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Hyvät lukijamme

Jälleen on kulunut lähes vuosi siitä, kun edelli
nen Koskelainen ilmestyi. Vähältä piti, että tämän 
talven lehtikin olisi jäänyt tulematta. Toimittajam
me Joona Mikkola on löytänyt itselleen vakituista 
työtä, mikä ei nykymaailmassa ole aina itsestään
selvyys, joten toimitustyöhön hän ei ole voinut pa
nostaa täysillä. Itseltäni on luovaan työhön nähden 
jo terä aikalailla tylsistynyt, niin että kunnon teks
tin syntyminen on ison vaivan takana. Ja  kun jo 
kerran heitin jäähyväisetkin, jos yhä heiluisin hom
massa päällepäsmärinä. Jonkinlaisena taustavai
kuttajana olen kuitenkin ollut.

Vuosi on ollut varsin vaiherikas, ainakin noin suu
remmassa mittakaavassa tarkastellen. Maailma on 
ollut levoton, pommit ovat pamahdelleet erittäin
kin Lähi-Idässä, mutta myös muuallakin. Tulee mie
leen lausuma, jonka kuulin Tuomisen Kallelta. Hä
nen enonsa, jossa oli tietäjän vikaa, oli aikoinaan 
sanonut: "Viimeinen sota alkaa idästä ja se on us
konsota."
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En haluaisi pelotella, mutta jotakin siitä tulee mie
leen. Toisaalta, esim. Euroopassa jännitteet eri kan
sojen välillä ovat lientyneet, ehkä EU:n ansiosta tai 
ehkä ääri-islamilaisten uhan takia. Ja  onhan noita 
kahinoita ollut maailmassa ennenkin, kautta aiko
jen ja valitettavasti.

Meillä Suomessa kuitenkin on ollut varsin rau
hallista, joten voimme toivoa, että kun jälleen "Suo
men Turku julistaa joulurauhan", joulunaika ja tu
leva vuosikin sujuisivat rauhallisissa merkeissä. Si
tä tässä kaikille toivotamme.

Lopuksi parhaimmat kiitokset Kosken Osuus
pankille, Kosken kunnalle ja kaikille niille, jotka ovat 
avustaneet Koskelaisseuraa tai osallistuneet seuran 
toimintaan vuoden 2 0 0 2  aikana. Jatketaan samaan 
malliin eteenpäinkin.

Matti Heinonen
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"Vuodet eivät ole veljeksiä”

Otsikko on tunnettu kansansanonta, joka on koh
distettu eritoten säähän ja myös vuodentuloon, sa
toon. Kun sadon runsaus tai vähyys on pääosin riip
puvainen kesän säästä, ovat ainakin viljelijät aina ol
leet kiinnostuneita sääilmiöistä. Monet ovat kirjoit
taneet kalentereihin tai vihkoihin millainen sää ku
nakin vuonna on ollut, onhan meidän tavallisten ih
misten muisti melko lyhyt, poikkeuksina tietysti jot
kut muistihirviöt. Eräs säätapahtumista kiinnostunut 
ja niitä muistiin merkinnyt on Tuimalassa asuva Ja 
lo Dikert. Hänellä on kotonaan lämpö-, sade- ja lu- 
mensyvyysmittarit, jotka hän säännöllisesti tarkistaa.

Jalon säämuistiinpanot alkavat vuoden 1978  alus
ta. Kun eri juhlapäivien säät ovat aina kiinnosta
neet ihmisiä, keskitymme nyt niihin. Kaiken sään 
kartoitus jo siitäkin asti nykyaikaan veisi liikaa pals
tatilaakin. Lämpötilamerkinnät hän on kirjoittanut 
aamuseitsemältä, joten ainakin kesäajalta kor
keimmat lämpötilat ovat jääneet pois. Ajan yleinen 
lämpösuuntaus tietenkin tulee selville.

Uudenvuoden aika
Vuosien 1977-78  vaihde oli varsin lämmin. Aa

tonaattona oli jopa 1° lämmintä ja satoi vettä, aat
tona sää oli jo hieman kylmennyt, -3° asteeseen ja 
sama lämpötila oli vuoden 1978  ensimmäisenä päi
vänä, päivällä jopa plussan puolella.

Seuraava vuodenvaihde oli radikaalisti kylmem
pi. Jo  aatonaattona pakkasta oli -30° ja aattona 
peräti -32°. Niinpä Jalo olikin merkinnyt kalente
riinsa: "Vesijohto taas jäässä, sain sentään sulate
tuksi." Uudenvuodenpäivänäkin 1979  lämpötila oli 
-32° ja lähellä 30  astetta pakkanen paukkui koko 
viikonkin, vasta 7 .1 . sää äkkiä lauhtui nollan vai
heille ja alkoi sataa lunta.

Vuodenvaihde 1 9 7 9 -1 9 8 0  oli jälleen lämmin, 
lämpötila nollan vaiheilla ja aattona sateli lunta. Uu
denvuodenpäivänä lumisade ja lauha sää jatkui, vas
ta 4 .1 . pakkanen nousi -4 asteeseen.

Lauha oli seuraavakin vuodenvaihde. Vuoden 
1980  viimeinen päivä roikkui nollan vaiheilla ja uu- 
denpäivänä oli jopa lämpöasteita. Lumi- ja räntä- 
sateita tietysti esiintyi, 15 .1 . oli kova lumimyrsky
kin. Kalenterissa maininta: "Alisarjalla nokivalkea, 
lunta kaikki paikat täynnä."

Seuraava vuodenvaihde oli hieman kylmempi, jos
kaan ei mitään paukkupakkasta. Aattona oli kol
men asteen verran pakkasta, 1 .1 .1 9 8 2  sentään jo 
-10° ja kova tuuli lisäsi kylmyyttä. Siitä pakkanen 
alkoi kiristyä; 3 .1 . jo -24° ja loppiaisena 9 .1 . -19°.

Vuodenvaihde 1 9 8 2 -1 9 8 3  oli jälleen lämmin. 
Aattona lämpötila oli vielä -0°, mutta 1.1. jo +1° 
ja sateli lunta, jota tulikin oikeastaan joka päivä li
sää. "Vanhana loppiaisena" 6 .1 . kyllä sateli vettä, 
kun lämpöäkin oli +8°!

Vuoden 1983  viimeisenä päivänä oli pari astet
ta pakkasta ja sateli luntakin 6 mm verran. 1.1. 
1 9 8 4  lämpö oli hieman plussan puolella ja sadet
ta kertyi 11 mm. Sää jatkuikin lämpimänä.

Seuraava vuodenvaihde oli jo kylmempi. Joulu
kuun 1 9 8 4  lopulla oli pientä pakkasta, mutta koh
ta vuoden 1985  alusta alkoi pakkaskausi. 3 .1 . oli 
jo -15° ja 6 .1 . -31°. Huippu tuli 16 .1 . jolloin mit
tari aamulla näytti -36°, siis Tuimalassa, joka yleen
sä tunnetaan kylmänä paikkana.

Hieman talven tuntua oli vuoden 1985  lopulla
kin, aaton lämpötila oli -9°. Uudenvuodenpäiväksi 
lauhtui pari astetta, mutta 2 .1 . oli pakkasasteita jo 
17.

Hieman hytistiin seuraavanakin vuodenvaihtee
na; vuoden 1986  viimeisenä päivänä pakkasta oli 
16 astetta. Vuoden 1987  tammikuusta tuli ennä- 
tyskylmä, oli kahdeksan sellaista aamua, jolloin pak
kasta oli yli -30°. Tammikuun kymmenennen päi
vän tienoilla oli kaksi sellaista päivää, jolloin mit
tarissa oli -37°! Siis Tuimalassa.

Samanlainen näytti tulevan seuraavastakin vuo
denvaihteesta, sillä vuoden 1987 viimeisenä päi
vänä lämpötila oli -20° paikkeilla, mutta sitten tu
li nopea lauhtuminen; 1 .1 .1 9 8 8  aamulla oli enää 
-7° ja illalla jo selvä suojakeli.

Vuoden 1989  tammikuu oli varsin lämmin, to
sin juuri 1.1. oli pakkasta 7 astetta, mutta sitten 
mittarin patsas alkoi keikkua nollan molemmin puo
lin.

Sylvesterinpäivänä 1989  pakkasta oli 3° ja 
1 .1 .1 9 9 0  -7°. Luntakin oli, koska Jalo oli kirjoit
tanut kalenteriinsa: "Hiihtämässä jokirannassa, jäät 
sulaneet pitkän matkan kosken alta." Tammikuus
ta tuli varsin lämmin, plusasteita joinakin päivinä.

Vuoden 1990  viimeisenä päivänä talvi oli vasta 
tekeillään; lämpötila oli +0°, mutta 1 .1 .1 9 9 1  oli jo 
7 pakkasastetta ja seuraavana päivänä -12°. Sitten 
kuitenkin lämpeni nollan tienoille.

Vuosien 1 9 9 1 -1 9 9 2  vaihdekin oli lämmin, aat
tona kyllä -7°, mutta uudenvuodenpäivänä jo +2  
ja satoi 7 mm vettä. Sää kylmeni vasta tammikuun 
lopulla, jolloin pakkasta oli yli -20 asteenkin.

Vuoden 1992  viimeisenä päivänä pakkasta oli - 
12°, mutta 1 .1 .1 9 9 3  taas jo nollakeli. Luntakin hiu
kan sateli.
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Vuonna 1993  ei ilmeisesti ollut mitään paukku
pakkasia, sillä kun 2 8 .1 2  lämpötila oli -21° niin Ja 
lo kirjoitti kalenteriin: "Taitaapa olla vuoden kylmin 
päivä." Sitten jälleen lauhtui, vuoden viimeisenä päi
vänä oli -1°, 1 .1 .1 9 9 4  -2°, lunta sateli hiljalleen jo
ka päivä.

Lämmin ja sateinen oli seuraavakin vuodenvaih
de; aaton lämpötila oli -2 ja 1 .1 .1 9 9 5  + 3  ja satoi 
selvää vettä 10 mm.

Hieman enemmän talvelta tuntui seuraava vuo
denvaihde; raketit saatiin ampua -5 asteen lämpö
tilassa ja vuoden 1996  ensimmäisen päivän luke
ma oli -8°. Luntakin oli, koska Jalo on kirjoittanut 
olleensa hiihtämässä.

Vuoden 1996  lopulla oli pakkasia, uudenvuo
denaattonakin -21°, nutta sitten lauhtui. 1 .1 .1 9 9 7  
oli -5° ja tammikuu jatkuikin samoissa merkeissä.

