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Arkinen aherrus ja tienistit
Poimintoja Ida Digertin päiväkirjasta 1894-97. II osa.

Turun läänin Kosken pi
täjän elämään kuului
vat kotoiset askareet ja työ

ansiot. Ne vaihtelivat vuo
denaikojen, sään ja tilan
teen mukaan. Naiset huo
lehtivat kotiaskareista. He 
olivat mukana istuttamassa 
ja nostamassa perunoita se
kä puimassa. Idan päiväkir
jassa oli mm merkintä, että 
Isontalon Elli ja Mäkelän 
Kustaa olivat "kesää kyntä
mässä”. Tarkoitettiinkohan 
sillä kesantoa?
(Otteita päiväkirjasta:)
— "8.VI.1894 Värkkinen oli 
meillä neulomassa. 15IX  
Koko viikko on oltu peru
noita kaivamassa pojat oli
vat tämä päivä ja  ottamas
sa, Ilolan Emma on ollut 
yhden päivän, Maija ja  
Palmuruusin Ida puoli 
päivää, Manda on ja  ollut, 
kun pääsi 15 p- karjasta 
pois.. Perunoita on vielä 
kesken. Kiirettä on. 17 p. 
Puolenpäivän ajoissa lop- 
pusivat perunat ottaa ylös 
Ketolan Ida oli eilen koko 
päivän perunoita kaiva
massa. 3X1.1984 .. pyykkiä 
on pesty’ ja  tapettu 2  m ul
likkaa .. Mattoja on paikat
tu ja  pesty’ ja  uusia pahet
tu. 11XII.1895 Olin pyyk
kiä klappaamassa.
19-V.1894 Tänään saam
me pumpustyykiset vaatteet 
valmiiksi. I V. On kaunis 
ilma, olimme mankelissa. 
Ruis on hyvin viheliäistä ja  
ruohoa on päiväpaisteisim- 
missa paikoissa. 16 p. Isä 
ja  Eli veivät päästäverettä- 
vän soffan, jonka  Eli teki,

maalata. Mäkiselle. Kun he 
tulivat takaisiin oli Ustei- 
nin trekoolissa paljon poi
kia ja  huusivat Eliä takai
siin.. 14.IV Isä osti meille 
sarssisen hamekankaan.. 
23 V. .. Maunolle ostettiin 
trikonen vaate kankas.
27.VI. .. Miesten vaate kan- 
kasta rakennetaan. Takki 
kankas loppu mennellä vii
kolla. 27. VIII. Tänään
puitiin viimeiset rukiit.” -  

Ida oli jo pakanaompelu- 
seurassa näyttänyt ompelu- 
taitonsa. Hän sai paljon ti
lauksia ja oli taloissa ja kar
tanoissa töissä. Ketolan
Sannalle hän teki kirjavan 
”simisetin”, E. Helinin rou

valle suvikapan ja Hilmalle 
vaatteita, röijyn Huldalle 
Koskella, Vyhtiselle monen
laista vaatetta sekä ompeli 
Lagerlundin Miinalle ja Ny
bergin rouvalle. Someron 
kansakoulun opettajattarel- 
le teki päällistakin, ompeli 
Menanderin Mandalle ja 
Sonaston kauppiaan rou
valle. Ida oli ompelemassa 
joskus useankin päivän ta
loissa ompelukone muka
naan: Kosken kartanossa 
erittäin usein, Someron 
Sorjon kartanossa, jonne 
unohti sateenvarjonsakin, 
Koivukylän pakarilla, Talo
lan Vilpulla, Simolassa, 
"värjälillä”, papilla, Sorvas-

ton Hyhköllä ja Vanhassa 
Mäkilässä, Patakosken Kle- 
mellä, Tapalan Vuotilla ja 
Postilla sekä Penttisellä vm:

23-XII.1894 Menin Hil
da Rautellin kanssa värjäli 
Vyhtiselle.. vaimo pyysi mi
nua ensin, mutta kun  en 
puhunut mitään., niin pyy
si hän Hildaa, mutta Hilda 
ei mennyt yksin., hän ei ole 
neulonut päällis vaatteita 
ja  minä en ole ollut yksin 
missään ja  olen vähän hi- 
ras ja  tottumaton. 17 p. 
Tänään puoli päivän aika
na pääsimme kotiin. Teh
tiin 23 paitaa jo ku  lakana 
ja  hantuuki 2  alushousut 2 
kolttia 1 röijy. H  ilta leikka- 
si pairat ja  lakanat ja  han- 
tuukit, teki paljon enem
män kuin minä , hän ei ol
lut turhan tarkka. Hihalta 
sain muutamia mönstäriä 
ja  minä annoin taas hä
nelle.. Hiha sanoi salaa 
kuulleensa että nahkuri 
Malmi nai toisen meistä ja  
isä auttaa sitte Malmia, 
hän sitte sanoi sanoneen
sa: ei mar hullummin kävi
si jos ne nyt vaan miehet 
saavat, kun ei ollenkaan 
sitä huova ja  toiset vehkoo- 
vat niin tavattomasti., isä

>

Idan Isoisä torppari Kaarle 
Danielinpoika Dikert. Toimi 
elämänsä aikana mm. 
lukkarina, koulumestarina 
ja kunnallislautakunnan 
varaesimiehenä.
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oli Malmin kanssa huonei
ta ostamassa vaikka ei siitä 
tullut kaicppaa. Värjälille 
ihmeteltiin niin kuin m uu
allakin sitä että niin vähän 
puhun.. Kosken palvelutyt- 
tö oli täällä ja  pyysi minua  
menemään maanantaina 
heille työhön.

27 p. Olen ollut Koskella 
tähän saakka työssä, eilen 
ehtoolla tuli pääni kipeäksi 
ja  olin kotona tämän päi
vän ..huomenna lähden 
aamulla varhain. Olen 
neulonut ruokasalissa ja  
syönyt rouvan ja  lasten 
kanssa, aamulla olen läh
tenyt 6  aikana ja  9  aikana  
taas kotiin lähtenyt, kyllä 
rouva tarjosi yösiaa, mutta  
minä en ollut sentään, 
kun kävelee sen verran 
mielellään. 1.XII. ..tulin 
Koskelta kotiin ja  lopetin 
siellä työni., rouva .. pyysi 
m inua tekemään hänelle 
jouluksi vaatteet jos vaan 
pääsee Turkuun ja  saa 
kankasta lupasi itse auttaa. 
17 p. Kosken rouva oli aa
mulla täällä pyytämässä 
m inua neulomaan hänelle 
hametta.. 21 p. Pääsin Kos
kelta kotiin rouva pyysi jos  
minä taas tulisin, kun hän 
tarvitsee. (Mielellään niin 
hyvälle rouvalle neuloo.)

16.IX.1895 Menimme 
Koivukylän pakarille ja  lei
päkauppiaalle neulomaan, 
isä oli viemässä, kun  niille 
ei itsellä ole hevosia. 21 p. 
Loppui työ. Siellä oli sisa
rukset rouva ja  fröökinä ja  
rouvan poika. Minä tulin 
jalkaisin kotiin., m inä kä
velen mielelläni, mylläri 
toi koneen ja  m uun tava
ran kohta jälkeen. 18.X. 
Tuotiin min kotiin Some
rolta, sain tuora kolme si- 
säänkirjoitettai 'aa kirjettä 
postiin. 20.XI. Manda meni 
Someron Sorjolle lapsen
hoitajaksi. Manda saa 110 
m, palkkaa vuodessa. 22 p. 
Menin sinne neulomaan. 
Mandan oli ollut koti-ikä- 
vä mutta se oli sentään jo  
mennyt ohitse. ” -

Idan isän Kaarle Kaarlen- 
poika Digert ei ollut 17 
vuoden jälkeen enää sahan- 
kirjurina. Pienen viljelysti
lan lisäksi hän sai tuloja 
vuokraamalla omistamiaan 
asuinhuoneita, olemalla 
meklarina ja muina sen kal
taisina. Hän hankki kyytihe- 
vosen ja ajoja hoiti hän

vuorotellen poikansa Eelin 
kanssa: Ida luetteleekin
isänsä toimia:

— "Isä on ollut suutarina, 
muurarina, seinä ja  katto 
maalarina, myllärinä kir- 
konväärttinä ja  sahankir- 
jurina, y.m. pienemmissä 
toimissa. Sahassa oli myös 
talo isän hoirossa ja  itsellä 
on ja  ollut vähän maita 
viljeltävänä.. Meklarin 
tointa on isä myös toimit
tanut melkein kaikissa 
suuremmissa avisjoneissa 
tässä paikkakunnalla. Isoi
sä tuotiin syksyllä 1893 
meille. Hän oli kanttorina 
Karinaisissa, eikä voinut 
virkaansa toimittaa.
16. II. 1894 sanoi sitte isäl
le: .. mistä olet niin paljon  
rahaa saanut, kun  olet 
poikas kouluttanut ja  an
nat muille vielä lainaksi.. 
6.III. .. ihmetteli, kun se 
Diikertti tulee niin hyvin 
toimeen vaikka kouluttaa 
poikaansakin eikä velkaa 
ole tehnyt.. Isä sanoi, suu- 
delliseen elämään ja  hie
noon syömiseen ja  juom i
seen menee paljon, kun pi- 
retään suuria kalasia ja  
aina juoraan. Mutta meil
lä ovat kaikki raittiita ja  
eletään säästäväisestä. Ka- 
rettuu sitte, kun toinen tu
lee hyvin toimeen ja  on  
puhras komento.

