttomuuslisän, 
joista ei varhennusvähennystä 
tehdä.

Työ- ja yrittäjäeläkejärjestel
mässä eläkkeen vähennys vaih- 
telee 4 %:sta 6 % vuotta kohti. 
Pienin vähennys on vanhem 
milla ikäluokilla, joilla eläkettä 
on ehtinyt kertyä vähiten. Vä
hennys lasketaan siitä työeläk
keen määrästä, joka henkilölle 
on karttunut eläkkeelle siirty
misen mennessä. Eläkkeet py
syvät alentuneena senkin jäl
keen, kun on täyttänyt 65 
vuotta.

On myös mahdollista valita, 
ottaako varhennetun vanhuu
seläkkeen vain kansaneläk
keestä ja jatkaa työntekoa tai 
jättää työeläkkeen hakematta 
varhennettuna tai ottaa työe
läkkeen, mutta ei kansanelä
kettä.

65-vuotiaan eläke on no r
maalin suuruinen.

Jos vanhuuseläkkeen alka
misaikaa lykkää yli 65 vuoden 
ikärajan, maksetaan eläke ko
rotettuna. Korotuksen suuruus 
on 1 % lykkäyskuukaudelta. 
Korotukselle ei ole enim m äis
määrää. Kansaneläkkeessä lyk
käyskorotus maksetaan sekä 
pohja- että lisäosaan.

Ajattelette varmaankin, kan
nattaako varhennetulle van
huuseläkkeelle jäädä, kun 
työeläkkeen ja kansaneläkkeen 
pohja- ja lisäosan saa pysyvästi 
alennettuna ja asumistuen ja 
rintamalisän saa kansaneläk
keeseen vasta 65 vuoden iän 
täyttämistä seuraavan kuukau
den alusta lukien. Ennen elä
keratkaisun tekemistä on jo
kaisen syytä tarkoin ottaa huo
m ioon omat olosuhteensa ja 
toiveensa. Työ- ja yrittäjäeläk

keen määrästä on syytä pyytää 
tiedot eläkelaitokselta ja sen 
jälkeen Kelan paikallistoimis
tosta arvio kansaneläkkeen li
säosan suuruudesta. Työ- ja 
yrittäjäeläke vähentää lisäosan 
määrää. On myös syytä ottaa 
huom ioon verotuksen vaiku
tus koska työeläke, kansane
läkkeen pohja- ja lisäosa ovat 
veronalaista tuloa. Jos valitset
te varhennetun vanhuuseläk
keen, saa kansaneläkevakuu
tusmaksusta vapauden vasta 
sen vuoden alusta lukien, jona 
täyttää 64 vuotta. Yrittäjätoi
mintaa voi jatkaa, vaikka ottaa
kin yritystoiminnastaan, maata
lousyrittäjät mukaan lukien, 
varhennetun vanhuuseläk
keen. Sen sijaan työsuhteen 
osalta asia on toisin. Se työsuh
de, josta eläke myönnetään, on 
lopetettava. Kun on täyttänyt 
63 v 4 kk, työ- ja yrittäjäeläk
keessä tuleva työaika 65 vuo
den ikään asti otetaan huom i
oon eläkkeen suuruutta lasket
taessa. Muille varhennettu van
huuseläke työ- ja yrittäjäeläk
keissä määrätään niiden yrittä
jä- ja palveluvuosien perusteel
la, jotka ovat kertyneet eläk
keelle siirtymiseen mennessä. 
63 -  64 vuotiaille varhennettu 
vanhuuseläke on suhteellisen 
edullinen eläke.

Vanhuuseläkettä on aina 
haettava. Hakemuksen voi käy
dä tekemässä Kelan paikallis
toimistossa n. 4 kuukautta en 
nen haluttua eläkkeen alkami
saikaa. Samalla voi hoitaa 
myös työ- tai yrittäjäeläkelain 
mukaisen hakemuksen lukuu
nottamatta maatalousyrittäjien 
eläkelain mukaista hakemusta, 
jonka maatalousyrittäjien elä
kelaitoksen asiamies hoitaa, 
koska samalla tavallisesti tulee 
muutoksia tilalle olevien m ui
den henkilöiden vakuutuksiin.

Toinen uusista eläkemuo- 
doista on  yksilöllinen varhai
seläke. Se voidaan myöntää 55 
-  64 vuotiaille. Eläkkeen saa
m isen edellytyksenä on, että 
hakijan työkyky on pysyvästi 
alentunut sairauden, vian tai 
vamman vuoksi, ja hänen työn
sä on raskasta ja kuluttavaa 
eikä ansiotyön jatkamista voida 
kohtuudella edellyttää. Sairau
den, vian tai vamman ei kui
tenkaan tarvitse olla niin vai
kean, että se estäisi työnteon 
kokonaan, vaan että entisen 
työn jatkaminen on ylivoimais
ta ja työssä selviytyminen vaati
si kohtuuttomasti ponnisteluja. 
Eläkeoikeutta harkittaessa o te
taan lisäksi huom ioon ikäänty
misestä johtuvat tekijät sekä 
työstä aiheutunut rasittunei
suus ja kuluneisuus ja pitkäai
kainen raskaan työn tekem i
nen. Raskasta työtä ei ole mää
ritelty ammattialakohtaisesti.