Seuraavana vuodenvaihteena niin aattona kuin 
uudenvuodenpäivänäkin oli pakkasta neljä astetta. 
Jalo on kirjoittanut olleensa hiihtämässä jokiran
nassa, mutta joen yli ei päässyt, kun jäällä oli vet
tä.

Vieläkin lauhempi oli seuraava vuodenvaihde; aa
ton lämpötila oli -1° samoin 1 .1 .1 9 9 9 , jolloin sa
teli pari milliä vettä jäädyttäen tiet liukkaiksi.

Kun alettiin siirtyä seuraavalle vuosituhannelle oli 
kohtalainen pakkanen; aattona -16° ja 1 .1 .2 0 0 0  - 
6°. Sen jälkeen lämpeni lisääkin ja tuli luonnolli
sesti sateita.

Pääsiäisaika
Niinkuin tiedetään, pääsiäinen on "liikkuva" juh

lapäivä, koska on yhteydessä kuunkiertoon. Aloi
tamme 1980-luvun alusta. Vuoden 1980  pitkä
perjantai oli 4 .4 ., sää oli sumuinen ja yksi aste läm
mintä. Lauantai oli hieman kylmempi - aste pak
kasen puolella - ja molempina pääsiäispäivinä oli 
yksi lämpöaste.

1981 pääsiäisaika oli huhtikuun puolenvälin jäl
keen. Pitkäperjantaina 17.4 . aamulämpötila oli 
-1°, pääsiäispäivänä -3°, mutta 2. pääsiäispäivänä 
oli jo kolme lämpöastetta ja lämmin kausi jatkuikin.

Vuoden 1982  pääsiäisaika oli sateinen ja läm
pötila yli nollan. Kiirastorstaina 8 .4 . oli lämpöä 
3 astetta ja satoi 14 mm vettä. Pitkäperjantaina sa
toi 4  mm ja lämpöä oli 1 aste, mutta lankalauan- 
taina kylmeni -3 asteeseen ja satoi lunta 13 mm. 
Pääsiäispäivänäkin satoi lunta, mutta oli lämpöä 
3 astetta. 2. pääsiäispäivä oli kylmempi, lämpöti
la -5° aamulla.

1983  pääsiäisaika oli heti huhtikuun alussa, mut
ta melko lauha kuitenkin. Pitkäperjantain lämpöti
la oli +1°, lauantain +2° ja satoi peräti 17 mm vet
tä. Pääsiäispäivinä lämpötila oli +3° ja hiukan vie
lä ripauttelikin.

1 9 8 4  pääsiäisaika oli 2 2 .4 ., lämpötila oli +3° ja 
hiukan satelikin. Toisena pääsiäispäivänä lämpö las
ki nollaan.

Vuoden 1985  pääsiäispäivä oli 7 .4 . ja silloin läm-
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pötila oli +3° ja silloin lämpötila oli aamulla -4°, 
mutta päivällä jo hieman nollan yläpuolella. Toisen 
pääsiäispäivän lukema oli -2° ja pienen pakkasen 
merkeissä viikko jatkuikin.

1986  pääsiäisaikaa vietettiin aivan maaliskuun 
viimeisinä päivinä. Lämpö keikkui koko ajan nol
lan molemmin puolin ja sää oli vähemmän kaunis. 
"Loskakeli, räntäsade, ei viitsinyt lähteä hiihtämään", 
kirjoitti Jalo kalenteriin. Ilmeisesti siis sentään oli 
lunta.

Koleahko oli vuoden 1987  pääsiäisaikakin, vaik
ka se oli huhtikuun loppupuolella. Pitkäperjantai- 
na lämpötila oli +0°, muina juhlapäivinä -2°.

1988  pääsiäisaika oli vuorostaan melko lämmin, 
vaikka se oli jo aivan huhtikuun alussa. Pitkäper
jantai oli 1.4. ja aamun nollakeli vaihtui päivällä 
pariin lämpöasteeseen. Pääsiäispäivinä satoi muu
taman millin verran; 1. päivänä lämpötila oli +2° 
ja 2. päivänä +3°.

Vuonna 1989  pääsiäinen oli jälleen maaliskuun 
puolella, melko lämmin ja sateinen, mutta pääsiäi
sen jälkeen alkoi pakkaskausi. Pääsiäispäivänä oli 
vielä lämpöasteita, mutta jo 2. pääsiäispäivänä -2°.

Vuoden 1990  pääsiäispäivä oli 15 .4 . ja sen läm
pötila oli jo aamulla +2°. 2. pääsiäispäivä pisti vie
lä paremmaksi, aamulla lämpöä oli jo +7°. Mai
nittakoon, että jo 20 .4 . oli kevään 1. ukonilma.

Ei mennyt vuottakaan kun taas jo vietettiin pää
siäistä, sillä nyt 1. pääsiäispäivä oli maaliskuun vii
meinen päivä. Aamuisin lämpötilat olivat nollan vai
heilla, mutta päivisin oli lämpöasteita. Kuten ny
kyisin useinkin oli pääsiäissää melko ruma, sateli 
lunta ja räntää. Minne ovat menneen ajan kauniit 
pääsiäissäät kadonneet?

Niinpä oli räntäsateita vuoden 1992  pääsiäisai- 
kaankin. Pitkäperjantaina 17.4. satoi enimmäkseen 
lunta, kun oli hieman pakkastakin, mutta lauantai
na ja pääsiäispäivinä oli lämpöasteita ja märkää lun
ta tuli edelleen.

Vuoden 1993  pääsiäisaika kuitenkin oli vaihteeksi 
kaunis, joskaan ei kovin lämmin. Ennen pääsiäis
tä oli ollut lämmintä ja satanut vettäkin. "Jäät läh
teneet joesta tai sulaneet paikalleen", kirjoitti Jalo 
kalenteriin. Pitkäperjantaina ja lauantaina oli aamulla 
pakkasta 5 astetta, pääsiäispäivinä hieman vä
hemmän.

1994  pääsiäisaika oli lämpimämpi, mutta ei kau
nis, sateli vettä päivittäin useita millejä. Lämpimin 
oli lauantai, jolloin jo aamulla oli 4  lämpöastetta.

1995  pääsiäisaika oli huhtikuun puolivälissä ja 
kohtalaisen lämmintäkin oli. "Ensimmäiset lesken- 
lehdet kukkivat", kirjoitti Jalo. Lämpötila oli selvästi 
plussan puolella ja vettäkin satoi.

1996  pääsiäistä vietettiin heti huhtikuun alussa 
ja oli edellisvuotista kylmempääkin; pitkäperjantai
na -8° ja hyvä hiihtokeli, pääsiäisenä -5° ja 2. pää
siäispäivänä -3°.

Vettä räntää ja luntakin satoi myös vuoden 1997  
pääsiäisaikoihin. Lämpötila oli hieman lämpimän 
puolella, paitsi 1. pääsiäispäivänä, jolloin aamulla 
oli -4°. Olikin vasta maaliskuun loppupäivät.

Eipä voi kauniiksi sanoa vuoden 1998  pääsiäis- 
säätäkään. Lämpötila oli hieman pakkasen puolel
la ja kova tuuli puhalsi. "Ei huvittanut lähteä mi
hinkään."

Vuoden 1999  pääsiäisajan säätila oli hiljalleen 
kylmenemässä. Pitkäperjantaina 2 .4 . pakkasta oli 
yksi aste, 1. pääsiäispäivänä -3° ja 2. pääsiäispäi
vänä -4°.

Kun siirryttiin uudelle vuosisadalle ja -tuhannel- 
lekin oli pääsiäinen myöhään ja huomattavan läm- 
minkin. Niinpä kiirastorstaina 20 .4 . lämpöä oli päi
vällä peräti 22  astetta! Sitten pyhiksi hieman viile
ni, mutta normaalia lämpimämpää kuitenkin oli.

Juhannusaika
Juhannuskin on nykyään liikkuvainen juhlapäi

vä, joskaan se ei heittele niin paljon kuin pääsiäi
nen. Ennen se oli aina 2 4 .6 ., mutta sitten Suomen 
juhlinnanhaluiset päättäjät siirsivät sen lähempänä 
em. päivämäärää olevaksi lauantaiksi. Näin saatiin 
kaksi perättäistä pyhäpäivää.

1978  juhannuspäivä kuitenkin oli tuo 24 .6 . Aat
tona oli melko lämmintä, mutta hieman sateli, ju
hannuspäivänä ei satanut, mutta lämpötila oli aa
mulla vain + 1 2 ° ; sunnuntaina oli asteen lämpi
mämpää ja tuli sadekuuroja.

Vuoden 1979  juhannusaika oli kaunis ja lämmin. 
Lämpötilat aamuisin: aattona +16°, juhannuspäi
vänä + 18° ja sunnuntaina +19°. Ja  kun aurinko 
paistoi, niin päivällä lämpö nousi hellelukemiin.

Uudelle vuosikymmenelle siirryttäessä juhannus- 
päivä oli jo 2 1 .6 . Sää oli hieman sateinen, mutta 
kohtalaisen lämmin; aattona aamulla + 1 6 °  ja satoi 
pari milliä, juhannuspäivänä myös + 1 6 °  ja satoi 3 
mm, sunnuntainakin lämpö oli tuo sama, mutta ei 
enää satanut. 25 .6 . kuitenkin satoi jopa 32  mm. 
Voitiin siis huoletta polttaa kokkoja, jos vain saa
tiin syttymään.

1981 juhannuksen tienoo oli koleanpuoleinen. 
Aamuisin lämpötilat olivat vain n. +10°, juhan
nuspäivänä satoi 18 mm ja sunnuntainakin 2 mm. 
Juhannuspäivä oli jo 2 0 .6 .; jos se olisi ollut van
halla paikallaan, olisi sää ollut kauniimpi. Mitäs me
nivät siirtämään.

Vuonna 1982  hätäisimmät ehtivät jo odottamaan 
juhannusta, sillä se oli vasta 26 .6 . Se oli melko kau
nis, mutta koleahko; aattoaamuna lämpötila oli +9°, 
juhannuspäivänä +11° ja sunnuntaina-!-14°. Päivällä 
lämpö tietysti nousi.

Vuoden 1983  juhannus oli lämpimämpi. Aatto 
oli jopa kaunis, mikä ilahdutti juhlijoita, mutta ju
hannuspäivänä satoi 23  mm ja sunnuntaina lisää
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samanverran.
Sateinen oli vuoden 1984:kin juhannusaika. Aat

tona 22 .6 . oli aamulämpötila + 16° ja satoi 12 mm, 
juhannuspäivä oli hieman kylmempi ja satoi 4  mm. 
Siitä sateet jatkuivat eteenpäinkin.