2.IV. Malmi on kari'ari 
ja  asuu meirän huoneissa, 
kun isä huusi ju u r i läheltä 
avisjoonista pienet huoneet 
ja  kan  an  Malmi tuli tänä 
vuonna Loimaalta ja  asuu 
siinä tuvassa nyt hyyryllä. 
Kanttori Leiman asuu ja  
meirän huoneissa. Kantto
rilla on sairauren tähren 
apulainen ja  rouva on  
kansakoulun opettaja. 
27.VI. Isä osti avisjonista 
emä hevosen varsoineen ja  
sian. 5  X. 1895 Isä arentee- 
rasi Leimannin maat. l.Xl. 
Tuli uusi apulainen kant
tori Leimannille ja  tuli 
meille asumaan. Eli oli ot
tamassa sitä Ypäjältä, hän 
saa yhden huoneen maitoa 
keittoa itse hänellä leipää 
ja  muuta. 10.XI. Isä ja  
M auno ovat vanhassa Mä
ki Iässä huutokaupan p i
dossa. 27.XII. 1895 Eli me
ni opettaja Blommia kyy
tiin Ypäjälle. 11.1.1896 Oli 
Eli ottamassa Korhosen 
hannoonia Mellilästä. Kor
honen sai myös lukkari-
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Sivu Kaarle Dikertin ajopäiväkirjasta.

Idan isä Kaarle 
Kaarlenpoika Dikert; 
sahankirjuri, kirkkoväärtti, 
suntio, huutokauppojen 
pitäjä -  varsin 
monitoiminen mies.

köörin valokuvataulun. 
Opettaja oli ehtoolla katso
massa, sitte soittivat. 
20.VI.1896 Oli koulun Ol
ka eli Olga Blom hevosta 
hakemassa, kun opettaja 
on kipeä ja  menee tohtorin 
tykö. 13-X. Isä kadotti siellä 
(käräjillä) kellonsa, jos jo 
ku vei tai jos hän sen p u 
dotti, 6  den aikana se oli 
vielä ollut hänellä. 19 p. 
Isä meni aamulla pikkuka- 
mariin ja  löysi sieltä pape

rikorista oman kellonsa 
kauniisti ruskean paperin 
sisälle käärittynä. Mikä ih
me! 15XI. 1897 Pertta Ha
kala kirjoitti että isoisä on 
muuttanut heille. Olimme 
siellä, Eli, Bertta ja  minä, 
isoisä oli ten ’e. Salminen 
oli Unikossa. 30.XI. Pastori 
oli täällä asuntoa pyytä
mässä tahtoisi jättää pappi
lan kylm ille"-

Idan isällä oli aina sääs
töjä. "Avisjoneissa” saattoi 
sijoittaa rahaa edullisiin os
toihin. Hän talletti kullekin 
lapselle kuin palkkana ko
tona tehdystä työstä noin 
200 markkaa. Janne sai 
osuutensa sijoituksena kou
lutukseen. Huoli toimeen
tulosta sai isän yrittämään 
monenlaista tienestiä, köy
hä hän ei halunnut olla.

Ida kirjoittaa lyhyesti. 
Mutta miten selkeän kuvan 
silti saakaan askareista ja 
yrittämisen mahdollisuuk
sista sekä siitä, millaisia töi
tä siihen aikaan tehtiin. 
Toimeen tultiin, kun oltiin 
suu säkkiä myöten ja pan
tiin sivuun aina jotain. 
Vaikka työpäivät olivat pit
kiä, silti jäi aikaa muuhun
kin, illanistujaisiin, jopa 
kesteihinkin.

Eila Tiuri
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Irmeli Salo

OP-90-tavoitekilpailun ensimmäiset 
väliaikatuiokset ovat valmistuneet.

Osuuspankit kilpailivat ensimmäistä 
kertaa myös vuoden Osuuspankin tittelistä.

Pitkien laskutoimitusten jälkeen kunnian 
sai Kosken Tl. osuuspankki, joka oli

kovan satfan 
kova voittaja ro (V> _=5 =^  O

Sarjajako uudistettu
Kilpailusarjat, joihin pankit 
taseensa ja sijaintinsa pe
rusteella on jaettu, on muo
dostettu uudelleen. Entis
ten kymmenen sijasta sarjo
ja on viisi. Näin sarjojen 
osanottajamäärät ovat nyt 
suuremmat eivätkä yksittäi
sen pankin luvut paina lii
kaa tulosten vertailuun käy
tettävissä sarjan keskiarvo- 
luvuissa.

OP-90 -tavoitekilpailun 
kilpailutoimikunnan pu
heenjohtaja, osastopäällik
kö Heikki Yli-Juuti OKLn 
liiketaloudelliselta osastolta 
sanoo, että kilpailun sään
nöt elävät eli muuttuvat

Kilpailu, sehän on suo
malaisilla verissä, ja 
terve kilpailu kannustaa tu

loksiin. Viime vuonna alka
neen OP-90 -tavoitekilpai
lun ensimmäisiä tuloksia 
puntaroitaessa oli lähes 
maalikamera tarpeen. Kär- 
kipaikoille näet oli jälleen 
tungosta kalkkiviivoille tul
taessa.

Kilpailun tarkoituksena 
on edistää yhteisesti sovit
tujen tavoitteiden toteutta
mista osuuspankkijärjestös
sä palkitsemalla hyvin me
nestyneiden pankkien hen
kilökuntaa.

Nyt menossa oleva kil
pailu on järjestyksessä jo 
kolmas ja kattaa kauden 
1.1. 1986-31. 12.1990.

kunkin jakson tavoitteiden 
muuttuessa.

Neljä kilpailulajia
Millä mittareilla osuuspank
keja sitten puntaroidaan?

"Kilpailulajeina ovat lii
ketoiminnalliset päätekijät 
eli kannattavuus, kasvu, ka- 
vavaraisuus ja taloudelli
suus. Painavin näistä on 
kannattavuus. Lisäksi mak
suvalmius on mukana siten, 
että heikko maksuvalmius 
estää palkinnoille pääsyn, 
vaikka pankki muuten me
nestyisi hyvin muissa lajeis
sa”, selvittää kilpailutoimi
kunnan sihteeri, liiketa-

louskonsultti Jussi Priha.
Pistelaskennassa käyte

tään järjestyssijalukuja ja la
jikohtaisia painokertoimia. 
Vuositulokset lasketaan sija- 
lukupistemäärien painoker
toimin painotettuina sum
mina. Vastaavasti lopputu
lokset lasketaan näiden ku
mulatiivisina summina. Jos 
usea osuuspankki saa sa
man sijalukupistemäärän, 
järjestys määräytyy kannat- 
tavuuspistemäärän perus
teella.

Kilpailun tuomaristo, 
OKLn johtokunta, voi pal
kintoja jakaessaan ottaa 
huomioon myös muita tu

lokseen vaikuttavia tekijöitä 
sekä tarpeen vaatiessa täy
dentää ja muuttaa kilpailun 
sääntöjä.

Kunniaa, kulttuuria 
ja taidetta
Kilpailussa jaetaan vuosit
tain kaikkiaan 23 palkintoa.

Neljänä ensimmäisenä 
vuotena palkinnot jaetaan 
kunkin vuoden tuloksen 
perusteella. Viidentenä eli

>
"On luonnollista tähdätä 
tuloksentekoon, koska se 
on pankin elinehto", 
toimitusjohtaja Urpo 
Kinnala sanoo.
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Tämä porukka nosti Kosken 
Ti. Osuuspankin Vuoden 
Osuuspankiksi.

viimeisenä vuotena punni
taan koko tavoitekauden tu
lokset. Palkittavien pank
kien lukumäärä suhteutuu 
kilpailusarjan kokoon. Pei- 
nimmässä ryhmässä palki
taan kaksi, suurimmassa 
seitsemän pankkia.

Palkintosijojen lisäksi 
voidaan antaan harkinnan
varaisia kannustuspalkinto
ja sekä kunniamainintoja 
erityisestä menestyksestä, 
vaikkei pankki varsinaiselle 
palkintopallille yltäisikään.

Väliaikapalkinnot ovat 
palkittavien osuuspankkien 
kaikille toimihenkilöille ja 
johtokunnan jäsenille jär
jestettäviä kulttuuritilai
suuksia.

Tilaisuuksia suunnitel
laan parhaillaan ja Heikki 
Yli-Juuti arvelee niiden pai
nottuvan teatterin puolelle.

Lisäksi palkitut pankit 
saavat komistuksekseen tai
teilija Raimo Heinon 
pronssiveistoksen Talkoo
tanssit. Vuoden Osuus-/ 
pankki saa saman veistok
sen, mutta suuremmassa 
koossa.

Kovan sarjan 
ykkönen
Vuoden Osuuspankiksi va
littu Kosken Tl. Osuus
pankki kilpaili sarjassa 21, 
jossa se kaikkiaan 60 osuus
pankin ryhmässä veti ko- 
meimman pistepotin.

"Sarja on kokonaisuu
dessaan kärjen osalta ylivoi
maisesti kovin. Siihen kuu
luu paljon vauraiden maa- 
seutupitäjien pankkeja, jot
ka ovat saavuttaneet omilla 
alueillaan vankan jalkansi- 
jan. Näiden pankkien tulos 
ei ole vain vuoden repäisy, 
vaan siinä heijastuu vuosi
kymmenien työ”, Heikki 
Yli-Juuti sanoo.

Vuoden Osuuspankiksi 
pankki pääsee vain kerran 
koko kilpailun aikana, joten 
ensi vuonna titteliä pitää 
hallussaan jo toinen pank
ki. Kärkkyjiä kyllä riittää.

Oikeat asiat 
puntarissa
Kosken Tl. Osuuspankki si
jaitsee vauraassa maaseutu- 
pitäjässä Turun ja Porin lää

nissä. Salosta ja Forssasta 
on kummastakin 30 kilo
metrin hujakka perille. Laa
jojen peltojen keskeltä put
kahtaa esille pienoinen taa
jama, ja tarkalleen sen kes
kipisteessä pitää osuus
pankki majaansa.

Siellä on ankara remontti 
menossa, kuinkas muuten 
tänä remonttien, saneeraus
ten ja laajennusten luvattu
na aikana. Pankki valmis
tautuu kovalla kiireellä ensi 
vuonna vietettäviin 70-vuo- 
tisjuhliinsa pistämällä pai
kat entistä ehompaan kun
toon.

