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Siinä ilmestyi 
Jumalan rakkaus

/Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kris- 
, tuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän 

/  tähtenne köyhäksi, että te köyhyydestään rikastuisitte” 
(2 Kor 8:9). -  Oikeastaan näissä muutamissa sanoissa on 
edessäm m e jo  koko evankeliumi. Samalla ne sulkevat 
sisäänsä kirkkovuoden suuret, pelastushistoriaan liitty
vät juhlat, joulun, pitkäperjantain, pääsiäisen ja hellun
tain. Tässä on lyhyesti kuvattuna Jeesuksen tie sei- 
meltä ristille ja pääsiäisen ylösnousem uksen aamun. Se 

. kuvaa meille sitä, m iten Jum ala on toim inut ja toimii 
historian aikana.

Kristus’ vaikka oli rikas, tuli meidän tähtem m e köy
häksi. Yleensä meitä ei niin kovin suuresti kiinnosta tai 

i  Kojketa selläiset elämänkuvaukset, joissa kerrotaan, 
miten joku on kerran ollut rikas ja sitten köyhtynyt. 
Korkeintaan voi häivähtää säälintunne. Ennemminkin 
meitä kiehtovat aivan päinvastaiset tiet; sellaiset, joissa 
kerrotaan, miten joku pääsee alhaalta ylös -  ju oksupo
jasta ison teollisuuslaitoksen johtajaksi. -  Jeesus kulkee 
toisenlaista tietä. Hänen tiensä suunta on ylhäältä alas
päin. Hän, joka oli rikas, tuli köyhäksi. 

iL..$
Tästä pelastushistorian suuresta tapahtum asta on 

Uudessa testamentissa säilynyt joululaulu. Apostoli 
Paavali on sisällyttänyt sen Filippiläiskirjeeseensä. Hän 
kehottaa samaan mielenlaatuun kuin Kristuksella Je e 
suksella oli, ja tätä kehotusta hän perustelee seuraa 
valla joululaululla:

Ei ole varmaan mikään ihme, että jotkut sanoivat 
hänen olevan suunniltaan. Eikä ole ihme sekään, ettei
vät kaikki hänen aikalaisensa tunnustaneet häntä -  
vaan naulitsivat ristille. Mutta ne, jotka kuulivat hänen 
sanansa ja ottivat sen vastaan, olivat usein elämäntaak- 
kojen ja ristin raskauttamia ihmisiä. Heillä ei ollut 
mitään ansiota, ei Jum alan eikä ihmisten edessä. -  
Kristus, joka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi. 
Jeesus tuli köyhäksi, kun hän syntyi ihmiseksi. Joulu on 
Jum alan ihmiseksi tulon salaisuus. Se on merkki Ju m a 
lan uskollisuudesta..

Toki pakanauskonnoissakin voitiin kertoa, miten 
jum alat ilmestyivät ihm ishahm ossa maan päälle. Mutta 
ne olivat pikaisia, ohimeneviä vierailuja. -  Jumala, joka 
kulki köyhänä ihmisten keskellä, eli heidän elämäänsä, 
tälläinen Jum ala meni monien mielestä liian pitkälle -  
hän oli loukkaus. -  Joulun lapsen syntymässä köyhyys 
on suorastaan käsin kosketeltavaa. Kuninkaallisten syn
tymää tervehditään riem uhuudoin ja kunnialaukauk
sin. Jum alan Poika syntyi tallin seimeen, pakolaislap
sena. Vieraassa ympäristössä alkaa hänen elämänsä.

Kautta koko pelastushistorian Jum ala on aina valin
nut sen, mikä ei mitään ole tässä maailmassa; sen, 
mikä on heikkoa ja halpa-arvoista ihmisten silmissä. 
Kun ja jos me haluamme todella tietää, millainen 
Jum ala on, silloin em m e aina voi katsoa vain ylöspäin, 
vaan myös alaspäin, sinne, missä ulkonaisesti näyttää 
heikolta ja voimattomalta. Siellä ilmestyy Jumala, 
hänen rakkautensa, tänäkin jouluna.

"Hän oli Jum alan kaltainen 
mutta ei pyrkinyt Jum alan veroiseksi.

Hän luopui ylhäisestä asemastaan 
ja tuli orjan kaltaiseksi, 

samanlaiseksi kuin ihminen; 
hänen hahmonsa havaittiin ihmisen hahmoksi. 

Hän nöyryytti itsensä 
ja oli kuuliainen kuolemaan asti, 

ristinkuolemaan asti.
Sen tähden on Jumala hänet korkealle korottanut 

ja antanut hänelle nimen, 
joka on kaikkia muita nimiä korkeampi. 

Kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja alla 
on polvistuttava Jeesuksen eteen, 

ja kaikkien on tunnustettava Isän Jum alan kunniaksi, 
että Jeesus Kristus on Herra."

(Fil 2:5-11)

Antti Saarela
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2 KOSKELAINEN

Idan veli "Janne", fil.maist. 
Johan Henrik Dikert, 
erittäin lahjakas nuori mies, 
joka valitettavasti eli vain
30-vuotiaaksi.

Janne-veli
Poimintoja Ida Digertin päiväkirjasta 1894-97. IV osa.

Idalla oli viisi veljeä: Karl Anton, Johan 
Henrik, Custaf Adolf, Eeli Albert ja Mauno 
Nikolaus, sekä kaksoissisar Bertha Sofia. Karl 

ja Custaf kuolivat lapsena, Eeli sai aikanaan  
11 lasta (niiden joukossa mieheni Martti Eelis 
Tiuri), ja Maunolla oli kolme poikaa, joista 
kaksi kuoli sylilapsena, sekä seitsemän 
tytärtä. Sellaista oli ennen, aina jotkut 
säästyivät jatkoon. -  Johan Henrikin eli 
Jannen elämään liittyi tragiikkaa. 
Kansakoulussa hän oli lahjakas. Hän meni 
Hämeenlinnan Normaalilyceumiin. Samalla 
luokalla oli Jean Sibelius, ja Janne kertoi 
lomalla kotona: Meitä on siellä kaksikin 
Jannea, mutta se toinen Janne ei ymmärrä 
muusta kuin musiikista. Matemaattiset 
aineet olivat kymppejä, mutta latina, ruotsi, 
saksa ja ranska 8-9. Ylioppilaskirjoituksissa 
oli matemaattinen tehtävä, jonka Jannen  
lisäksi vain muutama kokelas pystyi 
ratkaisemaan. Jannea mainittiin 
matemaattiseksi neroksi. Hän lähti 
yliopistoon ja valmistui filosofian m aiste
riksi.

4. II 1894 Janne oli silloin 
kai ivan sairastanut kovaa 
kuumetta ja  oli jo  paran- 
tuntut mutta oli kovin 
heikko vielä. Isällä oli kiire 
ja  hän kysyi Jannelta jos  
hän olisi jaksanut tarkas
taa niitä kirjoja. Janne ru- 
pesikin tarkastamaan nii
tä, teki em in taulun jonka  
avulla hän ne sitten tarkas
ti. 20 p. Isä sai tänä vuon
na annettua rahaa lainak
si paremmin, kun ei talviu
ni it lännellekään enää 
antaa. Kun Janne oli Vaa
sassa koulun opettajana ja  
saa itsekin jo  palkkaa. Tä
hän aikaan on niin rahan 
puute melkein kaikki hake
vat vaan lainaksi.. Äiti on 
kipeä. 2.X. Janne on kou
lussa opettamassa m uuta
mia tunteja.. Janne pitää  
esitelmän jo ka  ilta 8  sta 9  
sään, eilen oli ensimmäi
nen. (vaan kotiväelle.) 
16. III. 1895 Jannen on

vatsa kipeä ja  ja la t ajettu
neet. Opettaja Blom on ki
peä ja  Olga oli pyytämässä 
Jannea opettamaan. Janne  
ei muistanut omaa kipu
aan ja  lupasi. 27 p. Janne  
ei pääse enää ylös sänky stä 
koko ruumis on ajettunut. 
Isä oli tohtorin tykönä, toh
tori sano Jannen sairasta
van munuaistautia, jota  
keisarikin sairasti ja  kuoli. 
Mutta tohtori sano että yksi 
nainen, nyt hiljaan sairasti 
samaa tautia ja  on jo  val
lan ten e. Hän määräsi 
kerran päivässä vesisau- 
naan, niin kauan kun aje- 
tus lakkaa, sitten joka  toi
nen päivä niin kauan kun  
paranee, eikä saa syörä 
min it akuin paljasta mai
toa. Kaksi suurta pulloa 
lääkettä annettiin myös. 
Nyt on koulu ilman opetta
jaa. 31 p  Janne on vähän 
parempi. Ilma on lämmin 
vaikka vähän tuulee. 2. IV.
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.. Janne on samallainen 
vielä eilen olisi tarvinnut 
m ennä vesisaunaan, m ut
ta kun ajetus on laannut 
ja  Janne on niin väsynyt ja  
heikko, niin isä pelkää Jan
nen kuolei'an saunaan 
kun siellä tulee niin hei
koksi, eikä sitte tehty ollen
kaan saunaa.

