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ESIPUHE 
 
 Kirjan tapahtumat tapahtuvat pääosin Ilmajoella ja Koskenkorvalla, jot-
ka ovat aivan oikeasti olemassa, siellä missä niiden kerrotaankin olevan. 
Myös osa infrastruktuuria ja yrityksiäkin on sellaisenaan toiminnassa edel-
leen. Paljon on myös sellaista, joka on puhtaasti fiktiivistä, eikä sitä löydy 
sieltä missä sen sanotaan olevan.  
 Mikäli kirjan lukija vierailee kirjan tapahtumapaikoilla, voidaan monet 
niistä hyvin tunnistaa ja kirjassa mainittuja palveluja matkailijoille on to-
della Koskenkorvalta saatavissa. Tervetuloa vaikkapa Koskenkorva Muse-
oon kuulemaan lisää tarinoita Könneistä ja Koskenkorvasta.  
 Tarinat Könneistä ja kelloista ovat totta. Sadat Könninkellot käyvät 
edelleen oikeaa aikaa ympäri Suomea, muun muassa Valtioneuvoston ra-
kennuksessa ja Ilmajoen Nordean konttorissa. Kellojen rattaat eivät ole 
juurikaan kuluneet 200 vuoden aikana! 
 Sen sijaan kaikki kirjan henkilöt ovat täysin fiktiivisiä, eikä heille löydy 
vastinetta todellisuudesta.  
 Varsinaisesti vain yksi henkilö esiintyy kirjassa oikealla nimellä, vaikka 
muitakin ilmajokisia kyllä mainitaan oikealta nimeltään. Jo edesmennyt 
seppä Juho Mahlamäki esittää kirjassa itseään ja tekemiään kokeita ja ker-
too ajatuksiaan Könneistä taonnan ja raudan mestareina.  
 Hän esitti aikoinaan Könnin suvun kokouksessa ensimmäisenä ajatuk-
sen, joka tämän kirjan myötä muuttuu lihaksi ja vereksi: keksivätkö Könnit 
menetelmän, jolla rauta ei ruostu? Ja vähän laajemminkin kuin mitä laulus-
sa sanotaan puukkoon liittyen: ”Vaasan veri ei vapise, eikä Kauhavan rauta 
ruostu.” 
 On ikävä, ettei Juho itse voi olla lukemassa millaisiin ulottuvuuksiin 
hänen ajatuksensa kantaa, kun sitä ryhdytään todella selvittämään Kön-
nisäätiön toimesta. 
 Useat kirjan tapahtumat saattavat lukijasta tuntua irrallisilta ja aivan 
kuin ne kuuluisivat eri kirjaan.  
 Tunne on aivan oikea. Näihin kohtauksiin palataan Koskenrannan sisa-
rusten seuraavissa vaiheissa. Kirjasarjan toisen kirjan työnimenä on: ”Val-
mistettu Koskenkorvalla...” 
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Prologi 
 
 
 
 Käden kätevyys, ajatuksen selkeys ja mielikuvituksen korkea lento eri-
koisina huomenlahjoinaan, loivat Ilmajoen Könnit laajan kelloteollisuuden 
ja tarun ja totuuden siivittämän yli maan kantaneen maineensa. 
 
Eero Malkola 1997 
 
 
 Se miten onnistumme saavuttamaan ilmastotavoitteemme ja täyttämään 
lupauksemme uusiutuvan energian osuudesta kokonaiskulutuksesta, ei rat-
kea pelkästään sillä, että rakennamme näitä laitoksia lisää. Vaan myös si-
ten, että pohdimme niitä keinoja aktiivisesti, joilla voimme säästää energi-
aa etenkin sitä runsaasti käyttävän teollisuuden piirissä, mutta myös kotita-
louksissa ja muussakin käytössä. 
 
Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen 2006 
 
 
 Altian bioetanolilaitos, jota oltiin rakentamassa Koskenkorvan tehtaan 
yhteyteen, kaatui ruostumattoman teräksen hinnannousuun. 
 
Ilmajoki-lehti 2007 
 
 
 
 Päätöksiä kuudennen ydinvoimalan suhteen tulee tehdä vasta sitten, kun 
ennusteet sähkön kulutuksesta saadaan ja nähdään miten mahdollinen las-
kusuhdanne tai puutullit supistavat teollista käyttöä Suomessa. 
 
Pääministeri Matti Vanhanen 2007 
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1. Luku 
Opiskelija-asunto 
 
 Bussi 40 lähti Elielinaukiolta kohti Haagaa. Eeva Korkeasaaren puhelin 
soi samalla, kun hän istahti bussin keskipaikkeilla olevaan vapaaseen tuo-
liin nuoren goottitytön viereen. Hän hymyili tytölle anteeksi pyytävästi ja 
vastasi puhelimeen. 
 ”Ei, kyllä kaikkien on oltava luomua, otetaan porkkanat sitten huomen-
na, jos niitä saatte.” 
 Lopetettuaan puhelun hän ajatteli harmistuneena, että vihannestukku on 
todella sakea luomutuotteiden suhteen. Koko ravintolan historian ajan oli 
ollut samaa vakuuttelua ja vaatimusta siitä, että kaiken on oltava luomua, 
siitä ei auttaisi jäädä kiinni. Tukun mielestä riittää, että ottaa luomua, jos si-
tä sattuu olemaan. Eeva on asiassa kuitenkin ehdoton. 
 Bussiin nousee Töölön kisahallin jälkeen lisää nuoria, ammattikoululai-
sia ja meteli bussissa yltyy. Eeva etsii laukustaan muistilistan, jonne listasi 
asunnon näyttöön tulevia vuokralaisehdokkaita. Hän oli lupautunut näyt-
tämään Könni-säätiön asuntoa serkkunsa Jaakko Koskenrannan puolesta. 
Tietenkin juuri silloin oli yksi ravintolan työntekijä ilmoittautunut sairaaksi 
ja tarvikehankinnatkin mättää, mutta eihän tämä nyt ole uutta. 
 Bussi kaartaa tunnelin alta mäkeen, joka risteää Laajasuontien kanssa. 
On aika jäädä pois. Eeva painaa hätäisesti kelloa ja luovii nuorten välistä 
kohden keskiovea. 
 Pihalla tulee vettä ja tuulee. Tyypillinen tammikuun sää - siis? Sateen-
varjo on tietenkin kotona. Eeva nostaa kauluksen pystyyn, kumartaa koh-
den tuulta ja nousee ylös mäkeä. Vasemmalla puolella on laatikkomainen 
parhaat päivänsä nähnyt lähikauppa, jossa Eeva muistelee vuorollaan ol-
leen kaikki kauppaketjut, niin entiset kuin nykyisetkin. Nyt Alepa-ketju 
näytti houkuttelevan suurilla omenankuvilla lähialueen kerrostaloissa asu-
via eläkeläisiä täydentämään jääkaappia – läheltä ja edullisesti – palveleva 
lähikauppa.  
 Eeva tuhahtaa, ylittää kadun ja siirtyy Laajansuontie 26:n talon seinus-
tan viereen tuulensuojaan etsimään oikeaa rappua. C 32, muistaa Eeva 
edelliskerrasta. Alataulussa oli vielä edellisen vuokralaisen nimi, Vataja. 
Kuusi vuotta papin oppia ja asumista tässä yksiössä oli takana ja taas on 
yksi naispappi lisää kinaamaan oikeuksistaan seurakuntien sovinistien 
kanssa. No tuskin niin. Eeva muisti vielä, kun Arja haki asuntoa. Ujo tyttö 
Seinäjoelta, turvallinen valinta, hän raportoi Könnisäätiölle ja niin oli ol-
lutkin. Harvoin opiskelija-asuntoa saattoi vuokrata 6 vuoden jälkeen eteen-



 8 

päin ilman jonkinlaista pintaremonttia. Nyt pystyi. Jospa seuraavakin valin-
ta olisi yhtä helppo. 
 Käytävässä oli jo kaksi nuorta, tyttö ja poika. Eeva muisteli, että ainakin 
yksi poika olisi vielä tulossa. Kunhan ei myöhästyisi, ei tässä kauaa ollut 
aikaa seurustella. 
 ”Onhan tämä Könnisäätiön asunnon näyttötilaisuus?”  
 Kysyy tyttö varovasti ja esittäytyy Heli Uusivirraksi. Aloitteellisuus on 
puolivoittoa, Eeva ajattelee ja avaa yksiön oven. Oven taakse oli ehtinyt 
kertyä jo pieni pino Haagalaisen ja muiden ilmaislehtien jakelijalta. Eeva 
astuu kasan yli ja siirtyy valmiiksi kalustetun yksiön ainoaan huoneeseen. 
Nuoret seuraavat perässä. Poika ei vieläkään esittele itseään. Eevan mieles-
sä pojan pinnat laskevat edelleen. Heli on kerännyt eteisen lehdet, laskee ne 
sohvapöydälle ja aloittaa tunnustelevasti. 
 ”Mielestäni vuokra on kohtuullinen ja minulla olisi tässä valmiina kah-
den kuukauden vuokratakuutodistus Sampo-pankista. Opiskelen yhteiskun-
ta- ja tiedotusoppia ja arvioni olisi, että tarvitsen asuntoa 4-5 vuotta.” 
 Eeva hymyilee sisäisesti ja iloitsee naisten puolesta tytön valmiuksista. 
Ei tässä varmaan vaikeaa valintaa tule tälläkään kertaa. 
Ovikello kilahtaa ja Eeva katsoo ohimennen kelloa. Tasan kolme, jolloin 
näytön piti alkaakin. Hän avaa oven ja päästää sisään pojan, joka sujuvasti 
hymyillen esittelee itsensä.  
” Joonas Pakarinen, kelloseppäkoulun kisälli, kipeästi asunnon tarpeessa, 
kun Tampereelta käsin ei kelloseppäkoulun suorittaminen onnistu. Ettehän 
vielä ole tehnyt valintaa?” 
 Eeva huokaa, ei tullutkaan helppoa valintaa. Kuka sopisikaan paremmin 
Könnisäätiön asunnon vuokralaiseksi kuin uuden polven kelloseppä. Eeva 
tiesi, että on turha soittaa Jaakolle ja kysyä mielipidettä, se olisi varmaakin 
varmempi. Nyt pitää vain haastatella kaikki tasapuolisesti ja ilmoittaa va-
linta myöhemmin, ettei tule liian läpinäkyvää valintaa. 
 Tiedot oli pian kerätty. Kolmas ehdokas etsi asuntoa vain talvikaudeksi 
eli ei tulisi kysymykseen. Joten kahden kauppa ja se kääntyy selkeästi kel-
loseppien suuntaan. 
 Joonas kysyy Eevalta, onko hänellä mitään siteitä Könnin kelloseppä-
sukuun. 
 ”Olen kahdeksannen polven Könniläänen – Eeva vastaa ja huomaa sel-
västi ylpeyttä äänessään. Isoisäni äidinisä on yksi siitä veljessarjasta, joka 
eniten teki kelloja ja myös kehitti niitä.” 
 Eevaa harmitti, kun ei tarkemmin muistanut asiasta ja päätti jälleen ker-
ran viettää jonkun vapaan iltahetken sukukirjan parissa ja tutustua siihen 
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taas tarkemmin. Näin oli tosin meinattu useampaankin kertaan, mutta tuo 
ravintolabisnes ei oikein tunne vapaita iltoja.  
 Eeva katsoi tarkemmin Joonasta. Poika oli hoikka ja pitkä kuten nuoret 
nykyisin olivat ja etenkin, jos pituutta vertasi Eevan 165 sentin komeuteen. 
Joonaksen tukka oli vaalea ja valtoimenaan kasvava tukka kihartui hiukan 
latvoistaan. Tukka oli takaa laitettu siististi ponnarille ja Joonaksen leukaa 
somisti pieni hyvin hoidettu partatupsu. Jalassa olivat farkut ja päällä siisti 
toppatakki ja lakkina pipo, jossa ei ollut mainoksia.  
 Eeva mietti, että pojassa oli eittämättä jotain tuttua, mutta ei saanut mie-
leensä, mitä tuttua pojassa oli. Kokonaisuutena poika antoi oikein hyvän 
kuvan itsestään. Osaava, mutta ei kopea, ujo, mutta peitti sen hyvällä käy-
töksellään, jossa oli jonkin verran opitun tuntua. On taidettu nuorempana 
lukea kirjaa Niilo Nokkela käyttäytyy kunnolla. 
 Eeva havahtuu taas tähän päivään, vilkaisee kelloa ja alkaa kiirehtiä 
näyttöä päättyväksi. Nuoret vaihtavat vielä ajatuksia keskenään, mutta 
poistuvat sujuvasti Eevan mukana. Eeva lupaa soittaa Säätiön valinnan vii-
kon kuluessa. 
 Tuuli ei ole tyyntynyt, mutta sade on lakannut. Eeva nousee bussiin ja 
soittaa ravintolaansa kertoen olevansa paikalla 30 minuutin päästä. Tukku 
on toimittanut tavarat ja porkkanoissa on lappu, että eivät ole luomua. Eeva 
huokaisee – niin aina.  
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2. Luku 
Rakennushankkeita maaliskuussa 
 