Remontista huolimatta 
pankkitoiminta sujuu tulok
sekkaaseen tapaansa. Asiak
kaat seuraavat kiinnostunei
na työn edistymistä. Vaihte
lua tämäkin.

Toimitusjohtaja Urpo 
Kinnala loikkaa lautapinon 
yli toimittajaa vastaan. On
neksi olkoon Vuoden 
Osuuspankille! Oliko tieto 
valinnasta yllätys?

"Kilpailussa voittaminen 
ei ole pääasia, vaan menes
tyminen kilpailulajeiksi va

lituilla kriteereillä. Kysees
sähän on pankin elämä, ja 
juuri nämä tekijät pitävät 
pankin hengissä”, hän sa
noo. "Kilpailuun on tietysti 
helppo suhtautua myöntei
sesti, koska olemme siinä 
menestyneet.”

Urpo Kinnala on arvoste
luperusteisiin erittäin tyyty
väinen, koska ne hänen 
mielestään mittaavat juuri 
olennaisia asioita liiketoi
minnassa. Hän uskoo tavoi- 
tekilpailun olevan koko jär
jestölle suureksi hyödyksi 
auttamalla osuuspankkeja 
asettamaan toiminnalleen 
selkeät tavoitteet.

Talletuksissa hyvä 
kasvu
Kosken Tl. nippanappa 
3 000 asukkaasta reilut 75 
prosenttia pitää osuuspank
kia pääpankkinaan. Silti 
pankin asiakaskunta on 
pääluvultaan suurempi 
kuin koko pitäjän asukas- 
kunta, koska osa naapuri
kuntienkin asukkaista ja en
tisistä kuntalaisista asioi 
osuuspankissa.
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Kilpailulajit mittaavat 
liiketoiminnan 
olennaisia asioita

Pitäjä on vankasti maata
lousaluetta, vaikka palkan
saajien osuus asiakkaista al
kaakin olla voiton puolella. 
Silti maanviljelijöiden raha
virrat ovat edelleenkin pan
kin selkäranka.

Kosken Tl. Osuuspankki 
menestyi tavoitekilpailun 
kaikissa lajeissa hyvin. Eri
tyisesti talletusten 18 pro
sentin kasvu ilahduttaa toi
mitusjohtaja Kinnalaa. Tal- 
letuskanta oli viime vuoden 
lopussa lähes 95 miljoonaa 
markkaa.

"Kasvun suhteen olem

me yleensä olleet sellainen 
keskivertopankki, mutta vii
me vuonna talletukset pyö
rähtivät ylöspäin. Syynä oli
vat toisaalta kiinteistökaup
pojen kasvu, toisaalta kun
nan ja maatalousyrittäjien 
vähäiset investoinnit”, hän 
arvioi.

Perinteitä ja palvelua
Vuoden Osuuspankissa 
työskentelee yhteensä 12 
henkilöä. Talossa pitkään 
viihtyneitä on paljon. Yli

puolet henkilöstöstä on 
paljasjalkaisia koskelaisia, 
mitä Urpo Kinnala pitää 
etuna.

"Lähes kaikilla meillä on 
täydet ikälisät”, hän naurah
taa. Urpo Kinnalalla on ta
kanaan 24 vuoden rupeama 
osuuspankissa ja hänen 
kakkosmiehellään Timo 
Määttäselläkin jo 20 
vuotta.

Pankki on hiljakkoin 
teettänyt yrityskuvatutki- 
muksen. Sen mukaan asi
akkaat valitsivat Kosken Tl. 
Osuuspankin erityisesti sen

perinteiden ja palvelujen 
vuoksi. Perinteitä edustaa 
mm. pankin oma lehti Kos
kelainen, joka on ilmesty
nyt jo 34 vuotta.

Remontista huolimatta 
myös toimitilat koettiin 
viihtyisiksi. "Meillähän on 
ollut tässä perhepankki 
kautta aikojen”, Urpo Kin
nala huomauttaa.

Hänen mielestään on 
hieno oivallus kilpailulauta
kunnalta palkita pankin ko
ko henkilökuntaa, koska 
kunnia tulee silloin niiden 
osaksi, joille se kuuluu, li

"Meille tämä voitto on 
yllätys, koska hyvä palvelu 
on pienen paikkakunnan 
tutulle asiakaskunnalle 
luonnostaan lankeavaa", 
sanoo 18 vuotta pankissa 
työskennellyt Kirsti 
Lappalainen.
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Suomen linnuston toinen suuri 
kartoitus on alkanut

Myös Kosken osalta suoritetaan laskenta.
Tässä työssä kaivataan kuntalaisilta 

apuhavaintoja vuosien 1987 ja 1988 aikana. 
Tiedot voi lähettää suoraan 
allekirjoittaneelle tai oppilaiden välityksellä. 

Ota talteen ohessa oleva informaatio.

Edellinen lintukartasto 
valmistui 1970-luvun 
lopussa
Ensimmäisen lintuatlaksen 
maastotyöt tehtiin
1974-1979 yli 2000 vapaa
ehtoisen harrastajan työn 
voimin. Yli 500 sivuinen 
kartasto ilmestyi 1980-lu- 
vun alussa. Näin Suomen 
kaikkien aikojen laajin lin
tutieteellinen hanke tuli to
teutetuksi. Tuloksena oli 
235 pesimälajimme levin
neisyyskartat 10 x 10 km:n 
ruuduissa. Kaikkiaan ruutu
ja oli 3856, kun saariston 
luodotkin otetaan huo
mioon.

Työn valtavuutta kuvaa 
se, että havaintoja kertyi 
neljännesmiljoona. Suu
rimmat ongelmat liittyivät 
Pohjois- ja Itä-Suomen kai
rojen selvittämiseen. Alu
een omien harrastajien voi
mavarat eivät riittäneet laa
jojen selkosten havainnoin
tiin. Aukkoruutuja tuli 
myös jonkin verran eteläs
tä, esimerkiksi Koskelta.

Nyt tämä laiminlyönti on 
tarkoitus korjata.

Lintuatlasidean toi Suo
meen Martti Soikkeli, jonka 
työpaikka on Turun yliopis
ton eläintieteen laitoksella. 
Samoihin aikoihin perus
tettu Lintutieteellisten Yh
distysten Liitto (LYL) suh
tautui hankkeeseen aktiivi
sesti 28 jäsenyhdistyksen 
voimalla. Niiden toiminnal
lisuutta kuvastaa sekin, että 
vuosittain rengastetaan 
noin 200.000 lintua ja pöl
löille on rakennettu kym
meniätuhansia pönttöjä 
muiden tehtävien ohessa.

Atlaksen kannalta tärkeitä 
henkilöitä olivat ne, jotka 
kiersivät maamme syrjäseu
tuja ja lähettivät tietoja yli 
100 ruudusta. Havainnoitsi
joiden joukkoon mahtui to
dellisia työmyyriä, jotka sel
vittivät omasta ruudustaan 
lähes kaikki pesimälajit. 
Kartaston tietokonekäsittely 
suoritettiin Helsingin yli
opiston Laskentakeskuk
sessa.

Helmipöllö Hevonlinnan 
Haapaniemessä. Pöllöillä 
syvyysnäkökenttä on laaja 
ja lisäksi pää kääntyy 270. 
Tämä takaa tarkan ja 
nopean havaitsemisen.

Nyt kartoitetaan 
koko Eurooppa
1980-luvun lopun uusi 
haaste on koko Euroopan 
kattava Euroatlas. 50 x 50 
km:n ruuduista on tarkoi
tus selvittää pesimälinnus
ton ohella myös niiden 
runsaus. Suomessa työs
kennellään edelleenkin en
tisessä ruutukoossa.

Ympäristön tila näkyy 
lintukannoissa
Lintukartasto palvelee mo
nella tavalla nykyihmistä. 
Siitä voi helposti todeta 
oman kotipaikkakunnan tai 
lomaseudun lajiston. Lin
nuston tarkan levinneisyy
salueen tuntemus auttaa 
selvitettäessä ekologisia pe

ruskysymyksiä. Tiedot anta
vat myös aineistoa muutos
ten seurantaan. Linnut ovat 
ympäristön tilan monipuo
lisia ilmaisijoita, esimerkik
si ympäristömyrkkyjen vaa
rallisuus todettiin vasta kun 
eräät linnut alkoivat vähetä 
merkittävästi.

Talvehtimisalueilla sattu
neet katastrofit selviävät at- 
lastutkimusten yhteydessä 
seuraavana pesimäkautena. 
Ympäristömuutokset voi
daan siis todeta melkein vä
littömästi.

Uhanalaisuus tulee  
selvitetyksi
Suomen 235 lajista peräti 
38 on uhanalaista. Kaksi 
(viiriäinen ja heinäkurppa) 
on hävinnyt kymmenen vii
meisen vuoden aikana ja 
seitsemän on erittäin suu
ressa vaarassa. Heinäkurp
pa on nähtävissä yläasteen 
kokoelmissa. Erittäin uha
nalaisia ovat kiljuhanhi, 
merikotka, muuttohaukka, 
tunturipöllö, valkoselkätik
ka ja tunturikiuru. Atlassel- 
vitysten yhteydessä senhet
kinen tilanne voidaan tode
ta ja tehostaa säilymistoi- 
menpit^itä.

Olli Suominen

Tavi, Euroopan pienin sorsa, Reksuon allikossa. Satakunta 
allikkoa tarjoaa linnuille suojaisen lisääntymisympäristön.



N :0 2 -  Heinäkuu 1987 7

NAISTA KOLMESTA NUMEROIDUSTA RUU
DUSTA (674-28, 673-28 ja 672-28) KERAAN LINTU- 
TIEDOT JA VALITAN ETEENPÄIN. VAIN VARMAT HA
VAINNOT KELPAAVAT.