5. TV1895Janne on taas 
huonompi ja  isä meni toh
torin tykö. Tohtori sano et
tä täytyy joka  toinen päivä 
mennä vesisaunaan ja  ol
la siellä 40 minuuttia, 
(kun Janne on taas vähän 
ajettunut) ja  sano että hän 
sitä naista piti koko tunnin  
ja  oli itse vieressä. Määräsi 
sitte tuoretta liha lientä 
syömään, mutta ei saa mi
tään knyn iä  sekaan p a n 
na ja  lihan saa sitte pais
taa voissa ja  lämmintä 
maitoa niin kuin ennen
kin apteekis isä sai ison 
pullon lääkettä ja  pulveria 
vatsan pehmennystä var
ten, vatsaa ei saa päästää 
kovaksi ja  vaikka paranee 
jo  niin täytyy olla hyt in va
rovainen ettei vaan tule 
kylmäksi. 7 p. .. oli niin pa 
ha ilma ja  Jannekin on 
niin kipeä, eilen meinasi 
tukahtua kun tuli niin pa 
ha yskä ja  tänä aam una  
taas. 10 p. Oli kunnan lää
käri Matson taas Penttisel
lä ja  isä oli pyytämässä 
häntä tulemaan katso
maan Jannea. Tohtori tuli 
ja  käski hoitaa niin kuin  
ennenkin ja  panna k)'lmä 
kääre sen paikan päällä 
kun pistää ja  otti sitte pul- 
verirasian, tyhjensi sen vä
hän pulverin mitä rasiassa 
oli ja  otti rasian m ukaan
sa ja  vei sen apteekkiin et
tei taivitse uutta rasiaa os
taa. 14. p  Jan: on yhtä 
huono. 21 p. Päivät ovat 
niin lämpimiä. Mamma oli 
eilen kipeä. Janne on vä
hän parempi... 13 V. Janne  
on taas huonompi ja  
enempi ajettunut. Tuulee 
ja  ilma on lämmin. Täysi 
lehti puissa Tuomi pian  
puhk.ee, taikka Tuomen 
kukat puhkeevat. 2. IV 
Kaunis Helluntai. Manda 
oli ottamassa Kanteleen, 
kun minä käskin hänen 
ostamaan Kalliolta lope- 
tuspäivänä eli tutkintopäi
vänä, mutta ei Kallio anta
nut sitä siilon. 3  p  Janne  
näyttää paremmalta, ja  
hän on opettanut meitä

kanteleella soittamaan.
22. VI. Janne on vähän 

parempi. Isä oli 10. päivä 
Penttisellä tohtorin tykönä. 
Tohtori käski käyrä kaksi 
kertaa viikossa saunassa ja  
sanoi pelkäävänsä ettei se 
vatsa sula ollenkaan, kun  
se on niin ajettunut vaan, 
sitte se täytyy avata ja  se on 
niin vaarallista ettei hän 
uskalla ruveta avaamaan 
sitä. 10 p. Tohtori oli taas 
Penttisellä, sairaita vastaan 
ottamassa ja  tuli Jannea  
katsomaan ilman pyytä- 
mätä ja  tietämätä. sanoi 
että hän olisi avannut vat
san, jos se ei olisi laskenut 
mutta taitaa se nyt sentään 
jo  laskeutua ilmankin. 
21. VII. Janne näyttää taas 
huonommalta. Kaunis on 
päivä ja  kuinka kaunis se 
olisi, jos ei olisi niin ikävää 
ja  kuinka ikävää olisi, jos  
ei olisi niin kiirettä. 30 p. 
Janne on niin levoton ja  ei 
näe. kun jotain suurta esi
nettä. 1. VIII. Janne ei ole 
ollut tällä viikolla saunas
sa, peljätään, jos silmät tu
levat siellä sokeiksi. Nyt on 
Janne enempi ajettunut ei 
näe paljoa, on levoton ei 
saa unta. 3 p- Isä meni toh
torin tykö. Tohtori sanoi: 
ettei sauna tee silmille pa 
haa... täytyy mennä sau
naan vaan, hoitaa niin 
kuin hän ennen määrän
nyt on. Mitään lääkettä ei 
hän anna kyllä hän tietää 
lääkkeen, joka  voisi sulat
taa mutta se on vaarallista 
ja  levottomuutta vastaan 
voisi ehkä jotain mutta kyl
lä se on sentään ilman pa 
rempi. Hän sanoi myös et
tä kyllä hän on koittanut 
huolellisesti hoitaa, luulee 
että koto)ta ja  on hoidettu 
hy’i 'in. ’ ’ Hi lolelliselta hän 
muuten näytti. Tohtor ky
syi jos Jan on hourinut. 
4. VIII. Isä sano tohtorin 
sanoneen: että kuolema 
on välttämätön ja  hänen 
tuli niin paha olla, niin 
tohtori sano että se saattaa 
elää kaksi vuotta, mutta ei 
enempää. Oli niin ikävä. 
Jannea ahristaa niin ei voi 
henkittää. Me valvomme: 
Mamma ja  minä. Berttan 
mamma käski mennä  
maata, että hän jaksaa val
voa aamupuolen yötä taas 
hänen kanssaan. Janne ei 
voi maata täytyy nostaa 
keinutuoliin istumaan, nyt 
on hänen vähän parempi,

mutta sekin rasittaa täytyy 
taas mennä maata. Hän 
on hiukan levollisempi. 
Klo: on puoli 1, minä me
nin maata, mamma sano: 
taitaa Janne nukkua ei m i
nun  kum m inkaan uni tu
le. Isä., oli valvonut aamu- 
puoleen yötä. Janne oli aa- 
mupuolla ollut hoiroksissa 
vähän aikaa. Janne sano 
että hän orottaa vesisau- 
naa taitaa ahristus tulla 
helpommaksi.. Toivon hä
nen sentään paranevan, 
tohtori on ennenkin sano
nut ettei Janne enää voi 
elää, kun Janne sairasti 
kolmannen keiran kovaa 
kuumetautia (keuhkokuu
metta). Voihan Jumala hä
nen parantaa jos se on hä
nelle otollinen ja  meille 
hyöryllinen.. Bertta tuli 
vastaan itki ja  sano., että 
Janne on niin kipeä sanoo 
kuolevansa ja  henkittää 
vaan ulos päin, nostaa yh
tämittaa ylös päätään ja  
pyytää istumaan ja  taas 
maata, on niin monta ker
taa paitakin muutettu sen
tään se on aina märkä.

Hän oli aamulla sau
nassa mutta ei se siellä tul
lut paremmaksi eikä pa 
hemmaksi. kun tulin sisälle 
oli hän samallaisessa tus
kassa. Me pyyhkesimme hi
keä visusti ja  harjasimme 
päätä, hän sanoi: hoitaka 
minua hyvin vaan älkä 
antaka m inun olla yhtään 
hoitamatta tarjokka mi
nulle juomista, peittäkä ja  
muuta. Kun minä istuin 
lampun eressä harjasin hä
nen hiuksiaan ja  pyyhkesin 
kylmää hikeä hänen otsal
taan ja  kasvoistaan sanoi 
hän, se on hyvä, olkaa hy
viä vaan m inun kanssani 
iloinen mieli parantaa 
si u irimmatkin murheet,
kukaan ei puhunut m i
tään, niin hän sanoi taas, 
kuulitteko m inun puhetta-

Jannen erään 
saksankielisen oppikirjan 
kansilehti hänen 
nimikirjoituksellaan 
varustettuna.
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4 KOSKELAINEN

ni, minä vastasin kuulim 
me ja  keiroin toiseen ker
taan hänen sanansa, hän 
nyykäytti hiukan päätään, 
sitte hän taas kysyi: oletteko 
kauvan jo  istuneet ja  kat
selleet isä sanoi: emme vä
hän aikaa vaan, hän sa
noi: onko nyt ehto vai aa
mu, isä vastasi ehto klo: on 
10, sitte hänellä taas oli 
niin tuskaa ja  hän sano 
tehkä nyt minulle jotain  
paitakin piukottaa niin, isä 
sano: emme me voi sinulle 
tehdä Bertta sano: muute
taan se on niin märkä. 
Janne sano muuttakaa sit
te.. Me muutimme sen niin 
pian ja  varovasti, kun  
voimme sitte laskimme hä
nen hilja maata, hän tuli 
kohta paljon levollisem
maksi. Isä käski meidän 
mennä tuikkuinaan., ei 
hänen kum m inkaan uni 
tule ja  me menimme. Minä 
oli ulkona ja  oli niin tyyni 
lämmin ilma, taivas oli 
kauttaaltaan pilvessä ja  
vähän väliä kaukaa sala
ma välähteli ukkosta ei 
kuulunut.

6  p. Aamulla 5  aikaan 
isä herätti meidät ylös ei 
hän puhunut mitään. Bert
ta meni kohta Jannea kat
somaan.. minä kysyin: 
minkälainen Janne oli 
Bertta sanoi: se makasi 
niin kuin ehtoollakin ja  oli 
niin hiljaa, en minä uskal
tanut enempää katsoa. Äiti 
tuli sitte kyökkiin ja  otti 
Jannen pairat uunista mis
sä niitä kuivattiin ja  läm
mitettiin ja  sai sanotuksi: ei 
Janne tanitse enää paitaa, 
minä kysyin onko Janne 
kuollut, äiti sanoi on, että
kö sitä ehtoolla jo  arvan
neet.. sitte vaan itkimme. 
Isä sanoi että Janne yhden 
ketran vielä pyysi nosta
maan ylös, sitte kysyi hän 
koska tulette tänne kaikki 
että saan hyvästi jättää, sit
te sanoi taas. pitäkää se 
pieni palvelustyttö taikka 
kasvatti vaan hyvänä ja  
muutamia raamatunlau
seita hän sitte kertoi, joita  
isä ei voinut selvään kaik
kia kuulla ja  niin hän hil
ja a  kyljellään nukkui rau
hallisesti... Kun hän nostet
tiin, niin me nostimme hä
nen pois sänkystti laudalle. 
7 p. Oli yöllä niin kauhea 
ilma moni luuli maailman 
lopun tulei'an taivas oli yh
tenä tulimerenä, kun sala-

moitsi niin taajaan, ukkos
ta ei kuulunut ensin pal
jo a  muuta kuin lyhyt prid, 
perästä päin sitte kuului 
pitkään jylisevän ja  satoi 
niin ankarasti.. Janne pan 
tiin arkkuun. Ketolan van
ha Sanna oli laittamassa 
ja  me alitimme. Naapurei
ta oltiin pyytämässä katso
maan ja  veisaamaan, opet
taja Blom ja  kanttori Lei
man tulivat pyytämättä. 
On niin ikävää. Näin me 
emme suinkaan olisi luul
leet tai tahtoneet käyvän, 
mutta olemmehan rukoil
leet niin monta kertaa: ta
pahtukoon sinun tahtosi.. 
Siis ei olevata, Seisovat a 
elämän maailman menois
ta, Kaikki kaatuu, kaikki 
muuttuu, Kaikki puuttuu. 
Luojan luottiin seassa.. O 
Jumala, Meit” johdata Ja 
satamahan saata; Tiel au 
tuuden Vie perillen, Äl an
na annos laata!