Vuoden 1985  juhannusaikaan oli päivällä helle- 
lukemia ja melko kaunistakin, vain juhannuspäivä
nä hieman ukkosti. Helle jatkui muutaman päivän 
juhannuksen jälkeenkin.

Vuoden 1986  aikainen juhannus - 21 .6 . - oli ko- 
leampi. Juhannuspäivänä satoi 3 mm ja lämpöä oli 
aamulla +15°. Sunnuntai oli hieman kylmempi, mut
ta ei satanut.

Vuonna 1987  juhannus oli myös aikainen, jo 
20 .6 . Koleahkoakin oli ja aattona tuli sadekuuroja 
ja lämpöä vain hieman yli +10°. Juhannuspäivä oli 
jo hieman lämpimämpi ja sunnuntai jo lämmin.

1988  juhannus oli lähes vanhalla paikallaan. Aat
tona 2 4 .6 . lämpötila oli jo aamulla +20° ja ilta
päivällä tulikin ukkoskuuroja. Juhannuspäivänäkin 
oli hellettä, mutta ei satanut. Hellesää jatkui hie
man heinäkuun puolellekin.

1989  juhannus oli aivan entisellä paikallaan ja 
oli myös hellesäätä. Koko ajan oli kaunista ja läm
mintä; hukkuneita varmaankin paljon.

Vuoden 1990 juhannusaika oli hieman kylmempi, 
joskaan ei kolea. Aamuisin lämpö oli + 1 5  asteen 
vaiheilla; ei satanut, mutta ei aivan selkeääkään ol
lut.

Vuonna 1991 juhannusajan lämpötilat hiljalleen 
kohosivat; aattona aamulla + 1 2 ° , juhannuspäivä
nä + 13° ja sunnuntaina + 1 4 ° , jolloin myös satoi 4 
mm.

1992  juhannus oli jälleen ennen kesäpäivänsei
sausta, eli 20 .6 . Aattona ja juhannuspäivänä oli koh
talaisen lämmintä, mutta sunnuntai-iltaan päästyä 
sää kylmeni huomattavasti. Sadettakin saatiin; ju
hannuspäivänä ja sunnuntaina kumpanakin 7 mm.

Mitään helteitä ei ollut vuoden 1993  juhannuk
senakaan; aattona oli koleanpuoleista ja hiukan sa- 
telikin, seuraavat päivät olivat hieman lämpimäm
piä ja kauniimpiakin, sunnuntaina tosin tuli joku
nen sadekuuro.

Seuraava juhannusaika 1994  oli edellistäkin ko- 
leampi. Aattona jälleen satoi kolmisen milliä, ju
hannuspäivä ja sunnuntai olivat kauniimpia, mutta 
koleampia, aamuiämpötilat + 1 2 °  ja +13°.

Vuoden 1995 juhannusajan sää oli jo mukavampi. 
Aattoiltana tosin juhlijoiden kiusaksi sataa roputte- 
li, mutta juhannuspäivä oli kaunis ja lämpö koho
si iltapäivällä hellelukemiin. Lähellä hellettä oltiin 
sunnuntainakin.

1996  saatiin taas juhlia melko koleassa juhan- 
nustunnelmassa. Aatona oli aamulla lämmintä vain 
+9°, juhannuspäivänä + 1 0 °  ja sunnuntaina jälleen 
+9°. Juhannuspäivänä lisäksi hiukan sateli.

Vuoden kuluttua ilma oli jo lämmennyt. Aatto

na 2 0 .6 .1 9 9 7  oli kaunista ja lämmintäkin, kohta
laisen kaunista ja lämmintäkin, kohtalaisen kauniit 
ja lämpimät olivat seuraavatkin päivät, mutta sun
nuntaina alkoi pilvistyä ja illalla tuli sade. No, so
pivaan aikaan.

Kesä 1 9 9 8  oli sateinen ja niinpä juhannuksena
kin sateli; tosin aatto oli kauniimpi, mutta juhan
nuspäivänä satoi 20  mm ja sunnuntaina peräti 26 
mm. Lämpökin oli vain hieman yli +10°.

Sen sijaan 1999  oli kiva juhannussää; ei satanut 
ja lämpöäkin oli riittävästi. Ainoa haitta oli palo- 
varoitustila, niin että yksityiset kokot jäivät poltta
matta.

Palovaroitus annettiin vuoden 2000:kin juhan
nusaikaan. Oli siis kaunista ja sopivan lämmintä
kin. aattona päivällä oltiin lähellä hellerajaa, toiset 
päivät hieman kylmempiä.

Pyhäinpäivän aika
Entisaikaan "pyhäinmiesten päivä" oli tärkeä syk

syinen virstanpylväs. Silloin vaihtuivat taloissa ren
git ja piiat, silloin katsottiin ja ennusteltiin talven 
säitä. Nykyinen pyhäinpäivä on myös liikkuva juh
lapäivä. koska on aina lauantaisin.

1979  pyhäinpäivä oli 3 .11 . Oli melko kylmää, 
aamulla -11°. "Jokikin jo jäässä", kirjoitti Jalo. Mut
ta sunnuntaina oli jo nollakeli, satoi 8 mm lunta ja 
vettä. Vettä satoi sen jälkeen lisääkin. "Jokijäät su
laneet".

Vuoden 1980  pyhäinpäivä oli jo lokakuun puo
lella. Silloin 2 6 .1 0 . lämpötila oli -4° ja melkoinen 
lumipyry. "Lunta polveen saakka." Seuraavina päi
vinä hanki sen kun lisääntyi.

1981 pyhäinpäivä oli lokakuun viimeinen päivä, 
lämpötila oli +2° ja millin verran satelikin. Siis läm
pimän kosteaa.

Vuonna 1982  juhlittiin hieman kylmemmissä 
merkeissä. Jo  aattona 5 .1 1 . lämpötila oli -5° ja lun
ta tuli 5 cm. "Lunta maa valkoisenaan." Pyhäin
päivä oli asteen kylmempi, mutta sunnuntaina sää 
alkoi jo lämmetä.

Vuoden 1983  pyhäinpäivä oli taas lämmin. Aat
tona +5°, pyhäinpäivänä +4° ja sunnuntaina +6°. 
Satelikin, aattona 4 mm, pyhäinpäivänä 2 mm.

Vieläkin lämpimämpi oli vuoden 1984  "kekriai- 
ka". Aaton lämpötila oli +10°, "Syystulva joessa." 
Pyhäinpäivänä oli lämpöä +9° ja sunnuntaina +6°. 
Jonkinverran satelikin.

Ei mikään kylmä ollut seuraavankaan vuoden 
1985  pyhäinpäiväaika, sen verran kuitenkin, että 
sateli pääasiassa räntää. Lämpötilat: aatto -2°, py
häinpäivä -0° ja sunnuntai +0°. "Lokakuussa sata
nut 87  mm."

Vuoden 1987  kesä oli ollut kylmä ja sateinen, 
mutta syksy melko lämmin. Aaton lämpötila oli +2°, 
pyhäinpäivän kylläkin -2°, mutta sunnuntain taas
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jo +6°. Satoikin vain hiukan.
Vuoden 1988  pyhäinpäivä oli vasta 5 .11 . mut

ta kohtalaisen lämmintä kuitenkin oli; aattona -0°, 
pyhäinpäivänä ja sunnuntaina +2°. Sadettakin ker
tyi muutama milli.

Vuoden 1989  syksy oli sateinen ja pyhäinpäi
vänäkin roiski vettä 9 mm, sunnuntaina jopa 11 
mm. Lämpötilat: aattona +4°, seuraavina päivinä 
+5°.

Siirryttäessä uudelle vuosikymmenelle oli py- 
hänpäivän edellä jo ollut maassa lunta, mutta kun 
aattona oli lämpöä +2° ja satoi 4mm ja oli nolla- 
keli, sunnuntaina jo -4°, mutta sitten taas lämpe- 
ni.

Vuoden 1991 pyhäinpäivä oli 2 .1 1 ., lämpöä oli 
+3° kuten jo aattonakin ja satoi pari milliä. Niin 
myös sunnuntaina, jolloin oli hieman lämpimäm- 
pääkin.

Vuoden 1992  pyhäinpäiväaika alkoi varsin kyl
mänä; aaton lämpötila oli -10° ja pyhäinpäivän aa
muna peräti +17°, mutta sitten pilvistyi, lauhtui ja 
alkoi tulla lunta. Sunnuntain lämpötila oli jo nol
lassa, lunta tuli 6  mm; seuraavana päivänä satoi 
vettä ja lämpötila oli +6°. "Vaihettelevaista", kuten 
vanhassa almanakassa sanottiin.

Vuoden 1993  pyhäinpäivää vietettiin suunnilleen 
nollakelissä, oli pilvistä mutta ei satanut.

Vuonna 1994  sateli hieman vettä ja oli kohta
laisen lämmintäkin. Aattona tosin oltiin vielä pik
ku pakkasessa, mutta pyhäinpäivänä oli jo +2° ja 
sunnuntaina +6°.

Vuoden 1995  pyhäinpäivä oli kylmempi; aatto
na 3 .1 1 . lämpötila oli -6°. "Lumitöitä". Pyhäinpäi
vänä asteita oli -3, mutta navakka tuuli kävi luihin. 
Sunnuntaina oli aamulla -9°, mutta iltapäivällä läm
pö nousi jo nollaan.

Vuonna 1996  pyhäinpäiväaika oli tosi sateinen. 
Aattoaamuna oli pakkasta vielä -3°, mutta päiväl
lä lämpeni ja vettä tuli peräti 12 mm. Pyhäinpäi
vänä satoi 4  mm ja lämpö oli nollassa, sunnuntai
nakin saatiin vettä 2 mm ja lämpöä oli +7°.

Pyhäinpäivää 1997  oli vaihteeksi sateeton, läm
pötila oli hieman pakkasen puolella.

Sitten 1998. Lämpötila oli koko ajan hieman läm
pimän puolella ja sadetta tuli 1-2 mm päivittäin.

1999  oli huomattavan lämmin pyhäinpäiväaika; 
aattona 5 .1 1 . +7°, samoin pyhäinpäivänä, mutta 
sunnuntaina "vain" +4°. Pieniä sateitakin tuli.

Vuoden 2 0 0 0  pyhäinpäivän iltana rupesi sate- 
lemaan ja vettä roiski vielä sunnuntainakin. Oli koh
talaisen lämmintäkin; itse pyhäinpäivä oli hieman 
kylmempi.

Jouluaika
Joulu on ajallisesti ja teoriassa keskellä talvea, 

mutta käytännössä jouluaika on alkutalvea tai lop

pusyksyä, kuinka sen ottaa. Toisinaan jouluna saat
taa kyllä olla koviakin pakkasia, joskus taas sadel
la vettä. Sellaista talven etsintää joulunaika kuiten
kin yleensä on.