KAIKKIIN HAVAINTOIHIN ON SYYTÄ 
MERKITÄ TARKKA SIJAINTI RUUDUSSA. AJANKOHTA 
JA PESIMISVARMUUS. TÄMÄN ALUEEN ULKOPUOLELTA 
VOI MYÖS VALITTAA TIETOJA.

PESIMISVARMUUSINDEKSIT ( 1 - 8 )  NÄET 
ALLA OLEVASTA TAULUKOSTA. RUNSAUSLUOKAN ARVIOI
MINEN ON VAPAAEHTOINEN TEHTÄVÄ INNOKKAIMMILLE 
HARRASTAJILLE.

RUNSAUSLUOKAT Aoutaululdio ojnsausluokan arvioimiselle 
parien tiheyden tai etaeyyden avulla, kun 
parit takautuvat tasaisesti 100 km':lla.

Indeksi Pareja
Tiheys 

(pareja/ kmO
Parien
etäisyys

1 1-2 0.01-0.02 7-10 km
2 3-5 0.03-005 4.5-6 km
3 6-10 0.06-0.1 3-4 km

4 10-20 0.1-02 2-3 km
5 20-50 0.2-0.5 1.4-2 km
6 50-100 0.5-1 1-1.4 km

7 100-200 1-2 700-1000 m
8 200-500 2-5 450-700 m
9 500-1000 5-10 300-450 m

10 1000-2000 10-20 220-450 m
11 2000-5000 20-50 140-220 m
12 (5000-10000 

tai enemmän)
(50-100 

tai enemmän)
(100-140 m 
tai vähemmän)

PESIMISVARMUUSINDEKSIT 1-8 
PV Epltodennjköinen pe«mU:

1 Up paikalisena pesimaaikaan, 
todennäköisesti ei pesi ruodussa

Yksittäishavainto laista tyypillisessä 
pesimaympanstossa pesulta ruudussa 
mahdollista.

Todennäköinen pesinti
4 Samalla paikalla koiras eri paivma (pysyvä revwi]
5 Samalla paikalla naaras lai pan efi paivma Ipysyva re 

tai Intu kävi useasti todennäköisellä pesapakala

- rakentamassa pesaa
-  varoittelemassa, koska pesä tai poikue 

ilmeisesti lähistöllä
- näyttelemässä sapmfckoa
- hyokkailemassa
Pesä. jossa samanvuobsta rakennusmateriaaka 
tai ravmtoiatetU
Hau(omaia*ku pyydystetyta mnub

7 Epäsuori todiste van 
I. - samana «vuonna käytetty pesä

emo men pesään U  lahti pesasu
- u n  lentokykyiset poAaset >  irtu«*ot 

emo kanto nxHiu ptAssAe tai kusetti 
po*asten ukxste«a

- pesässä hautova emo
8 Suora todrsle pesnvasla

- po*aset aarttinal pesässä
- pesai K>ssa rmrta tai po*asu 

(9) Täytetty pesakortti M86 muna t»
poikaspesyeesta

KOSKEN KOULUKESKUSALUEEN PEIPPOREVIIRIT 1987

0  LAULAVA KOIRAS REVIIRISSÄ ELI PESIMÄPIIRISSÄ

REVIIREJÄ LÖYTYI KAIKKIAAN 15 8 HEHTAARIN ALUEELTA

ELI 187,5 PARIA / KM2 .

ENSIMMÄISET LAULAVAT PEIPPOKOIRAAT HAVAITTIIN ALUEELLA PERJANTAI

NA 10.4 . NAARAAT ILMESTYVÄT PARI VIIKKOA MYÖHEMMIN, USEIN VAPUN TIENOILLA.

LINTUJEN PARIMÄÄRÄ ON VARSIN SUURI OTTAEN HUOMIOON PUUSTON VÄ - 

HÄISEN MÄÄRÄN. PELKÄSTÄÄN KOULUKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ ON PEIPPOJA ENEMMÄN KUIN KO - 

KO KOSKEN KUNNAN ALUEELLA ON PÖLLÖJÄ TAI HAUKKOJA. PÖLLÖT OVAT RAVINNONKÄYTÖN SUH - 

TEEN SPESIALISTEJA, PEIPOT SEN SIJAAN OVAT GENERALISTEJA ELI KAIKKI KELPAA HYÖNTEI

SISTÄ SIEMENIIN. ERIKOISTUMALLA PÖLLÖT OVAT VÄLTTÄNEET LAJIENVÄLISEN KILPAILUN, MUT

TA OVAT SAMALLA HYVIN HAAVOITTUVIA, JOS JYRSIJÄKANTA ROMAHTAA.

SELVITYS PERUSTUI SOIDINHUHUILEVIEN YKSILÖIDEN 
TUNNISTAMISEEN. APUNA KÄYTETTIIN NAUHURIA PESIMÄPIIRIN LÖYTÄMISEKSI. ILMEISESTI MUU
TAMA ON VOINUT JÄÄDÄ HAVAITSEMATTA, SAMOIN LINTUJEN LIIKKUVUUDEN TAKIA JOKIN PARI ON 
VOINUT TULLA LASKETUKSI KAHDESTI.

PARIMÄÄRÄ OSOITTAUTUI MELKO SUUREKSI. JOS 18 
PARIA KOSKEN KOKOISELLA ALUEELLA VOI PITÄÄ SUURENA. TÄLLAINEN PARIMÄÄRA EI PYSTY SÄÄ
TELEMÄÄN MAINITTAVASTI PIKKUJYRSIJÄKANTOJA. HYVÄNÄ MYYRÄVUONNA PELKÄSTÄÄN PELTOMYYRIÄ 
VOI OLLA 600 YKSILÖÄ HEHTAARILLA. JYRSIJÄT KYLLÄKIN SÄÄTELEVÄT PÖLLÖJEN KANTAA.ESIMER
KIKSI VIIME VUONNA KUMPIAKIN OLI RUNSAASTI, MUTTA JYRSIJÄKANNAN ROMAHDETTUA EI PÖLLÖ
JÄKÄÄN OLE KUULUNUT TÄNÄ KEVÄÄNÄ.

YLEENSÄ PETOJEN MERKITYSTÄ LIIOITELLAAN.TEHOKAS 
SAALISTAJA KUITENKIN TUHOAISI MYÖS ITSENSÄ RAVINTOLÄHTEEN EHDYTTYÄ. HAUKKOJEN MÄÄRÄ 
ON TÄÄLLÄ VIELÄ PÖLLÖJÄKIN PIENEMPI .

Kuusjoki

Kuusjoki

KOSKEN TL YÖPETOLINNUT 1979

1 pari / 1065 ha
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Lennettiin leirikouluun...
Kuvakertomus Kankaan koululaisten käynnistä Kreetalla.

Kolme vuotta sitä oli suunniteltu ja 
valmisteltu, kerätty sitä varten varoja 
myyjäisillä, iltamilla ja talkootöillä. Kerran 
viikossa koulu iltaisin muuttui 
askarteluverstaaksi, jossa naisväki ompeli 
toisessa luokassa ja miehenpuolet 
nikkaroivat toisessa, kuten kuvista näkyy. 
Syntyneet tuotteet myytiin sitten 
joulumyyjäisissä ja niin niitä matkarahoja 
kertyi.

Kolmen vuoden aikana asia oli siis ehtinyt 
kypsyä, mutta arvaten siltikin oli jännitystä 
ilmassa, kun matka 20.4.-87 alkoi Kankaan 
koulun pihalta aamuyöllä klo 4. Matkaan 
lähti 14 oppilasta, opettaja Juha Rautoma 
vaimoineen sekä 6 muuta, omalla 
kustannuksellaan matkaavaa aikuista.

Finnairin kone nosti 
matkalaiset Helsinki- 
Vantaan lentoasemalta suo

raan Kreetalle keskelle Va
limena. Siellä he majoittui
vat Agios Nikolaos-nimi- 
seen kaupunkiin Mavrofos- 
hotelliin. Ylemmässä ku
vassa on näkymä tästä kau
pungista; siinä oppilaat ovat 
kanavan yli johtavalla sillal
la. Alemmassa kuvassa nä
kyy pieni osa hotellia, jon
ka parvekkeella ovat Jani,
Joona ja Antti. Ensimmäise
nä päivänä ei ollut muuta 
opiskelua, kuin tutustumis
ta kaupunkiin. Uimassa tie- 
tytsti käytiin Välimeressä.
"Aluksi vesi oli minusta kyl
mää, mutta kyllä siihen tot
tui.” (Sitaatti Tiina Mäen
pään päiväkirjasta).

Niin oli leirikoulu alka
nut onnellisissa merkeissä 
ja jatkui yhtä mukavasti.
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Mutta kun kyseessä kerran 
oli leirikoulu, niin ei se ol
lut pelkkää lomailua ja le- 
kottelua etelän auringossa, 
vaan mukana oli opiskelu
akin. "Samalla pidimme 
oppitunnin, joka kertoi mi
nolaisesta kulttuurista.” 
(Anna-Kaisa Väinölä). Joka
päiväinen päiväkirjojen kir
joittaminenkin kuului ope

tusohjelmaan. Opiskeluksi 
voi lukea myös erilaiset tu- 
tustumisretket saaren alu
eella. Oppilaat kävivät mm. 
Kritsan kylässä, josta alla- 
oleva kuva on otettu. Siellä 
oli useita tuollaisia ihan 
pieniä rukoushuoneita, joi
hin mahtui sisään vain 
muutama ihminen. "Kyläs
sä oli kaikenlaisia tekstiili-

puoteja. Minä ostin kortteja 
ja käsintehdyn käsilaukun.” 
(Miina Rantanen).

Luonnollisesti uinti ja au
ringonotto kuuluivat jokai
sen päivän ohjelmaan. Eri
laisia pallopelejäkin pelat
tiin. Erittäin tärkeä toimitus 
oli tietysti ruokailu ja sikä
läistä ruokaa pidettiin var
sin hyvänä. Tavallisesti ruo

kailu tapahtui Zeus-nimi- 
sessä tavernassa, paitsi aa
mupala saatiin hotellista.