24 p. Olimme Bertta ja  
minä Ketolan Sannan vih
kiäisissä, olimme saunassa 
ensin, kun tultiin ju u ri rii
heltä, kuin Bertta antoi mi
nulle nenä liinan., sanoi: 
en suinkaan minä siellä it
kemään rupee, ja  kum 
minkin itkin melkein koko 
ajan, muiden vieraiden 
joukossa emme ju u ri voi
neet olla, sitte oli m inun  
pääni niin kipeä ja  niin vi
lu, menimme sitten vielä 
saunaan, ja  mi nti hikoilin 
niin että röijykin oli läpi 
märkä ja  poistan oli niin 
märkä että täyty yöllä ha
kea saali alle tai päälle. 25 
p. Bertta ja  Manda olivat 
Tapalan Välilässä ja  siellä 
tietiin että Janne vain ei 
uskonut Kristuksen ylös
nousemista kuolleista. Mis
tä oli tuo tieto alkunsa 
saanut! Janne ei kum m in
kaan kellään ju u ri puhu
nut uskostaan mitään, hän 
sanoikin usein että hänen 
mielestään usko pitäisi pi- 
rettämän pyhempänä asi
ana, eikä niin jokapäiväi
settä. ” -

Äiti kävi pyytämässä 
hautajaisiin 29 p., vain 
kaukaisille tarjotaan ruo
kaa, Ilolan Maija oli kuu 
raamassa ja  Tuomiska lei
pomassa. 18. VIII.
1895 Kuoleman ilmoitus 
on ollut sanomissa Suo- 
mettarissa ja  Aurassa, ja  
Aurassa oli pastorin tai Lei- 
mannin puolesta jo ku  sa

na maaseutuosastossa. 29 
p. .. tuulesi jo  kovemmin ja  
taivas tuli pilveen, ja  oli 
kylmä, kello oli 3 kun  vie
raat olivat kaikki tulleet ja  
aijottiin lähteä kirkon tykö. 
sillä välillä oli ruvennut 
vähän satamaan, vähän 
aikaa odotettiin sitte kuis
tilla, mutta rupesi vaan 
enempi satamaan, niin 
lähdetti sitte, kun alkupää 
oli ju u ri kerinnyt vähän li
ki kirkkoa, niin salamoitsi 
ja  ukkonen jylisi oikein ko
vin ja  pitkään oli kuin tai
vas olisi auvennut, sitten 
tuulesi niin ja  satoi rakei
ta, kelloin soittoa ei kuu lu
nut, kun joskus, m uuta
mien sateenvarjot menivät 
pystyyn., näin muutamien 
juoksevan tornin porstu
aan.. ajattelin jos täältä 
vielä m ennään kotiin, niin 
olen läpi märkä eikä mi
nulla ole toista mustaa ha
metta ja  täytyy vieraita pa l
vella. sitte juoksin tornin 
porstuaan ollenkaan ajat
telematta että ukkonen lyö 
korkeihin torneihin hel
pommin, sitte olikin avettu 
kirkon ovi.. Pastori piti 
niin kauniin saam an tai 
puheen, esipuhe oli Johan
neksen Ilmestyksen 14 lu
ku 6 värssyyn.

Kaikki ihmiset olivat pe
lästyneitä, muutamat oli
vat sinisiä ja  kovin itkenei
tä. Minä pelästyin niin pal
jon, etten itsenytkään,

vaikka pelkäsin että itkisin 
itseni kipeäksi, niinkuin  
Ketolassakin, se taisi aut
taa, kun näin unta että sil
loin hautajaispäivänä uk
kosti ja  ihmiset juoksivat 
toiTiin porstuaan, (näin 
vielä toisenkin unen.) - 
Pastori piti vielä illalla p u 
heen, että vainaja oli eläis- 
sään ollut umpimielinen 
tai itseensä sulkeutunut ja  
tutkinut Jumalan sanaa ja  
koettanut elää sen jälkeen, 
että hän enemmän ajan 
elämästätin oli opintojensa 
ääressä, ja  ettei hän ollut 
missään ylioppilas elämän 
varjopuolissa osallisena. Ja 
hänen kuolemansa oli hal
la meille, sitte hän toivoi et
tä mekin ajattelisimme au 
tuuttamme, y-.m:

14. IX. 1895 Olimme is
tuttamassa haudalle m uu
tamia Satakaunoja.
26. XII. Janne olisi täyttä
nyt kolmekymmentä vuot
ta ttintiän. Se on niin vä
hän aikaa, kun ihminen 
on tääl, se on kuin veden 
pisara tuon haavan lehden 
ptitil. 27. X. 1897:

Pois läksit veljyt. Elo m uut
tuvainen
Jo suita vaihtui uuteen pa 
rempaan
Sti täällä olit hetken mat
kalainen
nyt pääsit isänkotiin oike
aan... ” —

Eila Tiuri

ITSENÄINEN
SUOMI

70
VUOTTA
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Hiihdossa hieman vastatuulta
Nykypäivän koskelaista urheilua

Koskelaisen edellisessä numerossa 
aloitimme sarjan urheilun tilasta 
nykyajan Koskella. Aakkosjärjestyksen  

mukaan oli ensimmäisenä ammunta, nyt on 
vuorossa hiihto. Kilpahiihdon 
organisoinnista Koskella vastaa pääasiassa 
Kosken Kaiun hiihtojaosto, mutta pieneltä 
osin myös kunnan liikuntalautakunta, jonka 
rooliin kuuluu paremmin 
harrasteluhiihtotilaisuuksien, mm. 
laturetkien järjestäminen. Sitten on eräitä 
muitakin hiihdon parissa puuhaavia 
yhteisöjä, joista enemmän myöhemmin.

Näillä seuduin on käytössä hauska sana 
"kihakas”, joka tarkoittaa nopeaa ja 
aikaansaavaa ihmistä. Kaiun hiitojaoston 
puheenjohtaja Vilho Salonen mitä 
ilmeisimmin sopii tuon adjektiivin alle. Kun 
toimittaja hieman vihjaisi jutunteosta 
lehteen Kosken hiihdon tiimoilta, hän 
hetkessä keräsi kokoon Osuuspankin 
kerhotiloihin lähes kaikki Kaiun 
aktiivihiihtäjät, sekä heidän tukijoukkonsa, 
jotka koostuivat hiihtojaoston jäsenistä ja 
parista ''kyytipojasta".

Hiihtäjämenetyksiä
Heti alkuun on Salosella 
kerrottavana hieman ikäviä 
uutisia: kolme Kaiun par
haimmistoon kuulunutta 
hiihtäjää on kesällä jättänyt 
seuran. Nina Haapanen on 
siirtynyt Puijon Hiihtoseu
raan, Timo Juusti Kaarinan 
Urheilijoihin ja Päivi Laak
sonen Ypäjän Yllätyksen ri
veihin. Salonen myöntää, 
että se oli melkoinen ta
kaisku Kaiulle, joka kahtena 
peräkkäisenä vuotena on 
ollut Varsinais-Suomen pa
ras hiihtoseura ja saanut 
siis jo kaksi kiinnitystä tä
hän liittyvään kiertopalkin
toon, Wärtsilän maljaan. -  
Kolmannesta kiinnityksestä 
saisimme kiertopalkinnon 
omaksemme, mutta tuskin
pa sitä tällä alkavalla hiihto- 
kaudella saadaan, Salonen 
arvelee. -  Onhan se valitet
tavaa, mutta ainahan seura- 
vaihtoja tehdään, ja olen sa
nonut, että annamme kai
kille vapaat kädet siinä suh
teessa.

Hän lisää kuitenkin, että

asiassa on olemassa mel
koinen epäkohta. -  Hiih
tourheilussa on se, ettei 
kasvattajaseura hyödy mil
lään tavalla tästä nuoresta 
hiihtäjästä, jonka se luovut
taa. Yleisurheilussakin ovat 
jo siirtomaksut, mutta ei 
hiihdossa. Useasti juuri 
pienseurat kasvattavat nuo
ren hiihtäjän, ja kun hän 
sitten siirtyy7 johonkin suur- 
seuraan, saa tämä tulok
kaan aivan kuin lahjaksi ja 
perii siitä kaiken hyödyn. 
Minusta tämä on suorastaan 
vääryys pienseuroja koh
taan.

Mitään luovutusmielialaa 
ei hiihtojaostossa kuiten
kaan ole päästetty esille. 
Vilho Salonen: Tarkoituk
semme on yhä saavutetun 
aseman säilyttäminen, mut
ta siihen ei taida olla mah
dollisuuksia, joten pysymi
nen tässä piirissä 3-4 par
haan seuran joukossa olisi 
ihan hyvä. Joka tapauksessa 
pyrimme mahdollisimman 
hyvään saavutukseen. On 
mukava todeta, että ne, jot

ka ovat seuraan jääneet 
ovat yhä innolla mukana.
Odottaisin kuitenkin, että 
nuoria saataisiin lisää, kun 
jo muutaman talven ajan 
meillä on ollut heitä muka
na aika vähän.

Kilpailuja ja 
menestymisiä
80-luku on ollut Kosken 
Kaiun hiihtotoiminnassa 
menestyksekästä nousu
kautta. Siihen on ollut var
sin suuri osuus Mellilästä 
"lainatuilla” Juustin ja Haa

pasen hiihtäjäsisaruksilla, 
mutta toki koskelaisiakin 
latuhirmuja on ollut seuran 
värejä puolustamassa mo
nissa kovissa kilpailuissa. 
Kuten jo ilmeni, oli Kaiku 
vuosina 1986-8"7 Varsinais- 
Suomen paras hiihtoseura, 
ja valioluokassa -  johon 
pääsee vuosittain 20 Suo
men parasta seuraa -  se oli 
v. 1984, ollen silloin 17. 
Sitten seuraavana vuonna 
-85 Kaiun tyttötrio Eeva 
Juusti, Marja-Liisa Kääriäi
nen ja Nina Haapanen yllät
ti Suomen hiihtoväen -  ja 
varmaan osin itsensäkin -  
ottamalla SM-kisoissa Val
keakoskella pronssia nais
ten 3x5  km:n viestissä. Sa
man vuoden nuorten SM- 
kisoissa Kaustisilla tuli

myös pronssia alle 20-v. 
tyttöjen sarjassa joukkueella 
Eeva Juusti, Heidi ja Nina 
Haapanen, samoin myös 
pojat Tuomo Seppälä, Juha 
Mikola ja Timo Juusti toivat 
viestipronssia. Nina Haapa
nen otti lisäksi jo toisen 
henkilökohtaisen SM:n 15 
kmJlä.