Vuoden 1 9 7 8  jouluna oli todella talven tuntua. 
Aattona oli pakkasta 11 astetta, joulupäivänä 18° 
ja tapaninpäivänä -20°. Sen jälkeen pakkanen yhä 
koveni: vuoden lopulla mitattiin 30  asteen pakka- 
siakin.Vuoden 1979  joulunaika oli lauhempi, mut
ta myös sateisempi. Aaton lämpötila oli +2° ja sa
toi 4  mm, joulupäivä hieman kylmempi ja satoi 3 
mm, Tapanina -6° ja satoi 2 mm.

Vuoden 1980  joulunaika oli samantapainen; läm
pö hieman pakkasen puolella ja lunta sateli hiukan 
joka päivä.

Vuosi 1981 . "Satoi lunta enemmän kuin pystyi 
mittaamaan", kirjoitti Jalo. Pakkanen oli huomat
tavasti edellisjoulua kireämpää; aattona ja joulu- 
päivänä -14°, mutta tapaninpäivänä enää -2°.

Vuoden 1982  joulunaikanakin satoi, mutta sel
vää vettä. Olis siis lauhaa; aattona nollakeli ja sa
toi 3 mm, joulupäivänä + 1° ja sadetta kertyi 6 mm. 
Tapaninpäivänä oli +3° ja satoi 3 mm. Lauha sää 
jatkui vuoden loppuun asti.

Ei ollut kylmä vuoden 1983  joulukaan. Aaton 
lämpötila oli +2° ja satoi 3 mm, joulupäivänä kui
tenkin jo -3° ja tapaninpäivänä -7°. Seuraavana päi
vänä oli 12 pakkasastetta, mutta 2 8 .1 2  taas jo +3°.

1 9 8 4  oli myös lämmintä, mutta kovin tuulista. 
"Kynttilät eivät palaneet hautausmaalla." Aaton läm
pötila oli + 2° ja joulupäivän +0°, mutta tapanin
päivästä alkoi pikku pakkaskausi, silloin oli jo -6°.

Lauhan ilmanalan vallitessa vietettiin vuoden 
1 9 8 5  jouluakin. Aaton lämpötila oli +2° ja joulu- 
päivän +3°, mutta tapaninpäivänä oli hieman kyl
mempää, nollakeli. Sadettakin saatiin, mutta var
sin vähän.

Vuoden 1986  jouluaika oli huomattavasti kyl
mempi. Aattopäivänä mitattiin -14°, illalla jo -21°, 
joulupäivänä -19° ja yöllä -22°. "Varmaan kylmin 
joulu pitkään aikaan", oli Jalon kommentti. Tapa
ninpäivänä oli hieman lauhempaa. Sadetta ei tul
lut.

Seuraavan vuoden 1987  jouluaika oli jälleen lau
ha. Aattona lämpötila oli -2°, "Tyyntä illalla, kynt
tilät paloivat kauniisti hautausmaalla." Sitten oli vie
läkin lämpimämpää; joulupäivänä -0°, tapaninpäi
vänä +2° ja muutama milli satoikin.

Vuoden 1988  joulua vietettiin kohtalaisen pak
kasen vallitessa. Lämpötilat: aattona -14°, joulu- 
päivänä -18° ja tapanina -8°. Sateesta ei ollut tie
toa.

Pikku pakkasta oli vuoden 1989  joulunaikaan. 
Aattona oli -2° ja sateli 3 mm lunta, jouluaamuna 
-4°, mutta iltapäivällä jo lämpöasteita, tapaninpäi
vänäkin oli kolme lämpöastetta ja sateli 6  mm sel
vää vettä.
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Vuoden 1990  jouluaattona oli 4  lämpöastetta ja 
satoi 2 mm vettä. Joulupäivänä ja Tapanina oli as
teen verran pakkasta. Sää jatkui samanlaisena vuo
den loppuun asti.

Vuonna 1991 oli "vanhan hyvän ajan joulu", pak
kanen hieman päälle -10° ja sateli lunta.

Vuoden 1992  jouluaattona oli kaunista ja kaksi 
astetta pakkasta, joulupäivänä oli pilvistä ja pari läm
pöastetta, tapaninpäivänä kaunista ja heikkoa pak
kasta.

Vuoden 1 9 9 3  jouluaika meni hiljalleen kiristy
vän pakkasen merkeissä. Aaton lämpötila -4°, jou
lupäivän -7° ja tapaninpäivän -8°. Pilvistä oli, mut
ta ei satanut.

Mutta vuoden 1 9 9 4  jouluaikaan sateli, vettä, jo
ten lämpötilat olivat plussan puolella. Aattona läm
mintä oli +2°, muina päivinä +3°.

Vuoden 1995  joulunaika oli vaihteeksi kylmä ja 
kylmin hetki osui juuri joulupäiväksi, -25°. "Joulu 
on nyt kylmempi kuin v. -86." Aaton lämpötila oli 
-18° ja tapaninpäivän -20°.

Vuoden 1996  jouluaattona vallitsi melkoinen lu
mimyrsky. "Illalla tuulen tyynnyttyä kävin sytyttä
mässä sammuneet kynttilät uudelleen." Myrskyn 
mentyä sää kylmeni, joulupäivän lämpötila oli -20° 
ja tapaninpäivän -25°.

Vuoden 1997  jouluaikaan oli n. 3 astetta pak
kasta ja sateli jonkin verran lunta, tapanina jopa 8 
mm.

Lunta tuli vuoden 1 9 9 8  jouluaikaankin, tapa
ninpäivänä räntää ja vettäkin. Aaton lämpötila oli 
-8°, sitten "alkoi lumituisku", ja sää lämpeni; jou
lupäivänä oli nollakeli ja tapanina asteen verran läm
mintä.

Vuoden 1999  joulunaikaan oli myrskyinen ja 
"rämsä" sää. "Kynttilät eivät kunnolla palaneet hau
tausmaalla." Aaton lämpötila oli +2° ja räntää iski 
3 mm, joulupäivän +0°, tapaninpäivän -2° ja satoi 
räntää 4  mm.

Sitten vielä vuoden 2 0 0 0  joulunaika. Se oli mel
ko kaunis, paitsi että aattona hiukan satoi lunta ja 
lämpö oli lähellä nollaa, mutta kun sitten sää kau
nistui niin myös kylmeni noin -10 asteen paikkeil
le. Tapaninpäivänä sitten hieman lauhtui.

Sellaisia olivat juhlapäivien säätilat viimeisten pa
rin vuosikymmenen aikana. Varsin suuriakin vaih
teluita on ollut eri vuosien välillä, mutta sehän te
kee asian vain mielenkiintoisemmaksi. Yleistykse
nä voisi sanoa, että Suomen säätilat ovat vaihtele- 
via, mutta melko maltillisia verrattuna joihinkin mui
hin maihin.

Matti Heinonen
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Isotalon konkurssi

Ensi keväänä (22.3.) tulee kuluneeksi 80  vuotta 
Kosken tunnetun persoonallisuuden, Mikko Adolf 
Isotalon kuolemasta. Yhä vielä koskelaiset muista
vat häneen liittyviä juttuja vaikka monikin asia jo 
lienee vaipunut unhoon. Kerrotaan myös siitä, kuin
ka Mikon talonpito aikanaan päättyi konkurssiin. 
Tämä tarina elää edelleen monien koskelaisten muis
tissa, vaikka sille ei löydykään tukea todellisuudes
ta.

Vuonna 1 8 8 8  neljä naista, Elisabet Mikontytär 
Tammelin Kosken Tuimalasta, Maria Mikontytär 
Wäkivalta Lietonperän kylästä Euran kappelista, Jo 
hanna Mikontytär VVäkivalta Sorvaston kylästä ja 
Adolfina Mikontytär Wäkivalta Someron Talvisillalta 
haastoivat käräjille Tuimalan Isotalon silloisen omis
tajan rusthollari Jooseppi Wileniuksen. Jooseppi Wi
lenius oli sukua, hän oli Kristian Sarinin veljen Olof 
Sarinin Walpuri-tyttären pojanpoika.

Käräjät istuttiin tuolloin maaliskuun viidentenä päi
vänä Juvan yksinäistalossa Euran kappelissa. Haas
teen mukaan Jooseppi Wileniusta vaadittiin luo
pumaan Isotalon rusthollin hallinnasta ja luovutta
maan sen näiden neljän naisen vapaaseen hallin
taan ja suorittamaan vielä 5 0 0  markkaa yhdeksäl- 
tätoista vuodelta, joina oli rusthollia laittomasti hal
linnut.

Keitä olivat nämä neljä naista, jotka vaativat it
selleen rusthollia? Kuten nimistään näemme, oli hei
dän isänsä nimi Mikko. Oikeuden pöytäkirjaan lii
tetyn sukuselvityksen avulla heidän sukulaisuuten
sa selviää. Sukuselvitys mainitsee ensimmäisenä Tui
malan Isotalon rusthollin haltijaksi Kristian Aata- 
minpoika Sarinin, joka syntyi 1737  ja kuoli 1800. 
Hänen vaimonsa oli Briitta Matintytär, syntynyt 
1733  ja kuollut 1807 . Kristianin ja Briitan lapsis
ta mainitaan poika Henrik, syntynyt 1763  ja kuol
lut 1810 . Henrik tuli sittemmin tilan haltijaksi. Si
tä ei asiakirja kerro, että Henrik sai haltuunsa vain 
kaksi kolmasosaa Isotalosta. Kolmanneksen Isota
lon rusthollista oli Kristian myynyt veljelleen Lar
sille vuonna 1796 . Nykyisin tämä Isotalon kol
mannes on Tuimalan kylän Mäkilä.

Sukuselvitys jatkuu ja kertoo Henrikin olleen nai
misissa Maria Juhontyttären kanssa. Maria oli syn
tynyt 1767  ja kuoli vuonna 1850 . Heidän lapsiaan 
oli mm. Juho s. 1825 , joka sittemmin sai jäljellä 
olevasta Isotalon osasta puolet. Henrikin toinen poi
ka, Mikko oli syntynyt 1799  ja kuollut 1845 . Hän 
oli naimisissa Maria Juhontytär Ylimattilan kanssa.

Maria oli syntynyt 1800  ja kuoli 1875 . Heidän lap
sensa oli Mikko Adolf Isotalo, syntynyt 20 .9 . 1835 . 
Mikko Adolf Isotalo eli Tohtori-Mikko sai sitten isäl
tään perinnöksi Isotalon kolmasosan eli Yli-Isota- 
lon.