Mereen ja myrskyynkin 
saatiin tuntumaa, kun käy
tiin pienellä laivalla Spina 
Longan saarella, josta on 
otettu allaoleva kuva. Saa
rella on aiemmin ollut spi- 
taalisairaala, jonka toiminta 
loppui 1957. Siellä on jäl

jellä myös vanha linnake, 
jota sekä venetsialaiset että 
turkkilaiset ovat pitäneet 
tukikohtanaan. Samalla 
matkalla käytiin myös 
Eloundan kylässä, jossa syö
tiin lounaaksi porsaankyl
jyksiä. Paluumatkalla yllätti 
kohtalainen myrsky purjeh

tijat. "Minä pelkäsin välillä, 
että laiva kaatuu, mutta 
hauskaa se oli.” Qoona 
Rantanen). Merimatkalla 
nähtiin rantakallioissa usei
ta luolia, joiden kerrottiin 
olleen muinaisten meriros
vojen piilopaikkoja, eräästä 
niistä allaoleva kuva.

Myös tehtiin kiertoajelu 
Heraklionin argeologiseen 
museoon ja Knossoksen 
palatsialueelle. "Siellä oli 
paljon restauroitu seiniä, 
freskoja ja paljon muuta. 
Näimme myös kuningas 
Minoksen kivisen valtaistui
men.” (Katja Salonen). Pa-

latsialueelta löytyi myös 
maailman vanhin laatoitettu 
tie, joka näkyy seuraavassa 
kuvassa. Tämän kuvan otto
paikasta hieman oikealle 
oli ollut myös maailman 
vanhin teatteri. Niillä main 
sitä on hääritty jo pitkään 
kulttuurihommissa! [>
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Eräs retkikohde oli koko 
Euroopan eteläisin kaupun
ki Ierapetra. "Matkalla pik
ku kyliin menimme vuori- 
tietä pitkin. Välillä kun kat
soi alas näkyi kauhea rot
ko.” (Teija Ahola). Anatoli- 
nimisessä kyläsä retkeläiset 
tapasivat kylän papin, joka 
oli nimeltään Papa Petros.

Hän ei saanut mitään palk
kaa papinvirastaan, mutta 
elätti itseään maalaamalla 
ikoneja ja keittämällä raki- 
juomaa, joka vastaa suun
nilleen meikäläistä pontik
kaa, sekä tietysti myymällä 
niitä. Hänelle se oli aivan 
laillista puuhaa. Hänen ku
vansa on tuossa alla.

Ierapetrassa he söivät Ak- 
ropolis-tavernassa ja meni
vät sitten uimarannalle, 
mutta tuuli oli jälleen kova 
ja hiekka pöllysi niin hur
jasti, ettei olo rannalla ollut 
kovinkaan hauskaa. Paluu
matkalla he käväisivät erään 
autiotalon puutarhassa poi
mimassa sitruunoita kotona 
valmistettavaa vappusimaa 
varten. Ilmaisia ja taatusti 
myrkyttömiä hedelmiä kuo
naan myöten! Kannattaa 
myös mainita, että kun tä
mä oli viimeinen opastettu 
retki kankaalaisten leiri-

kouluajalla, niin opas läh
tiessään kehui, ettei niin 
hyvin käyttäytyneitä leiri
koululaisia hän ennen ollut 
opastanutkaan. Toivottavas
ti hän ei sano niin jokaisel
le oppilasryhmälle!

Tämän jälkeen leirikoulu 
jatkui vielä pari päivää. Op
pilaat kävivät mm. vierailul
la toisten leirikoululaisten 
luona hotelli Arkissa ja oli
vat samalla uimarannalla 
uimassa ja ottamassa aurin
koa. "Otin vähän aikaa au
rinkoa, niin että harmikseni 
naamani paloi ihan kauhe

aksi.” (Saija Luhtala). Erää
nä iltana he kävivät katso
massa kreetalaisia häitä. 
Siellä on sellainen tapa, et
tä jokainen vieras saa n.s. 
"tyllin nyytin”. Kankaalaisil- 
le kuitenkin riitti enää pie
ni, hieman oudolta maistu
va leivänpala.

Viimeisenä varsinaisena 
leirikoulupäivänä oppilaat 
olivat piirtämässä ja maalaa
massa Pohjattoman järven 
luona. "Vaikka tuon järven 
nimi on Pohjaton järvi, se 
on pieni ja 64 m syvä.” (Ka
ti Knuutila). Iltapäivän oh
jelmassa oli jälleen uintia 
sekä polkuveneellä ajelua. 
Illalla sitten lähdettiin ”vol- 
taamaan”. Mitä se semmoi
nen on? "Voltaus on sellais
ta, kun paikalliset ihmiset 
eli kreetalaiset laittavat 
päälleen parhaat vaatteet ja 
lähtevät ulos kävelemään.” 
(Päivi Rauhala). Ahaa, se on 
siis eräänlainen sikäläinen 
seurustelumuoto. Tapansa

kullakin.
Seuraavana aamuna alkoi 

matka Iraklionin lentoken
tältä kohti koti-Suomea, 
jonne saavuttiin noin 4 ja 
puolen tunnin kuluttua. 
Myöhemmin pojat kertoi
vat, että parasta lentomat
kassa olivat lentoemännät! 
Vaan eipä mitä; päiväkirjoja 
lukiessa huomasi, että tyttö
jenkin mieleen oli kreeta- 
laispojista jäänyt yhtä ja 
toista...

Kaikki olivat kuitenkin 
yhtä mieltä siitä, että matka 
kokonaisuudessaan oli erit
täin onnistunut, eikä huo
noa puolta siitä löytynyt ha
kemallakaan. Ilmeisesti jo
kainen mukana ollut muis
taa matkan vaiheet koko 
ikänsä. Ja jos unohtuu, niin 
ovathan ne päiväkirjat. 
'Ikävää oli, että leirikoulu 
oli päättynyt, mutta muka
vahan oli tulla kotiinkin.” 
(Teija Ahola).

Osuuspankkien vuoden 1987 
kansainvälisen kuvaamataito- 
kilpailun palkitut
Kilpailusarja 1 5 - 1 8  vuo- Lisäksi sarjoissa jaettiin Manni.
tiaat: tunnustuspalkinnot seuraa- Kilpailun tuomariston
1. Tuija Matikainen ville: muodostivat kuvaamatai-
2. Elisa Tuhkanen Päivi Salmi, Maarit Rouna, don opettaja Evi Koski, tai-
3. Outi Hokka Pauliina Olkinuora, Noora teilija Martti Vainio ja reh-
Kilpailusarja 1 1 - 1 4  vuo- Uotila, Markku Tuominen, tori Tellervo Pakkanen, 
tiaat: Juha Reunanen, Mikko Salo-
1. Antti Ylitalo nen, Joona Rantanen, Teija
2. Hanna Virtanen Kujanpää, Kalle Lähteenmä-
3. Anna-Kaisa väinölä ki, Eeva Okko, Anu Ahti,
Kilpailusarja 6 - 1 0  vuotiaat: Marjaana Manni, Jari Lauri-
1. Heidi Vlasov la, Kirsi Jokela, Tiina vataja,
2. Eevi-Mari Rantanen Rauno Rantanen, Marika
3. Helena Manni ja Elina Salonen, Katri Levonen ja 
Anttila Juha Knuutila ja Jaakko
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Kutsu entisille 
koskelaisille
Koskelaisseura eli Kosken Tl kotiseutuyhdistys 
järjestää Kosken Kohauksen yhteydessä 
lauantaina 25. 7. Talolan koulussa muille 
paikkakunnille muuttaneiden entisten 
koskelaisten tapaamistilaisuuden. Pääasiana on 
"kohtalotovereiden” kohtaaminen ja 
vapaamuotoinen keskustelu, mutta hieman 
järjestettyäkin ohjelmaa on luvassa. Tilaisuus 
pidetään iltapäivällä, sen tarkempi ajankohta 
riippuu muiden kohausohjelmien ajoista, jotka 
eivät tätä kirjoitettaessa ole vielä selvillä. 
Tervetuloa siis yhteen kaikki te, joita yhdistää 
kerran koettu koskelaisuus!

Kaskukilpailu
Jojonkin aikaa on eri piireissä Koskella ollut 
puhetta oman kaskukokoelman hankkimisesta 
myös Koskelle. Koskelainen-lehti haluaa osaltaan 
edistää tätä hanketta ja julistaa täten kaikille 
avoimen koskelaisperäisten kaskujen 
keräämiskilpailun. Kilpailuaika kestää syyskuun 
loppuun 1987, mutta toki sen jälkeenkin 
Koskelainen mielihyvin ottaa kaskuja vastaan. 
Kaskut voi kirjoittaa joko käsin tai koneella, eikä 
paperin laadullakaan ole paljon väliä, kunhan 
kirjoituksesta vaan selvän saa. Mikäli joku haluaisi 
mieluummin kertoa kaskut suullisesti, niin 
sovittaessa voi Koskelaisen toimittaja käydä 
ottamassa niitä nauhalle. Kaskut voi lähettää joko 
Kosken Tl Osuuspankkiin tai toimittajalle Matti 
Heinoselle os. Hongisto, 31500 koski Tl. 
Osuuspankki on luvannut palkita parhaat 
kaskujen lähettäjät. Siispä kaivetaan oman pitäjän 
hauskat sattumukset ja sanonnat esiin 
muistilokeroista ja iloisesti hörähdellen 
lähetetään kilpailuun!

VUODEN OSUUSPANKKI!
• Talletukset yli 100 miljoonaa markkaa.

• Halvat luottokorot ja hyvät luoton
saanti mahdoll isuudet.

• Luotonvarausprovisiota ei peritä.