Sellaisena pidetään työtä, joka 
on  tekijälleen raskasta ottaen 
huom ioon henkilökohtaiset 
om inaisuudet työssä selvityty- 
miseen. Raskaaksi työksi katso
taan sekä fyysisesti, paljon voi
maa tarvitsevat työt, että psyyk
kisesti raskaat työt. Myös työo
losuhteilla on merkitystä elä
keoikeutta harkittaessa. Yksi
löllisen varhaiseläkkeen saa
m inen edellyttää lisäksi, että 
hakija on lopettanut työnteon 
tai vähentänyt sitä huom atta
vasti. Ei myöskään ole m ahdol
lista aloittaa uutta, entisestä 
ammatista poikkeavaa työtä 
eläkkeelle siirtymisen jälkeen. 
Eläkkeellä ollessa saa olla vä
häisiä työtuloja, mutta tulot 
eivät saa ylittää sitä markka
määräistä rajaa, mistä työeläke- 
turva alkaa karttua eli 738,38 
mk kuukaudessa. Jos tulot ylit
tävät tämän rajan, yksilöllinen 
varhaiseläke lakkautetaan.

Mihin toim enpiteisiin on sit
ten ryhdyttävä. Jos (terveyden
tilan vuoksi) on vaikeuksia sel
viytyä työssään? Ensimmäiseksi 
on syytä käydä lääkärin luona 
tutkimuksissa ja keskustele
massa eläkkeelle jäämisen 
mahdollisuuksista terveydenti
lan vuoksi. Työkyvystä on pyy
dettävä lääkärin lausunto.

Tämän jälkeen täytetään Ke
lan paikallistoimistossa hake
mus varhaiseläkkeen ennakko- 
tai eläkepäätöksen saamista 
varten. Samalla voidaan täyttää 
myös työ- ja yrittäjäeläkelain 
mukainen hakemus lukuunot
tamatta maatalousyrittäjien elä
kelain mukaista hakemusta, jo
ka on tehtävä Kelan asiamie
hen luona. Hakemisen tekem i
seen on syytä varata aika, kos
ka hakemuksessa selvitetään 
hakijan koko työhistoria ja vii
meisen työn osalta työolosuh
teet hyvin tarkasti.

Eläkkeen hakemisvaiheessa 
kenenkään ei vielä tarvitse jät
tää työtään, sillä on syytä odot
taa eläkelaitoksen ennakko
päätös. Myönteinen ennakko
päätös sitoo eläkelaitosta V2 

vuoden ajan, jonka aikana 
eläkkeenhakijan on ratkaista
va, siirtyykö hän eläkkeelle vai 
jatkaako hän työtään. Jos 
myönteisen ennakkopäätök
sen johdosta valitsee eläkkeen, 
on vielä käytävä Kelan toim is
tossa ilmoittamassa työn lopet
tamisen tai vähentämisen ajan
kohta. Samalla haetaan yksilöl
liseen varhaiseläkkeeseen lisä
osa, rintamalisä ja m uut m ah
dolliset lisät.

Jos työnteon on lopettanut 
ennen eläkkeen hakemista, on 
yksilölliseen varhaiseläkkee
seen oikeus vain siinä tapauk
sessa, ettei työn lopettamisesta 
ole kulunut enem pää kuin yksi 
vuosi.
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Hylkäävään ennakkopäätök
seen on m ahdollisuus hakea 
muutosta valitusteitse.

Kansaneläkelain mukaisen 
varhaiseläkkeen suuruus mää
räytyy samalla tavalla kuin var
sinaisen työkyvyttömyyseläk
keen. Eläkkeeseen kuuluu 
pohjaosa ja siihen voidaan 
maksaa lisäosaa, asumistukea, 
rintamalisää, lapsikorotusta, 
puolisolisää ja myös apu- tai 
hoitolisää. Lisäosan suuruu
teen vaikuttaa eläkkeensaajan 
m uut eläketulot ja asumistuen 
suuruuteen lähes kaikki eläk
keensaajan tulot.

Työeläkelakien mukainen 
varhaiseläke määräytyy samoin 
perustein kuin täyksi työkyvyt
tömyyseläke.

Yksilöllistä varhaiseläkettä 
saava vapautuu eläkevakuutus
maksuista samalla tavalla kuin 
työkyvyttömyyseläkkeen saa
jatkin.

