70 v

Antero Koskinen - kauppatieteiden tohtori, MAT, merkonomi - täyttää 70 vuotta.
30.10.2020 Suomen lippu liehuu kotitilalla Keloniemessä. Merkkipäiväänsä Antero
ei muutoin juhlista. Tapansa mukaan hän on Pikkupirtillä kirjoitustyön ääressä.
Ystävien ja kumppaneiden Antero toivoo kukkien ja lahjojen
sijaan vahvistavan Liikesivistysrahastoon v. 2015 perustettua
Yrittäjyyden opetuksen ja oppimisen erikoisrahastoa.
Tiliyhteys: Nordea FI34 1572 3000 0330 43
Viesti:
Antero ja Marketta Koskisen nimikkorahasto
tai vain: ak 70 v
Antero - ystävien kutsumana Anttu - on aloitevalmis, uutta
etsivä, määrätietoinen henkilö. Läheisten kertomana joskus
kieltämättä vähän kärsivällisyyttäkin vaativa persoona. ”On
kuin kuiva taula, kipinästä syttyy. Tempaa toiset mukaansa
ja etenee rivakasti, kun muutkin toimivat.”
Anteroon voi luottaa. Mitä lupaa, sen pitää. Ehto ja edellytys
on keskinäinen luottamus. Silmäkulmassa on yleensä pilkettä,
mutta luonteesta löytyy myös särmää. ”Räsähtää ja räiskähtää,
kun jokin asia ärsyttää”. Mikäli vähättely tai vääryys painaa
päälle, esiin nousee päättäväinen, toimeen tarttuva ja oikeaan
ratkaisuun pyrkivä Anttu. ”Tosi kumppani.”
Tohtorimiekan tunnuslause on myös työn alla olevan omakirjan otsikko: Tuli tulesta syttyy!

Mistä nimet, mitä polkuja kulkenut?
Äiti Elma Aune ja isä Vilho Uljas valitsivat etunimen perheen toiselle pojalle joko historian, mytologian tai tähtikuvion perustella. Sukunimen juuri juontaa fennomanian ja kansallisen heräämisen aikaan 1800 -luvulle. Isoisä on kirjattu sukupuuhun nimellä Aleksi Kaarlenpoika Forsberg-Koskinen. Isä peri nimen Koskinen.
Antero on vanha suomalainen miehen etunimi, muunnelma kreikkalaisesta nimestä Andreas. Ehkä Evijärvellä asuvat vanhemmat löysivät nimen kuitenkin lähempää, Rannikkopohjanmaan ruotsinkielisestä nimestä Anders.
Saattaa olla niinkin, että 30 -luvun koulunsa käyneet vanhemmat olivat saaneet vaikutteita Kalevalasta. Mytologian Antero
Vipusesta, kansanperinteen mukaisesta tietäjästä, jonka voimat perustuivat tietoon ja toimet kansanomaiseen kulttuuriin ja
käytänteisiin.

Voip´ olla, että vanhemmat olivat löytäneet nimen kalenterista.
Onhan Anteron nimipäivä jo kuukauden päästä syntymästä 30.
marraskuuta. Vai olisiko äiti katsonut horoskooppia ja löytänyt
sieltä Skorpioni-pojan luonteen kuvauksen? Ehkä tämä riitti, kun
pojalle annettiin vain yksi nimi.
Niin tai näin. Vertauskuvasta poiketen Antero on kuitenkin enemmän kevään ihminen. Luonnon heräämistä ihmettelevä ja siitä iloitseva, ikuinen pikkupoika. Koivun hiirenkorvat, purot, joet, järvet ja
lintujen pesimäpuuhat virittävät pohjalaisen pojan aina.
Määrätietoisuuden esimerkkinä voi pitää Anteron monimuotoista
opinpolkua: oppikoulusta tohtoriksi. Kansakoulussa oppi vielä
innosti, lyseossa vähemmän. Oppikoulussa Ammatinvalintatestikin
antoi etäännyttävän suosituksen - instrumenttiasentajaksi. Pöliää,
tuumasi Antero. Ja lähti minkkitarhalle töihin.
Kuinka ollakaan. Rankat työt karaisivat. Antero sisuuntui. Työstä
toiseen kävi polku. Tavoitteellisesti ja itse uutta etsien. Ulkotöistä
sisätöihin oli pyrkimys. Onnistuihan se. Oli näyttöä toimeen tarttumisesta ja tunnollisuudesta - työssä kuin työssä. Siitä palkittiin.
Kannustinloukkuja ei päässyt syntymään.
Isän kuolema 1967 kosketti syvästi Anteroa. Lähtö kotoa Kokkolasta Helsinkiin kirpaisi. Irtiotto kasvatti luonteen lujuutta,
itsenäisyyttä ja itsepäisyyttä. Työt Anttilassa virittivät kaupalliseen ajatteluun. Varusmiespalvelu Vekaranjärvellä 1970 - 1971
alokkaiden erikoisjoukkueen varajohtajana havahdutti ja herätti. Yksi taukokeskustelu maastossa itseä varttuneempien lääketieteen ja kirurgian tohtoreiden ja lisensiaattien, ekonomin ja oikeusoppineen kanssa sytytti opin janon. Kompassin neula
osoitti suunnan takaisin kotiseudulle ja omalle alalle.
Tosiopinnot alkoivat Kokkolan kauppaopistossa syksyllä 1971. Tutut ihmettelivät: Miksi merkonomiksi? Antero vain
kuittasi: Hyvistä merkonomeista on aina pula. Päästötodistus 1974 oli kiitettävä. Työurat ja opinpolut etenivät sen jälkeen
rinta rinnan ja toisiaan täydentäen. Kirpeitä ja tiukkoja tilanteita riitti. Tulevassa kirjassa löytyy otteita elämän kannusteista,
mutta myös esteistä ja jarruista, aivan nokko. Antero on Myers–Briggsin indikaattorilla testattuna ENTJ – persoona, intuitiivinen ja kekseliäs organisoija. Ehkä siksi hän on selvinnyt poluillaan näinkin hyvin. Ei kuitenkaan aivan yksin. Rinnalla
on vakaasti kulkenut paras ystävä ja tukija - puoliso Marketta - jo yli 47 vuotta.
Teemajulkaisut ovat eräs yhteinen nimittäjä Anteron työelämän tuotoksista. Yrittämisen valmiutta Kauhavalla, Synteesi
Vaasassa ja Avainsektori Mikkelissä. Esimerkistä käynee myös Akateeminen yrittäjäkoulu ensimmäisenä virtuaalisena etäoppimisen väylänä koko maassa jo vuonna 2000. Taustalla on, että viestinnän ja julkaisujen tuottamisen perustaidot löytyvät
jo vuosilta 1973-1975 työssä oppimisesta Keski-Pohjanmaan kirjapainossa. Arvostettu graafikko Bo Aure`n johdatti ensin
opettajana markkinoinnin ja mainonnan juurille. Työkaverina hän antoi esimerkin luovasta ajattelusta ja toteutuksesta. Hän
kannusti myös lisäoppiin Markkinointi-Instituutissa. Häntä - ja lukuisia hyviä ystäviä elämän kiertokoulusta - on paljosta
kiittäminen. Tämän omakirja tulee valmistuessaan osoittamaan.
Kirjaa ennen on rakenteilla jotain aivan uutta: Aluefokus.fi. Aluksi Yrittäjäkoulu.fi -sivuilla, sitten omana nettikanavana.

- Ystävä hyvä. Kiitän luottamuksesta! Voi hyvin. 70 v