Mikko Adolf Isotalolla, myöhemmin Väkivalta sit
ten Tammelin, ja vaimollaan Anna-Kaisa Matinty
tär Kujalalla s. 1835  oli juuri nuo alussa mainitut 
neljä tytärtä. Maria Mathilda syntyi 1859 , Adolfii- 
na 1860 , Johanna Juliana 1864  sekä Anna Elisa
bet 1867.

Anna Elisabet ja hänen entinen holhoojansa Mat
ti Teeri Someron Talvisillalta ja vielä naisten lisäk
si Marian puoliso muonamies Oskari Juhonpoika 
hakivat oikeudessa sukulunastusta Yli-Isotalon rust
holliin. Seuraavassa oikeudenkäsittelyssä tilan asiat 
olivat jälleen esillä ja Anna Elisabetin edusmies ho- 
vioikeudennotarius Kustaa Schybergson ajoi suku- 
lunastusasiaa. Asiamies kertoi Anna Elisabetin tal
lettaneen oikeuteen sukulunastusta varten 3 2 0 0  
markkaa. Tässä kohtaa voi vain ihmetellä mistä hän 
oli sellaiset rahat saanut, sillä oikeuden pöytäkir
jaan on liitetty Kosken kunnan antama todistus sii
tä, että Anna Elisabet on "köyhissä varoissa".

Nimismies Sjöberg esitti puolestaan Jooseppi Wi
leniuksen kiinnekirjan Yli-Isotaloon ja vaati kanteen 
kumoamista perusteettomana. Anna Elisabet vas
tasi ettei hän tiennyt Jooseppi Wileniuksen lain
huudatuksesta tilaan. Hän selitti olleensa silloin vie
lä alaikäinen lapsi ja luuli itsellään olleen oikeuden 
tilan sukulunastukseen. Oikeudenpöytäkirjoihin on 
liitetty kauppakirja, joka kertoo miten Yli-Isotalo ai
kanaan joutui pois Tohtori-Mikolta.

Kauppakirja oli laadittu 1 .1 1 .1 8 6 7  ja siinä myl
läri Henrik Lausten maksoi 3 2 0 0  markkaa ja tällä 
summalla hän aivan laillisesti sai Yli-Isotalon hal
tuunsa. Ostaja Henrik Lausten oli jo edellä maini
tun Walpurin Wilhelmina-tyttären aviomies. Myy
jät olivat Kaarlo Jaakonpoika Posti ja Anna-Kaisa 
Isotalo, jotka molemmat olivat tuolloin oikeuden 
määräämät Mikko Adolf Isotalon holhoojat.

Tämä kauppakirja selvittää siis sen, että Yli-Iso
talo myytiin aivan laillisesti eteenpäin eikä kysees
sä ollut Tohtori-Mikon konkurssi kuten tähän saak
ka on luultu. Mikko ei edes olisi voinut tehdä kon
kurssia, koska hänet oli haettu holhoukseen ja oli 
siitä syystä oikeustoimikelvoton.

Aarne Vesterinen
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Sotaväkkeen lähtö v. 1950

Me ikäluokkani pojat olimme olleet sotaväen syy- 
nis -49 syksyl. Myöhemmin ennen jouluu poljim- 
me postist hakemas palvelukseenastumismääräyk- 
set. Kun avoin oman kirjekuoreni, oli sisäl viesti, 
jossa määrättiin ilmoittautumaan Lentorykmentti 4. 
Jyväskylän Luonetjärvellä toukokuun 22. päivä 
1950  klo 24  mennessä.

Kun ei sodan aikan eikä sen jälkeenkään paljoo 
oltu matkusteltu, niin tuntu vähän orvolt lähtee yk
sin kohti tuntematont määränpäätä. Sen tähden ky
selin talven mittaan muilta ikäluokkani pojilt, olis- 
kos ollu muita tulijoita Luonetjärvel. Kävi selväks 
et olin ainoa sinne lähtijä siin saapumiseräs.

Myöhemmin kevääl sain kuulla et Kuusjoel oli 
yks poika kyselly kaverii sammaan aselajiin.

Kun kevääl oli Liipolanjärvel ensimmäiset tans
sit MNL:n laval, tapasin siäl Kaivosen Urpon, joka 
oli tulos sammaan varuskuntaan. Sovittiin Urpon 
kans et hän pyöräilee meille 22. päivän aamul ja 
ajamme Kosken Matkahuoltoon. Jätämme pyörät 
säilytykseen ja otamme taksin jolla menemme Mel- 
lilän asemal.

Sovittuun aikaan Urpo tuli ja aloimme polkea reis
summe ensimmäistä etappii. Kun olimme jättäneet 
pyörämme säilöön ja tilanneet taksin, niin hetken 
pääst kaarsi Heikkilän uus auto pihal. Nousimme 
autoon ja sanoimme määränpään olevan Mellilän 
asemal.

Bruuno kyseli tarkemmin mihin olimme menos
sa. Kerroimme menevämme sotaväkkeen, ilma
voimiin Luonetjärvel.

Kun käännyimme Hämeentielt silloisel Mellilän- 
tiel, antoi Bruuno meitil esimakkuu matalalennost. 
Ei tiet ollu siihen aikaan pällystetyi, ne olivat kiha- 
raisii sorateitä. Eipä ollut nopeusrajoituksiikan. Pian 
lakkasivat tien kiharat tuntumasta auton alla, ja muut 
autot alkoivat olla vastaantulijoi. Kumpaa puolta tu
livat, riippui siit mihen päin olivat menos. Näin len- 
nokkaast meni matkamme toinen etappi.

Kun olimme maksaneet kyydin, jäimme odotte
lemaan junnaa. Saimme odotella aika tovin, en
nenkuin Turust päin alko näkymään höyryveturin 
sauhu. Jonkun ajan pääst junan pilli vihelsi ja pian 
juna puuskutti asemal.

Kun matkustajat olivat nousseet vaunuun, juna 
nytkähti liikkeel. Kun oltiin juur päästy vauhtiin, niin 
juna hidasti taas ja pysähty Loimaan asemal. Sii
hen aikaan junat palvelivat paikallisliikennetkin ja 
pysähtyivät joka asemal. Välil oli viäl seisakkei, jois

sa pysähdyttiin, jos oli matkaan tulijoi taikka junast 
lähtijöi.

Se päivä kuluikin matkustamises. Junan vaih
dotkin sentään onnistus, niin et kun iltayöst alet
tiin tulla Jyväskylän asemal, oli matkamme kolmas 
etappi takan. Siin jo käväisi mieles, mihen siel ou- 
dos kaupungis yöllä joudutaan.

Tämä huoli osoittautui turhaks. Kun tultiin ulos 
junast, otti "Kruunu" pojat huostaansa. Asemalaituril 
seisoi pitkä ylikersantti toinen silmä mustana. Ajat- 
telin, et taitaa olla hurja paikka, kun noinkin iso 
mies on saanut nyrkin silmääs.

"Kaikki Lentorykmentti neljään tulevat alokkaat 
tänne!”, kuulutti ylikersantti. Pitkin junanviertä al
ko poikii kokoontua lähistöl odottavain kahden ar
meijan kuorma-auton luo. Auton laval oli laitettu 
lankui poikittain pölkkyin päälle istuimiks. Kun kaik
ki olivat kiivennee laval lähdettiin menemään.

Auton hytin takan seisoi kolme pian kotiutetta
van autoporukan poikaa, jotka olivat tulleet alok- 
kai vastaanottamaan. Pojat olivat hyvvii laulamaan, 
ja kun päästiin pois kaupunkist, kajauttivat he meil
le myöhemmin tutksi tulevan Luonetjärven mars
sin. Näin kuului ensimmäinen säkeistö:

Sävel lau lum m e kau aksi kan taa  
kaiku  kiirivä jä lk e em m e  jää  
päin  kasarm ia Luonetjärven  rantaa  
m issä marssivi jo u k k o m m e  tää.
Nyt m arssi ja laulu on työm m e, 
o n k o  ojennus m oitteeton ?
Jo sk in  ken tä llä  m aahan  m e lyöm m e  
m ieli reipas ja hu oleton  on.
Pian loppui asutus kokonaan. Metsä nielaisi kah

den auton kolonnamme. Kapea soratie kierteli vaih- 
televassa maastossa. Harjui ja kumparei riitti. Ala
villa paikoilla oli jokunen järvi tai lampi, joista nou
si usvaa jo viilenneeseen kevätyöhön.

Pojat lauloivat meitil lohdutukseks viel toisen lau
lun. Se oli mukaeltu laulust Älä itke äitini:

Ä lä itke m okkeri, ä lä  m oku  kulta.
A am ut loppuu vanhalta, vaan ei ne lopu sui

ta.
Näiden haikeiden sävelten häipyessä kevätöiseen 

korpeen jatkui matkamme neljäs etappi.
Matkal pisti silmään lehtipuut, jotka aamul kot- 

too lähties olivat täydes lehdes. Tääl ne olivat vast 
vähän hiirenkörval. Siin pukkas mieleen et nuokin 
on jo aikaa pudonnee, ennen ku tullaan takasin päin. 

Vaikka siilon ei ennään häkäpönttöautoil ajet-

10



tukkan, kesti aika pitkän aikaa ennenkuin tämä vä
hä yli 20  kilometrin korpivaellus oli takanapäin. Lo
pulta tien vasemmal puolel oli kellertäväks rapattu 
isokokonen tiilirakennus, jonka oven pääl oli iso
kokoisin kirjaimin "Päävartio".

Ajettiin viel jonkun aikaa ja tultiin aukeal, jonka 
oikeal reunal nummen laidas oli neljäkerroksinen 
kasarmirakennus. Rakennuksen päätys oli leveät ki- 
viportaat, joiden yläpääs oli jykevät pariovet. Au
tot pysähtyivät ja hypimme alas lavalta.

Nousimme kiviportaat, eteemme avautui pitkä 
käytävä, joka ulottui koko rakennuksen mitan. Oi
kean puolen seinäs oli akkunoi, vasemmal puolel 
oli miehistötuppain ovet. Kohta ulko-oven jälkeen 
olevas rakennuksen siives oli oikeal puol komppa
nian toimisto, johon menimme ilmoittautumaan.

Kun kasarmin ovet sulkeutuivat takanamme, oli
vat nuorukaisajat takanapäin. Edessä odotti mies
ten koulu.

Antti Mikkola

Kuvassa on upouusi postiauto 1930-luvulla. Au
ton omisti Nestori Välimaa, joka kuljetti Kosken pos
tia. Posti tuli rautateitse Mellilän asemalle, josta "Pos- 
tinestori", joksi häntä tähän aikaan kutsuttiin, haki 
ja vei postia ja kuljetti myös ihmisiä sekä toimitti 
tarvittaessa muitakin asioita Mellilässä.

