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Koski-seura valitsee ja julkaisee sille tehdyistä ehdotuksista vuosittain Kunnon 
Hämeenkoskelaisen. Tänä vuonna se tapahtuu jo kuudetta kertaa joulukauden avauksen 
yhteydessä.  Huolimatta erilaajuisista kokoontumisrajoituksista, meidän ei ole tätä perinnettä 
tarvinnut jättää viime vuosinakaan väliin. 
 
Parina viime vuonna valinnoissa Kunnon Hämeenkoskelaiseksi on vahvasti painottunut Seuralan 
hyväksi tehty talkootyö. Vuonna 2020 valinta kohdistui Seuralan sisätilojen kunnostukseen, joka 
työ kuluvana vuonna jatkui muun muassa Hämeenkosken kirjaston tilojen kunnostuksella Suurin 
työ oli yläkerroksen lattiarakenteiden ja -lankkujen uusiminen. Viime vuonna valinta kohdistui 
Rauni Miettiseen ja samalla koko siihen työhön, jota Seuralan kahviotoiminnan sekä kestitys- ja 
juhlaohjelman kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi on tehty.  Seurala onkin hyvää vauhtia nousemassa 
lähialueen suosituimmaksi juhla- ja kokoontumistilaksi. Kuluneen vuoden talkootyötuntien  
lukumäärä sekä kunnossapidossa että tilaisuuksien järjestämisessä on jälleen kerran 
kunnioitettava. Suuri kiitos siitä kaikille talkoolaisille. 
 
Tänäkin vuonna tehdyistä ehdotuksista Kunnon Hämeenkoskelaiseksi käytiin Koski-seuran 
hallituksessa pitkä keskustelu. Valinnassa nousi esiin tällä kertaa erityisesti hämeenkoskelaisten 
hyväksi tehdyn työn pitkäjänteisyys, sen laaja-alaisuus ja yhtenä merkittävänä lisätekijänä sen 
pyyteettömyys. Tämän vuoden valittu henkilö ei ole kotoisin eikä asu täällä keskustaajamassa. Hän 
on kuitenkin henkilö, joka on usein täällä vaikuttaen omalla työllään merkittävästi erilaisten 
tapahtumien järjestelyihin ja valmisteluihin. Hän on aktiivinen myös kotikylässään, muualla 
Hollolassa ja Päijät-Hämeessä. Koski-seura on valinnut vuoden 2022 Kunnon Hämeenkoskelaiseksi 
Taisto Seurasen. 
 
Taisto tulee Mieholan kylästä Ylikylän puolelta, jossa on lyhyitä jaksoja lukuun ottamatta asunut 
koko ikänsä. Taisto on tuonut tutuksi muille hämeenkoskelaisille kotikyläänsä ja sen erityispiirteitä 
järjestämällä sinne muun muassa kävelyretkiä. Hän oli muiden aktiivisten Mieholan kyläläisten 
kanssa rakentamassa kylässä sijaitsevalle mäelle suurikokoista kotaa, johon monet 
hämeenkoskelaiset ovat päässeet tutustumaan. Kodassa on pidetty kylän kinkerit ja siellä on juotu 
monet Taiston keittämät nokipannukahvit ja paistettu makkarat. Jollette ole vielä käynyt 
tutustumassa Mieholan kotaan, tehkää se. Taistoon voi mahdollisesta vierailun ajankohdasta olla 
yhteydessä. 
 
Kylätoiminta on Taistolle tuttua myös laajemmin. Hän toimi pitkäaikaisena Päijät-Hämeen kylät-
yhdistyksen hallituksen jäsenenä. Hän osallistui  jokavuotisen kylätapahtuman järjestämiseen 
muun muassa Lahden satamassa. 
 
Taisto on ollut ahkera toimija monissa Hämeenkosken yhdistyksissä. Kosken VPK:n aktiivinen 
veteraaniosasto on saanut Taistosta vahvennuksen lähes kaikkiin osaston toimintoihin. Yhtenä 
näkyvänä VPK:n palveluna on ollut juhlatelttavuokraus erilaisiin yhdistystapahtumiin ja yksityisiin 
tilaisuuksiin. Myös VPK:n omien tilojen kunnostus ja ylläpito on kuulunut veteraaniosaston 
toimintaan samoin kun osaston jäsenten osallistuminen Seuralassa tehtävään talkootyöhön. Taisto 
on nykyisin myös Kosken VPK:n hallituksen jäsen.  
 
Koski-seuran hallituksen jäsenenä Taisto on ollut nyt jo seitsemän vuotta. Taiston toiminnalle 
yhdistyksissä on tyypillistä aktiivinen läsnäolo ja vahva tietoisuus meneillään olevista asioista. 
Tyypillistä on myös se, että hän ei millään tavalla korosta omaa tekemistään. Kokouksissa Taisto on 
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henkilö, joka puhuu vain tarvittaessa. Koski-seuran osalta voin todeta hänen olevan se henkilö, 
joka tarvittaessa palauttaa muiden hallitusten jäsenten, usein puheenjohtajan, liian lennokkaiksi 
menneet ajatukset hieman sarkastisella tyylillään kuitenkin myönteisessä hengessä takaisin maan 
pinnalle.  
 
Taisto on myös henkilö, joka on osoittanut, että yhdistyksessä voi toimia tänäkin päivänä 
menestyksellisesti myös ilman verkkoyhteyksiä käyttäen perinteistä matkapuhelinta. Aikaa säästyy 
älypuhelimen ja verkon selaukselta asioiden tekemiseen. 
Taisto on viime vuodet edustanut Hämeenkoskea myös Hollolan kotiseutuyhdistyksessä. Tässä 
tehtävässä Taiston käytännön osaaminen on tullut esille perinnetöissä. Taisto on osallistunut 
ahkerasti ja säännöllisesti Hollolan kotiseutumuseon rakennusten ja piha-alueiden kunnostukseen 
ja ylläpitoon. Muutama vuosi sitten käynnistynyt hautatervan valmistus sai Taistosta vahvan 
tukihenkilön. Taisto on osallistunut sekä tarvittavien pilkkeiden valmistukseen, niiden latomiseen 
sekä tervahaudan polton valvontaan. Työ on pitkäjänteistä ja kärsivällisyyttä vaativaa, jossa Taisto 
on parhaimmillaan. Poltetun tervan tarpeellisuus tuli esille Hämeenkoskellakin, kun Valkjärven 
hautausmaan läpikäytävän paanukatto tervattiin alkusyksystä. Koski-seuran puolesta kiitän ja 
uskon myös kaikkien hämeenkoskelaisten kiittävän sinua Taisto ja myös kanssasi työskenteleviä 
talkoolaisia  työpanoksesta kaikkien meidän pitäjäläisten parhaaksi.  
 
Annetaan yhteiset aplodit Taistolle ja hänen monipuoliselle työlleen hämeenkoskelaisten hyväksi. 
 