 Rakennusinsinööri Yrjö Hirsilinna istahti Yhtyneet Rakennusliikkeet 
Oy:n johtoryhmän huoneeseen kädessään automaatista juuri otettu kahvi. 
Muut jäsenet saapuivat peräjälkeen. Kukin laittoi papereitaan järjestykseen. 
Toimitusjohtaja Seppo Hautaoja käynnisti videotykkiä ja tietokonettaan. 
Windowsin alkuääni kiiri huoneeseen ja osallistujat nostivat katseitaan pa-
pereista. Normaali viikkopalaveri oli alkamassa, maanantai ja kello 10.00. 
 Rakennuspuolen korkeasuhdanne oli kuumenemassa entisestään ja kat-
teet olivat olleet parhaita vuosiin. Rahantekoa haittasi vain raaka-aineiden 
ja työvoiman huono saanti. 
 Aluksi Hautaoja kertasi viimeisimmät tilastot Suomen rakennusrinta-
milta yleensä ja erityisesti oman firman viimeisimmän tulosennusteen. 
Näytti tosi hyvältä ja osanottajien keskuudessa aisti selvästi tunnelman 
nousun, odotukset tulevista bonuksista lisääntyivät. 
 ”Olemme nyt tulossa tämän suhdannevaiheen kliimaksiin. Tätä ei voi 
jatkua kuin korkeintaan ensi vuoden loppuneljännekselle, jolloin kään-
nymme jonkinlaiseen laskukauteen. Sen syvyyttä ja kestoa ei voida ennus-
taa, mutta USA:n ennusteet vaikuttavat sellaisilta, että suhdannelaskua 
vauhdittavat pankkisektorin mahdolliset kuplat.” 
 Toimitusjohtajan katsaus oli tavanomainen ja tulevaa suhdannekäännet-
tä oli ennustettu jo vuosi sitten. Tulisiko sitä nytkään, mietti Hirsilinna ja 
suunnitteli jo omaa alustustaan tulevista hankkeista ja toimista niihin val-
mistautumiseksi. Jos laskusuhdanne tulisi, olisi oltava jotain uutta bisnestä 
takataskussa. 
 ”No niin, jos nyt sitten Yrjö jatkaisi tästä.” 
 Toimitusjohtajan sanat säväyttivät Yrjön liikkeelle ja ikään kuin itsen-
säkin yllättäen Yrjö aloitti hetkellisen mielijohteen innoittamana: 
 ”Olemme vuosikausia naureskelleet poikakerhossa Erkki Ylitalon pu-
heille Könniläisten keksinnöstä, jolla meltorauta saatiin käsiteltyä niin, että 
se ei ruostunut lainkaan. Tuli vain mieleeni, kun suunnittelin seuraavien 
vuosien rakennusprojekteja. On nimittäin mitä varminta, että seuraavien 
vuosien tai vuosikymmenen aikana Suomessa tulee tuhansia suuria ja pie-
niä siltoja peruskorjattaviksi tai kokonaan uusittaviksi. Ja nimenomaan sen 
vuoksi, että liian ohuen betonikuoren alla siltojen raudoitukset ovat pääs-
seet ruostumaan.” 
 Yrjö tunsi pulssinsa kiihtyvän ja pani tyytyväisenä merkille, että alun 
pienten hymähtelyjen jälkeen porukka oli intensiivisesti seuraamassa hänen 
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esitystään. Hän vaihtoi seuraavan dian Powerpointtiinsa, joka esitti silta-
palkin poikkileikkausta ja jatkoi: 
 ”Jos meillä olisi tällainen halpa menetelmä, jolla harjateräs voitaisiin 
käsitellä ja asiasta jonkinlainen näyttö tai referenssi, niin voisimme suunni-
tella betonipinnoitteen muita ohuemmaksi ja päästä tarjouskilpailussa yli-
voimaiseen asemaan muihin nähden. Nykyinen henkilökunta, laitteet ja 
joustavat alihankinnat antavat meille jo etumatkaa, mutta tämä olisi jotain 
aivan muuta.” 
 Yrjö piti tauon ja maistoi kulauksen jäähtyneestä kahvistaan. Hän loi 
kysyvän katseen kuulijoihin ja jatkoi: 
 ”Meillä olisi siis jonkin verran aikaa, ennen kuin silta-asia alkaa olla 
pakon sanelemaa ja urakat alkavat ruuhkautua. Toisaalta, jos siis tulossa on 
matalasuhdanne tai jopa lama, niin silloin ainakin valtiovalta alkaa satsata 
siltoihin, joilla saataisiin rakennusalan työttömyyttä hyvin kuriin. Meillä 
siis saattaa olla koneiston hiomisessa ja tämän ruostumattoman harjateräk-
sen suhteen jopa kiire.” 
 Toimitusjohtaja keskeyttää: 
 ”Laskua on vaikea ennustaa, mutta kyllä se muutamassa vuodessa tulee, 
eli onko meillä mitään mahdollisuutta esim. noin vuodessa saada tähän sel-
vyyttä tai näyttöä, kun asia ei ole ollut esillä kahteensataan vuoteen?” 
 Yrjö huomaa liikkuvansa nyt todella ohuilla jäillä ja jatkaa varovasti: 
 ”Ajatukseni olisi se, että rasvaamme koneiston nopeasti näiden silta-
hankkeiden tarjouskilpaan ilman tätä ajatusta Könnien innovaatiosta, mutta 
laitettaisiin hiljaisuudessa pystyyn hanke, jossa joku selvittäisi onko mitään 
realistisia mahdollisuuksiakaan sille, että taru on totta.” 
 ”Tämä on loistava ajatus. Hyvä Yrjö – näin meillä toimitaan. Lamasta 
luodaan meille uusi mahdollisuus.” 
 Toimitusjohtajan kannustus saa Yrjön lähes punastumaan. Hän muistaa, 
kuinka yrityksen alku luotiin aavistamalla vedenpuhdistamojen tarve kun-
nissa ja kehittämällä siihen ratkaisut ennen muita. Monet muut vaikeatkin 
vaiheet on ratkaistu samalla kaavalla: ”Olemalla edellä muita ja valmistau-
tumalla tulevaan ennemmin ja paremmin kuin muut”. Tätä firmaa eivät 
suhdanteet yllätä housut kintuissa. 
 ”Onko sinulla Yrjö jo nyt esittää joku ratkaisu asiaan?” 
 Toimitusjohtajan kysymys on yllättää Yrjön, mutta hän jatkaa aivan 
kuin asia olisi ollut paperilla jo kuukausikaupalla, vaikka se tulikin aivan 
nyt mieleen.  
 ”Tunnen hyvin Martti Koskenrannan pojan Jaakon, joka on selvillä hy-
vin Könneistä ja tutkinut asioita paljon ja on Könnisäätiön asiamies. Hänen 
kanssaan voisin asiasta keskustella. Hän varmaan ymmärtää hankeen salas-
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sapidon, kun on Nokialla töissä eikä olla kilpailijoita, kun heidänhän ei tar-
vitse tehdä kännyköitä rosterista.” 
 Yrjö päättää lauseen lyhyeen naurahdukseen ja on ylpeä keksiessään täl-
laisen ratkaisun. 
 ”No tämähän on tässä. Ryhdy vain Yrjö hommiin ja alkukustannukset 
menee harkintasi mukaan, mutta jos tarvitaan jotain isoa panostusta, niin 
tuo se sitten johtoryhmään.”  
 ”Nyt Asko voisit selvittää meille sosiaalisen vuokratalotuotannon tä-
mänhetkisen tilanteen. Ja vaihtoehdon sille, jos siitä vetäydymme heikon 
katteen vuoksi. Kun säätiötaustaiset ja politisoituneet yhtiöt ovat Ray:n ra-
hoin pilanneet markkinat ja tilanne näyttää yhä pahenevan.” 
 Johtoryhmän kokous jatkui pitkään, mutta Yrjö mietti jo kuumeisesti 
seuraavaa siirto ja haki netistä Jaakko Koskenrannan kännykän numeron ja 
talletti sen puhelimeen nimellä Könnin salaisuus. 
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3. luku 
Könnisäätiön kokous  
 
 Joonas Pakarinen käveli lyhyen matkan bussipysäkiltä Espoon WG-
taloon, jossa alkaisi puolilta päivin Könnisäätiön XIV laajennettu säätiöko-
kous. Huhtikuun kevät oli ottanut takapakkia ja ilma oli kylmä ja kostea. 
 Hänen oli vaikea ymmärtää, että juuri hänet kelloseppäkoulun rehtori 
oli valinnut osallistumaan kokoukseen. Koulusta olisi toki paikalla myös 
opettajakuntaa, olihan Könnisäätiö koulun merkittävin ulkopuolinen rahoit-
taja. Lisäksi aina oli valittu myös yksi oppilas tekemään kokouksesta laaja 
kymmeniä sivuja käsittävä dokumentti, joka sitten luovutetaan Könnisääti-
ölle ja liitetään koulun arkistoihin. Kunnia annetaan yleensä viimeisen vuo-
sikurssin priimukselle, mutta nyt syystä, jota Joonakselle ei ole kerrottu, 
perinteestä oli poikettu ja hän, vasta muutaman kuukauden koulua käynyt 
tosi noviisi, oli laitettu asialle. 
 Tehtävä hirvitti. Hän oli lukenut edellisten kokousten kertomukset eli 
dokumentit, niin kuin raportteja tuli nimittää. Ne olivat taitavasti kirjoitet-
tuja ja niissä oli laajaa taustatutkimusta Könneistä ja heidän tekemistään 
tasku- pöytä-, kaappi-, ja tornikelloista sekä kuvauksia Könnien asuinalu-
eelta sekä myös paljon valokuvia. 
 Työhön oli luvattu niin paljon aikaa kuin se vaatii, ja jos tulee tarpeelli-
sia kustannuksia, niin ne voidaan laskuttaa Könnisäätiöltä. 
 Laajennettu säätiökokous tarkoitti kaikille sukuun kuuluville vapaata 
yleisötilaisuutta, jossa säätiö kertoo toimistaan ja jossa pidetään mielen-
kiintoisia esitelmiä, joiden tallentaminen on yksi tehtävän tärkeimpiä koh-
teita. Joonas oli saanut etukäteen esitelmän aiheen: ”Miten Könnien perintö 
voisi viedä Suomea eteenpäin.” Luennon pitäisi säätiön asiamies ja Könnin 
suvun I oltermanni Jaakko Koskenranta, joka leipätyökseen kehittää mat-
kapuhelimia Nokialla. 
 Hän oli saanut Jaakolta etukäteen esitelmästä laaditun PowerPoint -
esityksen ja jo sen laadusta Joonas päätteli, että esityksestä tulisi hyvä ja si-
tä varmaan referoitaisiin laajasti lehdistössä. Jaakko oli ollut erittäin avuli-
as ja oli naurahtaen todennut, että nythän sinä sitten voisit laatia kaksikin 
dokumenttia, kun teet ensimmäisen nyt ja toisen viimeisenä vuotenasi. Sil-
loin aiheeksi on kaavailtu Könnejä ja metallin käsittelyn taitoa. Vasta jäl-
keenpäin Joonas ajatteli, että siinä voisikin olla syy perinteen katkaisemi-
seen, eli Könnisäätiö haluaisi, että dokumentin tekijä ei vaihtuisi joka kerta. 
 Hän seisoi massiivisen WG-talon edessä ja muisteli lukeneensa, että sii-
nä aikaisemmin sijaitsi kirjapaino ja ehkä muitakin yrityksiä. Nyt se oli si-
sustettu kulttuuritaloksi, jossa oli erilaisia näyttelyjä ja myös kellomuseo, 
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jonne koululta tehtiin useita opintokäyntejä. Koulun ja museon yhteistyö 
on varsin laajaa.  
 Aulassa oikealla puolella oli pöytärivi, jonka ääressä istui yleisöä vas-
taanottamassa useampi henkilö. Joonas meni pöydän päässä istuvan naisen 
luokse ja yritti lukea rintapielessä olevaa nimilappua, mutta sitten hän tun-
sikin henkilön samaksi, joka oli ollut esittelemässä hänelle vuokra-asuntoa 
Laajasuontiellä. 
 ”Hei! Pieni on maailma tai sanoisiko niin, että kun kyseessä on Könnit, 
niin taas tavataan.” 
 Joonas tervehti tuttavallisemmin kuin oli aikonutkaan, niin iloinen hän 
oli siitä, että pääsi heti mukaan tilanteeseen ja voisi käyttää tätä tuttavuutta 
paremman dokumentin aikaansaamiseksi. Hän oli nimittäin päättänyt, että 
tästä dokumentista tulisi paras ikinä. Ja pelkästään siksi, että Könnin kel-
loseppäsuvun tarina oli lumonnut hänet kokonaan. 
 ”No hei vaan. Niin sinähän olit Joonas. Onko asunnossa kaikki hyvin 
vai tulitko tekemään reklamaatiota?”  
 Eeva vastaa leikkisästi samalla tasolla kuin Joonaskin, vaikka Eevalla 
oli hyvin tiedossa kelloseppäkoulun seuraava dokumentin tekijä ja hän voi-
si kertoa Joonakselle sen, että kahden vuoden päästä taas tavataan. Mutta 
kaikki sitten aikanaan. Eeva antoi Joonakselle kokouksen tunnusmerkin, 
johon oli jo kirjoitettu hänen nimensä valmiiksi ja nimen alla oli mieltä 
nostattavasti kirjoitettu: Dokumentin tekijä. Eeva jatkoi: 
 ”Tuo titteli on siinä sen vuoksi, että kokousväki tietää, että sinä teet do-
kumentin tällä kertaa. Kaikki ovat valmiina siihen, että voit haastatella ja 
kuvata heitä vapaasti ja monet ovat jopa ottaneet mukaansa erilaista Könni-
läistä materiaaliakin, joita voit käyttää dokumentissa.” 
 Pakokauhu valtasi Joonaksen saman tien. Hitto, arvasin, että jotain oli 
unohtunut. Kamera. Milläs ne kuvat muuten niihin aikaisempiin dokument-
teihin olisivat ilmestyneet? Ennen kuin Joonas sai mitään sanotuksi, tuli 
Eevan vieressä seisonut nuori hoikka poika hänen viereensä, puhutteli Ee-
vaa äidiksi ja kysyi, että  
 ”Tälleks se kamera annetaan, siis onks toi jätkä se dokumentin veivaa-
ja?” 
 Eeva naurahtaa ja tukistaa leikkimielisesti poikansa Viljamin kolmen 
millin siilitukkaa ja pehmittää: 
 ”Joo just niin. Tässä on poikani Viljami eli Viltsu, tässä on Joonas Pa-
karinen, joka tekee seuraavat dokumentit ja olisi varmaan reilua antaa käyt-
tökoulutus Säätiön kameralle.” 
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 Viltsu innostuu silminnähden, vetää Joonaksen sivummalle ja aloittaa 
koulutuksen, jolla aikuinen ei olisi saanut edes kameraa päälle, mutta digi-
taalisiin laitteisiin tottuneet nykynuoret oppivat kameran niksit käden kään-
teessä. 
 Joonas ajatteli, että totta kai säätiöllä on oma kamera ja varsin laadukas 
Canonin järjestelmäkamera olikin, jossa zoomia ja pikseleitä riittää.  Ka-
mera oli osittain tuttu ja Viltsun lisävinkit olivat tarpeen, ettei munaisi tär-
keillä hetkillä.  Joonas kiitti Viltsua, joka palasi pöydän taakse, ja alkoi 
kaupata kultaista sukumerkkiä kaikille niille, joilta se rintapielestä vielä 
puuttui. Tehokas kaveri, Joonas ajatteli. 
 Hän mietti vielä Eevan selvääkin selvempää lipsahdusta, kun hän oli 
sanonut, että Joonas tekee seuraavat dokumentit. Eli hän arvasi oikein. Eh-
kä asiaa ei kerrottu vielä hänelle, vaan haluttiin ensin näyttö siitä, mitä tästä 
ensimmäisestä tulee. 
 Hän siirsi asian taustalle ja siirtyi luentotilaan. Kellomuseossa näytti 
olevan paljon kokousväkeä, mutta sinne ehtisi myöhemmin. Salin edessä 
nuori mies käynnisti ammattimaisin ottein kannettavaa tietokonetta sekä 
videotykkiä ja puhui samalla puhelimeen. Joonas arveli, että kyseessä saat-
toi olla Jaakko Koskenranta ja otti hänestä ensimmäiset kuvat totutellak-
seen samalla kameraan. Se oli todella nopea ja kuvat olivat aivan älyttömän 
tarkkoja. Joonaksen into kasvoi edelleen ja ajatus takoi takaraivossa. Paares 
inter paarees – paras vertaistensa joukossa. 
 Joonas hätkähtää ja vähän säikähtääkin omia ajatuksiaan ja intoaan.  
Samalla vanhempi mies nykäisee Joonasta hihasta ja tarkistettuaan asian 
nimilapusta toteaa: 
 ”No niin, soot se rokumentin tekijä eikös niin? Kuules poika, kaharen 
vuoren päästä puhutahan Könniistä ja metallista. Jos oot vielä silloon ku-
vioos, niin tuu käymähän mun pajalla Ilimajon keskustas, niin mulla on 
sulle näyttää vähä käytännön kokehia ja voin sitten vaikka vähä opettaa sua 
sepän jalos tairos – jonsei oo ollu pajas ja pumpannu ahajoa ja takonut 
kuumaa rautaa, ei voi ymmärtää, millä tavalla Könnit osas sitä käsitellä.” 
 Juttu olisi varmaan vielä jatkunut, mutta joukkoon liittyi äsken videoty-
kin luona ollut henkilö, joka osoittautui aivan Joonaksen arvauksen mu-
kaisesti Jaakko Koskenrannaksi. Hän esitteli itsensä ja sepän: 
 ”Hei molemmille. Minä olen Jaakko Koskenranta ja vastuussa tästä sää-
tiöstä ja vähän tästä kokouksestakin, vaikka etelän sukulaiset ovat tämän 
varsinaisesti hoidelleet aivan viimeisen päälle. Joonas, hauska tutustua si-
nuun, niin ja onnea dokumentin tekoon. Se näyttääkin alkaneen aivan oi-
keista asioista. 
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 Joonas, tässä on maankuulu seppä Juho Mahlamäki Ilmajoelta. Hän on 
avainhenkilö seuraavaan laajaan aiheeseen, kun puhutaan Könneistä ja 
metalleista, jopa ruostumattomasta raudasta, jonka he saattoivat jo aikoi-
naan keksiä. Tässä on nyt vielä hyvin aikaa ennen kokousta. Puhukaa vain 
kaikessa rauhassa. Ruokailu alkaa kello 11 tuossa viereisessä ravintolassa 
ja kokous tasan kello 12.00.” 