Näyttääkseen, ettei nais
ten SM-viestipronssi ollut 
sattuma sama joukkue uusi 
temppunsa seuraavana 
vuonna Kuusamon Rukalla. 
Viime hiihtokaudella ei mi
talia enää tullut, mutta kui
tenkin SM-kisoihin osallis
tuneet kaikulaiset menes
tyivät melko mukavasti. 
Parhaan sijan saavutti nyt
kin naisten 3x 5 km:n vies
tijoukkue, jossa nyt Nina 
Haapasen tilalla hiihti hä
nen sisarensa Heidi. He 
olivat 21. tilalla; parhaan 
henkilökohtaisen sijan saa
vutti Timo Juusti, joka oli 
yleisellä 30 kmJlä 26.

Niin kuin Wärtsilän mal
jan tulosta kahdeksi vuo
deksi Kaiun kaappiin voi 
päätellä, ovat piirimesta- 
ruuskisat viime vuosina kai- 
kulaisten osalta menneet 
erinomaisesti. 1986 mesta
ruuksia tuli peräti 10 ja tä
nä vuonna, eli viime hiihto- 
kaudellakin 7. Kun kulta

Hiihtojaoston puheenjohtaja Vilho Salonen lausumassa 
tilaisuuden avaussanoja.

/
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mitalien lisäksi tuli muun
kin värisiä plaketteja, niin 
voi sanoa, että melko lailla 
painavampia olivat kaiku- 
laisten kuormat kotiin tulta
essa kuin mennessä. Voisi 
mainita, että naisten 10 
km:llä Nina Haapanen, Mar- 
ja-Liisa Kääriäinen ja Eeva 
Juusti ottivat kolmoisvoiton 
ja joukkueena tietysti voitti 
3x5  km viestin. Miestenkin 
joukkue Tuomo Seppälä, 
Juha Mikola, sekä Jari ja Ti
mo Juusti kiristi hopealle 
4x10 km viestissä.

Näiden kilpailujen lisäksi 
ovat Kaiun hiihtäjät käyneet 
lukemattomissa muissa kil
pailuissa varsin hyvällä me
nestyksellä. Erityisen mai
ninnan ansaitsee Jari Miko
la, joka viime talvena näkö
vammaisten SM-kisoissa Po
rissa voitti mestaruudet 2,5 
ja 5 km:llä alle 15 vuotiait
ten sarjassa.

Jos käydäänkin paljon 
toisten järjestämissä kilpai
luissa, niin toki Kaiun hiih
tojaosto järjestää kilpailuja 
itsekin. Jo kahtena talvena 
on järjestetty kansalliset 
Hevonlinnan hiihdot, ja 
niin on tarkoitus järjestää 
tulevana talvenakin päivä
määrällä 10.1.-88, ellei 
sitten taas yllätä ankara pak
kaskausi, kuten viime ker
ralla, jolloin samoihin ai
koihin pidettäviksi aiotut 
hiihdot täytyi siirtää maalis
kuulle. Näissä kotikuntansa 
kilpailuissa Kaiun hiihtäjät 
ovat menestyneet hyvin, 
vaikka mukana on ollut 
runsaasti muitakin kovia 
menijöitä. Luonnollisesti 
on joka talvi järjestetty seu
ran mestaruuskisat, sekä 
lapsille nappulakisoja. 1985 
järjestettiin piirimestaruus- 
kisatkin Hevonlinnalla.

Kaiun lisäksi järjestävät 
Koskella hiihtokilpailuja 
eräät muutkin yhteisöt. 
Kunta, tarkemmin sanoen 
liikuntalautakunta järjestää 
jokavuotiset kunnan hiihto- 
mestaruuskisat, Hopeasom- 
man paikalliskilpailut, sekä 
laturetken, joka tavallisesti 
suuntautuu keskustasta Sor- 
vastolle. Nappulakisoja, alle 
kouluikäisten lasten hiihto
kilpailuja on järjestänyt ai
kaisemmin mm. Manner
heimin Lastensuojeluliitto, 
mutta nykyisin Kosken mo
lemmat pankkilaitokset, joi
den kisoihin pääsevät mu
kaan hieman vanhemmat

Eräitä arvokkaimpia Kaiun 
hiihtäjien tuomista 
palkinnoista. Vas. vvärtsilän 
malja, sen edessä 
piirimestaruusmitali (joita 
Kaiun hiihtäjillä on 
montakin). Mitalit 
nauhoineen vas. SM- 
hopeamitali 20 v. tyttöjen  
viestihiihdosta, seur. 
pronssimitali 20 v. tyttöjen  
SM-viestihiihdosta, sitten  
SM-pronssimitali Rukalta 
naisten viestistä, oik. SM- 
pronssimitali 
Valkeakoskelta myös 
naisten viestistä. 
Kunniakirja on todiste  
seuran pääsystä hiihdossa 
valioluokkaan v. 1984.

Mitalien tuojia. Vas. Eeva Juusti, Heidi Haapanen ja Marja-Liisa Kääriäinen.

kin lapset. Koululaisillakin 
on ollut omia hiihtokiso- 
jaan, ainakin ala-asteiden 
koulut ovat joka talvi pitä
neet koulujenväliset kilpai
lunsa, jotka juontuvat jo 
kaukaa kansakouluajoilta. 
Tiettävästi Kosken reservi- 
läisilläkin on ollut omia tal- 
vikisojaan, eikä sovi unoh
taa Maaseudun Raittiusliit
toakaan, joka on jo muuta
mana talvena järjestänyt 
kuutamohiihdot Liipolan 
järven tuntumassa, mitkä 
ovat saavuttaneet melkoi
sen suosion.

Kilpailijoita 
ja tukijoita
Palaverissamme on mukana 
suurin osa Kaiun jo nimek
käistä kilpailijoista, joukko 
nousevaa hiihtäjäpolvea 10 
v. molemmin puolin, sekä 
pääasiassa hiihtäjien isistä 
koostuva tukija-, huoltaja- ja 
kyydittäjäryhmä. Tilaisuu
den aluksi Eeva ja Minna 
Mattila tarjoavat joukolle

osuupankin kustantamat 
kahvit ja limsat. Siitä Suo
men yllättäneestä naisten 
SM-pronssijoukkueesta ovat 
paikalla Eeva Juusti ja Mar
ja-Liisa Kääriäinen; Nina 
Haapanen on opiskelemas
sa Kuopiossa, mutta hänen 
tilallaan on "pikkusisko” 
Heidi, joka jo viimeisissä 
SM-kisoissa olikin Ninan ti
lalla joukkueessa. Kuten 
tiedetään, ovat niin Haapa
sen kuin Juustinkin sisaruk
set melliläläisiä, mutta jo 
useita vuosia hiihtäneet 
Kaiun riveissä. Marja-Liisa 
on taatusti koskelaisia, jos
kin hänen vilkas ja menevä 
luonteensa on ilmeisesti 
perua jostakin Itä-Suomen 
puolesta. Hiihtäneet tytöt 
ovat ihan pienestä pitäen, 
saaneet ensimmäiset kilpai
lukokemuksensa joissakin 
nappulakisoissa, siitä nous
seet seurakilpailuihin ja 
näin eteenpäin kohti kär
keä. Marja-Liisa kertoo tun
keneensa mukaan kilpailui

hin jo alle 10-vuotiaana 
isän estetyistä huolimatta, 
kun isosisko Raijakin meni. 
-  Siitä asti on jollakin taval
la rämmitty mukana, hän 
sanoo. Eevalle on hiihtämi
nen ollut selviö alusta asti, 
kuuluuhan hän Juustien 
tunnettuun hiihtäjäperhee- 
seen, jonka lapsista kaikki 
ovat hiihtäneet kilpaa; 
myös isä Yrjö Juusti on 
henkeen ja vereen hiih
tourheilun kannattaja ja it
sekin nuorempana hiihdel- 
lvt. Samoin Heidin isä 
Veikko Haapanen, joka vie
läkin joskus kilpailee vete- 
raanisarjassa.

Kysyn, miksi tytöt harras
tavat tätä varsin kovaa lajia. 
Yksimielisesti he sanovat 
sen olevan niin kivaa. -  
Onhan se kovaakin, mutta 
mielenkiintoista ja moni
puolista -  sopiva vastapai
no koulutyölle, sanoo Hei
di, joka vielä käy Kosken 
lukiota. Hiihtoleireistä sa
novat kaikki pitävänsä; pal
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jon hyviä kavereita myös 
saa harrastuksen myötä. -  
Ja pääsee näkemään paljon 
tätä Suomen maata, jota ei 
muuten niin näkisikään, ar
velee Marja-Liisa. Kysyn ta
voitetta: henkilökohtainen 
SM-mitali ehkä? -  Kai se 
riittää, jos SM-kisoissa 10 
parhaan joukkoon pääsisi, 
tuumailee Heidi. -  Tär
keintä on, että nouseva lin
ja jatkuisi, lisää siihen Eeva.