Kun eläkkeen hakemusvai
heet ovat ohi ja olette saaneet 
eläkepäätöksen käteenne, on 
se syytä lukea tarkoin. Kansa- 
neläkepäätöksestä selviää mm, 
mistä alkaen eläke on myön
netty’, eläkkeen osat, joista ko- 
konaiseläkkeenne muodostuu, 
tulot, jotka on otettu huom i
oon eläkkeen suuruutta mää
rättäessä, valitusosoitus ja ohje 
olosuhteissa tapahtuvista m uu
toksista ilmoittamisesta Kelan 
toim istoon eläkkeen tarkista- 
m istoimenpiteitä varten.

Kansaneläkkeenä maksetaan 
pohjaosaa 322 mk kuukaudes
sa, joka on kaikille samansuu
ruinen, ellei siinä ole varhen
nusvähennystä tai lykkäyskoro
tusta.

Lisäosa on eläkkeen tulosi
donnainen osa, mikä tarkoittaa 
sitä, että lisäosan suuruuteen 
vaikuttaa vain työeläkkeet ja 
niihin rinnastettavat korvauk
set. Yksinäisen henkilön täysi
määräinen lisäosa on 1428 mk 
kuukaudessa ja m olem pien 
puolisoiden saadessa eläkettä 
1157 mk kuukaudessa.

Lisäosa on eläkkeenosa, jon
ka määrä olosuhteissa tapahtu
neiden m uutosten vuoksi on 
tarkistettava eläkkeen myöntä- 
m isenkin jälkeen. Vuosina 
1984 ja 1985 kansaneläkeuu- 
distuksissa tapahtunut puoli
soiden tulojen eriyttäminen ja 
pääomatulojen ja vähennysten 
vaikutus lisäosaan poistui. Vel
kojen korkojen jääminen pois 
lisäosavuosituloista ei kuiten
kaan heti alentanut lisäosan 
määrää, vaan velkojen korko
jen nykyinen määrä tarkiste
taan vuosittain ja lisäosan ale
nem inen tapahtuu vähitellen 
vuoteen 1990 mennessä.

Lisäosan määrän tarkistami
nen voi tulla kysymykseen 
my7ös silloin, kun eläkkeensaa
jalle myönnetään työeläke tai

perhe-eläke tai työeläkkeen 
määrä muuttuu. Samoin p er
hesuhteissa tapahtunut m uu
tos ja yli 3 kuukautta kestävä 
sairaala- tai laitoshoito aiheut
tavat lisäosan tarkistamisen. 
Muutoksista on eläkkeensaajan 
itse ilmoitettava Kelaan. Koska 
pääomatulot eivät enää vaikuta 
lisäosan määrään, ei talletuk
sissa, vuokratuloissa ja maata
louden tuloissa tapahtuneista 
muutoksista enää tarvitse il
moittaa Kelan toimistoon.

Kansaneläkkeeseen voi kuu
lua myös seuraavia lisiä: rinta
malisä, jos on rintamasotilas- 
tunnus tai rintamapalvelutun- 
nus, lapsikorotus alle 16 v. 
lapsesta, puolisolisä, jos puoli
so perheenjäsenen, sairauden 
tai pienten lasten vaatiman 
hoidon vuoksi ei voi tehdä 
työtä. Jos eläkkeensaajan ter
veydentila huononee niin, että 
hän tarvitsee jatkuvasti toisen 
henkilön apua, voi kansaneläk
keeseen hakea apu- tai hoito- 
lisää.

Asumistuki on eläkkeenosa, 
josta on säädökset eläkkeen
saajien asumistukilaissa. Asu
mistuen määrä riippuu eläk
keensaajan tuloista, om aisuu
desta, asumiskustannuksista ja 
perhesuhteista. Asumiskustan
nuksia ovat vuokra, vastike, 
vesimaksut ja omakotitalon 
hoitomenot: lämmitys-, vesi- ja 
kunnossapitonorm ien mukaan 
sekä asunnon hankkimiseksi 
tai kunnostamiseksi otettujen 
lainojen korot.

Asumistuen määrään vaikut
taa eläkkeensaajan ja hänen 
puolisonsa tulot ja omaisuus.

Kansaneläkeuudistuksessa ta
pahtunut pääomatulojen vai
kutuksen poistaminen lisäo
sasta ei siis koske asumistukea. 
Asumistukea haettaessa on 
edelleen selvitettävä työeläk
keiden lisäksi talletusten ja vel
kojen määrä, vuokratulot, syy- 
tinki, maatalouden tulot ym. 
pääomatulot ja työtulot. Myös 
kansaneläkkeen lisäosa ja rin 
tamasotilaseläke otetaan huo
mioon asumistukivuositulona. 
Asumistuen hakijat eivät usein
kaan mielellään ilmoita säästö- 
tai korkeakorkoisilla tileillä 
olevien talletusten määriä. 
Koska asumistuki on eläkkeen 
tulosidonnainen osa ja sitä 
maksetaan vain vähätuloisim- 
mille, on talletukset selvitettä
vä. Kansaneläkelaitoksella on 
asumistukilain nojalla m ahdol
lisuus tarkistaa talletusten 
määrä myös suoraan pankista 
eivätkä pankit voi kieltäytyä 
tietojen antamisesta. Tarkistus- 
mahdollisuuden vuoksi ei ke
nenkään ole syytä jättää ilm oit
tamatta talletuksiaan. Talletus
ten korkotulo lasketaan talle- 
tukson 6000 markan ylim ene
vältä osalta.