Kosken posti sijaitsi Hongistontien risteyksessä. 
Kankaankulman posti tuotiin myöhemmin Mellilästä 
Kankaan Osuuskauppaan. Kantajaa kutsuttiin maa- 
laiskirjeenkantajaksi. Kankaalaiset hakivat postinsa 
kaupasta. Postinestori asui Kotirannan ahteen pääl
lä, jossa hänen mökkinsä on vieläkin pystyssä. Jo

ennen autoa hän kuljetti postia hevosella. Tästä ker
too hupaisa tarina Postinestorin tyyliin.

Postinestori tuli Mellilän asemalta posteineen, niin 
Arvelan metsätaipaleen maantiellä, joka oli talvi
sesta tuiskusta kapea, tuli toinen hevosreki vastaan. 
Hevoset pysähtyivät vastakkain. Nestori pyysi ko
valla äänellä: "Olen valtion posti, antakaa tietä et
tei postikuorma kaadu." Vastakkaisesta reestä kuu
lui vastaus yhtä topakasti: "Olen Loimaan piirin ni
mismies." Tarina ei kerro kumpi väistyi.

Antti Välimaa
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Lastenkamarin ja keittiön 
kautta salaojitustyömaalle

1950-luvulla

1956-58  tutustuin peltojen salaojitukseen pienen 
tytön näkökulmasta. Suunnitelmasta en paljon tul
lut tietämään, kunnes joku vieras mies tuli taloon 
ja siirtyi pellolle talon miesväen kanssa. En varmaan 
uskaltautunut mukaan, vaikka pelto oli aivan na
vetan takana, sen verran tärkeitä tuntuivat pellolle 
menijät olevan. Vieras harppoi pitkin peltoa här- 
veliensä kanssa ja toiset eri puolilla peltoa. Jos äi
diltä yritin kysellä, mitä ne tekevät, äiti oli kiireinen 
ja ylimalkaisesti vaan vastasi, että jotain mitataan. 
Olipa salaperäistä ja käsittämätöntä minun mieles
täni. Ruokaa ja kahvia tulivat sentään välillä naut
timaan. Vanhempi väki oli jännittynyttä ja suhtau
tui kunnioittavasti viaraaseen, niin minäkin pysyin 
omissa oloissani vaistoten, että jotain tärkeää oli 
varmaan tekeillä. Tämä työ oli sitten melko nopeasti 
ohi ja talo palasi jokapäiväisiin töihinsä.

Joskus sitten viikkojen, ehkä meni kuukausiakin, 
kuluttua saatiin hakea postista iso ruskea kirje, sii
nä oli piirroksia ja numeroita, sekä tekstiä, niitä ai
kuiset tutkivat tarkkaan ja moneen kertaan, välillä 
raskaasti huokaillen ja välillä taas innostuneena. Hei
dän puheitaan tarkkaan seuratessani ymmärsin, et
tä ojankaivuuseen tässä ryhdytään.

Alkoi pohdiskelu tarvikkeiden hankinnasta. Sa- 
laojasantaa pitäisi saada. Joku tiesi, että naapuri- 
kylässä oleva autoilija sitä ajaa. Sinne sitten men
tiin tilausta tekemään. Salaojaputkista taas tiesi Heik
kilän kauppa, jonka kuorma-autolla niitä sitten tuo
tiinkin. Minua käskettiin pysymään poissa kun kuor
ma-auto tuli ja putkikuormaa purettiin. Vasta kun 
kuormat oli purettu, uskalsin tarvikkeita tutkimaan. 
Tiiliputkiin kiellettin koskemasta, eikä santaka- 
saankaan saanut kiivetä ettei se valuisi alas. Olivat 
arvokasta tavaraa, sen ymmärsi pikkutyttökin 
kuunnellessaan omien ja naapurin aikuisten puheita.

Jossain puuvajan tienoilla katkottiin rimoja ja veis- 
teltiin mukavan näköisiä valkeita puutikkuja, mi
hinkään ei saanut koskea, niitä tarvitaan salaoji
tuksessa, minulle kerrottiin. Voi sentään, olisin kek
sinyt niille paljon käyttöä leikeissäni, vaikkapa pie
neen lehmäaitaukseen. Ojitettavalle pellolle ne ke
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pit sitten löysivät tiensä, suunnittelija tuli uudelleen 
taloon ja niin kepit tähystelyjen tuloksena sijoitet
tiin pellolle.

Ensimmäinen ala kaivettiin lapiolla. Minua 18 
vuotta vanhempi veli sen teki. Lapioita oli erilaisia 
sitä varten. Vahvoja ja teräviä niiden piti olla, että 
savimaahan pystyivät. Ne oli muotoiltu syvän ja ka
pean ojan kaivuuseen. Ensin otettiin maan pintaa 
pois leveällä ja tasaisemmalla lapiolla, syvemmälle 
mentäessä vaihdettiin kaarevampaan ja kapea- 
teräiseen lapioon. Tiiliputket laskettiin taidolla ja va
rovasti pohjalta höylättyyn ojaan.

Hevonen veti pientä sorakuormaa kolakärryillä, 
siitä se sora lapioilla tarkasti pudotettiin putkien pääl
le. Se, että ojitusvuorossa oleva lohko oli kesanto- 
maana oli itsestäänselvyys.

Seuraavana kesänä ilmestyi toiselle peltolohkol
le valtavan iso kone. Alle kymmenvuotias maalais
lapsi ei ollut silloin mitään niin isoa liikuteltavaa esi
nettä nähnytkään. Uskalsi sentään ikkunasta kat
sella, jopa pihaltakin. Maantiellä se kone ei kulke
nut vaan kuorma-auto kuljetti sitä. Paljon työmie
hiä seurasi tätä pellonraivauksen konetta.

Siinä oli lisää puuhaa emännillekin, kun tämä vä
ki majoitettiin taloon. Patjoja ja tyynyjä laitettiin ison 
tuvan lattialle ja saunaa lämpimäksi, jotta saatiin 
saappaat ja vaatteet kuiviksi, kun sade oli yllättä
nyt. Siinä oli miehet matkatöissä, olosuhteet ja edut 
vaihtelivat varmaan suuresti talosta toiseen siirryt
täessä. Mielikuvaani on jäänyt kaiken sujuneen kui
tenkin leppoisasti ja sovussa.

Seurasin luonnollisesti äitini puuhia tarkemmin, 
ruuanlaittoa ja kahvinkeittoa oli kiireeksi asti muu
taman päivän ajaksi. Mieleeni on jäänyt hänen tyy
tyväisyytensä kun sai työmiehet ruokittua ja nämä 
kiittelivät pois lähtiessään. Näin nykynaisen näkö
kulmasta se on ollut aika työlästä, ei ollut jääkaappia, 
pakastinta, eikä edes sähköhellaa. Työt tapahtui
vat keskikesällä ja ainoat kylmäsäilytystilat olivat kel
lari ja jääkasa. Työ tuli tehdyksi kaivuun osalta, iso 
kone vedettiin taas lavetille, miehet työvälineineen 
sijoittuivat autoon ja poistuivat kylästä.

Pelto näytti tyhjältä ja hiljaiselta. Ojat odottivat 
täyttämistä multakasat vierellään. Sen teki naapu-



r
V

H evosvoim at jylläävät ojitustöissä 1999, m ies ja lapio ovat saan eet väistyä.

Kaiken myllerryksen jälkeen  iloinen kyntäjä on päässyt työhön.
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rikyläläinen, jolla oli sen aikainen iso traktori, Ford- 
son Power Major. Sitten päästiin taas normaaliin 
pellon viljelykseen ja noin 2-3 vuoden kuluessa myl
lerryksestä ei ollut enää mitään näkyvissä, vaan oli 
tasainen yhtenäinen pelto ilman avo-ojia.

1960-luvulla
1964  oli vuorossa seuraavien lohkojen ojitus. Sa

laojitus oli yleistynyt ja minä-tyttö kasvanut teini- 
ikäiseksi. Eikä kaivuukonekaan ollut enää niin suu
ri, se oli rakennettu isohkoon maataloustraktoriin, 
eikä näyttänyt juhlalliselta eikä pelottavalta. Se kul
ki itse kumipyörillä tielläkin. Ei työmiehiäkään ol
lut enää niin paljoa, eivätkä he majoittuneet taloon, 
vaan kävivät kotoa töissä.

Yhtä kiireellistä oli edelleenkin työn aikana niin 
miehillä kuin naisillakin. Ruokaa ja kahvia tarvitaan 
aina työväelle. Sähköhella oli tullut keittiötöihin hel
potukseksi, varsinkin juuri kesällä se oli tarpeelli
nen. Pellolla höylättiin edelleen ojan pohjia mies- 
työnä, laskettiin putket miesvoimin ja sorastus ta
pahtui lapioimalla. Ojien täytön kerrottiin olevan 
helpompaa kun tämä kone tekee pienempää ojaa, 
joten kehitystä oli tapahtunut.

1970-luvulla
Eletään nyt vuotta 1971 ja siitä eteenpäin. Nyt 

vasta todenteolla sotkeennun salaojiin. Olin mennyt 
edellisenä vuonna naimisiin maanviljelijän kanssa ja 
tämä alkoi ojittaa peltojaan. No -  yhteinen oli tämä 
yritys ja pistinpä nimeni lainanhakupapereihin. Han
ke koettiin tarpeelliseksi ja pankki oli myötämielinen 
lainan myöntämiselle salaojituksiin.

Kesannointia ei suosittu tällä aikakaudella ja oji
tus suoritettiin orasmaille. Vanhempi väki tätä kau
histeli kun näin sotkettiin kauniit oraat. Jälkiver- 
sontaa tämä tuotti ja vihreitä jyviä satoa korjatta
essa, mutta rehuviljan kyseessä ollessa ei se käy
tännössä niin suuria tuntunut. Heinä- ja laidunmaat 
olivat myös ojituskohteina, niille tuli lähinnä epä
tasaisuuksia ennenkuin taas tulivat uudistettavaksi 
kyntämällä.

Siinä viiden vuoden kuluessa tämä toteutettiin, 
aina lohko kerrallaan. Kaksi pientä lasta pyöri sil
mät suurena mukana ruljanssissa. Välillä pakkasin 
täydet kahvipannut, kupit, voileivät ja tenavat Mor
ris Miniin ja ajoin pellolle kahvia viemään. Taas no
peasti kotiin ja seuraava ateria alulle, jotta valmis
ta olisi miesten tullessa syömään.

