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Alkusanat

Tämä on kertomus äidinpuoleisesta suvustani, se on jatkoa isänpuoleisen sukuni tarinalle Elias
ja Iida Sirénin perhehistoria (www.sarmela.net/person), jonka kuudes versio on vuodelta 2020.
Isoisäni  M. V. Uusikartano-Lehdon tarina alkaa Euran Ruosteenojan talosta, josta hänen isänsä
Kustaa Ruosteenoja-Nokki oli kotoisin, ja päättyy Poriin. Hänen elämänuransa alkoi siitä, kun
hän  nosti  kutsunnoissa  "väärän"  arvan  ja  joutui  kolmeksi  vuodeksi  Suomen  kaartiin.  Isoäiti
Mandi (Amanda) Kestilä oli Nousiaisten Nummen kylän Keskikylän talosta, vanhaa talollissukua
hänkin. Nimikyltti M. V. Lehdon asianajotoimisto näkyi vuosikymmeniä Porin Keskuspuistossa
postin talon toisen kerroksen ikkunarivissä. Isoisän sisar  Eva Nuikkinen emännöi Ali-Nuikisen
taloa Porin Ruosniemessä ja sisarensa tyttärien kautta isoisän perheellä on sukulaistaloja Porissa,
Kokemäenjoen tasangolla. Pori on lopulta suvun kaupunki. 
 Kertomuksen syntyyn ovat vaikuttaneet tätini Lyyli Lehdon ja äitini Salli Sarmelan haastattelut,
jotka nauhoitin 1980-luvulla. Haastattelut on edesmennyt vaimoni  Leena Sarmela litteroinut ja
hankkinut tausta-aineistoa kirjallisuudesta ja mm. Turun maakuntamuseosta. Tämä on ollut mei-
dän yhteinen projektimme.
 Olen saanut apua hammaslääkäri Ismo Suojaselta, joka on selvittänyt laajalti Ruosteenojan yh-
teisen kantasukumme sukuluetteloita. Ottamani DNA-testi on tuonut paljon sukulaisia Satakun-
nasta, testien perusteella Marita Pussinen Kangasalta on tehnyt isoäitini sukutaulun.  Koska su-
vun esi-isät ovat talollisia, olen saanut paljon tietoa suoraan Lasse Iso-Iivarin internetissä julkais-
tuista Satakunnan pitäjien  Talonhaltijaluetteloista.  Isoisäni isän vaiheista Honkilahdella löysin
tietoa Arvo Santosen kirjasta Haveri, Pyhäjärven tytär. Heille kaikille olen kiitollinen, näin suku-
kertomus on syntynyt. 
  Kertomuksen aineisto varmaankin vielä täydentyy ja on luultavaa, että tästäkin kertomuksesta
ilmestyy uusia verisoita. Olen tässä tarinassa kertoja, tarina on samalla oma muistelmani ja näkö-
kulmakin on minun.  Niin kuin isänpuoleinen sukuhistoriakin,  myös tämä kertomus keskittyy
edelliseen sukupolveen ja omat muistelmanikin päättyvät 1950-luvulle, nuorempia ikäluokkia on
mukana vain satunnaisesti.

Asikkalassa 1.1.2022

Matti Sarmela
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KUSTAA RUOSTEENOJA-NOKKI

RUOSTEENOJA

Ruosteenojan talo. Ruosteenojan maat ovat alkuaan kuuluneet Euran kappalaisen virkataloon
(rälssiin) ja talon varhaiset isännät ovat olleet tilan vuokraajia eli lampuoteja, talon ja sen isäntä-
väen nimi Lambo (Lamppu) on tullut lampuodin ruotsinkielisestä nimestä landbo.   Suomen maa-
tilat 1932 -teoksen mukaan Ruosteenojan talo on erotettu Lamppu (Lambo) nimisestä tilasta v.
1625 ja ollut saman suvun hallussa vuodesta 1640; perintötaloksi se lunastettiin 1775. Kun us-
konpuhdistuksen  jälkeen katolisen  kirkon rälssitilat  lopetettiin,  Lampusta  on  ilmeisesti  tullut
kruunun verotila, ja Isonjaon jälkeen se on ollut mahdollista lunastaa (1775) itsenäiseksi. Talon
varhaisin tunnettu isäntä on ollut Mikko Olavinpoika Lamppu, isäntänä 1679-1709; hänen jäl-
keensä talo on sukupolvi toisensa jälkeen siirtynyt vanhimmalle pojalle. 
 Vuonna 1930 Ruosteenojaan liitettiin Teikon kappalaisen virkatalo ja Suomen maatilat kirjan
mukaan talon pinta-ala oli vuonna 1932 kaikkiaan 220 ha, josta peltoa 75 ha, tasaista savimulta-
maata. Talossa oli kaksi päärakennusta, joista toinen oli piharati niin kuin Satakunnan taloissa;
30 lehmän navetta, viisi hevosta, 30 sikaa ja muuta karjaa; sähkövalo, traktori, sirkeli ja päre-
höylä, karjasuojissa vesijohto ja automaattiset juomakupit. 1930-luvulla niin kuin 1800-luvunkin
puolella Ruosteenoja oli Euran suuria taloja, joista nuoremmat sisarukset lähtivät hakemaan isän-
nän ja emännän paikkaa muista suurista taloista, niin kuin Kustaa Matinpoikakin.