Vastentahtoisesti toimit
taja eroaa tyttötrion seuras
ta, mutta onhan poikiakin 
haastateltava. Pöydän toi
sella puolella istuu kova
kuntoinen poikatrio Juha 
Mikola, Jari Juusti ja Tuomo 
Seppälä. Juha ja Tuomo 
ovat Sorvaston poikia, aivan 
naapuruksia, Jari kuuluu 
tietenkin melliläläiseen 
Juustin hiihtäjäperheeseen. 
Juha on Varsinais-Suomen 
piirin ehdottomia huippu- 
menijöitä -  voitti viime 
kaudella mm. 18 v. 15 km 
PM:n -  ja on SM-tasollakin 
aivan huipun tuntumassa. 
Nyt hän on parhaillaan ar
meijan leivissä; haittaako se 
hiihtovalmentautumista?

-  Ei se ainakaan tähän 
asti ole haitannut, kyllä siel
tä treenaamaan pääsee ihan 
mukavasti, Juha vastaa. Ky
symykseeni, mikä on saa
nut hänet innostumaan 
hiihtourheilusta, hän vas
taa, että kun häntä hieman 
vanhempi Tuomo kävi kil
pailuissa, niin tuli lähdettyä 
mukaan ja siitä se alkoi.

Tilaisuudessa mukanaolleet 
hiihtäjät, isomm at takana  
vas. Tuomo Seppälä, Jari 
Juusti, Juha Mikola, Jari 
Mikola, Petteri Kanasuo, 
Heidi Haapanen, Eeva 
Juusti ja Marja-Liisa 
Kääriäinen. Nuoremmat 
vas. Tero Mattila, Martti 
Nyhä, Jouni Muurinen, Toni 
Haapanen,Jani Korhonen, 
Mirva Salonen, Eerika 
Tausa, Katri Suominen ja 
Marika Salonen.

Nyt herää väistämättä kysy
mys, miten sitten Tuomo, 
tämä Juhan mukaan kiskai- 
sija on hiihtouransa aloitta
nut? Ilmeinen huumori
mies Tuomo naurattaa mui
ta kertoessaan, ettei ole us
kaltanut olla hiihtämättä. 
Ovathan siinä Mustanojan 
liepeillä aivan naapureina 
Lasse Mattila ja Olli Mikola, 
kaksi innokasta hiihton 
puolestapuhujaa Koskella. 
-  Siellä on pakko hiihtää, 
todistelee Tuomo. No, eh
kä hänellä on ollut omaa
kin halua hiihtämiseen, ei
hän pakolla kenestäkään 
huippuhiihtäjää tehdä. Ja
rilta ei edes tarvitse kysyä, 
miksi hän on lähtenyt mu
kaan kilpahiihtoon, Juustin 
sisaruksiin kuuluvana se on 
langennut yhtä luonnos
taan, kuin sorsanpojalle ui
minen. Kaikki kolme ovat 
jo kolunneet lukemattomia 
kilpailuja, menestyneet tä
hänkin asti varsin mainios
ti, ja kun ei vielä ikä ole 
painona, niin mahdollisuu
det nousuun ovat vaikka 
kuinka korkealle.

Hieman nuorempaa ikä
polvea, mutta jo melkoisia 
menijöitä edustavat Petteri 
Kanasuo ja Jari Mikola. Pet
teri asuu Hongiston Ihamä- 
enkulmalla, josta isänsä Au
lis on kyydinnyt hänet tä
hän tilaisuuteen ja varmasti 
jo moneen muuhunkin ti
laisuuteen hiihtoasioiden 
merkeissä. Kun kysyn, on
ko isä myös valmentanut

häntä, poika vastaa tome
rasti: Ei ole. Isä kertoo, että 
Petteri on ollut mukana sii
nä nuorten valmennusrvh- 
mässä, joka harjoittelee 
mm. Hevonlinnan töyräil- 
lä. Viime hiihtokaudella 
hän otti sekä kunnan että 
Kaiun mestaruuden alle 16 
v. sarjassa.

Jari Mikola mainituinkin 
jo edellä, tuo sisukas näkö
vammainen, joka ladulla 
menee siinä kuin näkevät
kin. -  Ei voi olla hiihtämät
tä, kun latu menee ihan 
vierestä, hän vaatimatto
masti toteaa; Lasse Mattila 
kun on avannut ladun aivan 
hänen kotinsa vieritse. Jari 
kertoo, että tarvitsee kui
tenkin opashiihtäjän, joka 
menee edellä tai takana. 
Toiset kertovat, että poika 
alkaa jo olla niin kova me
nijä, että opashiihtäjänkin 
on oltava varsin hyvä, ettei 
jää alle. Useimmiten tietysti 
isä-Olli on ollut oppaana, 
joten hänelläkin pakosta 
säilyy kunto kovana.

Keitähän sitten ovat nä
mä hiihtouransa alussa ole
vat tytöt ja pojat siinä en
simmäisessä valmennusryh- 
mässä? Paikalla ovat tytöistä 
Mirva ja Marika Salonen, 
Katri Suominen ja Eerika 
Tausa, sekä pojista Jani Kor
honen, Jouni Muurinen, 
Tero Mattila, Toni Haapa
nen ja Martti Nyhä. Kaikki 
hiihtoa harrastavat nuoret 
eivät ole päässeet tulemaan 
tilaisuuteen; edellämainit

tujen lisäksi heitä ovat mm. 
Tuhkasen sisarukset, Paulii
na Koskinen, Katri Teivo
nen, Teemu Koski, Petteri 
Urmas, Heikki Honkala, 
Mikko Kanasuo -  anteeksi 
vaan, jos jonkun nimi vielä 
unohtui poiskin. On huo
mattava, että yleensä hiih
don lisäksi nämä nuoret 
harrastavat muitakin urhei
lulajeja, esim. yleisurhei
lua, kuten aivan oikein on
kin. Jos sitten vielä loika
taan vanhempaan päähän, 
niin veteraanisarjan ylivoi
mainen menijä viime hiih
tokaudella oli Aimo Rasi- 
mus -  on ollut jo useita 
vuosia.

Sitten ne hiihtäjien tuki
henkilöt, joista suurin osa 
itsekin hiihtelee, vaikka ei 
aina kilpailumielessä. Vilho 
Salosen lisäksi on mainittu 
jo Lasse Mattila ja Olli Mi
kola, jotka molemmat kuu
luvat Kaiun hiihtojaoston 
jäseniin, samoin Eero Nyhä, 
Asko Tausa ja Veikko Haa
panen ovat paikalla ja hiih
tojaostossa, johon lisäksi 
kuuluvat poissaolevina 
Tuomo Urmas, Yrjö Juusti 
ja Anssi Tuhkanen. Paikalla 
on sensijaan Aulis Kanasuo, 
Matti Muurinen ja Pentti 
Suominen, jotka eivät kuu
lu hiihtojaostoon, mutta 
muuten ottavat osaa toi
mintaan ainakin lastensa 
kyyditsijöinä. Tokihan näil
lä tukimiehillä kyytipoika-

Jatkuu sivulla 10
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Osuuspankki
Osuuspankkiviikon  

juhlaa vietettiin tänä 
vuonna 8.10. 

tupaantuliaisjuhlana  
uusittujen toimitilojen 
valmistumisen merkeissä 
"Vuoden osuuspankiksi" 
nimeämisen julistamiseks 
Juhlapäivänä kahvitettiin 
pankissa 741 henkeä ja ill; 
Op-juhlassa oli vieraita 46 
Päivän mittaan kävi 
osuuspankissa myös 
lukuisia onnittelijoita,
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an kuvasatoa
vimmaisina 
manhallituksen 
leenjohtaja Matti 
ckoja ja kunnanjohtaja 
io Suikkanen, jotka 
/at tuliaisina kunnan 
äkunan sekä viimeisenä 
äanviljelysneuvos Eeri 
rkkö, joka piti 
ilapuheen illan juhlassa, 
ilan viihteestä vastasivat 
teilijaveljekset Matti ja 
Dpo Ruohonen sekä Arto 

iotio ja Finlanders-yhtye.
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Jatkoa sivulta 7

Hiihdossa
hieman
vastatuulta
naolon lisäksi on tarjolla 
monenelaisia tehtäviä; he 
toimivat hiihtäjien huoltaji
na tekevät ladut, ovat kil
pailuissa toimitsijoina, ke
räävät varoja hiihtotoimin- 
taa varten jne.

Valmennus 
melko omaehtoista
Valmentautuminen tule
vaan hiihtokauteen alkaa jo 
kesällä. Edellä on jo ilmen
nyt, että nuorilla on oma 
valmennuspiirinsä, jonka 
vetäjänä toimii Minna Matti
la. Lumettomana aikana on 
hankittu voimaa ja kestä
vyyttä Hevonlinnalla, jossa 
on juostu sauvat käsissä nii
tä jyrkkiä rinteitä ylös. Lu
men tultua tietysti siirry
tään ladulle. Pidemmälle 
ehtineistä monet käyttävät 
kesäharjoitteluun rullasuk
sia, joilla kestotiellä voi pai
nella aika vauhtia. Nämä 
kauemmin hiihtäneet ker
tovat, että heidän osaltaan 
valmennus on melko oma
ehtoista, eli he itseasiassa

laativat valmennussuunni- 
telmat ja huolehtivat niiden 
toteuttamisesta. Suuri mer
kitys on kuitenkin valmen- 
nusleireillä, joita pidetään 
useimmiten pohjoisessa 
Suomessa, minne täältä sit
ten hiihtäjät lähetetään. Ne 
ovat merkittäviä senkin 
vuoksi, että täällä lounaises
sa Suomessa lumi yleensä 
tulee varsin myöhään poh
joiseen verrattuna ja leirien 
avulla saadaan hiihtokausi 
alkamaan aikaisemmin.

Kuitenkin taitaa eteläi
nen Suomi olla hieman 
heikommassa asemassa 
Pohjois-Suomeen nähden 
hiihdosta puhuttaessa? 
Myöntävät, että osittain asia 
näin on. Vilho Salonen ot
taa esimerkiksi alkavan 
hiihtokauden SM-kisat. -  
Niiden ajankohta on nyt 
varsin aikainen, kun ovat jo 
vuoden vaihteessa Ilomant
sissa. Saattaa olla, ettei tääl
lä siihen mennessä ole tul
lut lainkaan lunta. Meillä 
on tavoitteena lähettää nais
ten viestijoukkue sinne, 
mutta se vaatisi hiihtäjiä 
olemaan pohjoisen leireillä 
ainakin 2 kk, ennen kuin 
voisi pärjätä. Mutta osalla 
on koulu, osalla muita teh
täviä kotona, ettei voi irrot
tautua useaksi kuukau
deksi.