 Jaakko lähti kiireisesti eteenpäin ja Joonaksen syke sen kuin lisääntyi. 
Hän oli opiskellut metallialaa Tampereen Teknillisessä Yliopistossa kaksi 
vuotta, mutta halusi sitten tehdä jotain omilla käsillään ja hakeutui kel-
loseppäkouluun. Nyt Joonas oli varma, miksi hänet oli valittu eikä se, että 
hänelle ei kerrottu koko totuutta haitannut häntä yhtään, oli vain ylpeä siitä, 
että oli asian jo nyt keksinyt.  Hän voisi sen sopivassa kohdassa paljastaa ja 
kerätä hieman lisäpisteitä. Ajatuksen katkaisee Juhon tasainen puhe, kun 
hän kertoo Könneistä. 
 ”Minä oon aina ajatellu notta ku jollaki voi olla sellaanen absoluuttinen 
sävelkorva, niin Könniillä oli absoluuttinen värisilmä, eli pystyyvät sen pe-
rusteella määrittämähän rauran lämpötilan muutaman asteen tarkkuurella ja 
tekivät sitten sellaasta, jota pirettihin noituutena.  Kuules - kerran Juho 
Könni oli menos kiesikärryyllä Vaasahan, varmahan kelloa viemähän, niin 
sen kärryystä katkes Ylistaros akseli. Siinä sattuu olemahan kyläsepän paja 
lähellä ja Könni otti akselin irti ja meni sepän luo kysymähän, josko sais 
käyttää ahajoa. No seppä antoo tietenkin luvan, mutta tiesi samalla nottei 
siitä oo mitää apua, kun meltoraudasta tehtyä akselia ei voinu korijata, jos 
katkes. Ajatteli varmahan, että saa siinä sivus hyvät naurut, kun katteloo 
kulkijan turhaa touhua. No Könni pisti akselin puolikkaat ahajohon ja 
lämmitti sitä kiivaasti ja nosti sitten palat oikian lämpöösinä alasimelle, ta-
koo ne yhtehen. Moon aina sanonut, että ne osas keittää meltorautaa, ja sii-
nä oli sillä lämpötilalla aivan ratkaaseva merkitys, jota ei muut tienny. 
Könni laittoo akselin kärryhyn ja jatkoo matkaa. Kyläseppä kattoo perähän 
ja raapi päätänsä ja tuumas notta, jos tuo ei ollu Könni niin sitten se oli Pi-
ru.” 
 Juho piti pienen taidepaussin ja katseli Joonaksen ilmettä ja naurun 
pyrskähdystä. Joonas oli vakuuttunut siitä, että nyt oltiin tosi taitavan sepän 
kanssa tekemisissä ja on varmaan parasta vain kuunnella, ettei esitä tyhmiä 
kysymyksiä. Juho vielä jatkoi juttua heidän siirtyessä ravintolan noutopöy-
dän ruokajonoon, jossa oli jo kymmeniä kokousvieraita. 
 ”Nyt ku on sähköhitsi ja sen puikoos suoja-ainehet, niin ei tarvi olla 
kummoonen sälli, kun tekee saman. Mutta että keittää akselit kokohon ah-
jossa, niin silloon tarvitahan absoluuttinen värisilimä – vai mitä Joonas?” 
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 Joonas säpsähtää kysymystä, kun juuri oli ajatellut olla hiljaa ja vain 
kuunnella, mutta vastaa kuitenkin. 
 ”Siinä oot varmaan aivan asian ytimessä. Tuosta meidän pitää jatkaa jos 
ja kun tulen Ilmajoelle, mutta eiköhän keskitytä pääelinkeinoon ja syödään 
ensin.” 
 Joonas oli jo sanoa, että syörähän, niin tarttuvaa Juhon pohjanmaan 
murre oli. Jos Joonas olisi tiennyt, mitä tulevan pitää, niin hän olisi alkanut 
käyttää murresanoja heti eikä hetken päästä. 
 Ruokapöydässä Juho jatkoi kertomuksia ja Joonas laittoi ylös yhden ai-
ka erikoiselta kuulostavan. 
 ”Eero Malkola oli selvittänyt Ala-Kokon kellon alkuperää ja se löytyi 
Ala-Könnin viimeisestä mestarista ja siinä torettihin, että kellon laakerit 
olivat karkaastua kuparia!!! Koetappa Joonas kysellä huvikses, onko ku-
kaan kuullu siitä mitään – tuskin on. Nekin laakerit on pyörinyt jo 200 
vuotta, eikä meinaakkaan olla uusinnan tarpees.” 
 Joonas siirtyi kokoustilaan takaisin ja istui oikealla laidalla etupenkissä, 
josta pääsi kuvaamaan häiritsemättä muita. Aluksi käsiteltiin kokousasioita 
ja tehtiin selvää säätiön taloudesta. Tavanomaisen valtavasti numeroita si-
sältävän kalvosulkeisen sijaan säätiön rahastonhoitaja Lauri Rinta-Könni 
kuittasi asiakohdan toteamalla: 
 ”Säätiön talous on vahva. Kaikki laskut on maksettu ajallaan ja säätiön 
omaisuus on karttunut neljä kertaa nopeammin kuin sen kanssa kilpaa juos-
sut inflaatio. Loput säätiön taloudesta voitte lukea täällä erikseen jaettavas-
ta tuloslaskelmasta ja taseesta.” 
 Katsaus kirvoitti raikuvat aplodit, kun ei tarvinnut kuunnella valtavia 
numerosarjoja. Joonaksella oli paperit edessään ja hän saattoi vain ihmetel-
lä, miten varakkaasta säätiöstä oli kyse. Aikaisemmista dokumenteista hän 
oli lukenut, että omaisuus oli saanut alkunsa jo silloin, kun kelloja vielä 
tehtiin ja varoja oli sijoitettu hyvin ja myöhemmin lukemattomat Könnien 
keksintöjen patentit olivat sitä kartuttaneet, aina viime vuosikymmeniin 
saakka.  Kun patenttioikeudet vanhenivat, on säätiön tuotto ollut vuokra-
asuntojen ja rahastosijoitusten varassa. Säätiöllä on myös jonkun verran 
julkaisutoimintaa ja se tukee merkittävästi kelloseppäkoulua ja erilaisin sti-
pendein niitä oppilaitoksia, jotka opettavat käden taitoja. Summat olivat 
vuosittain satojatuhansia euroja. Säätiön omaisuuden kirjanpitoarvo oli 326 
miljoonaa euroa. Joonas totesi päässeensä itseään parempaan seuraan. 
 Kokousasioiden jälkeen Jaakko Koskenranta aloitti esitelmän. Joonak-
sella oli esitys paperilla, mutta hän pyrki kirjaamaan ylös asioita sen mu-
kaan, mikä hänelle jäi erityisesti mieleen esityksen aikana. 
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 Esityksen alussa kerrattiin kuvaus Könneistä: Käden kätevyys, ajatuk-
sen selkeys ja mielikuvituksen korkea lento. Joonas ajatteli, että siinä oli 
kyllä asia tiivistetty todella hyvin. Jaakko jatkoi toteamalla, etteivät Könnit 
keksineet kelloa, se on tapahtunut muualla. Kelloa kehitettiin ja keksittiin 
siihen lisätoimintoja, kuten toistotoiminto ja kuun asento sekä lämpötilan 
huomioiminen heilurissa. Nämä menivät ohi Joonaksen tietomäärän ja hän 
laittoi perään kysymysmerkkejä ja huomautuksen: selvitä, mitä nuo ovat. 
 Sitten Jaakko käsitteli kellojen materiaalia, metalleja, joissa Könnit oli-
vat vahvoilla. Metalli osattiin karkaista kovaksi, kestämään kulutusta, mut-
ta metallista ei tullut haurasta, niin kuin monilla muilla. Tässä takana oli 
Juho Mahlamäen lanseeraama absoluuttinen värisilmä, jolla Könnit pystyi-
vät tunnistamaan raudan oikean karkaisulämpötilan. Sitten Jaakko totesi, 
että tähän asiaan palataan laajemmin kahden vuoden kuluttua. 
 Erityistä Könneillä oli myös taiteilijalle tai keksijälle tyypillinen asenne 
ja karisma sekä varmuus siitä, että kun kerran kello on meidän tekemä, niin 
siinä ei sitten voinut olla mitään vikaa, jos vain osaa kelloa käyttää ja hoi-
taa. Jaakko kertoi tässä tarinan tornikellosta, josta maaherra lähettää vali-
tuksen, kun kello on pysähtynyt. Könni vastaa kirjeessä, että teidän kello 
on vain paskaanen, itse kellossa ei ole mitään vikaa.  Niin sitten kellosta 
löytyikin pulunpesä, jonka vuoksi kello ei käynyt. 
 Kuulijat ovat virittyneet hyvin esitykseen ja Joonas kuulee hyväksyviä 
ja kannustavia kommentteja, jotka sitten taas rauhoittuvat ja yleisö kuunte-
lee hiljaisesti, kun Jaakko jatkaa. 
 ”Könneille oli tyypillistä, että asiat opittiin nopeasti. Kauaa ei tarvinnut 
olla opissa, kun asia oli omaksuttu ja sitä alettiin kehittää eteenpäin. Eräs 
tarina kertoo Könnin kopioineen damaskikangaspuiden kohtuullisen vaike-
an tekniikan katselemalla niitä Tukholmassa museon ikkunan takaa. Nämä 
puut ovat edelleen Ilmajoen Museossa, käykää katsomassa. 
 Toimintaan liittyi myös paljon oppipoikia, joille opetettiin toiminnan ja 
kellon teon perusteet. Tärkeimmät salaisuudet vietiin vain isältä pojalle, jo-
ka sitten osoittautui tuhon tieksi ainakin osittain, kun poikia ei syntynyt-
kään, tai he kuolivat nuorina, tai eivät oppineet asioita ennen isän kuole-
maa.” 
 Joonas ajatteli Jaakon lausetta ja tunsi tuskaa ajatella tilannetta, jossa 
jopa vuosisatainen taito sitten vain katosi, vai katosiko se todella? Ajatus 
keskeytyy, kun Jaakko vaihtaa diaa ja jatkaa. Hän totesi, että Könnien mai-
ne kasvoi todellisuuttakin nopeammin ja usko siihen, että toiminta jatkuu ja 
kasvaa edelleen oli vahvempi ympäristössä kuin itse Könnillä. Kun pitäjillä 
uskottiin Könnin varallisuuden olevan peräisin kelloista, oli lähempänä to-
tuutta se, että raha tehtiin paloviinalla. Könniläiseen tapaan tehtiin palo-
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viinaakin paljon paremmin laittein ja paremman laatuiseksi kuin mihin 
muut pystyivät. Olisiko Ilmajoella nyt tehtävä Koskenkorva Viina perua 
Könnin viinasta? 
 Jaakko näytti lainausta Helsingfors Morgonbladissa olleesta kirjoituk-
sesta vuodelta 1841, siis silloin, kun Könnien kelloteollisuus oli laajimmil-
laan ja maine parhaimmillaan: 
 "Jaakko Ala-Könniä vanhempana veljenä on pidettävä suvun maineen 
perustajana. Könnit ovat: 1) rakentaneet vesivasaralaitoksen, hamarin, 
raskaampia töitä varten, joten voivat valmistaa hienoimpia töitä raudasta 
ja vaskesta. 2) He valmistavat sahanteriä sahalaitoksille kautta maan, jot-
ka ovat parempia kuin hollantilaiset. 3) Pendyylit, seinä- ja probeerikellot 
ovat erinomaisen valmistuksensa takia kautta maan hyvin kysyttyjä. Torni-
kellot, joista kuuluisin on 1822 valmistunut Senaatin kello, ovat yksinker-
taisen rakenteensa vuoksi ensiluokkaisia. 4) Könnit ovat tehneet erinomai-
sia kirurgisia kojeita ja kellonvietereitä, jotka ovat parempia kuin englanti-
laiset. 5) Juho Könni on valmistanut vaunuja ja kiesejä sekä kynttiläkruu-
nuja, jotka ovat parempia kuin ruotsalaiset. 6) Könnit valmistavat erin-
omaisia lukkoja, avaimia ja saranoita. 
Siinä on Könnin neljän veljeksen ja näiden poikain suurtyöt. Sen lisäksi on 
heidän elämänsä vaatimatonta ja kaikin puolin nuhteetonta."  
 Jaakko toteaa, että harvoin yrittäjä saa eläessään tällaista ylistystä. 
Usein elämäntyön arvo huomataan vasta myöhemmin. 
 Sitten Jaakko siirtyy nykyaikaan ja alkaa pohtia, miten Könnin perintöä 
voitaisiin hyödyntää nyky-Suomessa. Jaakko toteaa:  
 ”Könnit olivat Ilmajoen Nokia. Yritys ja suku, joka vaikutti kaikkeen 
Ilmajoella, kuten Nokia koko Suomessa. Muita vastaavia ovat ja ovat olleet 
mm. Vesi-Seppo, Lillbackan konepaja, Ponsse, Masa Yards. Niissä kaikis-
sa on toimittu alalla, jolla oli monia osaajia, mutta nämä yritykset kehittivät 
toimintaansa sellaisia lisäosia, joita muut eivät osanneet ja menestyivät. 
Joitakin on jopa kadehdittu niin, että ne piti kaataa, ajaa konkurssiin.” 
 Joonas laittoi taas merkinnän: selvitä, mikä yritys on Vesi-Seppo, muut 
olivat jotenkin tuttuja, vaikka niiden innovaatioista ei Joonas juurikaan 
saanut mitään mieleensä. 
 Jaakko jatkoi käsittelemällä aihetta, miksi tällaisia yrityksiä syntyy niin 
harvaan tai ei ollenkaan. 
 ”Suurin ongelmamme on se, ettei luovuudelle ja innovaatioille anneta 
aikaa. Kvartaalitalous, jossa yrityksen on neljä kertaa vuodessa todettava 
olevansa joko edellä tai jäljessä tavoitettaan, johtaa eittämättä hyvin lyhyt-
näköiseen toimintaan ja pikavoittojen hakuun.  Sehän on myrkkyä luovuu-
delle, jonka tuloksia mitataan vuosissa, ei neljännesvuosissa. Uutta yritystä 
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aletaan heti verottaa sellaisella tahdilla, ettei toiminnan rakentamiseen ja 
innovaatioihin jää varoja ja se usein johtaa yritystoiminnan loppumiseen, 
kun yrittäjä on juossut itsensä happivajeeseen yrittäessään saavuttaa tulok-
sen, jonka verottaja viisaudessaan arveli yrityksen saavuttavan heti alusta 
alkaen. Könnit saivat verovapauksia aloittaessaan rappiotilan rakentamisen 
ja raivaamisen ja kellotuotannon. Se oli viisas teko, sillä kun toiminta sitten 
kääntyi voitolliseksi, riitti veronmaksukykyä ja muutamien vuosien päästä 
kaikki olivat velkaa Könneille, niin kunta kuin seurakuntakin ja verottaja 
olivat saaneet omansa, korkojen kanssa.” 
 Joonas nyökytteli ja tuntui, että samanlainen hyminä kuului salistakin ja 
aihe herätti pientä pulinaa kuulijoissa. Moni oli aivan samaa mieltä. 
Jaakko pääsee esityksen loppuosaan, jossa kannustaa kaikkia Könniläisiä 
käyttämään perimäänsä oman itsensä, perheen ja Suomen parhaaksi. Joo-
nas huomaa tunnelman kohentuneen entisestään ja ikään kuin kaikki olisi-
vat kohentaneet ryhtiä, kun Joonas kuvaa yleisöä taputtamassa esitykselle. 
 Viimeiseksi Jaakko laittaa kuvan Könniläisestä kalenterikellosta ja ky-
syy: mitä voitte kertoa tästä kuvasta? (lukija katso kuvaa kirjan alusta) 
Yleisön joukossa alkaa kuhina ja arvaillaan asiaa. Jaakko vaihtaa kuvaa ja 
kehottaa kuuntelemaan. Kirkkaana salissa kaikuu Könniläisen ääni. Ensin 
kuullaan kolme lyöntiä ja sitten kaksi. Joonas ei hoksaa ideaa ja toivoo, ett-
ei joutuisi asiassa vastaajaksi. Salissa nousee esiin kellomuseon asiantuntija 
Veikko Ahonlaita, jonka useimmat tuntevat, niin Joonaskin, kun hän on 
usein luennoimassa kelloseppäkoulussa. Hänen arvovaltainen äänensä kuu-
luu hyvin salissa ilman äänentoistoakin, kun hän kertoo: 
 ”Kyseessä on Könnin kelloteollisuuden lippulaiva, joka on olemassa 
Yläpään Säästöpankin konttorissa Ilmajoella. Voitte huomata, että kuva on 
otettu lauantaina tammikuun 14. päivänä iltapäivällä kello 2:48:43. Lisäksi 
voitte huomata, että on lähes täysikuu, kun kellon taulun päällä oleva pallo 
on aivan valkoinen. Siis näet 7 eri tietoa kertavilkaisulla!” 
 Salissa oli aivan hiljaista. Monelle nuoremman polven Könniläiselle 
asia oli uusi ja ihmeellinen. Veikko jatkoi pienen dramaattisen tauon jäl-
keen: 
 ”Jos sitten toisen dian aikana suljitte silmänne ja vain kuuntelitte, niin 
ensin kello löi yhteen kuluun kolme kertaa, kertoen että tunnista oli kulunut 
kolme varttia ja sitten kahteen kuluun kaksi kertaa kertoen pimeässäkin, et-
tä kello on kolme varttia yli kahden. Tässä on sitä Könniläistä idearikkautta 
ja uuden oivallusta, joita tästä kellosta löytyy vielä lisääkin. Siitä sitten 
enemmän, kun tulette kellomuseoon vastaavanlaisen kellon äärelle tämän 
kokouksen jälkeen.”  
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 Veikon myyntipuhe oli juuri oikeanlainen ja kaikki Könniläiset varmas-
ti kävisivät myös museolla.  
 Kokous oli päättynyt ja osa poistui suoraan museoon ja osa jäi keskuste-
lemaan kokoussaliin kuulemastaan ja kuulumisista sukulaisten kanssa, joita 
usein tapasi vain näissä säätiön yleisötilaisuuksissa. 
 Joonas päätti kuvata ensin näitä keskusteluryhmiä ja kysellä mistä päin 
Suomea ovat Espooseen tulleet ja vasta sitten lopuksi mennä museoon, kun 
tungos siellä vähän helpottaa. Nopeasti tuli selville, että paikalla oli enem-
mistö pääkaupunkiseudulta ja Joonas arveli, että kokouksen ollessa Ilmajo-
ella, kuten se joka toinen kerta oli, niin siellä taas osanottajien enemmistö 
olisi Pohjanmaalta.  
 Haastattelujen myötä Joonas sai useammankin kutsun vierailla Könni-
läisten kotona katsomassa heidän kelloaan tai muita esineitä, joilla on Kön-
niläinen historia. Joonas talletti osoitteet puhelimeensa ja ajatteli, että tässä 
olisi jotain poikkeavaa aikaisempiin dokumentteihin ja kun osoitteet olivat 
Etelä-Suomesta, ne voisi hyvin ehtiä toteuttaakin. 
 Kun väentungos kellomuseossa oli hellittänyt, Joonas kuvasi museon 
kalenterikellon ja muita Könnin kelloja. Omalla jalustallaan oli kullattu 
kaunis pöytäkello, jonka vieressä oli lappu: omistaja Martti ja Elina Kos-
kenranta. Joonas arveli, että voisivat olla Jaakon sukulaisia. Pitäisi selvit-
tää, mikä on tämän kellon tarina. Samalla Joonaksella tulee tuskainen olo. 
Intoa olisi, mutta kun tuntuu, että hanke paisuu kuin pullataikina. 
 Veikko Ahonlaita tulee kättelemään Joonasta ja sopii samalla erillisen 
ajan, jolloin Joonas voisi tulla kellomuseoon kokoamaan aineistoa doku-
menttiinsa. Se sopi Joonakselle hyvin, sillä nyt alkoi olla asiaa käsiteltä-
väksi aivan tarpeeksi yhdelle päivälle. Joonas kävi vielä kättelemässä Jaak-
ko Koskenrannan, ja kehui hänen esitelmäänsä, ja lupasi laittaa luettavaksi 
siitä tekemänsä muistiinpanot, ettei niihin tule mitään asiavirheitä. 
 Kävellessään ovelle hän huomasi Viltsun kiinnittävän sukumerkkiä 
vanhemman naisen bleiseriin. Viltsu hymyili Joonakselle ja näytti OK-
merkkiä sormillaan – taas oli tullut kaupat. 
 Ulkona oli alkanut pyryttää ja tie oli lumen alla liukas. Joonas nosti 
kauluksen pystyyn ja vasta bussissa hän huomasi, että säätiön kamera oli 
edelleen mukana, mutta niin oli varmaan ollut tarkoituskin. 
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4. luku 
Koskenkorvalla kylässä kesäkuussa  
 