Asumistuen saajan on ilmoi
tettava Kelan toim istoon asun
to-oloissaan, perhesuhteissaan 
ja tuloissaan tapahtuneista 
muutoksista tarkistushake- 
muksen tekemistä varten, jotta 
asumistuki voitaisiin muuttaa 
uusia olosuhteita vastaavaksi. 
Asumistukeen tulevan koro
tuksen voi saada vain 6 kuu 
kautta taannehtivasti. Jos m uut
tuneiden olosuhteiden vuoksi 
asumistukea on maksettu lii

kaa, eikä olosuhteissa tapahtu
neista muutoksista ole ajoissa 
ilmoitettu, aiheettomasti mak
settu asumistuki peritään taval
lisesti takaisin.

Asumistukilain mukaan asu
mistuki tarkistetaan aina myös 
kahden vuoden välein. Tässä 
asumistuen määräaikaistarkis- 
tuksessa asumistuen määrä las
ketaan uudestaan ottaen huo
m ioon tarkistusajankohdan 
asumiskustannukset, perheo- 
losuhteet, tulot ja omaisuus.

Jokainen joutuu asumiskus
tannuksistaan maksamaan 
osan ns. perusomavastuun, mi
kä on 1 940 mk vuodessa 162 
mk kuukaudessa. Jäljelle jää
neistä asumiskustannuksista 
maksetaan asumistukea 85 %■ 
Jos asumistukivuositulot ovat 
yksinäisellä henkilöllä suu
rem m at kuin 21 900 mk vuo
dessa ja puolisoilla 35 040 mk 
vuodessa, nousee eläkkeen
saajan om a osuus asumiskus
tannuksista. Tämä lisäomavas- 
tuu on 40 % edellä mainitun 
tulorajan ylittävältä osalta.

Asumiskustannuksille on 
myös määrätty enimmäis- ja 
vähimmäismääränsä. Jos asu
miskustannukset ovat kuukau
dessa enintään 195 mk, ei 
asumistukea jää maksettavaksi. 
Jos asumiskustannukset ovat 
suurem m at kuin 952 mk kuu
kaudessa ei ylimenevältä osal
ta asumistukea voi saada.

Kansaneläkelainsäädännös- 
sä on  tapahtunut viimeisen 
viiden vuoden aikana useita 
muutoksia. Uudistuksen tavoit
teena on ollut poistaa kansane
läkkeestä tarveharkinta, paran
taa vähimmäiseläketurvaa ja 
m uodostaa puolisoille henki
lökohtainen eläke. Uudistuk
sen aikataulu on ajoittunut 4 
eri vaiheeseen: I vaihe toteutui 
1.1.1980, 1981, II vaihe vv. 
1983 ja 1984 ja III vaihe v. 
1985. Uudistuksen IV vaiheen 
toteutum iselle ei ole vahvistet
tu aikamäärää. Tämän vaiheen 
tavoitteena on muodostaa 
eläkkeensaajapuolisoille sa
m ansuuruinen lisäosa kuin yk
sinäisellä ja ettei yli 3 kk kestä
vä laitoshoito tai sairaalahoito 
alentaisi lisäosan määrää.

Tämän vuoden alusta voi
maan tulleet uudet joustavat 
eläkkeet: varhennettu vanhuu
seläke ja yksilöllinen varhaise
läke täydentävät merkittävällä 
tavalla jo aikaisemmin voimas
sa olleita eläkkeitä antaen 
m ahdollisuuden valita eläk
keen alkamisajankohta.

Eläkkeelle aikovalle on siis 
useita ei eläkevaihtoehtoja va
littavanaan. Edullisemmasta 
eläkevaihtoehdosta on jo en 
nen hakem uksen tekemistä 
syytä neuvotella eläkeasiantun- 
tijan ja verotuksen osalta verot
tajan kanssa. ■

MITATIEDAT 
ELÄKEASIOISTASI?

Tiedätkö tarpeeksi? Tule lähimpään Osuuspankkiin. Palveluneu
vojamme on perehtynyt juuri eläkeasioihin. Saat tietää 
o ajoissa eläkeuudistuksista 
o omaisuuden hoidosta ja sijoituksista 
o lainopillisista pankkipalveluista 
o Osuuspankin jäsenyydestä ja muista erikoiseduista 
Tervetuloa!