Cp KOSKEN T.L. OSUUSPANKKI
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Eräs rengasmatka
Yrjö Väinölä:

Oli kevättalvi 1956. Lumet alkoivat pelloilta 
lähteä ja paljastua musta multa. Tuli siinä 
Helmin kanssa esille sellainen juttu, että jos 
tekisimme pienen huvireisun pohjoiseen. 
Mutta se oli pikemmin sanottu kuin tehty, 
koska nuo lehmät olivat esteenä, ilman 
pätevää kotolaista niitä ei voisi jättää. Kun 
sitä asiaa alettiin pohtia, niin Helmi tiesi, 
että Laakson Einolle oli tullut 
emännöitsijäksi eräs nainen, nimeltään 
Helmi Tammi. Einon Elli-emäntä kun oli 
kuollut, eikä Eino tullut ilman naisten apua 
toimeen, koska ei osannut lypsää lehmiä. 
Helmi kävi eräänä päivänä Laaksolla ja 
saikin Tammin Helmin suostutelluksi 
meillekin lehmiä lypsämään sillä aikaa, kun 
me olisimme retkellä. Kun sitten saatiin 
Saarelan Arvi kotolaiseksi, niin Tammin 
Helmin ei tarvinnut tehdä muuta kuin 
käydä lypsämässä ne lehmät, hänen 
kortteeri paikkansa olisi Laaksolla.

Asia lyötiin lukkoon. 
Matkan oli määrä kes
tää viikon. Turussa käydes

säni ostin rautatieasemalta 
Suomen kulkuneuvot-nimi- 
sen kirjan, jota rautatiehalli
tus kustansi. Siitä sain las
kettua matkat ja niiden hin
nat. Matkasuunnitelma tuli 
valmiiksi ja esitin sen koto- 
laiselle, lehmien lypsäjälle 
sekä tietysti Helmille.

Matkamme alkoi 18.6., 
siis viikkoa ennen juhan
nusta. Menimme postiau
tolla Mellilään, jossa ostin 
liput Rovaniemelle. Melli- 
lästä sai siihen aikaan vielä 
ostaa lippuja. Juna, jossa 
reissumme aloimme oli pi
kajuna, ja liput myyneen 
asimamiehen jutun mukaan 
sellainen juna, jolla piti 
päästä aina Rovaniemelle 
saakka, mutta toisin siinä 
asiassa kävi.

Me istuttiin vaunussam
me ja katselimme maise
mia. Minulle ne maisemat 
olivat jo vanhoja tuttuja, 
mutta Helmille uusia. Kun 
sitten illan suussa olimme 
lähellä Oulua, tuli konduk
tööri vaunuun ja ilmoitti,

että tämä juna jääkin Ou
luun, ja niiden matkustajien 
jotka aikovat jatkaa matkaa, 
täytyy ottaa kaupungilta ma
japaikka ja leimauttaa liput 
asemalla. Hämmästyin tästä 
asian käänteestä, mutta ei 
siinä muu auttanut, kuin 
lähteä hakemaan sitä kort
teeria. Käytiin siinä parissa
kin matkustajakodissa kysy
mässä, mutta ne olivat täyn
nä matkalaisia. Olin kerran 
ollut yhden yön Oulun 
Kaupunginhotellissa urhei- 
lureissullani, mutta silloin 
sen maksoi urheiluseura. 
Sieltä se majapaikka meille 
nytkin heltisi, mutta kallis 
se oli meikäläiselle.

Aamulla 9 tienoissa mat
kamme sitten jatkui tavalli
sella junalla Rovaniemelle. 
Tämä 240 km:n matka tait
tui kuitenkin mukavasti. 
Joltakin asemalta tuli ju
naan eräs rouva pienen tyt- 
tärensä kanssa siihen sa
maan vaunuun, missä me
kin matkustimme. Hän oli 
kova juttelemaan, kertoi 
asuvansa Ruotsissa, vaikka 
olikin suomalainen, mutta 
hänen miehensä oli ruotsa

lainen. Rouva oli ollut lo
malla Suomessa omaisiaan 
tapaamassa. Hän oli men
nyt Ruotsiin sodan aikana 
pommituksia pakoon ja 
mennyt siellä naimisiin 
ruotsalaisen kanssa. Siinä 
jutellessa hän kysyi mihin 
me olimme matkalla. Kun 
vastasin, että Rovaniemelle 
ollaan menossa ja sieltä pi
täisi hakea majapaikkakin, 
kun vasta huomenna jat
kamme matkaamme. Rouva 
silloin ehdotti, että jos me
nisimme samaan hotelliin, 
kun sellainen ensin löyde
tään. Suostuimme tuu
maan. Kun juna sitten py
sähtyi Rovaniemen asemal
le, lähdimme junasta ase
malaiturille. Silloin rouva 
huomasi, että häneltä oli 
jäänyt käsilaukku vaunuun. 
Sanoin, että kyJlä minä 
juoksen hakemassa sen, 
mutta rouva meni itse ja 
laukku löytyi, ei kukaan sa
massa vaunussa matkannut 
ollut sitä kähveltänyt.

Sopivan matkustajakodin 
löysimmekin heti. Se oli 
nimeltään "Lappi” ja sieltä 
huoneet järjestyivät. Katse

limme sitten siinä Rovanie- 
meä sen iltapäivän. Syö
mään menimme erääseen 
ravintolaan ja tilasimme 
vahvan aterian, koska oli 
kova nälkä. Hiukan oudon 
makuisia olivat poron lihas
ta valmistetut lihapullat, 
mutta nälkäinen tottuu kyl
lä outoonkin makuun.

Saksalaiset olivat sodan 
aikana hävittäneet Rovanie
men, polttaneet talot, vain 
13 taloa oli jäänyt jäljelle. 
Kylä oli uudelleen raken
nettu jo melkein valmiiksi. 
Matkustajakodin rouva ker
toi, että kun he tätä taloa 
rakensivat, niin puutavara 
ja muut rakennusaineet oli
vat kiven takana ja hirmui
sissa hinnoissa.

Meillä oli vielä illalla ai
komus mennä Ounasvaa
ralle, jossa talvisin pidetään 
hiihtokilpailuja, mutta alkoi 
sataa tihuttamaan ja se rei- 
su jäi tekemättä. Sänky veti
kin jo kovasti puoleensa.

Seuraavana päivänä 20.6. 
lähdimme postiautolla Ro
vaniemeltä klo 12.25 Ranu- 
an kautta Pudasjärvelle. Sii
nä autossa oli rahastajapoi-

W
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ka, joka aina heitti rullalle 
käärittyjä postipaketteja tien 
vieressä olleisiin laatikkoi
hin. Auto ei yhtään hiljentä
nyt, mutta aina pojan heittä
mät paketit menivät laatik
koihin. Auto ajoi kovin, lä
hes sadan kilometrin tunti
vauhtia, mutta tiekin oli si
leätä ja hyvässä kunnossa. 
Maisemat olivat ilmeisesti 
valtion omistamia metsä
maita. Oli suuria, puhtaaksi 
hakattuja aloja, joista koi
vutkin oli hakattu maahan 
ja jätetty siihen, vain kuusi- 
ja mäntypuut oli korjattu 
pois. Kun sitä koivujen jät
töä eräältä mieheltä kyse
lin, vastasi hän, ettei niillä 
ole täällä mitään arvoa.

Sitten tuli vastaan posti- 
asema, sellainen pieni
mökki. Auto pysähtyi, eikä 
kuljettajalla ollut mitään kii
rettä, joi vaan kahvia kai
kessa rauhassa. Mutta sitten 
taas lähdettiin ja lujaa.

Pian kuitenkin tuli äkki- 
pysähdys, kun tiellä mutkan 
takana oli 7 hevosta, jotka 
kaikessa rauhassa söivät 
ruohoa tien penkalta. Kau

empana tiestä ei mitään 
ruohoa ollutkaan, muuta 
kuin kanervia. Ensin hevo
set eivät millään tahtoneet 
antaa tietä autolle, mutta 
väistyivät lopulta sen verran 
että auto niiden välistä pää
si menemään. Sitten läh
dettiin taas ajamaan, mutta 
ei montaa kilometriä ehdit
ty mennä, kun tiellä seisoi 
mies, joka tuli kyselemään 
kuljettajalta, että oletko sinä 
nähnyt sitä meidän ruunaa 
sielläpäin? Kuljettaja sanoi, 
että näinhän minä, niitä oli 
7 hevosta ja teidänkin ruu
na näkyi joukossa olevan, 
eikä meinannut millään an
taa tietä.

Pudasjärvelle ehdittiin 
17.45. Se oli rauhallinen 
paikka, yövyimme matkus
tajakodissa, joka oli sellai
nen tiilirakennus. Alaker
rassa oli ruokala, jossa me
kin kävimme syömässä ja 
nukuimme yläkerrassa kai
kessa rauhassa.

21.6. lähdettiin klo 11 
Pudasjärveltä kohti Kajaa
nia. Tiet olivat paikoitellen 
huonoja, osa uudisteitäkin,

sepeliä ja kiviä vielä pinnas
sa. Siinä ei voinut ajella sa
taa kilometriä tunnissa, oli 
mentävä hiljaa. Ajettiin 
Puolangan ja Paltamon 
kautta ja oltiin Kajaanissa 
klo 16.45. Yökortteeri saa
tiin eräästä matkustajako
dista, mutta se oli rauhaton 
paikka. Sällit siellä käytävil
lä mekastivat koko yön, 
niin ettei saatu yhtään nu
kutuksi, mutta oltava siellä 
oli, kun kerran oli tullut 
sellaiseen pesään. Mutta se 
päätettiin, ettei toista kertaa 
tulla mokomaan paikkaan. 
Jäi myös tutustumatta koko 
Kajaaniin, vaikka eipähän 
siellä paljon tainnut tutus
tumista ollakaan.