 Paljon kokenut ja monia lastentauteja potenut Opel Kadett lähti Ilmajo-
en keskustasta leipomo-konditoria Kolmen euron pihasta liikkeelle.  Poika-
kerhon kokous oli jälleen pidetty ja maailmaa parannettu selvästi Ilmajokea 
laajemmalta alueelta.  
 Opel kääntyi Asematielle ja Osuuspankin kulmalta Erkki kääntyi oike-
alle. Kiertoliittymästä otettiin kolmas oikealle ja seuraavaksi Opel ohitti 
turhuuden torin ja kunnantalon, jonka ahtaasta liittymästä Shellin öljyauto 
yritti kääntyä Yli-Lauroselan talomuseon talonmiehen asunnon pihaan, tul-
paten liikenteen joksikin aikaa.  
 Erkki Ylitalo oli 67-vuotias, eläkkeellä oleva maanviljelijä. Hänen elä-
mänuransa oli ollut vaatimaton. Pienehkön Yli-Koskenkorvan tilan hän oli 
ostanut 60-luvun puolivälissä. Tila oli ollut heikossa kunnossa, eikä Erkki-
kään ollut eturivin viljelijöitä, ei istunut maamiesseuran tai meijerin halli-
tuksissa, mutta niin tilaa hoidettiin kuinka hoksattiin. Lehmiä oli lypsetty ja 
sitten viljaa viljelty Altian tehtaille Koskenkorvan raaka-aineeksi, kunnes 
vanhuuseläkkeen koittaessa ja EU-tukien loppuessa tila oli vuokrattu naa-
purin tilalle lisämaaksi.  
 Odotellessaan öljyauton vekslausta Erkki muisteli, miten Yrjö Hirsilin-
na oli poikakerhossa pariinkin otteeseen ottanut puheeksi Könnit ja ruos-
tumattoman raudan.  Keskustelu oli kuitenkin aina kääntynyt Irakiin ja 
muihin laajempiin ympyröihin. Könni-aiheesta ei oltu aikoihin keskusteltu, 
vaikka nimenomaan Erkki oli aika ajoin ottanut asian puheeksi ja ehdotta-
nut, että asiaa tulisi selvittää. Mistähän päin nyt tuuloo, Erkki ajatteli. 
Erkki vilkaisi kelloa, puoli kymmenen, ei mitään hätää. Tuli luvatuksi olla 
kotosalla kymmenen maissa, kun terveyssisar tulee antamaan uusia hoito-
ohjeita Erkin emännälle Maijalle. 
 Rekka pääsi pois tulppaamasta risteystä ja Erkki jatkoi matkaa Ilmajoen 
alapäästä kohti yläpäätä, siis joen juoksua vastaan Kokkolan kylään, joka 
paremmin tunnetaan Koskenkorvan kylänä, eikä vähiten siellä sijaitsevan 
viinatehtaan vuoksi. 
 Kirkon kohdalla Erkki huomasi naapurin emännän Koskenrannan Eli-
nan odottavan bussipysäkillä, kaarsi vauhdikkaasti pysäkille ja tarjosi kyy-
tiä. 
 ”Kelepaako Elinalle Ooppelin epävarma kyyti?”  
 ”Toki toki, hyvä juttu muutenkin tulee kiire kotia, kun siementäjä tulee 
kymmenen jälkeen ja se on aina yleensä etuaijaas – joo kiva juttu, kiitos 
kiitos.” 
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 Elina hoiti miehensä Martin kanssa EU-mittapuiden mukaan keskiko-
koista maitotilaa aivan Erkin tilan vieressä ja Erkin pellot olivat heillä 
vuokralla. 
 Elina köytti itsensä turvavöihin, jotka olivat varsinaisessa solmussa, ei-
kä hetkeen käytetty, sillä aina, kun Maija tuli kyytiin hän istui takapenkillä, 
eikä suostunut käyttämään turvavöitä sielläkään. Jää vain kitumaan, jos jo-
tain sattuu, Maija aina tuumaa ja mumisee vielä jatkoksi, että Erkin ajotyy-
lillä melko varmasti pian sattuukin.  
 Elina kehotti Erkkiä ja Maijaa tulemaan illalla yhdeksän jälkeen sa-
vusaunan jälkilöylyihin, kun Kevarin vierasryhmä on poistunut. 
 ”Voivat hyvin lähteä jo kahdeksaltakin, kun menevät ensin Kevariin 
syömän ja sitten Kurikkaan Tumppi Juhoon ravintolaan jatkoille. Siellä on 
tänään Kari Tapio ja paikka ku nuijalla tukittu, varmahankin. On siinä ul-
komaan elävillä ihmettelemistä suomalaisten ravintolakulttuurissa, olispa 
vielä ollut karaokea…” 
 Elinan puhe jatkui solkenaan. Erkki kuunteli, kuinka Elina muisteli, että 
ennen vanhaan kävivät Martin kanssa tanssimassa melkein viikoittain, mut-
ta ei sitä enää jaksa.  
 Maitotilan pidon lisäksi Koskenvarren Kevarin asiakasryhmiä on yhä 
useammin saunomassa ja se lisää melkoisesti päivän pituutta. 
Osuuskaupan kohdalla Erkki muisti, että pitääs hakia terveyssisarelle pul-
lat, kaapis ei varmaan oo mitään. Mutta ei sitä nyt kehtaa, kun Elina on 
kyydissä, ihmettelee, että mikseivät leivo itte. 
 Sahantiellä Erkki jätti Elinan postilaatikon kohdalla pois ja jatkoi Ala-
tielle ja kääntyi harmaantuvien rakennusten välistä pihalleen. Asunto oli 
vaatimaton, eikä sitä oltu korjattu vuosikymmeniin, ei edes maalattu. Erkki 
oli raivostunut Museoviraston rauhoottamiskirjeestä niin perusteellisesti, 
että oli päättänyt, ettei sitten kiveä käännä koko tontilla. Lupia ei ruveta 
Helsingin herroilta hakemaan. 
 Terveyssisar oli jo saapunut. Kaarina Rinnemaa oli pyhittänyt elämänsä 
ihmisten auttamiselle, jopa siinä määrin, ettei ollut perustanut lainkaan per-
hettä, vaikka moni isäntämies oli käynyt kopistoksilla menneinä vuosina 
sisarkodilla. Kaarina oli kaunis nainen. Kihara tumma tukka oli kuin pesun 
jäljiltä, kiiltävänä, laitettu siististi nutturalle. Terveyssisaren monia matkoja 
nähnyt, ruskea iso nahkalaukku, oli auki ja menossa oli verenpaineen mit-
taus. 
 ”Päivää Erkki, täällä me Maijan kanssa jo aloittelimme. Tulikos maail-
man asiat parannettua?” 
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 ”Kopioollensa juu taisivatpa tullakin, sitä paremmin mitä kaukaasempia 
olivat.” 
 Erkki ja muutkin poikakerholaiset tiesivät, että heidän kokoontumisil-
leen naureskeltiin, mutta olihan sitä maailmassa paljon turhempaakin ko-
koustamista, notta siitä ei piitattu. Ja hyvin harvakseltaan otettiin poikaker-
hoon uusia jäseniäkin. 
 ”Ethän vain pullaa ostanu, kyllä pelkkä kahvi riittää tuollaases kokouk-
ses!”  
 Maija sanoi, aivan kuten aina ennenkin oli sanonut, vaikka ei sitä nyt 
olisi tarvinnut terveyssisaren kuullen kuuluttaa. Taisi olla moholos, kun en 
tuonu pullaa osuuskaupasta - Erkki ajatteli.  
 Kaarina aloitti selitykset sokeritaudin hoidosta ja Erkki oli varma, ettei 
Maija niitä tottelisi. Ottaisi kalliita lääkkeitä, vaikka ei vielä ole oireita-
kaan. Ainakaan mitään kovia tuskia ei ollut, tai sellaasia, mistä olis Erkille 
kerrottu. Maijan nuukuus ylettyy kaikkeen, myös terveydenhoitoon. 
 Terveyssisar yritti esittää, miten Maijan pitäisi pudottaa painoa ja lisätä 
liikuntaa ja korosti, miten tämä aikuisiän diabetes eli kakkos- tyypin diabe-
tes ei ole kenenkään syy tai seuraus jostakin, vaan se tulee nyt ottaa vaka-
vasti. Maijan kolesteroli on pahasti koholla ja verenpaineen lukemat ovat 
aika huolestuttavat: yläpaine 175 ja alapaine 110 eli molemmat huomatta-
vasti kohonneita. Kaarina antoi Maijalle kannustuskalenterin, jolla voisi 
seurata ravintoaan ja liikuntaa. 
 Erkki ajatteli kysyä asiaa Kaarinalta myöhemmin, eli olisiko siitä ko-
vasti vaaraa, jos lääkkeitä ei oteta. Mutta nyt taitaa parempi olla vaiti, Erkki 
ajatteli. 
 Samassa ajatus muuttui tuskalliseksi, kun Erkki muisti heidän tyttärensä 
Suoman leukemian ja sen huonon hoidon - 12 vuotta on aivan liian aikai-
nen ikä kuolla. Erkin sisuskalut kääntyivät ylösalaisin ja hän nousi ja meni 
pihalle, vanhan navetan taakse, jossa viimeksi oli ollut kanoja, ja antoi 
kyynelten tulla. Kun vaan kukaan ei näkis. 
 Kun Erkki palasi pihaan, oli terveyssisar poistunut ja naapurin savusau-
nan lämmitys näytti alkaneen. Erkki meni sisälle ja aikoi kertoa saunakut-
susta, mutta päätti olla kertomatta, jos menis vain yksin.  
 ”Ei savusauna varmaan sokeritautia paranna? ” 
 Seinällä könninkello löi puoli yksitoista. Erkki avasi radion ja istui kei-
nustuoliin kuuntelemaan alueuutisia. Kauhavalla oli avattu uusi ABC-
asema ja Kurikassa Kampin kyläs oli palanut puusepän verstas. Huomenna 
sataa lännestä alkaen. 
 