Ruosteenojan talon isäntälinja

Mikko Olavinpoika  Lamppu. Isäntänä  1679-1709.
Riitta Jaakontytär (Brita Jacobsdotter)  k. 5.2.1721 Eura.

Mikko Mikonpoika Lamppu s. 28.9.1684 Eura, k. 9.3.1764 Eura. Isäntänä 1710-.
Riitta Henrikintytär Pruuni s. 12.2.1696 Säkylä, k. 1.12.1761 Eura. Vihitty 1730.

Heikki Mikonpoika Lamppu s. 8.3.1723 Eura, k. 26.11.1761 Eura.
Maria Antintytär Vesa s.1724 Eurajoki, k. 9.11.1794 Eura. Vihitty 15.12.1745.

Matti Heikinpoika Lamppu-Ruosteenoja s.11.2.1748 Eura, k. 13.3.1796 Eura. 
Liisa Juhontytär Björni s. 17.8.1744 Eura, k. 24.9.1814 Eura. Vihitty 2.6.1765.

Juho Matinpoika  Lamppu-Ruosteenoja s. 15.11.1766 Eura, k. 4.10.1821 Eura.
Anna Tuomaantytär Mattila s. 6.12.1768 Kiukainen, k. 2.6.1829 Eura. Vihitty 24.5.1792. 

Matti Juhonpoika Ruosteenoja s. 20.12.1794 Eura, k. 2.7.1861 Eura. Isäntänä 1826-.
Maria Juhontytär Lukkala s. 12.2.1795 Eura, k. 22.12.1880 Eura. Vihitty11.6.1818.

Matti Matinpoika Ruosteenoja s. 30.5.1822 Eura, k. 18.5.1886 Eura. Isäntänä 1859-.
Leena  Loviisa  Joelintytär  Valli-Björni  s.  22.11.1823  Eura,  k.  8.1.1906  Eura.  Vihitty
30.6.1846.
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Kalle Matinpoika Ruosteenoja s. 21.6.1855 Eura, k. 20.8.1931 Eura.            
Sofia  Wilhelmiina  Matintytär  Ollila  s.20.5.1864  Eura,  k.  29.1.1936  Eura.
Vihitty13.6.1901.                      

    Kustaan isä oli Matti Juhonpoika (1794-1861) ja äiti Maria Lukkala (1795-1880), Lukkalan
ratsutilalta Euran kirkonkylästä.  Matti Johonpojan isä oli vielä nimeltään Juho Lamppu (1766-
1821), äiti Anna Tuomaantytär Mattila (1768-1829) puolestaan kotoisin Kiukaisista.  Matilla ja
Marialla oli kuusi lasta, joista vanhin poika Matti Matinpoika  (1822-1886) sai Ruosteenojan ta-
lon 1859, hänen vaimonsa oli Helena (Leena) Loviisa Joelintytär Valli-Björni (1823-1886); Valli-
Björni oli ratsutila samassa Sorkkisten kylässä. Heidän lapsistaan vanhin poika Kaarlo (1855-
1931) sai Ruosteenojan talon ja hänen jälkeensä, vuodesta 1926 taloa isännöi hänen poikansa
Kalle Ruosteenoja. 