Joka tapauksessa ovat 
Pohjois-Suomen hiihtolei-

rille lähdössä marraskuun 
aikana Kaiusta Eeva ja Jari 
Juusti, Heidi Haapanen, 
Marja-Liisa Kääriäinen, Min
na Mattila, Juha Mikola ja 
Tuomo Seppälä. Useimmat 
suuntaavat Saariselän mai
semiin, mutta ainakin Heidi 
Kuusamoon, jonne lähtevät 
myös hiihtojaoston innok
kaat laturetkeläiset Lasse 
Mattila ja Eero Nyhä. Juha 
Mikola ilmeisesti pääsee ar
meijan hiihtoleirille Sodan
kylään.

Näiden leirien ansiosta 
ei Etelä-Suomen asema 
hiihdossa pohjoiseen näh
den ole aivan mahdoton. -  
Onhan tämän hetken Suo
men naisten kärkihiihtäjä 
Marjo Matikainenkin Hel
singin seudulta, muistuttaa 
Vilho Salonen. -  Se on tär
keämpää, että on ainesta, 
mistä valita; kuka todella 
paneutuu hiihtämiseen niin 
kyllä pärjää, etelä-suomalai- 
nenkin.

Jaostolla nyt 
oma talous
Kaiulla on tähän asti ollut 
käytössä vain yksi tili, mutta 
nyt johtokunta on hyväksy
nyt marraskuun alusta alka
vaksi muutosehdotuksen, 
jonka mukaan jokainen ja
osto saa oman tilinsä. Eh
dotus tulikin hiihtojaostol
ta, joka katsoi kärsineensä 
hieman väärvvttä mm. tal

kootöillä varoja kerättäessä, 
koska hiihtojaoston jäsenet 
ovat olleet ahkerimpia tal- 
koolaisia, mutta tuotos jaet
tu tasan.

Nykyajan kilpaurheilu on 
varsin kallista, eikä vähiten 
hiihto. Hiihtojaoston bud
jetti pyörii kvmmenissätu- 
hansissa; sen suurimpia 
menoeriä ovat hiihtoleiri- 
ja varustekulut, matkakulut, 
kilpailujen osanottomaksut 
ja palkintomenot. Mistä sit
ten tulot näitä kattamaan?

-  Olemme suunnitelleet, 
että omalla työllä -  talkoil
la, keräyksillä, latujen ajoil
la vm. -  saamme kokoon 
ainakin puolet määrästä, 
Vilho Salonen kertoo. -  Sit
ten tulee veikkausvoittova
roja, kunnan avustus ja kai 
seuraltakin saamme jotakin; 
kyllä minä uskon, että 
saamme katettua ne meno
erät.

Se talkootyö tarkoittaa si
tä, että osallistutaan esim. 
maalaustöihin tai metsän
parannukseen ja niistä saa
tu palkka lahjoitetaan hiih
tojaostolle. Myös siitä, kun 
jaoston miehet kunnostavat 
ladut omalla moottorikel
kalla, kunta maksaa työn ja 
kelkkavuokran ajajille, jotka 
antavat ne lyhentämättömi
nä jaostolle. Kunnallekin 
tulee halvemmaksi antaa 
hiihtojaoston poikien kun
nostaa ladut ja maksaa siitä 
heille, kun hankkia omat 
välineet sitä varten. Olisi
han ladut joka tapauksessa 
pidettävä kunnossa.

Keräystoiminta taas on 
ollut pääasiassa viljan ke
räystä. Viime vuosina on 
viljankeräys ollut seuralle 
kullanarvoinen tulonlähde, 
Salonen mainitsee. -  Ja 
vaikka n\t olikin huono sa- 
tosvksy, niin hiihtojaosto 
on päättänyt suorittaa pie
nen viljankeräyksen, että 
saataisiin kilpailijat leiritet- 
tyä, palkinnot kansallisiin 
kilpailuihin, sekä hiukan 
maksettua osanottomaksuja 
ja matkakuluja.

Matkakorvauksista puhut
taessa Lasse Mattila huo
mauttaa, että ne ovat niin 
pieniä, että melkein voisi 
sanoa hiihtäjien omalla 
kustannuksellaan matkaa
van kilpailuissa. Jonnekin 
kauas pohjoiseen matkat 
tulevat varsin kalliiksikin. 
Veikko Haapanen todiste
lee asian niin olevan. -  Tä

Hiihtäjlen huoltajia ja kyytimiehiä. Vas. Aulis Kanasuo, Matti Muurinen, Pentti Suominen, 
Vilho Salonen, Asko Tausa, Lasse Mattila, Eero Nyhä, Olli Mikola on jäänyt lähes kokonaan 
Veikko Haapasen taakse.



N :0 4 -  Joulukuu 1987 11

mä Lounais-Suomi on siitä 
aika hankala kulma, kun 
kaikki isommat kilpailut 
ovat varsin kaukana, täällä 
niitä on hyvin vähän.

Myös hiihtovälineet ja 
-varusteet ovat melkoinen 
menoerä. Hiihtojaosto ja
kaa hiihtäjille pienen varus- 
terahan, mutta se ei var
maankaan riitä. Nykyään
hän on kaksi hiihtotyyliäkin 
-  ns. vapaa- eli luistelutyyli 
ja se perinteinen -  jotka 
kumpikin vaativan oman- 
tyyliset suksensa. Joillakin 
kilpailijoilla saattaa olla kil
pailumatkoilla mukana 
kuusikin paria suksia, mikä 
lisää myös kuljetuskustan
nuksia. Salonen kertoo, et
tä suurena apuna varustei
den hankinnassa ovat myös 
lahjoitukset. Viime hiihto- 
kaudella ovat hiihtojaostoa 
avustaneet lahjoituksin ai
nakin Kosken molemmat 
pankit, sekä Villentori ja T- 
maatalous, joille, samoin

kuin viljan lahjoittajille Sa
lonen haluaa lausua par
haimmat kiitokset.

Ladunteko  
konetyötä
Edellä on jo mainittu latu
jen tekemisestä moottori
kelkalla. Takapajuisen toi
mittajan mielessä viriää ky
symys: Eikö kukaan enää 
hiihdä itse omilla suksilla 
tekemillä laduilla? Tyhmä 
kysymys, mutta tulipahan 
tehtyä. -  Nykyiset sukset 
ovat niin kapeita, ettei niillä 
pysy pinnalla kuin oikein 
kovalla ladulla, ehättää Mar
ja-Liisa Kääriäinen sano
maan ja ratamestarit Asko ja 
Lasse todistelevat samaa. 
Kuulemma eivät lasikuitu- 
sukset pysy edes vaakata
sossa suksilla tehdyillä la
duilla, vaan lipsuvat sivuil
le, jolloin koko latu kuluu 
yhdeksi vanaksi. Myös sau
vat painuvat liian syvälle,

kun niiden sommat nykyi
sin ovat perin pienet -  kai
kessa välineistössä on py-rit- 
tv keveyteen.

Asko Tausa selaa ajopäi- 
väkirjaa ja kertoo, että Kos
kella on ladut aukaistu ko
neellisesti vuodesta 1978 
alkaen. Ensin hän itse ajoi 
kelkkaa, hänen jälkeensä 
Tuomo Urmas ja Vilho Sa
lonen; nykyisin suurimman 
osan laduista tekee Lasse 
Mattila, joka aloitti -80. As
ko ajaa edelleenkin Tuima- 
lan latuja, sekä Vilho liikun
talautakunnan retkiladun ja 
eräitä koulujen latuja. Pyyn
nöistä ajetaan muitakin la
tuja; veloitus on 80 mk tun
nilta.

Tilaisuus on päättymässä. 
Tuntuu siltä, että Kaiun 
hiihtojaosto kuitenkin kat
soo luottavana tulevaisuu
teen, vaikka seuravaihdot 
ovatkin sen kärkijoukkoa 
kaventaneet. Puh.joht. Sa
losen loppusanat sisältävät

useita toiveita -  keväällä sit
ten näemme, miten nämä 
toiveet ovat toteutuneet.

-  Toivon, että suunnil
leen säilyisimme nykyisissä 
asemissamme, jotka viime 
vuosina olemme saavutta
neet. Mytös toivon, että 
kaikki kilpailijamme säilyi
sivät terveinä; se on tärkein 
edellytys, että voisi kunnol
la harjoitella. Jos sairauksia 
tulee, voi sanoa, että silloin 
on koko talvi pilalla. Sitten 
toivon, ettei tulisi niin an
karaa pakkastalvea, kuin 
edellinen oli, jolloin koko 
hiihtotoiminta oli vaikeuk
sissa. Edelleen toivon, että 
talvella saisimme lisää nuo
ria hiihtäjiä joukkoomme, 
heistä meillä on puutetta. 
Ala-asteen koulujen välisis
sä kilpailuissa heitä on vie
lä runsaasti mukana, mutta 
yläasteelle ehdittäessä hiih- 
toinnostus tahtoo lopahtaa.

□

Nyt Koskella

< £  PIKAPANKKI
Käteistä rahaa kaikkina päivinä 
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12 KOSKELAINEN

Melkeen viikottain se 
myllyreissu oli...

Edellisessä Koskelaisen 
numerossa muisteli 
Hilja Keskitalo menneen 

ajan tapahtumia paitsi 
omasta, myös yleisestä nais
näkökulmasta katsoen. Oli
han hän lievästi sitä mieltä, 
että naiset silloin joutuivat 
jopa kovemmalle kuin mie
het. Saattoi olla niinkin, 
mutta kovin helpolla eivät 
miehetkään päässeet. Fyysi
sesti heidänkin elämänsä
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oli varsin kovaa nykyisen 
mittapuun mukaan mitat
tuna.