           *** 
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 Martti tuli juuri navetalta, kun Elina käveli tienpäästä päiväposti muka-
naan. 
 ”Erkki toi mut kotiin, sain laitettua haudat kuntoon, Helena-mumma al-
kaa jo selvästi väsyä urakkaansa.  Haastoin Erkkiä ja Maijaa savusaunaan, 
kun vieraat ovat lähteneet.” 
  Elina kertasi aamun tapahtumia. 
 ”Mikäs siinä,” Martti kuittasi  

 Hänen äitinsä Helena asui viereisessä puutarhatalossa, jonka Martin isä 
oli rakentanut heille eläketaloksi. Isä-Mauno ei kuitenkaan ehtinyt sinne 
muuttaa, kun kutsu tuli enkelikuoroon, aivan seisovilta jaloiltaan. 
Helenalla ja Maunolla oli kaikkiaan kuusi lasta, joista valtaosa oli löytänyt 
elämäntyönsä Koskenkorvalta tai sen läheltä. 
 Martti veljessarjan vanhimpana oli saanut kotitilan, Pentti johti menes-
tyksellisesti Yläpään Säästöpankkia ja Risto kehitteli uusia kännykkäideoi-
ta kotitalon vintillä. Jorma oli vaimonsa Päivin kanssa perustanut matkai-
luyrityksen Pukaran koskeen, mutta jatkoi edelleen myös rikosyliko-
misariona Seinäjoen poliisissa. Naimattomana pysytellyt Katri-sisar työs-
kenteli Seinäjoen Käräjäoikeudessa laamannina ja asui yhdessä äitinsä 
kanssa puutarhataloa. Veljeksistä vain Aatto oli koko ikänsä työskennellyt 
Helsingissä maatilahallinnon eri tehtävissä. 
 Martti oli iloinen, että joukko oli pysynyt hyvin kasassa ja paljon vietet-
tiin juhlia ja kesälomia yhdessä kotitilan avarissa tiloissa. Erilaiset ammatit 
muodostivat yhdessä melkoisen osaamiskeskittymän, jolle aina silloin täl-
löin löytyi käyttöä arjen tai kunnankin asioissa. 
 Ajatus katkeaa, kun Elina ottaa Marttia kynkästä kiinni ja hymyilee val-
loittavasti. 
 Niin, Leimu ei vieläkään ole alkanut poikia, menee aikalailla pitkäksi. 
Pitänee laittaa piikillä alkuun, ellei huomenna ala tapahtua luontaasesti. 
 Leimu oli talon neljästä satatonnarista vanhin ja karjanjalostuksen kan-
nalta kaikkein tärkein lenkki. Sen tyttäristä ja tyttären tyttäristä koostui 
suurin osa lehmistä ja kaikki olivat hyvätuottoisia ja kestäviä. Sellaisia 
lehmiä, jotka ovat elämänsä aikana tuottaneet yli 100.000 litraa maitoa, ei 
ole maakunnassakaan kymmeniä ja koko Suomessa vain liki 200 yksilöä. 
Tässä karjassa niistä on neljä, joka on melko harvinainen tapaus. Se kertoo 
etenkin siitä, että navetassa on hyvät olot ja eläimiä kohdellaan hyvin ja ne 
elävät riittävän pitkään. 
 Karjanjalostus ja -hoito olivat erityisesti Elinan toimialuetta, mutta 
Martti avitti siinä melkoisesti tekemällä taustatöitä, jotta Elina saattoi kes-
kittyä karjan jalostukseen, tarkkaan ruokintaa ja seurantaan. Tämä oli tiimi-
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työtä. Siinä tarvittiin asennetta, viitseliäisyyttä ja työtä seitsemän päivää 
viikossa. Lomat olivat piipahduksia pojan perheen luokse vuorotellen tai 
sukukokouksiin, eipä juuri muuta. 
 Martin äiti Helena oli kehottanut poikaa menemään emäntäkoulun por-
tille katselemaan tyttöjä, ei niitä kaupungin ravintoloista löydy sellaisia, 
jotka maalla viihtyisivät. Ja Martti totteli. Suupohjan maamieskoulun naa-
purissa oli emäntäkoulu ja sen illanvietosta Elina oli löytynyt. 
 Eihän se elämä nyt tosin aivan niin yksinkertaista ollut. Elina oli ihastu-
nut enemmän Martin tiluksiin ja tilan maineeseen pitäjän kärkitilana, jonka 
emännällä olisi melkoinen status, kuin itse Marttiin. Martti oli aika hiljai-
nen, ei kuitenkaan varsinainen peräkammarin poika, mutta sellainen, jonka 
kanssa kaikki tulevat toimeen. Mutta se särmä, tulisuus ja ripeys, jota Elina 
olisi mieheltään toivonut, puuttui. Mutta elämä on kompromisseja, eihän 
kaikkea voi saada. 
 Elinan haaveissa olivat olleet työt elintarviketeollisuuden tai kaupan pii-
rissä. Olisihan hän päässyt Itikalle töihin suoraan koulusta. Se, ettei hän 
sinne mennyt, oli jäänyt kaivertamaan mieltä ja siihen palattiin aina, kun 
oltiin väsyksissä karjaan, tai toisen tekemiset kismittivät. 
 Elina oli ajatellut, että tila rakentaa uuden navetan, pihattonavetan, kun 
ne alkoivat yleistyä ja robottikeskustelukin oli käyty useamman kerran suu-
rin kirjaimin, mutta kehitys nyt vain oli mennyt toisin. 
Viinatehtaan naapurissa, pohjavesialueella ei voitu ajatella karjakoon suu-
rentamista, siihen eivät ympäristöviranomaiset olleet antaneet suostumusta. 
Nytkin oli lannankäyttö todella tarkkaa ja työlästä. 
 Kahvipöydässä Martti huomasi, että kohta taas alkaisivat kehityskeskus-
telut, eikä väärässä ollutkaan. 
 ”Eikö me voitaisi kuitenkin rakentaa sitä pihattoa, vaikka tuonne 67-tien 
taakse larvaan. Onhan niitä hälyttimiä ja muitakin, joilla tarkkailla karjaa 
vähän kauempaakin.”  
 Martti oli havainnut parhaaksi olla alkuvaiheessa tuumivan näköinen ja 
enemmän hiljaa, niin nytkin. Hän siemaisi kahvia ja katsoi kehottavasti 
Elinaan, joka jatkoi.  
 ”Kyllä Jaakko voisi tulla tähän tilaa jatkamaan, jos olisi paremmat puit-
teet ja kevyempi työ. Me voisimme vielä monta vuotta auttaa ja kuolettaa 
uutta navettaa Jaakon apuna.” 
  Elinan puhe meni hyvin totuttua latua, mutta Jaakon kanssa asiasta tus-
kin oli vieläkään puhuttu. Jaakko oli diplomi-insinöörinä Nokian Tampe-
reen yksikössä ja Martin mielestä olisi sulaa hulluutta ajatella, että hän tuli-
si Sarinsa ja neljän lapsensa kanssa maitotilaa pitämään. Elina uskoi kui-
tenkin vielä asiaan. Martti puuttui puheeseen: 
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 ”Eikös meillä nyt kuitenkin ole varsin hyvin koneellistettu parsinavetta, 
voisi sanoa, että kaikilla mausteilla. Ollaan vielä aika hyväkuntoisia ja na-
vettaan ei tarvitse investoida mitään vuosiin.”  
 Perustelut olivat samat ja tutulla nuotilla, ja ennen kuin Elina jatkaisi, 
Martti kiirehti sanomaan. 
 ”Oikeastaan meillä on taloudellisesti sellainen tilanne, että voisimme 
hyvin jatkossa hoidella vain Kevarin vieraiden saunottamista ja luopua ko-
ko karjasta. Vaikka ensi keväänä ja pitää hetken aikaa vain lihakarjaa – sitä 
itse uudistuvaa lihakarjaa, jonka tuotannossa on vajausta.” 
 ”Ei missään nimessä nyt tässä vaiheessa voida karjaa lopettaa, kun 
meillä on niin korkeatuottoiset lehmät ja neljä satatonnaria ja Leimullakin 
voidaan vielä teettää ainakin parit vasikat. Ei me millään pärjätä ilman kar-
jaa, saunarahat ovat vain suolarahoja maitotilin rinnalla. Ei missään tapa-
uksessa, kun me vielä ollaan näinkin hyvässä kunnossa. Älä ny hullujas 
puhu.” 
 Elina kiivastuu ja nousee pöydästä ja lähtee navetalle siementäjää vas-
taan. Oli sitten ajoissa tai myöhässä. 
 Martti kaataa vielä itselleen toisen kupin kahvia ja ajattelee kehityskes-
kustelun olevan ohi taas muutamaksi kuukaudeksi. Pitänee kuitenkin todel-
la jutella Jaakon kanssa asiasta, että saataisiin tämä aika ajoin toistuva pa-
risuhdettakin rasittava asia päätökseen. 
 Elinalle karja on niin rakas, ettei siitä luopuminen taida onnistua kuin 
vakavan sairauden kautta.  Ajatuksena se on taas Martille erityisen raskas, 
koska on aina ajatellut, että eläkkeellä sitten matkusteltaisiin Elinan kanssa 
maailman ääriin, kun sitä ei karjan kanssa ole voinut tehdä. 
 Martti vilkaisee kelloa ja lähtee laittamaan savusaunan pesään valkiaa. 
Vieraat tulevat jo ennen iltalypsyä kylpemään. Tuvassa hän muistaa unoh-
taneensa vetää Könnilääsen eilen ja päättää tehdä sen heti, ettei kello py-
sähtyisi. Se tietää huonoa onnea ja kertoo huonosta isännästä, jos Könni-
läänen pääsee seisahtumaan. Martti ei ole sellainen isäntä. 
 