OSUUSPANKKI
Lähellä eläkeläistä
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Kun Satopään 
koulu 
aloitti toimintansa
Se oli syksy 1924. Koko kesän olimme seuranneet 
koulurakennuksen vaiheita, me tulevat oppilaat ja 
pohdittu, voisiko tuolla tosiaan aloittaa syksyllä 
koulunkäynnin. Niin se vaan valmistui siihen kuntoon.

Uljaalta se näyttikin, tuo kaksikerroksinen rakennus 
peltoaukealla. Pihan reunaan istutettu koivurivistö näytti 
vielä varsin hennolta, mutta siitä ne kasvaisivat ja 
ylenisivät.

Lauri Mattilan ottam a kuva Satopään koulun ensim m äisistä  
yläkoululaisista -  niinkuin silloin sanottiin  -  keväällä 1925. 
Takarivi vas. veistonopettaja Juho Saari, Ilmari R iikonen, Into 
Kankare, Voitto Lahtinen, Oskari M ikkola, Frans M ikkola, Reino  
Levo sekä opettaja Hilda Virtanen. Seuraava rivi vas. Iida 
Mattila, Liisa Ylhäisi, Sisko Tuom inen, Siiri Koski, Taim i Lahti

taja, samasta kylästä kotoisin 
oleva Elli Liipola, joka pystyi 
antamaan niin paljon opetusta 
meille vanhemmille joukosta, 
että uuteen kouluun pääsim
me suoraan toiselle luokalle.

Minkälaisen opettajan nyt 
saisimme? Naisopettaja hän 
olisi ja tulisi Heinolasta, niin 
olim me kuulleet.

Sieltä he sitten jo pian tuli
vatkin, uuden koulun asuk
kaat: opettaja Hilda Virtanen, 
keski-ikäinen, lyhyehkö, nai
maton nainen ja hänen äitinsä. 
Alakoulun opettajaksi tuli Ma
tilda Haapasaari, hänkin jo kes- 
ki-ikäinen, pitkänpuoleinen, 
kiharatukkainen, hyvin erilai
nen kuin Hilda Virtanen. Miten 
keskenään sopisivat, ajateltiin, 

Kävimme koulua ulkoapäin ih- mutta olipa heillä kummalla-
mettelemässä, ja pian sinne jo kin oma kerroksensa asuttava-
päästäisiinkin. Yläluokille tuli- naan.
jät olivat käyneet Hongiston Hilda Virtanen hommasi
koulussa, me nuorem m at lehmän, jota hänen äitinsä hoi-
olimme kiertokoulun jälkeen teli ja kun he jonkin aikaa
olleet yhden vuoden Kirjasin ehtivät totutella uuteen oloon-
koulussa. Sitä pidettiin vain sa jo alkoikin koulu,
sen vuoden Kirjasin talossa, ja Tuntui jännittävältä saapua 
sinne oli saatu sellainen opet- upo uuteen kouluun. Hongis-

nen, Lahja Kankare, Taim i Tuom inen, ja Hilda Linden. Ist. 
keskellä vas. Väinö Lehtim äki, Heim o Linden, O lavi Nurmi, 
Huugo Koskinen, Olavi M ikkola, Uuno M ikkola, O iva Nurm i ja 
Tauno Tuom inen. Eturivi vas. Anna M ikkola, Lahja Satopää, 
Veera R iikonen, Rauha Ekm an (Korpiniitty), Tyyne Tuom inen, 
Katri Linden, Toini Tuom inen ja Aune Tuom inen.
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ton koulua käyneille se kyllä 
oli jo vanhaa rutiinia, mutta 
kyllä heitäkin varmaan uutuus 
viehätti. Meistä, Kirjasin vaati
mattomasta tilapäiskoulusta 
tulleille oli kaikki suurem - 
moista. Mutta oli yksi, joka tuli 
vain kotoa, vähän kiertokoulua 
käyneenä, Isoniityn Into. Tämä 
13 vuoden ikäinen, isokokoi
nen poika sai paikan ensim. 
luokan viimeisessä pulpetissa.

Hänen isänsä oli sanonut 
hänelle, että m ene nyt sinäkin 
sinne, kun koulu kerran m ei
dän maalle rakennettiin. Siitä 
olikin ollut Kirjasin koulussa 
kiistaa, kun Isoniityn Impi- 
tyttö väitti, ettei se ole mikään 
Satopään koulu, kun se on 
meidän maalla. Toiset taas piti
vät Liipolan koulu nimestä. 
Satopää oli vanhin ja tunnetuin 
talo siellä metsäkulmalla ja 
niin nimettiin koulu sen m u
kaan ja myös se seutu Sato
pään kulmaksi, vaikka se kuu
lui Liipolan kylään.

Niin vaan tuli Intokin sinne 
Satopään kouluun, olihan se 
sentään nimestä huolimatta 
heidän maalla. Hän oli hiljai

nen poika, jota pienem m ät po 
jat eivät saaneet suuttumaan, 
vaikka huutelivat hänelle: ”Ilk- 
kupulkku, Ilkkupulkku".