22.6. oli lähtö Kajaanista 
7.45 junalla Kuopioon, jon
ne saavuttiin klo 13. Yö
vyimme matkustajakoti 
"Kotikoivussa”, joka oli siis
ti paikka. Oli juhannusaat
to, sääkin aivan loistava, ja 
niin mekin suunnistimme 
Väinölänniemen urheilu
kentälle, jossa oli kokko- 
juhlat ja kansaa paljon. Siel
lä kun niitä järviä on pal

jon, niin laivat aina ohi kul
kiessaan töräyttelivät pille- 
jään. Olin sillä samaisella 
kentällä aikoinani juossut, 
siinä olikin hyvä rata, vaik
ka olikin vain santarata.

Oli juhannuspäivän aa
mu, kun lähdettiin Kuopi
osta 6.45 moottorikiitoju- 
nalla Riihimäelle. Se juna 
meni pehmeästi kuin kissa, 
se ei kolissut, eivätkä vau
nujen pyörät olleet ollen
kaan kahdeksankanttiset. 
Riihimäeltä jatkettiin tavalli
sella junalla Mellilään ja 
sieltä linjurilla kotiin, sinne 
ehdittiin klo 20 illalla.

Lehmät oli lypsetty, lyp
säjä oli lähtenyt. Löysimme 
ulko-oven avaimen vaikka 
lypsäjä oli sen piillottanut, 
sitä hän myöhemmin sitten 
ihmettelikin. Kaikki oli taas 
kohdallaan, kun seuraavana 
päivänä kotolaiset selostivat 
meille tapahtumia kotona 
ja me kerroimme, mitä rei- 
sulla tapahtui.

Reissu tuli tehtyä, uutta
kin tuli nähtyä ja terveinä 
tultiin kotiin. □

Tasalakinen Ounasvaara Rovaniemen lähellä. Talon 
yläpuolella kohoaa hyppyrimäki, sen vasemmalla puolella 
laskettelurinteitä.

I
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Hankaanmaan tarina
Jos joskus kuljet Liipolan tietä Koskelta 

Kuusjoen Raatalaan päin, näet 
korkeahkon Riuttavuoren kupeesta 
lähtevän leveähkön sorapäällysteisen 
tien oikealle. Tien päässä on viitta, jossa 
nimi "Hangas".

Jos käännyt tälle tielle, ylität Mattilan 
taion kohdalla kapeamman Tauselan tien 
ja jatkat vielä n. kilometrin matkan melko 
suoraa tietä eteenpäin, näet äkkiä 
metsän keskellä pienen peltotilkun.
Pellon laidassa lähellä tietä on kaksi 
latoa, vanhempi jo vinoon painuneena, 
uudempi vasta viime vuonna rakennettu. 
Aikoinaan siinä oli asuinrakennus ja

useita muitakin tarpeellisia rakennuksia, 
mutta ne on jo purettu pois. Pihapihlaja 
kuitenkin yhä seisoo paikallaan. Siinä se 
on -  Hankaan tila, usein myös 
Hankaanmaaksi sanottu. Tämän tilan ja 
siinä aikoinaan asuneiden ihmisten 
vaiheita tässä kirjoituksessa lyhyesti 
tarkastelemme. Aivan tavanmukainen ei 
talon tarina ole, joskaan ei mikään 
maailmoja mullistavakaan. Se on joka 
tapauksessa osoitus uskalluksesta ja 
raivaajahengestä, joilla ominaisuuksilla 
maamme korvet on aikoinaan 
ihmiasutukselle raivattu.

Tila tiettömän  
taipaleen takaa
Elettiin aivan 1910-luvun al
kuvuosia, kun Juho Kustaa 
ja Serafia Helander ostivat 
Kalle Takatalolta Myllykylän 
takamailta pienen 8 ha: n 
maapalstan ja asettuivat jäl-

kikasvuineen sinne asu
maan. On mahdotonta
enää tietää, miksi valinta 
osui juuri Hankaanmaahan; 
tilalla ei ollut ennestään 
lainkaan peltoa, ei edes 
niittyä, se oli keskiosaltaan 
harvaa metsää kasvavaa

suomaastoa, sivulla matalaa 
kivikkoista kangasta. Vilje
lyä silmälläpitäen maa ei 
ollut erityisen hyvää, eteläi
nen osa oli hiekkamulta- 
maata, pohjoinen osa suo- 
mutaa. Mutta ilmeisesti ei 
Helandereilla -  kuten ei

muillakaan "tavallisilla” ih
misillä siihen aikaan -  ollut 
paljon varallisuutta, ja var
maan entinen omistaja myi 
tuon melko arvottomalta 
tuntuvan maapalan varsin 
halvalla. Niin maannälkä, 
uskalias mieli ja raivaaja-

Hankaaanmaan talonpaikka nykyisin. Talo oli suunnilleen 
uudemman makasiinin kohdalla. Se ensimmäinen tie meni 
tuosta pihapihlajan vasemmalta puolelta ja kaartui sitten 
takimmaisen ladon editse kohti Tauselaa.
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henki yhdistyneinä vaikutti
vat tuon kaupan syntymi
seen ja uuden asutustilan 
muodostumiseen.

Pahin hankaluus oli kui
tenkin siinä, ettei tilalle 
johtanut minkäänlaista tie
tä. Jalkaisinhan pääsee mel
kein mistä tahansa, mutta 
hevosajojen kanssa oli vai
keampaa. Talvella rekike
lien aikaan sekin kävi hel
pommin, mutta kesällä kär- 
rypeleillä siinä oli tekemis
tä. Tauselan tie oli jo ole
massa; sen ja Hankaan väli
nen maasto oli enimmäk
seen vesiperäistä suokor- 
pea, jokin matala mäki vä
lissä. Näitä tietoja kertoillut 
Lauri Mattila muisteli, että 
jostakin Heikinojan talon 
kohdalta Helanderit poik
kesivat Tauselan tieltä ja sii
tä ajelivat läpi metsän puita, 
kiviä ja turpeita väistellen, 
mistä parhaiten pääsivät. 
Vetisessä maastossa kärryt 
painuivat maahan paikoin 
akseleitaan myöten ja vähi
tellen niille ajopaikoille tuli 
isoja vesikuoppia, joissa 
Mattilan pojat kesäkuumalla 
kävivät pulikoimassa.

Joitakin vuosia Helande
rien Hankaalle muuton jäl
keen talon ohi, eli Tauselan 
tieltä Myllykylän tielle teh
tiin oikotie, aluksi kapea ja 
mutkainenkin, mutta se oli 
kuitenkin suuri edistysaskel 
hankolaisten kulkemiselle. 
Tämä tie suorittiin ja leven
nettiin noin vuoden 1972 
vaiheilla ja siihen tehtiin ai
van uusi jatkekin Liipolan 
tielle asti. Nykyään tämä tie

onkin pääkulkuväylä Mylly- 
kylän, sekä osaltaan Martti
lan Maunulan metsäkul- 
mien tiloilta Koskelle päin. 
Helppoa olisi jo kulku Han
kaan asukkailla, jos heitä 
vielä siellä olisi. Tila on ol
lut kuitenkin asumaton jo 
vuodesta 1953 asti.

Raivausta ja 
rakentamista
Voidaan sanoa, että Han
kaan tilalla oli pelkkä neit
seellinen maa, kun Helan
derit sinne menivät. Oli 
siis heti aloitettava pellon 
raivaus ja samalla rakennet
tava talo perheen suojaksi. 
Miesvoimin, kuokan ja puu- 
kangen avulla raivattiin pel
toa. Suoperäinen maa oli 
melko pehmeää kuokkia, 
mutta siinä kasvavat puut 
tuottivat enemmän puuhaa. 
Ne kaadettiin juurineen; 
ensin kuokittiin maa pois 
juurien päältä, sitten katkot
tiin juurien päät poikki ja 
kangilla vääntäen keikautet
tiin puu nurin. Monet pel- 
lonraivaajat käyttivät myös 
kovaa tuulta apuna puiden 
kaatamisessa. Sisua ja hikeä 
työ joka tapauksessa vaati, 
mutta vähitellen saatiin rai
vatuksi tilan viljelyskelpoi
nen maa, jota ei ollutkaan 
kuin n. 3 ha, joten loput 5 
ha jäi metsälle.

Rakennuksista tehtiin en
siksi asuinrakennus. Saattaa 
olla, että sitä ennenkin oli 
pikaisesti pystytetty jonkin
lainen väliaikainen asumus, 
kuten monasti kylmillä ti
loilla oli tapana, mutta var

maa tietoa siitä ei ole jää
nyt. Kovin mahtavaa taloa 
ei ollut varaa rakentaa; sen 
pohjamitat olivat 8,70 X 
7,50 eli sen pinta-ala oli 65 
m2. Isohko muuri vei asu
muksesta oman tilansa, piti
hän toki olla hella keittä
mistä ja leivinuuni leipien 
paistamista varten. Tähän 
tilaan sitten asettui asu
maan muistitiedon mukaan 
8-henkinen perhe, tai oike
astaan kaksi perhettä, sillä 
vanhin poika Frans oli jo 
naimisissa ja pari lastakin 
hänelle siunaantunut.

Asuinrakennus oli senai
kaisen normaalin tavan mu
kaan hirsirakennus ja siinä 
oli n.s. ”kloppinurkat”, mi
kä tarkoitti sitä, että seinä
hirsien päät olivat pystysuo
rana rivinä ulkopuolella 
varsinaisen seinän. Vesikat
to oli tehty rukiinoljista; 
huolellisesti tehtynä se kyl
lä piti veden, mutta oli kui
vana varsin palonarka.

Siihen aikaan pienetkin 
talot yrittivät olla niin oma
varaisia, kuin vain mahdol
lista oli. Hankaassakin oli 
aikomus pitää hevosta, pa
ria lehmää, ehkä sikoja ja 
kanojakin. Näitä varten oli 
rakennettava omat suojan
sa, samoin rehuille, puille 
jne. Navetta ja talli raken
nettiin pienistä hirsistä, ei
kä mitään ylimääräistä tilaa 
ollut niissäkään. Rehusuo
jat tehtiin vieläkin pienem
mistä puista, eli riukuja la
dottiin päälletysten pysty- 
tolppien väliin ja siihen 
päälle levitettiin olkikatto.