 
          *** 

 
 Päivi laittoi lohileipiä keittiössä. Vilkaisi kelloa ja totesi, että jälleen tu-
lee kiire, jos asiakkaat tulevat ajallaan, mutta todennäköisemmin ne ovat 
myöhässä. Lennot Ilmajoen lentokentälle myöhästelivät varsinkin iltapäivi-
sin ties mistä syystä, ehkä tänäänkin. 
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 Päivi laittoi tarjottimen kylmähuoneeseen ja pesi kätensä. Katsoi ohi-
mennen peilistä, että tukka on kunnossa ja huulet punas, riisui essunsa ja 
siirtyi pihalle odottelemaan vieraita. 
 He olivat miehensä Jorman kanssa kuusi vuotta sitten, kun Kyrönjoen 
tulvasuojelun viimeisin etappi eli Pukarankosken entistäminen alkoi, perus-
taneet tämän jokikalastukseen erikoistuneen matkailuyrityksen kosken mo-
lemmille rannoille entisten Västilän ja Koskenkorvan myllyjen paikoille. 
Rakennukset oli tehty vanhoja myllyjä mukaillen, mutta nykyaikaisin keit-
tiö- ja majoituspalveluin. 
 Ajankohta rakentamiselle oli hyvä ja valtion rahaa sekä kosken entistä-
miseen että rakennuksiin, oli saatu todella hyvin. Siksi uskallettiin rakentaa 
heti kunnon tilat ravintolalle ja myös majoituspalveluja lähellä sijaitsevaan 
Koskenkorvan vanhaan meijeriin, joka oli seissyt vuosikausia keinottelijoi-
den armoilla ja pahoin rapistunut. 
 Lisäksi oli rakennettu yläjuoksulle jyrkkään jokirantatörmään, ikivan-
han kuusikon sekaan kuusi pientä kalamajaa. Niissä ei ollut sisustuksena 
muuta kuin takka ja laverisängyt. Niillä oli kuitenkin hyvin kysyntää, kun 
kalastajat halusivat nimenomaan askeettisen kokemuksen, todellisen elä-
myksen. Etenkin, kun vieressä oli hyvät ravintolapalvelut, läheisen maati-
lan savusauna ja loistavat pesutilat, jotka tekivät askeettisuudesta ylellisen 
kokonaisuuden. 
 Koskenvarren Kevari oli kuuden toimintavuotensa aikana vakiinnutta-
nut toimintansa ja siellä vieraili 350-400 pientä ja keskisuurta ryhmää vuo-
sittain. Se takasi työpaikan ja leivän yrittäjälle ja muutamalle tuntityöläisel-
le, joita oli mukavasti saatavilla lähellä olevilta maatiloilta, joilla oli tarvet-
ta lisäansioihin maatalouden kannattavuuden koko ajan heiketessä ja tilojen 
laittaessa lehmiä korkealaitaiseen eli lopettaessa karjanpidon. 
 Tuttu pikkubussi kaartoi Havuselan tieltä alas Kevarin pihaan. Kylän 
painijasuuruus Tero heilautti kättä tuttavallisesti. Näitä kyytejä oli mukava 
heittää ja olivat hyvä lisäansio koulukyytien lomaan, kun tapahtuivat sopi-
vasti päivällä ja vielä useimmin myöhään illalla, kun aikaa oli kyllä. 
 Auton merkkitorvi piippasi, kun auto peruutti porraspäähän ja ovesta tu-
li ulos hyvin kirjava joukko innostuneita kalamiehiä. Melkein kaikki ihon-
värit olivat edustettuina ja kamerat alkoivat kuvata todella vaikuttavaa joki- 
ja koskimaisemaa, jonka edessä kädet lanteilla Päivi emäntä tuumasi: 
 ”Welcome – tervetuloa pyhälle maalle tänne Koskenkorvan alkulähteil-
le ja pohjalaisen avaran luonnon äärelle. Lähdetäänpä ensin maistamaan 
joesta noussutta kirjolohta. Kerron siellä lisää päivänne ohjelmasta.” 
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 Ryhmä levittäytyi pyynnöstä huolimatta koskenreunamille ja ilmeistä 
näki, että maisemat olivat sellaisia, etteivät vieraat olleet sellaista osanneet 
odottaa. 
 Vesi virtasi luonnonkoskessa varsin voimakkaasti, kun yläjuoksulla 
oleva sähkölaitos jauhoi sähköä työviikkonsa alkaneille teollisuuslaitoksil-
le. Viikonloppuisin vesi virtasi heikommin, joka oli aika harmillinen asia 
perheille, jotka yleensä silloin ehtivät kosken rantakiville kalastelemaan. 
 Ryhmän opas otti ryhmän haltuunsa ja ohjasi kuin kanaemo laumansa 8 
henkilöä avaraan myllypirttiin. Pirtin ikkunoiden ääreen ryhmä istui mais-
telemaan lohileipiään ja hörppimään kahvia tai teetä, joita Päivi- emäntä 
kaateli vieraille suuresta kuparisesta pannusta vuoroin toisella ja toisella 
kädellä sen mukaan, mitä asiakas ilmoitti juovansa. 
 ”Tänään teillä on seuraavanlainen ohjelma.”  
 Päivi aloitti tottuneesti ja rutinoidulla englannilla, jota oli jouduttu mel-
ko lailla parantelemaan matkailuyrityksen myötä, kouluvuosina saadusta 
alkuopista. 
 Ryhmän ohjelma oli hyvin tavanomainen, koska nämä eivät ole täällä 
olleet aikaisemmin, niin jokilaiva Jaakko Ilkka tulisi hakemaan heidät ma-
joittumisen jälkeen. Ajetaan jokea pitkin Ilmajoen keskustaan Alapäähän, 
josta sanasta suomalaisen ryhmän kanssa saa aina mukavia puolivillaisia 
sanaleikkejä, mutta joka leikki ei oikein käänny muille kielille. 
 Siellä rantaudutaan Musiikkijuhlien lavasteiden keskeltä Ilkan kentälle, 
jossa tutustutaan mm. Ilkan monumenttiin, joka esitellään äänikuvaesityk-
senä Nuijasodan päällikön traagista loppuvaihetta eläen, Talonpoikaiseen 
taloon Yli-Lauroselaan tai sen vieressä arvokkaaseen Laurosen rahako-
koelmaan tai kahvikuppikokoelmaan tai kivikokoelmaan tai tutustutaan 
lennokkaan esityksen saattelemana Könnin kelloseppäsuvun merkittäviin 
keksintöihin ja käden taitoihin - aivan sen mukaan, mikä ryhmää kiinnos-
taa. 
 Ryhmälle ohjelma ei tietenkään jäänyt mieleen kuin osittain. Joku heitti 
kysymyksen, että saako lautalta kalastaa, johon Päivi vastasi: 
 ”Taitaa olla turha teiltä sitä kieltää, kun olette sitä varten tänne tulleet.” 
 Kommentti kirvoitti aplodit ja joukko hajautui majoittautumaan ja kai-
velemaan virveleitä esiin lauttamatkaa varten. 
 Päivi siivosi kahvikupit ja tykötarpeet pois ja kattoi pöydät valmiiksi il-
taruokailua varten. Leena oli saapunut keittiövuoroon ja kyseli ruokalistan 
perään. 
 ”Laitetaan tuttu lista. Kännikalat, sörsselit ja lämpimät loorat ja laitetaan 
näille taas sinisiä perunoota kalapäähän ja muusia savukaslerin kanssa. 
Kyllä se siitä.” 
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 ”Totta maar, Leena vastasi.” 
 Vahvisti vielä, että ruokailu alkaa seitsemältä ja siirtyi keittiöön. Päivi 
istahti toimistoon ja antoi katseensa kiertää ikkunasta näkyvästä koskimai-
semasta tietokoneen ruudulle, jossa oli vastaus tarjouspyyntöön lähes val-
miina. Päivi mietti vielä hetken hinnoittelua ja arveli, ettei tässä tapaukses-
sa tarvi mennä kipurajoille, laatu maksaa, ja laittoi tarjouksen matkaan. 
 Samassa sähköposti kilahti saapuneen viestin merkiksi ja Päivin huulille 
nousi arvoituksellinen hymy. Puolisonsa Jorma lähetteli viestiä iltavuoron 
päättymisestä ja kyseli, että josko tänään olisi tarvetta hieronnalle kynttilän 
valossa. 
 Päivi vastasi, että ”No mikä ettei.”  
 Ja mietti samalla, että heidän parisuhteensa on pitänyt jännitteensä kai-
ken kiireen ja moninaisten menojen ristipaineessa ja oli asiasta enemmän 
kuin iloissaan. Matkailualan ja rikosylikomisarion tehtävien sekä vuoro-
työn yhdistäminen ei ollut aivan ongelmatonta. 
 Seuraavaksi hän soitti Martille ja vahvisti, että vieraat tulevat sauno-
maan viiden maissa, jos Ilmajoen reissu ei veny suunnitellusta ja ruoka oli-
si seitsemän maissa. 
 ”Vähän kiiruustihan se saunominen menee, mutta jos tulevat myöhässä, 
niin saunotaan kuitenkin kaksi tuntia, me siirrämme ruokailua vastaavasti. 
Pannahan perunat vähä myöhemmin tuleelle.” 
 ”Tämä selvä,” Martti toteaa. 
 Navetalle meno osuu taas aikalailla samaan aikaan, joka lisää Elinan 
työmäärää. Martti päättää lähteä heti siirtämään lehmät laitumelta navet-
taan samalla, kun savusauna siintyy. Hyvänä apuna on Päivin tyttären Ee-
van poika Viltsu, joka on ollut jo muutamana kesänä auttamassa ja kehitty-
nyt valtavasti, joten hänestä on Martille jo täysi apu. Viltsu oli siirtämässä 
rehua ruokintapöydälle, kun Martti sai lehmät sisälle. 
 ”Mä voi skulata sen saunan valmiiksi, hoitele sä vaan noita kurmuja.” 
 Viltsu on jo matkalla ennen kuin Martti ehtii vastata. Nopea poika, 
Martti tuumaa hyvillään.  
 