Me yläluokkalaiset nousim 
me portaat ylempään kerrok
seen ja pienet alakoululaiset 
saivat m ennä siihen alaluok
kaan. Sitä käytettiin myös voi
mistelusalina ja puutyöhuo- 
neena.
Opettaja Virtanen jätti pian voi- 
mistelutunnit alakoulun opet
tajalle. Hänestä ei tuntunut 
mukavalta huhkia oppilaiden 
edessä vlipainoineen. Kyllä me 
opettajastamme pidettiin, ei 
hän mikään ankara ollut, eikä 
kuritusta antanut. Pöydän kul
maan hän saattoi iskeä, ja yksi 
keppi kai katkesikin. Kyllä hän 
joskus kiivastui ja kasvot pu 
noittaen m eni huoneeseensa. 
Silloin oltiin hiljaa, ja hetken 
kuluttua opettaja palasi luok
kaan ja jatkoi opetusta, kun ei 
mitään olisi tapahtunut.

Olihan pojat väliin ilkikuri- 
siakin, ei se ihme jos opettajaa 
joskus suututti. Tuli myös vas
taan hankalia tilanteita, kuten 
silloin kun Koskisen Huugo

työnsi päänsä yläkerran portai
den kaiteen rakoon. Siitä tuli 
hätä ja hälinä, ja opettajaa haet
tiin apuun. Hän sitten yritti 
jotenkin auttaa ja Huugo itse 
yritti ja yritti ja onnistui vii
m ein pää ja varsinkin korvat 
punaisina vetäytymään pois 
ahtaasta paikasta. Silloin opet
taja antoi vakavat varoitukset 
kaikille enää sellaista tekem äs
tä, ja taisi se tapaus jäädä 
ainoaksi.

Ne ensimmäisen vuoden vä- 
litunnit tulee mieleen, kun ra
kennukselta tulleet lastut oli 
kerätty pihan sivuun ja me 
marssittiin sen pitkän lastuka- 
san päällä edestakaisin. Kyllä 
ne siinä vähitellen piukkaan 
painuivat. Sisällä meitä viehätti 
pitkä alaeteinen, jossa m e tytöt 
parittain harjoittelimme vuo- 
roaskelia, voimistelutunnilla 
opetettuja. Siitä se meni vähi
tellen jenkaksi.

Yläeteisessä oli välituntisin 
pallopelit käynnissä, kun siellä 
oli hyvää seinätilaa. Oli se 
pompotusta!

Ja kun lähellä oleva joki 
jäätyi, m entiin välitunneilla

jäälle luistelemaan, kengän
pohjilla vain, mutta hauskaa 
meillä oli!

Tunneillakin m eni mukavas
ti. Tyytyväisiä oltiin uuteen 
kouluun ja opettajaamme. 
Isänmaalliset laulut kajahteli 
laulutunneilla, oltiinhan jo 
jonkun vuoden ajan oltu itse
näinen kansa. Myös kauniita 
hengellisiä lauluja opettajam
me meille opetti ja laulatti 
kaksi- jopa kolmeäänisestikin. 
Hänellä oli innostusta musiik
kiin.

Näin se kului Satopään kou
lun ensim m äinen vuosi melko 
mukavasti ja tämä valokuva 
otettiin sen päätteeksi keväällä 
1925.

Hilda Virtanen toimi 24 
vuotta Satopään koulun opet
tajana, lopettaen vuonna 1948 
eläkeikään tultuaan.

Koulu lopetti toimintansa 
1969 ja vähäksi käyneet oppi
lasmäärät alettiin kuljettaa Har
maan kouluun.

Muistelivat Tyyne ja Lahja 
niitä ensimmäisiä oppilaita
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Tuomisen Kallesta 
kuntopyöräilijä

Kallen idea
Diakonissalaitoksen Urheilu
lääketieteen osastolla miehet 
tutustuivat nykyaikaisiin kun- 
nontestausjärjestelmiin. Heti 
kuntopyörän, tai oikeammin 
polkypyöräergom etrin selkään 
hypättyään totesi Kalle, että 
tällainen laite pitäisi olla koto
nakin. Kallen idean pohjalta 
tapahtui yhteydenotto Tunturi- 
pyörään, missä toimitusjohtaja 
Sippolainen oli välittömästi 
valmis lahjoittamaan Kallelle 
mainitun laitteen.