Hankaan ensimmäinen 
isäntäväki, Serafia 
Heikintytär ja Juho Kustaa 
Matinpoika Helander.

Tehtävänsä nekin tekivät. 
Myöhemmin sitten raken
nettiin rehulato oikein lau
doista, ja onkin se ainoa 
vielä jäljelläoleva Hankaan 
asutuksen aikainen raken
nus tilalla.

Asukkaiden historiaa
Hankaan tilan ostanut Juho 
Kustaa Matinpoika Helan
der oli syntynyt Koskella 
1855 ja hänen vaimonsa Se
rafia Heikintytär Somerolla 
1853. Avioliittoon he olivat 
menneet 1885. Tavallisissa 
oloissa heitä kutsuttiin Kus
taaksi ja Fiiaksi. Heidän en
tinen asuinpaikkansa oli 
Hongistolla pienessä töllis
sä eli mäkituvassa nykyisen 
Anttilan talon lähistöllä. Tä
mä tölli on ilmeisesti jo ai
koja sitten hävitetty pois.

Fiialla oli ollut jo ennen 
avioliittoon menoaan yksi 
poika, nimeltään Kalle, 
mutta Hankaalle muuton 
aikoihin hän oli jo aikamies 
ja maailmalla omissa toi
missaan. Aikamiehiä olivat 
kyllä jo Kustaan ja Fiian yh- 
teisetkin pojat, olihan esi
koinen Frans Hjalmar jo lä
hes 30-vuotias ja -  kuten 
mainittiin -  ehtinyt avioitu
akin. Toinen poika Juho 
Arvid -  tavallisesti Jussiksi 
kutsuttu -  oli veljeään kaksi 
vuotta nuorempi, mutta 
hän ei kylläkään heti muut
tanut Hankaanmaahan, 
vaan oli renkinä muutamis
sa Hongiston taloissa ja 
myöskin Someron Kerko- 
lan Riihikankareella. Per
heen kolmas poika ja sa-
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maila kuopus oli nimeltään 
Kustaa Bernhard. Hänkin 
oli niihin aikoihin jo lähes
20-vuotias ja on ilmeistä, et
tei hänkään seurannut van
hempiaan Hankaanmaahan, 
vaan oli jossakin ansiotöis
sä. Ikäjärjestyksessä Jussin 
ja Kustaan välissä oli per
heen kaksi tytärtä, Ida 
Amanda ja Edla Elviira, joi
den Hankaalle tulosta ei ol
la aivan varmoja, mutta il
meisesti toinen heistä sin
ne muutti.

Vanhin poika Frans oli 
siis naimisissa ja hänet oli 
n. 3 vuotta ennen Hankaal
le muuttoa vihitty avioon 
Martta Maria o.s. Leivon 
kanssa, joka oli miestään 3 
vuotta nuorempi. Heillä oli 
jo ainakin yksi lapsi, tytär 
Taimi, mahdollisesti myös 
poika Arvo; ainakin tämä 
syntyi juuri niihin aikoihin. 
Hankaassa asuessaan heille 
syntyivät poika Lauri ja tytär 
Toini, kunnes perhe juuri 
vuoden lopulla 1917 muut
ti Marttilan Maunulan Koti
kallion pientilalle, jonka 
Frans oli ostanut perheel
leen uudeksi asuinsijaksi. 
Sen suuren nimien suoma- 
laistamisen aikoihin myös 
tämä perhe muutti ruotsa
laisperäisen nimensä Sal
miksi. Marttilassa ollessaan 
perheeseen syntyi lisääkin 
lapsia, joista muutamat kui
tenkin kuolivat varsin nuo
rina. Myöhemmin Saimit 
ostivat Kuusjoelta Mäenpää- 
nimisen tilan, jota Eino-poi- 
ka ryhtyi viljelemään isänsä 
jälkeen.

Isä Kustaa oli jo yli 60- 
vuotias Frans-pojan muutta
essa omaan taloonsa. Tosin 
Kotikallio ei ollut miten
kään kaukana Hankaasta, 
vaikka olikin toisen pitäjän 
puolella, mutta eihän Frans 
aina ehtinyt isänsä avuksi, 
jos tämä apua tarvitsi. Siksi 
järjestettiinkin niin, että Jus
si palasi maailmalta toise- 
ten maatöistä ja ryhtyi Han
kaan uudeksi isännäksi. 
Avioliitossa oli jo hänkin, 
vaimon nimi oli Olga Irene 
o.s. Hakala. Heille syntyi 
1920 tytär Sylvi ja 8 vuotta 
myöhemmin poika Olavi. 
Tämäkin perhe suomensi 
sukunimensä ja otti uudek
si nimekseen kotitilansa 
mukaan Hankaan.

Serafia eli Fiia Helander 
kuoli kesällä 1923, joten 
Olavi ei koskaan nähnyt

isoäitiään. Juho Kustaa eli 
leskenä vielä 9 vuotta ja 
hän poistui tästä elämästä 
77-vuotiaana tammikuussa 
1932. Jussi kertoi myöhem
min, että samalla hetkellä, 
kun isän lähtöhetki koitti, 
kuului jostakin terävä pau
kahdus, kuin joku olisi lyö
nyt kepillä seinään. Ilmei
sesti se oli vain pakkasen 
paukahdus, mutta sattui jo
tenkin sopivasti talon pe
rustajan ja rakentajan kuo- 
linhetkeen.

Talon seuraavat omista
jat, Juho ja Olga Hangas 
asuivat ja viljelivät tilaa aina 
vuoteen 1953, jolloin osti
vat Hongistolta läheltä Lii- 
polanjärveä pienen Hieta- 
mäki-nimisen asuntotilan

vanhuudenpäiviensä kodik
si. Siellä he elivät useita 
vuosia, kunnes Jussi me
nehtyi äkilliseen sydänkoh
taukseen 1958. Jonkin vuo
den päästä Olga muutti 
asumaan kerrostaloon Kos
ken keskustaan ja hänenkin 
mainen matkansa päättyi 
1983.

Vaikka Jussi ja Olga Han
gas myivätkin Hankaan ta
lon muuttaessan Hongistol
le jäi talo kuitenkin Helan
derin suvun haltuun, sillä 
sen osti Frans Salmin nuo
rin poika Eino lisämaak- 
seen. Hankaiden poika
Olavi oli v. 1952 mennyt 
isännäksi Tauselan Haka
niemeen, joten hänellä ei 
ollut tarvetta lunastaa tilaa

itselleen, kun maatöiden 
ohella teki paljon myös ra
kennustöitä. Tänä vuonna 
on Hankaan tilan kohdalla 
ollut jälleen sukupolven
vaihdos, sillä Eino Salmi on 
myynyt tilan tyttärelleen Ei
jalle ja tämän miehelle Ju
hani Korpiniitylle. Yhäkin 
siis sama suku Hankaan 
peltotilkkua viljelee.

Silloin omavarainen, 
nykyään elinkelvoton
Hankaanmaan tila oli asut
tuna vain n. 40 vuotta, mikä 
on varsin lyhyt aika Kos
kenkin asutushistoriassa. 
Tuona aikana kuitenkin 
maailman meno muuttui 
paljon. Maatalous alkoi ko
neellistua ja erikoistua, tilo
jen kokoa pyrittiin suuren
tamaan. Nykyään tuollainen 
Hankaan kokoinen tila kat
sottaisiin täysin elinkelvot
tomaksi, mutta silloin se 
antoi ainakin jonkinlaisen 
toimeentulon kahdellekin 
perheelle. Tosin muualta
kin tuloa hankittiin; esim. 
talvisin oltiin tukkisouvissa 
ja tarvittaessa oltiin naapu
reiden apuna, niinpä lsä- 
Kustaa oli vakituinen kylvö
mies Mattilassa, sitten kun 
Kalle Mattila oli kuollut ja 
Mattilan pojat olivat vielä 
varsin nuorella iällä. Jussi- 
poika puolestaan ajoi mo
nia vuosia maitoa meijeriin 
tienaten näin leivän lisää. 
Talo oli kuitenkin varsin 
omavarainen, ja vaikka ei 
sitä varaa paljonkaan ollut, 
niin toimeen tultiin, kun 
tarkasti eleltiin. Olihan talo 
ja maa kuitenkin omaa, nii
den kanssa voi tehdä mitä 
halusi, ja jos piti omasta 
rauhasta, niin se siellä var
masti oli. Tosin lähimmät 
naapurit eivät olleet miten
kään kaukana; Tauselan 
Mattilaan oli matkaa vain 
kilometrin verran ja suun
nilleen sama matka Mylly- 
kylän metsäkulman taloi
hin. Naapurien taloja ja va
loja ei kuitenkaan näkynyt, 
joten varmaan muutos oli 
melkoinen, kun perhe sin
ne muutti Hongistolta, jos
sa oli taloja ja töllejä siinä 
yhdellä aukeamalla useam
piakin. Rohkeutta siinä tar
vittiin sekä eräänlaista ky
kyä samaistua ympärillä 
olevaan korpimaastoon. El
lei tätä kykyä olisi ollut, ei 
elämä sen keskellä olisi 
käynyt laatuun. □

HENKILÖKOHTAISESTI
SINUN. SILVERMATIC.

Silvermatic on Osuuspankin monikäyttökortti.
Sen saat jo 15 vuotta täytettyäsi helpottamaan pankkitilisi 
käyttöä:

O Voit nostaa käteistä milloin vain, pankista tai 
OP-Pikapankista.

O Ulkomailla saat rahaa Visa-automaatista.
O Voit todistaa henkilöllisyytesi.

Tule Sinäkin tilaamaan Silvermatic monikäyttökortti.
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PS. Tiesitkö, että oma tili Osuuspankissa takaa Sinulle varman opintolainan?