          *** 
 
 Päivi katselee, kun jokilaiva lähestyy hitaasti vastavirtaan. Vavat ja vir-
velit vilkkuvat auringon säteiden osuessa niihin. Kivaa – Päivi ajattelee 
työstään ja odottelee jo helliä käsiä kipeille pohkeille.  
 ”Ja nyt lähdetään saunaan eli nyt kalastusvehkeet tauolle, saunassa ei 
kalastella muuta kuin hyviä löylyjä ja vihdan tuoksua ja olutta kylmä-
laukuista.” 
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 Ryhmä lähtee matkaan Päivin perässä kohti Martin ja Elinan maatilaa.  
Navetasta kuuluu lypsyn ääniä ja Elinan hahmo vilahtaa maitohuoneen ik-
kunassa. Martti on saunalla vastassa ja kertoo saunomisesta ja siihen liitty-
vistä rituaaleista ja epäilevien katseiden jälkeen porukka hajaantuu puku-
huoneisiin vaihtamaan raidalliset saunomisasut päälleen. Säädyllinen se-
kasaunominen tuntuu vieraista aivan erinomaiselta ajatukselta. Alasti sau-
nominen hirvitti, mutta nyt on hyvä. Viltsu lykkää maitokärryillä kylmä-
laukkuja kohti saunaa. Kaikki on valmista. 
 Martti jää seuraamaan saunomista ja Päivi lähtee takaisin jokirantaan. 
Martti katselee peltoja ja miettii laitumien kiertoa ja osan ruiskuttamista 
voikukkaa vastaan. Ajatus katkeaa, kun ryhmä tulee ulos savusaunasta ja 
suuntaa lämminvesialtaaseen – varipataan, muutaman uskaltautuessa kas-
tautumaan kylmävesialtaaseen. 
 Martti varmistaa vielä, että juomat ovat sellaisia kuin toivottiin. Siirtää 
juomavastuun Viltsulle ja kiiruhtaa sitten navetalle auttamaan Elinaa. Lei-
mun synnytys on alkanut. Toivottavasti tulee lehmävasikka. 
 
          *** 
 
 Martin veli Risto on huippuosaaja puhelin- ja atk-alalla. Hän oli tehnyt 
innovaation Wap-toiminnosta kännyköihin ja hoksasi rahastaa sen ajoissa, 
ennen kuin Sonera hukkasi rahansa Saksan taivaalle ja Wappi vanheni ke-
hityksen huikeaan vauhtiin. 
 Kylillä liikkui hurjia huhuja kymmenistä miljoonista, jotka Risto oli ne-
tonnut kaupassa, mutta huhut olivat vain huhuja ja niistä saattoi puuttua 
nolla perästä tai ykkönen edestä. 
 Risto oli ollut kaksi kertaa naimisissa, joista toinen avioliitto kariutui 
juuri miljoonakauppojen kynnyksellä ja ilman Katri-sisaren osaamista jo 
eronnut vaimo olisi varmaan lypsänyt hyvääsen osuuden Riston ansioista. 
 Risto oli toteuttanut rahat saatuaan nuoruuden haaveensa ja rakentanut 
kotitalon vintille valtaisan pienoisrautatiemaailman, jossa oli paljon sellais-
ta tekniikkaa, joita Märklinkään ei ollut vielä oivaltanut juniinsa laittaa, 
vaikka oli pienoisrautateiden tähtimerkki. Paikka oli monen saman alan 
harrastajan pyhiinvaelluspaikka ja Risto usein laskikin leikkiä, että kun isä 
ja poika tulevat tänne pyhiinvaellukselle, niin pojan kohde on pienoisrauta-
tie ja isän kohde Koskenkorvan viinatehdas. 
 
 Näitä aikoja Risto antoi varsin niukasti, mutta nyt oli tulossa isä ja poi-
ka taas käymään. Jostain Raumanseudulta. Puhelimessa tuntui, että enem-
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män innoissaan oli isä, mutta ei kehdannut tulla yksin, vaan otti pojan mu-
kaan. 
 ”Leevi ja Lassi,” isä esitteli itsensä ja poikansa.  
 Riston kasvoille nousi väkisinkin pieni hymy. Mikä loistava mielikuvi-
tus ja tilanteen taju, hän ironisoi mielessään. 
 He kiipesivät tuvan eteisestä Koskenrannan talon vintille ja vaikka vie-
railijat tiesivät odottaa jotain erikoista, se mitä he näkivät, ylitti kaiken ar-
vellun moninkertaisesti. 
 Risto oli hiljaa tovin, koska sama reaktio tapahtui aina, kun vieras ensi 
kerran näki rakennelman. Koko noin 100 m2 vinttitila on junien ja erilais-
ten maisemien peitossa kahdessa kerroksessa. Keskellä on kapea käytävä 
tapahtumien seuraamista varten. Raumalaiset astuivat käytävälle ja heidän 
katseensa ahmi kaikkea, mitä oli nähtävissä. 
 Oikealla oli selkeä suomalainen jokimaisema, jonka he tunnistivat alu-
een pienoismalliksi, kun tunnistivat keltaisen meijerin, jonka ohi olivat aja-
neet tänne tultaessa. Sitten maasto vaihtuu karuksi autiomaaksi, jossa on 
kaktuksia ja luurankoja ja taustalla oleva tuulikone jopa puhaltaa kuumaa 
autiomaan ilmaa lisäämään tunnelmaa. Maisema vaihtuu vuoristoiseksi 
keskieurooppalaiseksi ja sen jälkeen on suuri kaupunki. Aseman nimestä 
kaupunki tunnistetaan Bonniksi. Laitureilla on ihmisiä mustanaan ja jollain 
tekniikalla saadaan vaikutelma, että ne myös liikkuvat. Myös autot kau-
pungin kaduilla liikkuvat, mutta junaliikennettä ei vielä ole. 
 Risto puuttuu tilanteeseen ja sanoo: 
 ”Niin tässä on useita eri maisemia, jotka on rakennettu erilaisilla teknii-
koilla, mutta kuitenkin pyritty keveyteen, tarkkuuteen ja maisemien help-
poon huoltoon, että ne myös pysyisivät kunnossa.  
 Junaliikenne on osittain erillään maisemasta, koska eurooppalainen juna 
ohittaa myös autiomaan ja kuuluisa amerikkalainen Texas Railways voi 
käydä Bonnin asemalla. 
 Junien rungot ovat pöytien alla, joissa maisemina on erilaisia ratapihoja 
eri puolilta maailmaa. Täältä ohjauskeskuksesta näette kuvaruudusta ikään 
kuin valtavan varikkoalueen, josta voitte sitten koota, jos osaatte tekniikan, 
erilaisia junakoostumuksia ja valita niille halutun reitin ja kertoa mille 
asemalle pysähdytään sekä aikataulun, jolla reitti tulee ajaa. 
 Tässä valikossa on muutama valmiiksi ohjelmoitu junarunko ja aikatau-
lu. Jos nyt tulette vähän lähemmäksi, niin näette kuvaruudun. 
 Vieraat tulivat ohjauskeskuksen viereen, joka koostui pelkästään tavalli-
sesta tietokoneesta. Ei ollut sellaisia muuntimia ja katkaisijoita kuin tavalli-
sissa pienoisrautateissä. Ruutu, jolta ratapihaa näytettiin, oli valtava ja ju-
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nat ruudulla vaikuttivat oikean kokoisilta. Aivan kuin katselisi ratapihan 
toimintaa ylikulkusillalta, jota vaikutusta oli juuri haettukin.” 
 Risto aukaisi valikon ja valitsi ”Idän pikajunan” ja reitin ”Pariisi –
Bonn” ja painoi enteriä. 
 Lassi ja Leevi katsoivat tiukasti ruutuun ja huomasivat, että vanhanai-
kaisen veturitallin ovet aukenivat. Sieltä lipui ulos savua tupruttaen kookas 
monitandeminen höyryveturi. Se ajoi ulos ratapihalta ja ruudulta, mutta pa-
lasi pian takaisin raiteelle, jossa odotteli Agatha Christien romaanista ”Idän 
pikajunan arvoitus” tutut salonkivaunut. Niiden kytkeydyttyä veturin pe-
rään höyryveturi pukkasi ilmoille vahvan savupatsaan ja lipui eteenpäin ja 
pois ruudusta. 
 Isä ja poika alkoivat etsiä katseellaan kohtaa, mistä juna tulisi näkyviin 
ja Leevi viittasi isälle tunnelia, josta ensin esiin tuli savua ja sitten vaikut-
tavasti idän pikajuna alkoi taittaa matkaa. Se kiersi U- kirjaimen muotoisen 
lenkin kahdesti ja pysähtyi sitten tyylikkäästi juuri oikeaan kohtaan Bonnin 
asemalle. Lassi katseli silmäkulmastaan, ettei Risto sattunut mihinkään 
vaan seurasi kädet puuskassa tapahtumia. Juna lähti liikkeelle uudestaan 
hyvin pehmeästi ja pilliä vislaten ja katosi sitten uudestaan tunneliin, josta 
ei enää tullut esiin. 
 Risto avasi valikon uudestaan ja valitsi ”Rahtilinja” ja reitiksi ”Karjala-
Koskenkorva”. Kaikki siirtyivät taas ruudun ääreen ja nyt alhaalta ratapi-
halle peruutti iso sähköveturi ja otti mukaansa pitkän tavarajunan, jossa oli 
monenlaisia vaunuja. Säiliövaunuissa luki Altia ja katetuissa vaunuissa oli 
merkintä UPM ja lisäksi oli karikoin varustettuja puunkuljetusvaunuja, 
joissa osassa oli koivutukkeja. Kolme vaunua oli tyhjillään. 
 Juna nousi pöydälle ulkokehältä ajaen eri reittiä kuin idän pikajuna. Vä-
lillä se pysähtyi ja sen ohi ajoi Pendolinon täydellinen kopio huikeaa vauh-
tia. Sitten juna ajoi tunneliin ja niin isän kuin pojankin ilme oli valokuva-
uksellinen, kun he miltei yhtä aikaa havaitsivat, etteivät puuvaunut olleet-
kaan enää tyhjiä, kun juna tuli tunnelista: niissä oli huurteiset tölkit, en-
simmäisessä Fantaa, toisessa alkoholitonta olutta ja kolmannessa Karjalaa. 
Juna pysähtyi sisäringille juuri Lassin ja Leevin kohdalle ja ennen kuin heti 
ehtivät lausua mitään Risto nappasi Karjalan ja sanoi: 
 ”Tämä juna kuvaa Suomen toimintaa tänään, kun Karjalaa ei saada ta-
kaisin kuin tölkki kerrallaan ja junat kuskaa puuta sieltä tänne ylihintaan ja 
junassa on tietenkin myös naapurin etanolia, jota viedään Rajamäelle ja 
tärkkelystä Rauman paperitehtaalle.”  
 Risto kehotti Lassia ottamaan oluen, alkoholittoman, että pysyy ajokun-
nossa ja Leevi saa Fantaa  
 ”Vai oliko se oikea valinta?” 



 34 

 
 Lassi ja Leevi ottivat juomat ja puistelivat päätään. Se, mitä he nyt oli-
vat nähneet, oli sellaista, jota ei varmasti toista kertaa nähtäisi. 
 Kun vierailleet raumalaiset olivat lähteneet Kevariin syömään, Risto ve-
ti junat takaisin lähtöasemiin. Muutti hieman tavarajunan kulkunopeutta, 
tallensi muutoksen ohjelmaan ja sammutti tietokoneen. Hän avasi ison tilan 
vieressä olevan lukitun oven ja meni sisälle.  
 Moni olisi ihmetellyt, miksi pienoisrautatien huoltotilassa oli palovilla- 
ja lyijyverhoilu, sekä automaattiset hiilidioksidisammuttimet. Sen kohdassa 
katolla oli viattoman näköinen Canal Digitalin -nimellä varustettu lautasan-
tenni, jonka kautta ei kuitenkaan katseltu ylihintaisia elokuvia tai urheilu-
tapahtumia, vaikka se muuten olikin vilkkaassa käytössä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35 

5. Luku 
Kelloseppäkoulun syksy 
 
 Joonas oli saanut dokumentin valmiiksi ja oli joutunut paljonkin tinki-
mään alkuperäisistä tavoitteistaan, mutta sai silti rehtorilta ja Könnisäätiöl-
tä vilpittömät kiitokset hyvin tehdystä työstä. Kun Joonas luovutustilaisuu-
dessa kertoi arvelevansa, ettei dokumentti jää ainoaksi, ja että hänen aikai-
semmat metalliopintonsa saattoivat olla edesauttamassa seuraavan doku-
mentin aiheen työstämisessä, olivat rehtorin ja Jaakko Koskenrannan il-
meet olleet iloisen yllättyneet. Virnistellen Jaakko sanoin osuneensa valin-
nassa varmasti oikeaan, kun näin hyvin asian oivalsi. 
 ”Sillä se olisikin ollut seuraava asia, josta olisimme Sinulle puhuneet. 
Kiinnostaisiko Sinua jatkaa Könnien parissa ja heidän metallin käsittelys-
sään?” 
 Ennen kuin Joonas ehti vastata, Jaakko jatkoi: 
 ”Nyt olisi tarkoitus tehdä, ei vain dokumenttia, vaan oikea tutkimus, jo-
hon sitten perustuu säätiön kokouksen seuraava esitelmä. Tutkimuksen ra-
hoittaa kokonaan Könnisäätiö. Erityisenä aiheena on selvittää, olisivatko 
Könnit voineet kehittää menetelmän, jolla rauta voitiin käsitellä tai pinnoit-
taa pysyvästi vastustamaan ruostetta.” 
 Joonas oli hetken hiljaa. Pieni pakokauhu valtasi mielen, sen suhteen 
voisiko hän pystyä tällaisesta selviämään, mutta kun oli jo ajatellut asiaa 
ennakkoon, oli päätös silti selvä. 
 ”Kyllä minä olen kovasti asiasta kiinnostunut, jos vain uskotte siihen, 
että minusta on tähän työhön. Jos se sopii koulullekin siten, ettei opiskeluni 
kovasti vaarannu tai veny.” 
 ”Siitä ei ole huolta – tämä jos mikään sopii opetusohjelmaan, eikä tästä 
nyt sentään kokopäivä työtä tule muuten kuin ensikesäksi, jonka toivomme 
Sinun viettävän Ilmajoella ja tarkemmin Koskenkorvalla, tämän Jaakko 
Koskenrannan kodin naapurissa, jonne olemme kysyneet Sinulle täysihoi-
topaikkaa.” 
 Rehtorin vakuuttelu ratkaisi asian ja Joonas alkoi kovasti odottaa kesää 
ja Koskenkorvaa, joskaan ei siinä muodossa, josta useimmat suomalaiset 
sen tunnistavat - etenkin perjantaisin. 
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6. Luku  
Forum Articum Oyj, maaliskuu 2006 
 