Matti ja Maria Ruosteenojan lapset

1. Mariana s. 31.4.1819 Eura, k. 12.5.1902 Pori mlk. Avioitui 2.8.1842. 
   Iisakki Lähteenoja-Lampola-Holmi s. 11.8.1819 Eura, k. 8.12.1867 Ulvila. Mariasta tuli
Porin mlk:n Harjunpäässä sijaitsevan vanhan Lampon eli Lampolan emäntä. Tilallinen Ii-
sakki Juhonpoika osti v. 1841 Lampolan tilan, joka 1542 oli liitetty Suomen käskynhaltija
Kustaa Fincken virkatalojen maihin. Lampolan talon nimeksi vakiintui Holmi, mutta enti-
senä aatelisen virkatalona eli rälssitilana sitä kutsuttiin myös Holmin kartanoksi. Iisakki
oli syntynyt Euran Sorkkisissa Lähteenojan ratsutilalla; hänen veljensä Kustaan vaimo oli
Ossan talon tytär Johanna. Iisakki Holmi oli valtiopäivämies ja kuudennusmies, ja edusti
vuonna 1867 valtiopäivillä Ala-Satakunnan tuomiokuntaa. Mariana oli Kustaa Nokin las-
ten täti ja otti 1899 kaksivuotiaan Eva Gunillan (”Nuikkisen tädin”) Holmiin kasvatiksi. 

2. Matti Matinpoika  s. 30.5.1822 Eura, k. 18.5.1886 Eura. Isäntä vuodesta 1859.
  Helena  (Leena)  Loviisa  Joelintytär  Valli-Björni  s.1823 Eura,  k.  1886 Eura.  Vihitty
0.6.1846. Talon  kauppakirja on päivätty 9.2. 1859, kauppahinta oli 1000 hopearuplaa. 
Lapsia 4: Fredrika Poutala s. 8.5.1850, k. 15.12.1982; Kaarlo Ruosteenoja s. 21.6.1855,
k. 20.8.1931; Maria Kouhi s. 8.3.1858, k. ?; Kustaa Juusela s. 04.02.1865, k. 22.4.1930. 
Björnin tila Sorkkisten kylässä on 1600-luvulla ollut Euran lukkari Björn Sigfridinpojan
(12.4.1659) virkatila eli rälssi, ja saanut ilmeisesti hänen mukaansa nimen Björni. 1700-
luvulla se on ollut Laihianderien pappissuvun virkatalo ja varmaankin isonjaon jälkeen it-
senäistynyt; Björni nimisiä taloja oli kolme, Kylä- ja  Valli-Björnin taloista muodostui
ratsutiloja. 

3. Johannes (Juha) Matinpoika Ossa s. 16.11.1824 Eura, k. ?  Vihitty 26.9.1950.
    Johanna Loviisa Iso-Lähteenoja s. 8.8.1826 Eura, k.? Kokemäki. Muuttivat Kokemäel-
le  Ossan taloon 1854. Vuonna 1932 Ossa oli n. 150 ha:n tila Kokemäellä aivan aseman
lähellä,  päärakennuksineen ja  kivinavettoineen samanlainen kuin Ruosteenoja ja  muut
Satakunnan talollisten maatilat. 

4. Mikko s. 29.9.1829 Eura, k. 16.12.1856 Eura.

5. Kustaa s. 13.6.1833 Eura, k. 6.2.1905 Honkilahti. M. V. Lehdon isä, muutti Harjaval-
taan Nokin talon isännäksi 1864. 

6. Fredrika s. 9.10.1835, k. 3.7.1836 Eura. 

 Lähteitä: Iso-Iivari 2005, Euran, Harjavallan  ja Porin maalaiskunnan talonhaltijaluettelot; Ismo
Suojasen laatimat sukuluettelot. Geni.
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Ruosteenojan talo 2020
Kuvat: Matti Sarmela 

                                 

                                                                             

                                                                              

 

 