Tätä miehistä näkökul
maa valottaa nyt Kosken 
Hongistolla asuva Arvo Ka- 
nasuo, joka tunnetaan Kos
ken monilapsisimman per
heen isänä ainakin lähi
menneisyydessä katsottaes
sa. Nyt ovat lapset kuiten
kin lähteneet pesästä elä
mään omaa elämäänsä; vain 
yksi tytär asuu leskeksi jää
neen isänsä seurana viihtyi
sässä omakotitalossa Hon
gistolla. Arvo Kanasuo syn
tyi Somerolla pian 80 vuot
ta sitten, mutta on pääosan 
elämästään asunut Koskel
la. Raskas maatyö on kulut
tanut niveliä, niin että kul
keminen on vaikeaa ja 
työnteko on mahdotonta, 
mutta järki ja muisti toimi
vat edelleen mainiosti. 
Näin hän kertoilee tvönte-

Tuimalan ylinen mylly, eli Saaren mylly, jossa nuori Arvo 
Kanasuo aikoinaan oli rottajahdissa. Tässä mylly on jo 
poissa käytöstä ja hieman raunioitunutkin.

osta nuoruusaikoinaan:
-  Se Kanasuon paikka  

Someron Saarentaan kyläs 
on vähä vanhempi kun  
mää, kun mää olen siäl 
syntyny. Siäl oli ensiin 
asuttu saunas, mut sit oli 
jo  tupa valmis ja  yks ka
mari, et siäl mää sit saa
tiin. Isä oli menny sinne 
ihan raakaan paikkaan, ei 
ollu peltoo oikeen ollen
kaan, jottain niittupaikoi 
oli. ja  isä rupes niit sit ylös 
huavaamaan. Kuakka- 
maala meikkin sit oltiin 
veljen, Luukaksen kans 
koht kun hiukan johonkiin  
kyettiin. Mut kyl mei jo k 
seenkin naskalei oltiin, 
kun ei meinattu kuakkaa  
jaksaa nostaa ja  olis viäl

kuakkiikkin tarvinnu. Kyl 
mei joskus isäl siit nuris- 
tiinkin, m ut ei se kuakka  
siit sen köykäsemmäks tul
in. Mut sit kun tuli parhai
siin voimiin, ni kyl se sit jo  
köykäseltkin tuntiis.

Arvo Kanasuo ihmettelee 
itsekin sitä, että silloin pel
lon raivaus tehtiin pelkäs
tään käsi- ja selkävoimin, ei 
edes hevosta käytetty apu
na, vaikka sellainen talossa 
oli.

-  Koton oli simmonen 
tapa, et keirääl ain hakat
tiin polttopuiks simmonen 
osa, ja  vaikka olis kummo- 
nen tervasmänty ollu, ni 
juurest vaan poikki. Mää 
ihmettelen, kunnei sen ver
taa järkee ollu, et olis ne
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pahemmat jättäny pystyyn, 
salkon kans köysi sinne ja  
olis vetäny ne juurinas. 
Mut mei käytettiin Luukak- 
sen kans kaljun vaan; vit- 
taperä kannon takan, ni 
siit oli kyl aika hyvä vään
tää, toinen anto kiivest 
juurii.

Sit kun mää tääl Hon
gisto! kans tein aika paljon 
peltoo. ni mää käytin pal
jo n  hevosii apuna kantoi 
kiskomas, pitkä köysi vaan 
ja  välil kettinkin oli; kun  
sai kannon mukavast ju u 
rittiin, niin ne oli aika poi
kii kiskomaan.

Talossa oli tietysti muita
kin töitä, kun vain uuden 
pellon raivausta. Kun ei ko
neita ollut, oli kaikki vilja ja 
heinä niitettävä käsin.

— Viikattimen varsi on 
m ul kans ollut käres jo  
ihan piänest pojast. Isä/ oli 
ain simmonen tapa, et 
om an heinämaan lisäks 
hän huusi heinämaata - 
oliks se ain heinäkuun 1. 
päivä, kun Längsjön karta- 
nos oli heinäbuutokauppa. 
Hän kävi siält huutamas, 
ja  kyl mei monel vuarel si- 
äl käytiin pikkupoikana, 
ensiin luakoomas, mut 
kun isommaks tultiin, ni sit 
teki kovin miäli päästä vi- 
kattimen varteen. Ne vää- 
rävartiset siilon viäl oli; ei 
siäl suaravartisen kans olis 
mittään saanukkan, kun  
se oli semrnost niittiin ja  
pensai niin paljon. Mut ei 
se heinäkään mittään hyv- 
vää ollu, se oli niinkun he
vosen häntää, sammalii oli 
toinen puali joukos. Isä 
ain tälläs ne vikattimet 
simmoseen kuntoon, et 
kun peukalon kynnen  
kans koitti, n i oikeen kau
kaa/t se terä myänsi. isä 
varottikin ain. et älä vaan 
sitä lyä rissuun. et se lohkes 
niin helpol. Mut kyl se sit 
pystys kans, kun sopivast 
osas vettää, ni kyl sihen 
niin korja laisto tuli.

Kyl mää suaravartisen 
kans ja  olen niittäny oi
keen paljon. Muistan sim- 
mosenkin, kun kerran syk
syt -  kun tosa Rajalas jo  
oltiin -  näytti tulevan kova 
halla yäseeks, eikä ollu 
kauraa viäl ollenkaan 
poikki. Mää sanoin ehtool, 
et mää tairan mennä niit
tämään pari sarkaa kau
raa, et saatais siämenkau- 
rat. Tyyne sano sit, et kyl

hän tullee pistämään sei- 
pääseen; ensimmäiset lap
set oli viäl aika piänii, mut 
Antti jo  hiukan sai lyätyy 
seipäi pystyyn. Mei mentiin 
sit ja  pualeen öihiin men- 
nes pistettiin kaksi sarkaa 
seipäil. Mut ei sit kyl hallaa 
tullukkan , et sen pualest se 
oli turhaa.

Kemin taas oltiin Kul- 
mas kauraa niittämäs, ja  
Kulman Jalmari oli -  us
kallan san noo -  varmaan 
oikeen tyämiäs, ja  pappa 
rupes näyttämään kum- 
mottoon joskus ennen oi
keen niitettiin. Mut sit hän 
huamas ja  sano mul: Mitäs 
mää sitä sul neuvon! Mää 
nauroin vaan, et kyl neu
vo ain hyvvää tekk.ee. Mut 
kyl hän kans lykkäskin. 
vanhaks miäheks. Se oli 
ain suvikauret paljain jal- 
voin ja  kysy kerran mult: 
Tiäräks sää kuin saa ja lka
pohjat kovettuminaan? 
Kun mää en tiänny, hän 
sano: Tervaa ne ja  mennee 
sit istumaan noin päin au- 
rinkoo: ei luulis et terva 
mennee sisäl. mut kyl kum 
minkii kovettaa.

Rippikouluikäisenä Arvo- 
poika alkoi käydä myllyssä, 
tietenkin Koskella, kuten 
monet muutkin somerolai
set. Hän vei myllyyn viljaa 
ensin kotoaan ja sitten naa
puritalosta, jossa oli vakitui
sena päivämiehena sitten, 
kun kotona ei enää välttä
mättä tarvittu.

— Kyl se myllymatka mel- 
keen viikottain oli. voi olla. 
et joskus toisel viikol meni. 
Oli semmonen tapa, et kot- 
toolt ja  siält naapuristkin 
jo  4 -5  aikaan lährettiin 
myllyyn, kun pitkä matka 
oli. Mut niit myllysäkei 
mää olen ruvennu ajatte
lemaan; ne oli valtavan 
suurii, kun vallan säkki- 
kaupal siilon myllytettiin. 
Nyt kunnei yhtikän mit
tään saa ennää tehtyy, 
vaikka kuin koitais, n i tul
lee miäleen, et millä mää 
nee sain siilon kannettiin  
myllyyn. Mää pniukasin  
käyrä kahreskin myllys, 
Saarel ja  Koskiset, vanhoi 
miähii olivat jo  molem- 
makkin myllärit. Koskinen 
sano usseman kerta, etä 
älä pultra semmottein 
kans, et kyl hän jelppaa, 
olen mää tääl paljon mi- 
ähiikin jelpannu. sano. 
Mut kyl mää ne melkeen

yksin vein; kun oikeen ko
va sisu on, ni kyl sitä vaan 
saa. Se naapurin isäntäkin 
joskus ihmetteli, et milläs 
sää saat ne säkit siäl kan
nettiin, kun meitil on tääl 
kaksinkin täys tyä niit tein 
kans. Mut kai sekin sitä 
voimaa nosti, kun myllärit 
ja  muutkin ihmetteli ja  viäl 
kehukin. Et kyl m ul sisu oli 
siilon ja  viäl miähenäkin; 
kun tyämaala oltiin, ni kyl 
se paha oli jos toiseks jäin.

Jos säkkien kantaminen 
myllyyn olikin ankaraa 
hommaa, niin oli myllymat
kalla omat ilonsakin. Mo
nenlaista sen aikana näki ja 
hauskoja tapahtumiakin 
sattui.

-  Kerran taas, kun olin 
reisus ja  kerkesin myllyyn 
-  en tiärä, kuin siilon jä i
kin myllytys aika myöhä- 
seen. Olin taas Saaren myl
lys, se vanha Saari siilon vi
äl oli myllärinä. Hän sano, 
et hän mennee välil tup
paan, katot vähä peircicin 
sit. ettei men suppilo tyh
jäkö. hän sano mul. Mää 
siin sit kättelin ja  näin, 
kun meni iso rotta sinne 
musinaan. Mää meinasin, 
kun sais jo n ku n  asseen, 
kun se tullee takasin, ni 
killautan sitä jos saan kil- 
laiitettuu. Näin siin sit var- 
siluuran ja  otin sen, olin 
se luuta käres, kun mylläri 
tuli takasin. Mitäs sää siin 
luuran kans vahdit? kysy' 
hän, mää sanoin: Meni p i
run iso rotta tonne, mei- 
naan lyärä sitä, kun se tul
lee takasin. Mylläri sano, et 
ei se tili siält takasin, ne 
kulkee siält kuoriton'ee pit
kin ales, m ut ei ne ennää  
pääse ylös, et kyl se siäl sun 
kaunapussissas on. Mää 
otin kiiniustas pussin pois, 
siäl oli kans ja  henki pois -  
oli tukaunnu sinne. Myllä
rit olikin lystii, kun mää  
tulin ja  roikotin rotta hän- 
näst.