 Forum Articumin pääjohtaja Rolf Sundin seisoi moitteettomassa kuosis-
sa olevassa merkkipuvussaan yhtiönsä yksityishississä, jolla pääsi huo-
maamatta suoraan toimistoon, ilman tiukkaa turvatarkastusta, johon kaikki 
muut rakennukseen tulevat joutuivat alistumaan. 
 Kainalossa hänellä oli nippu päivän lehtiä: Hesari, Financial Times ja 
molemmat ns. iltapäivälehdet, jotka olivat jaossa yleensä jo samaan aikaan 
kuin muutkin. 
 Hän heitti muut lehdet pöydän reunalla olevaan tammilaatikkoon, jossa 
oli muutamia kirjeitä ja kansioita eli päivän työt, mutta ensin hän avasi Ilta-
lehden etusivun, joka jälleen kerran kirkui kissan korkuisin kirjaimin hänen 
optioistaan. Hän luki muutaman rivin ja totesi, ettei toimituksella ollut mi-
tään uutta, tiedot olivat puhtaasti verotietoja kuten jo aikaisemminkin. Nyt 
tiedot julkaistiin uudestaan kun tuli tieto, että yhtiön Tornion tehtailla on 
menossa YT-neuvottelut. Asioillahan ei ole sinänsä mitään yhteyttä toisiin. 
Optiot olivat palkkioita toissavuoden menestyksestä, jotka nyt tulevat ka-
renssin jälkeen maksuun. Nyt tehdään yhtiötä parempaan kuntoon ja hina-
taan pörssikurssia ylös seuraavien, vuoden lopussa erääntyvien, optioiden 
kartuttamiseksi. Mutta siihenhän ei lehtimiehiä saa uskomaan tai kirjoitta-
maan asiasta eri näkökulmasta.  
 Ovelle koputettiin ja Rolfin sihteeri Minna Laitavirta, joka oli seurannut 
häntä yhtiöstä toiseen, tuli huoneeseen kahvi- ja teetarjottimen kanssa ja 
kertoi, että palaveri strategiaosaston kanssa alkaisi vartin päästä Saukko-
kabinetissa. 
 Rolf heitti lehden roskakoriin ja muisteli hetken Minnaa ja uraansa. Se 
oli alkanut Vesi-Sepon urakkatyömaalta, kun Koskenkorvan viinatehtaan 
laajennusta tehtiin 70-luvun alussa. Töihin otettiin mieluusti yhtiön työnte-
kijöiden lapsia ja kylän nuoria ja hän asui silloin yksinhuoltajaäitinsä kans-
sa Pojanluoman kylässä Metsä-Ketelän torpassa, kuten isä oli aina paikkaa 
kutsunut. Äiti oli siivoojana Vesi-Sepolla. Näiden kesäansioiden avulla hän 
valmistui diplomi-insinööriksi Tampereen Teknillisestä Korkeakoulusta, 
lähes ennätysajassa ja teki diplomityönsä yhtiön strategian muuttamisesta. 
Valmistuttuaan hän siirtyi pakkausteollisuuden pariin ja joutui lähes ensi-
töikseen toteuttamaan diplomityönsä käytännössä, ja kun siitä tuli melkoi-
nen menestys, alkoi aikakausi, jolloin Rolfin ei tarvinnut enää hakea töitä. 
Headhunterit löysivät hänet yhä uudestaan, kun yritys oli ongelmissa ja 
Rolf laittoi niitä kuntoon niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Volvolla hänen 
sihteerikseen tuli Minna, joka oli kotoisin Pohjanmaalta Ylistarosta. Hän ja 
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Minna löysivät hyvin nopeasti työrytmin, jossa ei tarvinnut kehottaa eikä 
opettaa, vaan asiat hoidettiin eteenpäin kuin aavistaen mitä seuraavaksi oli-
si tehtävä. Tästä Rolf piti aivan erityisesti. Mikään ei ollut niin tympeä kuin 
alainen, jolle sama asia piti kertoa kahdesti. Tällaiset varmistelijat ja myö-
täilijät eivät hänen yrityksissään eläkeikää saavuttaneet. Minnan mukaantu-
lo on sen jälkeen ollut aina ehtona, kun hän on ottanut uuden tehtävän vas-
taan. 
 Rolf hymähtää ja tuumaa, ettei tästä enää tarvitse minnekään lähteä. 
Hän on nyt Pohjoismaiden suurimman yrityksen pääjohtaja ja palkkataso 
on sellainen, ettei häntä mikään muu yhtiö voisi enää ostaakaan. 
 Rolf havahtuu mietteissään, ottaa laatikosta kansion, jonka päällä on 
teksti Strategiaosasto ja kävellessään 250 m2 huoneensa ovea kohden se 
aukeaa sopivasti ja Minna toteaa: 
 ”Kaikki ovat paikalla. Osaston uusi henkilö on tumma, pitkätukkainen 
tyttö, nimi Tuulia Talvi.” 
 Rolf hymähtää itsekseen:  
 ”Mitä minä taas sanoin tai ajattelinkin, vaikka en puhunut mitään!”  
 
 Minna tiesi, että hänellä on heikkoutena muistaa ihmisten nimiä ja näin 
sitä saatiin sopivasti peiteltyä. 
 ”Kiitos Minna. Kokouksen jälkeen sanelen kirjeen pääministerille. Ke-
rää faktat tämän hetkisestä tilanteesta viidennen ydinvoimalan rakenta-
misongelmista.” 
 Rolf saapui kokoustilaan ja siellä valtoimenaan vellonut puheensorina 
katkesi kuin veitsellä leikaten. Rolf muisti jokseenkin kaikki paikallaolijat, 
jotka olivat tulleet yhtä lukuun ottamatta tälle osastolle talon muista toi-
mista tai ulkopuolelta hänen kaudellaan. Hän katseli ihmisten kasvoja ja 
tunnisti helposti Minnan kuvauksen perusteella Tuulia Talven. 
 ”Huomenta kaikille. Tervetuloa työskentelemään yhtiöömme, sen tär-
keimmälle osastolle, strategiaosastolle, Tuulia Talvi. Voimmeko todeta, 
että osastolla koitti nyt talviaika?” 
 Tuulia punastui ja muut taputtivat Tuulian tervetulleeksi sekä Rolfin sa-
naleikille, jota hän harrasti usein myös lehtimiesten kanssa ja niitä tiedo-
tusosasto sitten joutui oikomaan, kun kaikki lehtimiehet eivät suinkaan ol-
leet hoksusta kotoisin, vaan ymmärsivät asioita väärin, joskus jopa tahal-
laan saadakseen kunnon lööpit. 
 Rolf oli useissa yhtiöissä ollut saneeraaja ja kerännyt siten vihamiehiä, 
eivätkä valtavat optiot olleet yhtään helpottaneet hänen asemaansa. Suo-
messa oli laaja joukko ihmisiä ja tahoja, jotka vain toivoivat, että hän teki-
si virheen ja menettäisi koko omaisuuden. 
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 Rolf avasi kansion ja otti esiin muistilistansa, jonka oli edellisenä iltana 
sanellut ja jonka Minna oli kirjoittanut puhtaaksi ennen kokouksen alkua. 
”Hyvin valmisteltu kokous oli ainoa kokous, johon kannatti osallistua” oli 
Rolfin mielilauseita ja sen kaikki tiesivät, joten jokaisella osallistujalla oli 
materiaalinsa valmiina ja heidän kesken oli koko ajan kilpailua siitä kuka 
tekisi paremman presentaation osuudestaan. 
 ”Ensimmäiseksi esitän huoleni siitä, että viidennen ydinvoimalan raken-
taminen, jota kilpailijamme tekee, on pahasti viivästynyt ja se näyttää lyk-
käävän päätöstä kuudennen ydinvoimalan rakentamisesta, joka vuoroperi-
aatteen mukaan olisi sitten tulossa meidän tontillemme. Kirjoitan asiasta 
pääministerille ja toivon kuulevani teiltä hyviä perusteita sille, miksi pää-
tös kuudennesta olisi tehtävä nyt, eikä seuraavalla hallituskaudella?” 

 Osanottajat olivat tehneet kotiläksynsä hyvin ja lähettivät kannettavil-
taan Rolfin ruudulle pitkät listat asioita. Niissä toistuivat toki samat asiat 
moneen kertaan, mutta se erityisesti kertoi, että ne olivat varmaankin juuri 
niitä painavimpia syitä. Rolf luki listaa läpi ja nyökkäsi muutaman kerran 
ja siirtyi sitten eteenpäin. 
 ”Tästä saan riittävästi materiaalia, käännän tämän tästä jo Minnalle ja 
sitten siirrymme seuraavaan. Kolmen kuukauden kuluttua julkaisemme ai-
komuksemme ostaa Venäjältä vesivoimalaitoksen ja terästehtaan. Ostos 
vahvistaa yrityksen asemaa molemmilla päätoimialoillamme. On varmaa, 
että Suomessa elävän Venäjävastaisuuden ja metsäteollisuuden kokemien 
ongelmien vuoksi hanke nähdään riskipitoisena ja joudumme selittämään 
kauppaa melkoisesti. Toivon, että toimitatte Minnalle viikon aikana omia 
näkemyksiä asiasta ja Juho, sinä aloitat tiedotusosaston kanssa lehdistöma-
teriaalin valmistamisen asiasta. Kiinnittäkää erityisesti huomioita ostetta-
vista laitoksista otettuihin kuviin ja retusoikaa niitä tarvittaessa, ettei karu 
ympäristö tule erityisesti esiin ja keskittykää laitosten konekantaan ja tuo-
tantomääriin, sekä sähkön tuottamiseen vesivoimalla.” 
 Rolf selasi listaansa ja kokouksessa keskusteltiin vielä lehdistössä ol-
leista uutisista yhtiöön tai toimialaan liittyen.  
 Tuulia Talvi sai ensimmäisen puheenvuoronsa ja esitti varsin näpsäkän 
tiivistelmän Risto Tarjanteen lausunnosta, että kuudennen ydinvoimalan 
kannattavuus 35-40 euron megawattitunnin markkinahinnalla on hyvä. 
Puuvoimaa ja tuulivoimaa voidaan tuottaa n. 50 euron kustannuksilla. Hän 
totesi, että kilpailijan Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Timo Rajala perus-
telee kuudennen ydinvoimalan tarvetta samoin kuin viidennenkin: ”Inves-
tointi on tarpeen lisääntyvän sähkön kulutuksen kattamiseksi ja poistuvan 
vanhan kapasiteetin korvaamiseksi. Uusi ydinvoimalaitosyksikkö lisää säh-
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kön tarjontaa ja siten hillitsee sähkön markkinahinnan nousua. Investoin-
tiin osallistuvat yhtiöt varmistavat myös itselleen kilpailukykyisen sähkön 
saannin.” 
 ”Siis aivan kuin meidän listalta, paitsi että seuraavan rakennamme me. 
Eikö niin?” 
 Rolf nousi ylös, kun osallistujien päiden nyökyttely vahvisti johtajan 
sanomaa ja lähti kohti ulko-ovea. Pysähtyi vielä ja sanoi itsestäänselvyy-
den: 
 ”Näistä asioita ei sitten puhuta halaistua sanaa tämä joukon ulkopuolel-
le. Olkaa varovaisia mitä kerrotte tiedotusosastolle, sen lojaalisuus on jos-
kus ollut varsin löyhää, kun on tiukka paikka tullut ja osaava toimittaja tar-
joaa lähdesuojaa ja rahaa.” 
 Rolfin palattua huoneeseensa Minna on jo järjestämässä päivän asioita 
kiireellisyysjärjestykseen. Pääministerin kirje oli jo hahmollaan ruudulla. 
 Rolf mietti vielä, olisiko strategiaryhmälle pitänyt kertoa, miksi Venä-
jän ostos julkistetaan 3 kuukauden päästä eikä heti, mutta päätteli, että pa-
rempi ettei asiasta ole lainkaan keskusteltu. Joku saattaa löytää asiasta jon-
kun merkinnän ja sitten taas tulee lunta tupaan. 
 Lounaaseen mennessä laatikko oli jo lähes tyhjä, vain muutama kutsu 
puolueiden vaaliseminaareihin, jotka voivat odottaa. Ja olivatkin odottaneet 
jo hyvän tovin. Tiedotusosaston tulisi selvittää, miten näillä seminaareilla 
voisi edistää ydinvoima-asiaa, pitäisi päästä niihin esiintymään. Mutta en-
sin lähdetään Suomalaiselle Klubille lounaalle. 
 ”Siellä on uunilohta ja röstiperunoita.” 
 Minna huikkasi Rolfin perään ja avasi oman eväspakettinsa, jossa oli 
ruisleipää Kauhajoelta ja Ilmajoen Osuusmeijerin Ilkka- juustoa, hänen 
pohjalaisuutensa oli hyvin kokonaisvaltaista. 
 

 
 