Turussa järjestetyssä pyörän 
luovutustilaisuudessa Tuntu
rin edustajat kertoivat, että 
kuntoiluvälineissä ollaan juuri 
siirtymässä pois ns. statusväli- 
ne -ajattelusta. Tässä mielessä 
Kallen tapaus sopi aivan erino
maisesti yhtiön uuteen toimin- 
taideologiaan: kuntoiluväli-
neet eivät enää ole tarkoitettu 
vain nuorille ja terveille, vaan 
ne auttavat suuresti esim erkik
si vanhusten toimintakyvyn 
säilyttämisessä. Tästä päästiin
kin helposti Kallen tapauksen 
problematiikkaan, josta asian
tuntijatkin ovat eri mieltä: on 
ko niin, että urheilu on kulut
tanut Kallen lonkat, vai niin, 
että urheilun ansiosta hän on

säilyttänyt toimintakykyisyy
tensä näin pitkään? Joka ta
pauksessa Kalle itse epäili, että 
ilman urheilua hän ei enää 
olisi tässä tilaisuudessa pohti
massa omaa toimintakykyään.

Hyvä kunto 
hämmästyttää
Niin Turussa kuin Helsingissä
kin ihmeteltiin joka paikassa 
mitalimiesten hyvää kuntoa ja 
vireyttä, oli urheilu sitten ku
luttanut heidän kehoaan tai ei. 
Niin lääkäreitä kuin urheilu- 
miehiäkin hämmästytti erityi
sesti m iesten erinom aisen 
tarkka muisti, sillä kummatkin 
kertoivat eläviä tarinoita Jesse 
Owensista, Paavo Nurmesta, 
Urho Kekkosesta ym. historian 
lehdillä vielä pitkään elävistä 
henkilöistä. Vain hetken mies
ten jutustelua seurattuaan huo
maa sivullinenkin, että henki
sen ja fyysisen terveyden lisäk
si urheilu on antanut heille 
myös hyvin ystäviä, kokem uk
sia ja muistoja. Ja sitä kuntoa, 
sitä on vieläkin niin paljon, 
ettei 50 vuotta nuorem m at tah
do pysyä perässä tänä päivänä
kään. Kokemuksesta puhuen,

Esko Heikkinen

Uusia rivitaloasuntoja
Kosken Tl. keskustaan Kuusjoentien varrelle.
Huoneistokoot 36 m2—83 m 2.
Varustetaso on korkealuokkainen ja jokaiseen huoneistoon 
kuuluu erillinen autokatos ja varasto.
RAKENTAA: Rakennusliike M atti Laakso Oy, puh. 841 600. 

Rahoitus ja esittely:
K osken Tl. Osuuspankki, puh. 841 311.
Rakentam inen aloitetaan elokuussa 1986 ja asunnot valmis
tuvat kesäkuussa 1987.

TURUN (lkv)

OP-Kiinteistokeskus °y
BRAHENK. 11 TURKU.
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Lukijoiden 
mielipiteitä
Viime talvena sai 461 Suomen kuntaa oman nimikko- eli 
perinneruokansa, näiden joukossa myös Koskikin. 
Niinkuin muistamme, valittiin Kosken nimikkoruuiksi 
paakelsi ja kräämi, jotka ovat vanhoja pitoruokia ja 
tarkoitettu samanaikaisesti syötäväksi. Tuossa alla 
nimim. S.N. kertoo tämän asian tiimoilta oman mielipi
teensä.

Perinneruoka?
Mitä sillä tarkoitetaankin, ei se 
mahdu yhteen sanaan tai lajiin. 
Minusta tuntuu, että siitä ka
kusta ”jäi veitsi jakajan kä
teen”. Aloitetaanpa vaikkapa 
"pastantista”, joka on ollut m o
nen m onen koskelaisen herk
kua ja parhainta ohrajauhoista 
keitettynä. Padassa tai kattilassa 
se ei sitten millään m einannut 
pysyä, kun "priiskui” niin ta
vattomasti. Tämän perinneruu 
an koskelaiset menettivät 
muualle. Hätkähdyttävää oli lu
kea, että Kosken pitojen koho
kohta -  tarkoitan aterioinnissa

-  "puljonki ja pironki” onkin 
Pöytyän oma perinneruoka. 
Onnittelen!

Kun 5-10 ikävuosinani kä
vin vanhempani mukana pi
doissa varsinkin Alikulmalla 
(Partelassa, Koivukylässä, Myl
lykylässä ja Tauselassa) jäi tä
mä puljonki ja pironki- 
vhdistelmä mieleeni siitä syys
tä, että en milloinkaan voinut 
edes maistaa sitä, mutta näin 
sen olevan herkkua aikuisille. 
Sama herkku tunnettiin myös 
Talolassa, Tapalassa ja Hongis
tolla, ja melko varmaan se

kuului mestarikokkien Anna 
Franssilan ja Taimi Urmaksen 
pitolistaan.

Ilman PERUNAA ei Koskella 
ole syöty, käytettiinpä sitten 
"kyytipoikana” suolasilakkaa 
tai silliä taikka voita. Kylmänä 
talviaikana paistettiin sianlihaa 
ja siitä tulevaan rasvaliemeen 
kastettiin perunaa tai kuivu
nutta nisukakkua ja suloisesti 
se lämmittikin.