Tätä kesti aina muutaman päivän ajan riippuen 
siitä, sujuiko kaivuu ilman suurempia vastoinkäy
misiä. Joskus sattui isompi kivi kohdalle ja piti kut
sua kaivinkone avuksi, samoin jos oja ei kestänyt
kään auki. Konepuolella oli tapahtunut kehitystä, 
putkenlaskukouru oli käytössä, putket olivat edel
leen tiiliputkia.

Soraa käytettiin jo aika runsaasti, 12m /ha oli ta
vallinen määrä, se lapioitiin ojiin ja miehiä tarvit
tiin edelleen töissä -  tasa-arvon nimissä, oli nai
setkin joskus lapiotöissä! Koska kylässä oli salaoji
tus käynnissä monessa talossa, tehtiin paljon yh
teistyötä. Miehet, traktorit, peräkärryt, kuormaajat 
siirtyivät tarpeen mukaan naapurinkin pellolle.

Vuosia kului ja salaojituksen jäljet saatiin tasoi
tettua. Pienet lapset kasvoivat isoiksi, pankki sen
tään muistutti tehdyistä sijoituksista lyhennysten 
muodossa, nekin tuli hoidettua aikanaan ja vuosi
kymmen vaihtui...
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1980-luku
Metsästä pelloksi raivattu alue oli nyt ojitettava

na. Nyt oltiin jo niin kokeneita salaojittajia, ettei 
mitään järisyttävää tuntunut olevankaan. Muovi
putket olivat tulleet käyttöön, se oli uutta.

Eletään 1990-lukua
Pieniä täydennysojituksia olemme tehneet tämän 

kymmenluvun alkuvuosina, kunnes 1999  ryhdym
me ojittamaan kotitilani loppuja peltoja, jotka oli
vat monistakin syistä odottaneet sitä noin neljä
kymmentä vuotta. Jotenkin minulla on tunne, että 
yksi pieni ratas on pyörähtänyt täyden ympyrän. 
Poikamme on kasvanut aikamieheksi ja on nyt mu
kana työssä.

Kyseessä oleva pelto on pala entisiä Rahkion niit
tyjä, ja olemme sitä sitkeästi yrittäneet hoitaa avo- 
ojitettuna. Kyseinen maasto on laajalti alavaa ja ta
saista, joten tarvitaan avaria piiri- ja valtaojia ve
sien pois johtamiseksi. Niinpä taas kerran aloitamme 
taas kerran piriojien kaivuulla, siihen työhön saam
me tela-alustaisen pyörivän kaivinkoneen ja oja- 
metrejä syntyy näkyvään tahtiin. Maa-aines siirre
tään kolmella nelivetotraktorilla ja isoilla peräkär
ryillä syvän ojan täytteeksi keskellä lohkoa. Tällä 
vuosikymmenellä suositaan jälleen kesannointia, jo
ten työskentely on vapaata. Edellisenä talvena pak
kaskelillä ajetut sorat odottelevat ojituksen alkamista.

Maaston punnitus- ja kartoitustyö on helpottu
nut apureille ja teknikoille, joilla on käytössään pie
ni tietokone, johon tiedot rekisteröityvät jo pellol
la. Paalutuskepit sentään vielä pystytetään entiseen 
malliin. Avo-ojat, joita olemme vaalineet pysymään 
auki, kynnetään nyt umpeen, on kuin luopuisin jos
tain vuosisataisesta ja monien sukupolvien maise
masta. Kuitenkin ajattelen tämän olevan edistystä, 
ja miesväki todistelee kuinka paljon työteknisesti tä
män pellon hoito helpottuu -  myönnän asian niin 
olevan.

Loppukesällä salaojaurakoitsija ilmoittaa tulos
taan, kaikki valmistelut on meidän puoleltamme teh
ty ja työt saavat käynnistyä. Mahtava on koneitten 
kulkue kun ne saapuvat pitkin kylätietä, kauhakai- 
vinkone, salaojakaivukone, kaksi soramaraa vetä
vää traktoria. Ja  kun isäntä traktoreineen liittyy kul
kueeseen on puolen kilometrin tie sopivasti täyn
nä työkoneita matkalla kohteeseensa.

Siinä alan suunnitella kahvinlaittoa ja voileipien 
tekoa. Matkaa kyseiselle pellolle on kymmenen ki
lometriä, onneksi on nykyaika ja käytössä pump- 
putermos ja tiiviit kannelliset muoviastiat, kyllä nyt 
pärjää muonituksen kanssa. Ruokakattiloihin saan 
kannet kiinnittimineen ja käärin ne pellavapyyh- 
keisiin ja sijoitan pahvilaatikkoon, ruoka pysyy läm
pimänä. Voileivät teen kannelliseen leipälaatikkoon, 
juomaa isoihin pulloihin, lautaset ja muut ruokai

luvälineet vielä pyyhkeiden sisään ja kaikki taas au
ton tavaratilaan ja matkaan. Ensin paikallistietä, sit
ten valtatietä ja taas paikallistietä. Lopuksi ajan pit
kin peltoa väistellen paalutuksia ja entisiä avo-ojia, 
yritän myös pysyä poissa soramaran tieltä. Ruoka 
tekee kauppansa ja minä ruuan tekijänä olen tyy
tyväinen, mitä tyhjempiä ovat kattilat, sen parem
pi.

Työ sujuu ilman vastoinkäymisiä ja seitsemän heh
taarin ala ojitetaan komessa päivässä. Muoviputki- 
kieppi kulkee kaivuukoneen päällä ja asettuu ojaan 
samantien kaivuun edistyessä, aivan samassa se 
myös peittyy soralla Maran kulkiessa aivan jäljes
sä. Samanaikaisesti tapahtuu nyt monta eri työ
vaihetta. Nopeaa, tehokasta, arvokasta.

Valtio tukee jälleen tätä työtä investointitukien 
muodossa (1950-luvulla se oli salaoja-avustus ni
meltään). Salaojakeskus tiedottaa lehdissä ojituksen 
olevan vilkasta edellisiin vuosiin nähden. Samaa ker
too myös urakoitsija. Ojien täyttö sujuu joutuisas
ti, valmistuu melkein samantien kaivuun kanssa, 
maataloustraktoritkin ovat huimasti kehittyneet ja 
tehot kasvaneet edellisiin vuosikymmeniin verrat
tuna.

Itselläni on samalla haikea, helpottunut, juhlalli
nen olo -  nyt on tämäkin pelto ajanmukaisesti ja 
asiallisesti ojitettu, tosin sen yksilöllisyys on nyt pois
sa. Todistelen itselleni olevani sentimentaalinen. 
Naapuri rajaojan toisella puolen vakuuttelee siitä tu
levan oikein hyvän pellon. Myönnän sentään ole
vani samaa mieltä.

Kokonaisuutena koen sydäntäni hykerryttävänä 
rikkautena, että olen saanut elää viitenä eri vuosi
kymmenenä salaojitusta seuraten, elämäni eri vai
heissa, kahdella eri tilalla. Vanhempani ovat siirty
neet elämän rajan toiselle puolelle, veljeni viettää 
eläkepäiviä, lapseni ovat valmistuneet omalle ural
leen. Jatkamme edelleen maanviljelystä. Tutkai
lemme ojien toimimista ja isäntä hakee hautautu
neita laskuaukkoja vanhoista ojituksista, löytäessään 
riemuitsee, että tuleehan sieltä vielä vettä -  ojat toi
mivat edelleen.

Odottelemme nyt mielenkiinnolla kasvukautta 
vuonna 2000 . Sitten näemme tämän viimeisimmän 
hankkeen peltoon tekemän vaikutuksen. Soraa käy
tettiin nyt 50m /ha ja sen käytöstä on nyt kuulunut 
eriäviä mielipiteitä, on tullut käyttöön muita me
netelmiä. Seuraan mielenkiinnolla niistä käytävää 
mielipiteenvaihtoa alan lehdissä. Käytännön koke
muksista saamme varmaan tietoa muutaman vuo
den kuluessa.

"Lähinnä muonittaja" 
Seija Mäkitalo vuonna 2 0 0 0
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Hevonlinnan u lkoilualueelle on syksyn aikana rakennettu uutta näkötornia. Työt aloitet
tiin syyskuussa pohjavalulla. Loka-m arraskuussa rakennettiin runko ja välitasanteet 
15 metriin saakka. Valmiina näkötornin ylätasanne tulee olem aan  17,5  metrin korkeu 
dessa. Talkootöitä tornityöm aalla K osken  Tl Lions clubin jäsenet ovat tähän m ennessä  
tehn eet n. 750 tuntia.
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Järvi

Olin lapsi kolmekymmentäluvun lämpiminä ke
sinä. Sisareni Sisko ja Hilja kävivät Salomaan Iitan 
pyhäkoulua. Viipyivät aina mielettömän kauan reis
suillaan. Harmillista. Ei ollut kotona ketään kenen 
kanssa tapella. Sitten Iita lopetti pyhäkouluhommat. 
Mikkolan Aune ja Peltomäen Valma jatkoivat. Li- 
kanhatakat, paheksui isäni, olisivat edes Helvi ja 
Toini opettajina. Mitä se isälle kuului, ei hän py
häkoulua käynyt. Jotenkin Aune ja Valma pitivät 
koulunsa nopeammin kuin Iita oli pitänyt. Minun
kin alkoi tehdä mieleni mukaan. Kotona tuumat
tiin, että koska siellä ollaan vain tunti, niin ehkä 
jaksaisin istua sen tunnin aloillani. Niin aloitin py
häkouluni, silloin se oli vielä hauska asia, myö
hemmin vain raskas taakka.

Sisko oli jo iso likka, hän meni rippikouluun syk
syllä 1936 , tosin vuotta liian varhain, täytti vasta 
tammikuussa sen säädetyn viisitoista vuotta, mutta 
kelpasi rovasti Närville. Rippikoulun käyneet eivät 
käyneet enää pyhäkoulua, joten Hilja olisi joutunut 
käymään siellä yksinään ellen olisi ollut mukana. 
Koulu kiersi talosta taloon, kuka halusi sen hoitaa. 
Ellei löytynyt halukasta olivat opettajien kodit pi
topaikkana. Jos pyhäkoulu oli jossakin etäällä, oli 
matka kohtuuttoman pitkä. Ihan viimeisimpiin Sa- 
topäänkulman taloihin ei minun tarvinnut mennä. 
Etäisimpinä paikkoina (?) muistan Lehtovaaran. Kor- 
piniitun ja Järvenmaan.

Korpiniittu olikin hauska paikka, siellä oli talon 
poika Uuno. Hän ajeli polkupyörällä ympäri pihaa
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suuri kissa olkapäillään. Se kissa sen tunnelman 
hauskaksi teki. Olen aina pitänyt kissaeläimistä.