Löytyi siitä myllymatkasta 
muutakin hupia. Olihan Ar- 
vo-poika jo siinä iässä, että 
tytöt alkoivat kiinnostaa.

-S it  tartd viäl ain m en
nä sinne Kosken osuus
kauppaan, vaikkei siält 
paljon mittään ostettiin 
tullu, jottain piäntä ostin, 
karamellei ja  simmost. Ei 
se ostaminen siin pääasja 
ollukkan, m ut kun siäl oli 
myymäs kolme simmost 
ilost likkaa ja  niit tartd

käyrä kattomas. Kyl mää 
niittein nimetkin viäl muis
tan, mutten viitti täsä mai
nita.

Arvo Kanasuon yhdiste
tyn mylly- ja tyttöjenkatselu- 
matkan aika kesti rippikou- 
luiästä siihen asti kun hän 
joutui sotaväkeen. Armei
jasta päästyä hän kohtapuo
liin aviotui, oli sitten muo- 
namiehenä mm. Längsjön 
kartanossa, josta siirtyi Kos
ken kartanoon, missä pää
työnään oli karjanrehun 
siirtely. Näin oli Kanasuon 
kasvava perhe muuttunut 
koskelaiseksi ja koskelaise
na siitä lähtien pysynytkin. 
Kartanosta muutettiin Hon
gistolle, ensin joksikin ai
kaa Nummilaan ja sitten py
sy väisesti Ihamäenku 1 man 
Rajalaan juuri ennen talvi
sodan alkamista. Rajalan 
isäntäväkenä Arvo ja Tyyne 
olivat lähes 40 vuotta, kun
nes luovuttivat talon pojal
leen Aulikselle ja rakensivat 
itselleen omakotitalon nä
köetäisyyden päähän Raja
lasta. Varmaan noihin vuo
siin mahtuu tavaton määrä 
tapahtumia, niin iloisia 
kuin surullisiakin, mutta 
ennen kaikkea valtavasti 
työntekoa heti nuoresta pi
täen vanhuuden päiviin as
ti. Arvo Kanasuo toteaa, et
tä aika on melkoisesti 
muuttunut mentäessä hä
nen nuoruudestaan nyky
päiviin asti.

-K u n  hunteeraa, et mitä 
nykyisin pojat rippikou- 
li äkkään mennes on teh
nee töitä ja  vertaa sitä si
hen. mitä mää saman ik- 
kääsenä olin jo  tehny -  ja  
oikeen miästein töitä —, ni 
kyl siin aika ero on.

7 %
VERO VAPAASTI 

2 VUODEN TILILTÄ
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TOIMITUS TIEDOTTAA:

Kaskukilpailu 
jatkuu
Koskelaisen tämän vuoden kesänumerossa ju listet
tiin kaikille avoin kaskukilpailu koskelaisperäisten kas
kujen ja sanontojen keräämiseksi suunnitteilla olevaa 
Kosken perinnekirjaa varten. Kaskuja saapuikin, 
mutta ei aivan odotusten mukaisesti. Kun m onet 
ovat valitelleet, että kilpailuaika oli liian lyhyt ja sattui 
lisäksi syksyn kiireisimpiin aikoihin, niin toim itus on 
päättänyt jatkaa kilpailuaikaa ensi vuoden, eli -88 
helmikuun loppuun asti. Nyt siis rohkeasti mukaan 
kaikki ne, joilla kaskuja on mielessään tai jo  paperille 
kirjoitettuna, mutta eivät ole ehtineet niitä vielä 
lähettämään. Ne voi edelleenkin lähettää joko su o
raan osuuspankkiin, tai sitten toimittajalle, joka voi 
myös käydä niitä hakemasa tai äänittämässäkin, jos 
joku m ieluum m in kertoo kuin kirjoittaa kaskunsa. 
Muistattehan, että osuuspankki on luvannut palkita 
parhaat kaskuilijat.

"Ensimmäiset 
Suomessa”
Tämän otsikon alla kirjoitettiin Koskelaisen edelli
sessä numerossa Hongistolta löytyneistä harvinai
sista sienistä. Jo s jutun yhteydessä ollut kuva jonkun 
mielestä vaikutti hieman hämäräperäiseltä, johtui se 
siitä, että kuva oli painatusvaiheessa keikahtanut 
ylösalaisin. Jos lehtesi on vielä tallessa, voit katsoa 
kuvaa uudelleen niin että kierrät lehden ylösalaisin, 
jolloin kuva näyttää enem m än normaalilta.

7 %
VEROVAPAASTI 

2 VUODEN TILILTÄ

f *  KOSKEN TL. 
OSUUSPANKKI

KOSKELAINEN

ISÄNNYYDEN- 
VAIHDOS 

ON 
ISO ASIA

Turvaa maatilasi tulevaisuus ajoissa
Sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen on mo
nivaiheinen ja aikaa vievä tapahtumasarja.
Onnistuakseen se vaatii huolellista suunnitte
lua ja asiantuntevaa valmistelua.
Viljelijänä Sinä luot linjat kotitilasi tulevaisuu
delle ja teet myös lopulliset päätökset. Me 
O suuspankissa annamme Sinulle asiantunte
muksemme ja autamme selvittämään edulli
simman ratkaisun ja parhaan mahdollisen 
ajoituksen vaihdokselle.
Paikkakunnan omana pankkina tunnemme 
olosuhteet ja haluamme omalta osaltamme 
auttaa turvaamaan maatilatalouden tulevai
suuden. Osuuspankilla on pitkällinen koke
mus sukupolvenvaihdokseen liittyvistä laki-, 
eläke-, perintö-, vero-, rahoitus- ja muista 
tilanteeseen liittyvistä järjestelyistä.
Ota yhteyttä hyvissä ajoin ennen ajateltua 
vaihdoksen ajankohtaa, niin voimme yhdessä 
selvittää tilakohtaisesti sopivimman ratkaisun.
Tule keskustelemaan ja nouda samalla "S u 
kupolvenvaihdos maatilalla” -oppaasi veloi
tuksetta. I Kosken Tl. Op

Lepola ja Lähdemäki nimisten tilojen entiset ja uudet omistajat Pirkko ja 
Matti Levonen sekä Marja ja Hannu Levonen. Kuvassa mukana myös 
Marjan ja Hannun lapsista nuorin Hanna Levonen. Muut sisarukset Katri ja 
Marko Levonen olivat kuvauksen aikana koulussa.
Tilalla on aikaisemmin suuntauduttu lypsykarjaan, mutta isännyyden 
vaihtumisen myötä lehmät on vaihdettu sikoihin.
Sukupolvenvaihdos on tapahtunut järkevästi suunnitellen. Suunnittelua oli 
tehty perhepiirissä välillä osuuspankin edustajien kanssa keskustellen. 
Hannu Levonen on sisaruksiaan nuorempi ja tilanpidon jatkaminen on 
hänelle langennut tavallaan luonnostaan, muitten sisarusten sijoittuessa 
muihin tehtäviin. Sekä Hannu että Marja Levonen ovat pienestä pitäen 
kasvaneet kiinni maatalousammattiin.

4 >KO SKEN  T.L. 
OSUUSPANKKI
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Jussin 
puintihuolet
Vilja maassa m akaava  
talteen oisi saatava.
Kova kiire kaikilla, 
pu in tijakso t h ä n  assa.
Jussi laski rahat tarkkaan, 
pankista  sai m on ta  m arkkaa  
lainaa, sitten p u im u r in  
käytetyn, m u t f  ku itenkin  
o m a n  osti, jo tta  saisi 
puiduksi, jo s  taukoaisi 
sade ja  taas pou tasää  
jo sk u s  vielä yllättää.

Vihdoin koitti pä ivä  se 
k u n  Jussi pääsi pellolle.
Vilja m ärkä, lako inen  
koneen  pisti koville.
Kiilahilma katkesi 
varm aan Jussi manasi.
Varaosani)yjä tai~kka 
tietää mistä heitti m arkka:
Kun ko n e  seisoo pellolla  
varm aan  silloin ostaja 
m elkein vaikka m itä m aksaa  
että ko n e  käydä  jaksaa.
Taaskin n ä k i Jussi sen 
k a u a n  tietyn totuuden: 
i 'iljastakn i tikastui i 
kyllä, m u tta  jo k u  m uu.

Pirkko K.

T äm ä Liipolan järven  
u im arannalta  
n apattu  kuva voisi olla 

eräänlainen viim e 
kesän sym b oli. On 
tu n n e ttu  tosiasia, että 
läm p im in äkin  kesinä 
tu lee  kylm ä kausi silloin 
kun on u im ako u lu  
Liipojan järvellä. Ennen 
k o u lu t on ku itenkin  
p idetty, vaan ei v iim e 
kesänä...



KOSKELAINEN

Joulu on taas
Saavut jo u lu , vieras .odotettu, 
tulostasi m ieli ilostuu.

* Ijintulyhtein p iha koristettu, 
syttyy kynttiläiset 

. , tuoksuu  kuusipuu.
*> ti
^ Loistaa kuusen  latva tähti, 

hohtaa posket öm enain.
.tin tin  lastenf »

V  ka iku u  hilpeästi.
’ ph ) loit taa posket 
p u k k ia  nyt odottain.

Kaikuu hairas jouluvirsi.
'  l m la  ka ton  kotoisen, 
j  E loon herää vanha seinähirsi, # 

' kuu lee  evankelium in  jou lu isen .

M atka jo u lu k irk k o o n  
aam iisella eessä.

* p a la a  Pollen m uisto uudestaan. 
- Muistaa vanhus, silm ät reessä.

** auto lla  k u n  kirkkobn  ajetaan.
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