Entä kesä? Emme kai halua 
unohtaa sitä kuuluisaa ”pia- 
poo”, josta Meeri Hailio ker
ran Koskelaisessa antoi teko- 
ohjeet. Siitä huomasimm e, m i
ten kovan työn takana se herk
ku oli. Jos vielä oli varaa savu
saunassa kypsytettyyn palvili- 
haan, oli heinäajan ateria kai
kille maistuva.

Lapsuusmuistoihini kuuluu 
erään naapurin mamman ker
tomus; hän kuuli tytön kysyvän 
leikkitoveriltaan: "Mitäs teilä 
tänäpän syärään?” Kun oli

lauantaipäivä, vastasi toinen 
tyttö: "Kriiskryynipuuroo ja sa- 
laattii”, johon ensimmäisen ty
tön tom era vastaus oli: ”Sam- 
maa meilläki”.

Löydä tästä nyt sitten yksi 
sortti. Tässäkin on vain pieni 
katkelma 65 vuoden ajalta.

Hatun nosto Karjalaan; sieltä 
ovat tulleet ihan omanimiset 
ruuat, esim. Karjalan paisti ja 
Karjalan piirakat.

Paljon on Koskella ollut tosi 
taitavia pitokokkeja ja sydämel
lisiä perheenäitejä, jotka koval
la työllä ja vaivannäöllä saivat 
vähästäkin niin maistuvaa suu
hunpantavaa, että muisto on 
jäänyt m ieleen ja kieleen. Joka
päiväinen leipäm me on m oni
puolinen ja Suuren Kiitoksen 
arvoinen lahja.

S.N.

Toimittajan nurkka

^ 7 * * |  • •  f  • • • •Vahan lisää 
potaskasta
Muistanemme, että tämän vuoden ensimmäisessä 
Koskelaisen numerossa meidän kaikkien tuntema 
Marjatta Väänänen kirjoitti 1881 pidetyistä Turun 
maatalousnäyttelyistä ja koskelaisen osuudesta niissä. 
Kirjoituksessa mainittiin, että torppari Joh. Suonummi 
osallistui näyttelyyn potaskan valmistajana, sekä 
kerrottiin lyhyesti että "potaska eli puuntuhka on 
kaliumia”. Eräs toinen "torppari”, Bruno Aalto 
Somerolta, jonka myös useimmat meistä koskelaisistakin 
tuntevat, soitti toimittajalle ja kertoi hieman laajemmin 
tästä lystikkäännimisestä aineesta.

Potaska siis tehtiin puuntuh- 
kasta, jota varten puut tietysti 
oli poltettava. Poltto tapahtui 
tavallisesti jonkin laakean kal
lion päällä, mistä tuhka oli 
helppo lakaista talteen. Puuta 
siinä hupeni paljon; isostakaan 
puuröykkiöstä ei kovin suurta 
tuhkakasaa tullut. Tätä tuhkaa 
sitten välillä kasteltiin ja välillä 
kuivattiin, kunnes siitä tuli 
melko valkeata jauhetta, joka 
sitten oli sitä potaskaa. Sitä 
käytettiin lasiteollisuudessa la
simassan sitkeyttäjänä, sekä 
myös metallien valmistukses
sa. Koskellakin oli ainakin Ta
palassa pari pienehköä potas- 
kanvalmistuspaikkaa ja Som e
ron puolella sitä valmistettiin 
vähän isommassakin mittakaa
vassa. Täällä potaskan osti 
Kuusjoella oleva Iloniem en la
sitehdas, joten menekkikin oli 
varma. Näin kertoili "torppari” 
ja tietäähän mies mistä puhuu. 
Kiitoksia!

Sitten hieman toisestakin 
asiasta. Olette varmaan huo
manneet, että tämän lehtem 
m e ulkoasu, eli ammattikielel
lä "taitos” on parin viimeisen 
num eron aikana huomattavasti 
kohentunut. Se ei johdu siitä, 
että toimittaja -  joka aiemmin 
yritti tehdä senkin hom m an -  
olisi taidoiltaan edistynyt, vaan 
asia on niin, että työn hoitaa 
nykyisin ammattimies; taiteilija 
Reino Kuikka Somerolta. Hä
nen piirtämiään olivat myös ne 
veikeät muulikuvat Lauri- 
Eemelin tarinassa Siihen ai
kaan kun meidän isä muulin 
osti. Reino Kuikka on  ns. graa
finen taiteilija, eli piirrostai- 
teen ammattilainen ja pystyy 
tältä alalta tekemään melkein 
mitä tahansa. Toivotetaan hä
net tervetulleeksi tämän leh
tem m e valmistajien joukkoon!
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Matti Laakso Oy rakentaa
AS OY HEMMILÄN Kuusjoentien
varteen Arkkitehtitoimisto
Raimo Reiman suunnitelman mukaan
Alueelle tulee 15 asuntoa.
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