Syksyllä 1937  menin alakouluun, mutta kesällä 
taas pyhäkouluun. 30-luvun kesät olivat lämpimät, 
tilastotkin sen todistavat. Varsin hikisinä olimme me 
kaksi matkallamme. Heräsi toive, haave vain: kun 
olisi järvi tuossa metsässä, Kiuasmäen kohdalla, toi
sella puolen koulutien kuin Heinosen Orko. Kun 
olisi järvi, voisi matkalla vilvoitella. Uida emme osan
neet silloin. Muut Hongiston mettäkulmalaiset kä
vivät pyhäkoulunsa Hovissa, siellä oli lähellä Kala- 
ton. Takamaan Annikki, Hovin Iitan sisaren likka, 
kertoi kuinka he uivat joko Hovin puutarhan kas- 
teluvesialtaassa tai Kalattomassa. Esitin kotona et
tä muutamme Hovin pyhäkouluun. Sitä ei hyväk
sytty, eikä Hiljakaan ollut halukas muuttamaan, hä
nellä, minua kolme vuotta vanhempana, oli vain 
vähän taksvärkkiä jäljellä.

Jatkosodan alun kuumana kesänä aloimme käy
dä Kalattomalla uimassa, opettelemassa. Ranta oli 
silloin kaikkea muuta kuin sopiva aloittelijalle, mut
ta kyllä vaan vähän opin minäkin.

Syksyllä Hilja meni rippikouluun, minun hiljainen 
päätökseni oli etten enää mene Satopäänkulman 
pyhäkouluun.

Itse Mikkolan mamma, oikeasti hän oli tätini, mut
ta me käytimme hänestä tuttavallisempaa nimitys
tä, tuli ilmoittamaan minulle pyhäkoulun alkamisesta. 
Mamma oli käytännön ihminen, ei hän pahastu
nut, mitä äitini oli pelännyt, kun selitin ihan vilpit
tömällä naamalla, etten voi yksin käydä siellä py
häkoulua. Jos menen joskus vaikka kirkkoon, niin 
mistä tiedän missä seuraava pyhäkoulu on. Uimi
sesta en puhunut mitään. Mamma hyväksyi perus
teluni, ja niin kävin Hovin pyhäkoulussa vielä kol
me kesää. Satopäänkulmalla tuli käydyksi kuusi ke
sää.

Vaikka kävin Kalattomalla uimassa, haaveilin kuin
ka lyhyt kävelymatka olisi sinne Kiuasmäen koh
dalla metsässä piileskelevälle järvelle.

Kuvittelin sen järven silmiini. Ei suuren suuri, pi
tuutta jotain kolmisensataa metriä, leveyttä vain sa
takunta metriä, hiukan kaareva, hiekkapohja, sa
moin rannat ihan selvää hiekkaa, ei mitään kasve
ja, ei edes rannoilla vaan hiekkavyöhyke puiden ra
jaan asti. Matalahko järvi, ihanteellinen uimapaik
ka sille, joka haluaa nauttia vedestä eikä sukellella 
ja yrittää kovaa vauhtia.

Jotenkin tartutin tämän haavekuvan niin syvälle 
itseeni, että aloin nähdä unta siitä järvestä. Uni tois
tui epämääräisin välein, joskus meni ehkä viisikin 
vuotta sitä näkemättä, aina se kuitenkin palasi, sa
manlaisena: Oli lämmin kesäpäivä, aikomukseni oli 
uida. Rannalle tultuani huomasin veden haihtuneen, 
vain syvänteessä oli hiukan sameaa vettä, muualla 
kuiva hiekkapohja. Hiekalla kuolleita kaloja, sem
moisia kolmekymmentä neljäkymmentäsenttisiä, lai

hoja, kuin nälkään kuolleita. Ei mitään elämää muu
alla kuin ympäröivässä metsässä, ja sielläkin syvä 
hiljaisuus.

Kului vuosia. Vuosikymmeniäkin. Muutin lap
suuskodistani, mutta uni seurasi mukana, toistui sil
loin tällöin. Kerroin siitä sisarelleni, Hiljasta Anni
kiksi käyttönimensä muuttaneelle. Hänkin muisti 
haaveemme ja pahoitteli kun se ei ole totta.

Aloin jo olla ikämies. Pitkän sairasloman jälkeen 
jäin eläkkeelle 60  vuotta täytettyäni. Keväällä tulin 
lapsuuskotiini aikomuksella olla siellä kesällä mah
dollisimman paljon. Kylvin kasvimaan ja vähän rai- 
vasin villiintynyttä puutarhaa. Vaimo tuli kesällä, 
mutta hän ei viihtynyt.

Sitten soitti naapurini Riihikorvan Uuno. Hänel
lä oli kaksi hevosta, jo pitkään joutilaina olleita. Eläin
lääkäri oli tuominnut ne olioiksi, lääkkeeksi ohje: 
Mies selkään ja kaksi kertaa päivässä hevosen pai
ta märäksi. Uuno tiesi minun mielelläni hevosen 
selässä krinuvan ja hän pyysi minua kostuttamaan. 
Aloin kostuttaa, ja samalla kostui aina omakin pai
tani. Kaikki olimme osaamattomia, mutta hevoset 
pysyivät jaloillaan ja minä satulassa. Ratsastelin met
säautotiellä ja Koulutiellä ja Kulman ja Riihikorven 
pelloilla. Sampaan Jukka harrasti lentämistä, hän 
lensi toisinaan ylitseni.

Olin pannut merkille, mutta en viitsinyt ratsas
taa katsomaan mitä ihmeen viemäriä niin kauan 
kaivetaan. Eihän sitä oikein sopinutkaan mennä tois
ten työtä katselemaan.

Kerran kun olin menossa Riihikorpeen ottamaan 
hevosta alleni, tapasin Takamaan Aarnen. Hän ker
toi olleensa Jukan lennolla mukana ja havainneensa 
Vehmaan metsään kaivetun järven. Minulle väläh
ti heti mieleen Unien järvi. Tosin lyhyempänä ja 
ehkä syvempänäkin ja jyrkemmin rannoin. Paljas, 
kaivun jäljiltä täysin kasvuton ranta, ja vettä vasta 
vähän. Kuolleet kalat puuttuivat.

Heti olin selvillä etten tulisi koskaan uimaan tuos
sa järvessä, sillä eihän kukaan kaivauta järveä vain 
kaivattamisen ilosta. Heti kun järvi täyttyy ja vesi 
selkenee, rakennetaan rantamökki, eikä toisen kal
liisti maksetun idyllin rauhaa sovi kuokkavieraan häi
ritä.

Sisareni Annikki eli silloin viimeistä kesäänsä. Ker
roin hänelle Unien järven konkretisoituneen.

Siitä kesästä on kohta kaksitoista vuotta, enkä 
näinä vuosina ole nähnyt unta haaveitteni järves
tä.

Helsingissä tammikuussa 2 0 0 2

Matti Kulma
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Verotuksen historia ulottuu yhtä kauas kuin jär
jestäytyneen yhteiskunnankin.

Luukkaan evankeliumi kertoo eräästä verolle
panosta kaksituhatta vuotta sitten ja tämä luo mie
likuviimme vahvan kytköksen myös veronmaksa- 
misen ja joulun välille. Sieltäköhän saakka periytyy 
ennakonkannossa maksuunpantavien verojen kuu
kausittainen eräpäivä, joka joulukuussa osuu aa
tonaattoon? Joillekin meistä tuo jouluinen veron
maksu tekee ehkä vain pienen loven muuhun tur
haan kulutukseen, jollekin toiselle se saattaa mer
kitä tinkimistä elämisen perustarpeista, vallankin jos 
pankkitili on jo kuun alussa maksettujen lisävero
jen laihduttama. Yhtäkaikki, jouluna jos koskaan on 
helpompi - ellei nyt ihan rakastaa verojaan - niin 
ainakin hyväksyä myös yhteiset tarpeet ja niiden 
rahoitus.

Ylläkuvattu, vanhan kaapin pohjilta löytynyt kuit
ti kertoo paikallisen kunnallisveron maksuunpanos
ta vain runsaat sata vuotta sitten. Aikaa lienee ku
lunut riittävästi, ettei sen julkistaminen enää loukkaa 
kenenkään yksityisyyden suojaa - ja julkipantaviahan 
ovat verotustiedot vielä nykypäivänäkin. Kunnallis
veron ohella kannettiin jo tuolloin myös Kruunun- 
ulostekoja eli nykyisten valtionverojen vastinetta se
kä kirkollisia maksuja, kunkin veronsaajatahon kui
tenkin hoitaessa maksujen koonnin omalta osaltaan. 
Veronluonteisten maksujen ja velvollisuuksien kaik
kiaan tuottamaa rasitusta on vaikea - ja ehkä tur
haakin - vertailla tämän päivän tilanteeseen.

Verotuksen vastineeksi yhteiskunta tarjoaa jäse
nilleen monia välttämättömiä palveluita sekä myös 
palveluita, joita heidän kuvitellaan tarvitsevan. Yk
silön ja yhteiskunnan välillä on käynnissä jatkuva 
työnjaon, kustannusten, vastuun sekä velvollisuuk
sien ja oikeuksien selvitys. Viimeisen sadan vuoden 
aikana tämäkin selvitystyö on "kehittynyt" yhä mo
nimutkaisemmaksi. Jo  pelkästään verotusta tai so
siaaliturvaa käsittelevien säädösten ja niihin liitty
vien tulkintojen esittämiseen tarvitaan tuhansia si
vuja käsittävä kirjasto. Voimme arvailla, kykenee
kö yhteisömme tasausjärjestelmä niiden avulla laa
jempaan oikeudenmukaisuuteen tai tasapuolisuuteen 
kuin menneinä vuosisatoina. Mutta varmaa on, et
tä koko järjestelmän käsitettävyys on kärsinyt. Har
va kansalainen enää pystyy itse laskemaan vero- 
jaan, arvioimaan eläkkeensä määrää tai oikeuttaan 
sosiaalietuuksiin. Varmaankin veroja olisi helpom
pi rakastaa tai kärsiä jos niiden käyttökohde olisi 
edes viittellisesti osoitettu tai jos voisi olla vakuut
tunut siitä, että myös keisari antaa kansalaiselle sen 
mikä kansalaiselle kuuluu.

Kellastuneen verolipun sisältö hymyilyttää meitä 
tänään.

Jaksaakohan joku sadan vuoden kuluttua pen
koa asiakirjanippuja, joita me jätämme jälkeemme? 
Jaksaako - tai ymmärtääkö - hän myös hymyillä 
niille?
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19