Kuvat 1-4: Ruosteenojan pihapiiriä 2020-luvulla. Vanha kuva: Suomen maatilat 1932. Viimeinen
kuva: Ruosteenojan talo 1950-luvulla (Ismo Suojanen).
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Avioliitot ja sukusiteet. Sukutilat nousivat kukoistukseen 1800-luvun lopulla, jolloin Suomessa
alkoi maito- ja metsätalous, meijerit ja puutavarateollisuus. Ruosteenoja samoin kuin Lukkalan,
Björnin, Lähteenojan ja Juuselan rusthollit, Poutalan, Ollilan talot sijaitsivat kirkon ympäristössä
Eurajoen laaksossa, Lähteenoja on joen rannalla vastapäätä Ruosteenojaa. Ne olivat Euran kes-
kustasangon mahtitaloja, ja muodostivat varmaankin avioliitto- ja sukulaispiirin, jonka sisällä
järjesteltiin "naimakauppoja" ja haettiin taloihin sopivia vävyjä ja miniöitä (Ahla 1959; Lähteen-
oja; Hesso 2013). Kustaa Nokin elämänvaiheiden näkökulmasta samaan talollispiiriin on luetta-
va Kokemäen Ossan talo, Harjavallan Nokki ja Kouhia, lisäksi Kokemäenjoen varren kaukai-
sempiin sukulaistaloihin kuuluu Nakkilassa sijaitsevat Jaakkolan rustholli ja Kuritun talo, jonka
emäntä oli Nokin tyttäriä. Hänen tyttärensä Lyyli oli Lyyli-tädin hyvä ystävä ja  heidän ystävyy-
tensä jatkui vielä senkin jälkeen, kun Kuritun Lyyli oli mennyt Jaakkolan rusthollin emännäksi.
Talolliset olivat oma aviosäätynsä, se näkyy tämänkin kirjoituksen sukuluetteloissa.
   Perintötalon saanut vanhin poika joutui maksamaan sisaruksilleen osuuksia, joilla he puoles-
taan saattoivat ostaa pois muut lapset talosta, johon he tulivat isännäksi tai emännäksi.  Nuorem-
pien sisarusten tuli saada mukaansa myötäjäiset, se vaikutti osaltaan siihen, minkälaiseen taloon
he pääsivät naimisiin. Länsi-Suomessa talojen tyttäret alkoivat nuoresta lähtien valmistaa ka-
pioita, erilaisia käsitöitä, pitovaatteita, sänkyvaatteita, ryijyjä, hankkia astioita ja huonekaluja;
miniällä tuli olla mukanaan kaikkea, mitä tuleva emäntä taloudessaan ja töissään tarvitsi. Häiden
jälkeen myötäjäisiä saattoi tuoda taloon pitkä hevoskaravaani. Tyttöjen myötäjäiset olivat heidän
perintönsä, ja ennen isojakoa, jolloin yksityistä maanomistusta ei tunnettu, myötäjäiset saattoivat
olla yhtä arvokas omaisuus kuin kruunun verotalo; sen saattoi menettää ellei kolmena vuotena
pystynyt maksamaan verojaan. 
  Tyttärien kapioita, samoin kuin nuorten työkykyä, ahkeruutta ja henkisiä ominaisuuksia arvos-
teltiin herkästi, hyvään taloon emännäksi tai isännäksi pääseminen oli elämänkauden suuri saa-
vutus, josta riippui, millaiseksi tulevaisuus muodostuisi. Talollisten avioliittoja järjestelivät pitä-
jien "ammattimaiset" puhemiehet, jotka olivat selvillä siitä, mikä oli kunkin nuoren asema avio-
liittomarkkinoilla. Puhemiehet jos ketkään pyrkivät huolehtimaan, että aviopuolisot olivat sen
ajan mittapuiden mukaan tasaveroisia ja yhtä varakkaista taloista.
  Ruosteenoja säilyi suvulla ja tunnettiin 1900-luvulla edistyksellisenä maatilana, jossa oli Suo-
men ensimmäinen koneellistettu navetta. Silloisella isännällä Kalle Ruosteenojalla oli saha ja
muita hankkeita, hänen työnsä näkyi talon pihapiirissä, olipa hän saanut mainetta ravikilpailuis-
sa menestyneistä hevosistaankin. Isoisällä säilyi yhteys Ruosteenojaan, meidän suvun piirissä
Kaarlo Ruosteenoja oli ”Ruostelan tuffa”, joka vieraili isoisäni luona Porin kuudennessa osassa,
ja Kallekin piti yhteyttä porilaisiin sukulaisiinsa. 

ELÄMÄÄ EURAN PITÄJÄSSÄ

Rautakauden asuinsijoilla. Eura on Suomen vanhimpia agraaristen kyläyhteisöjen aluetta, siel-
lä esihistoriallisen ajan kuokkaviljelijät härillä kyntäen alkoivat raivata niitä peltolakeuksia, jotka
ympäröivät Ruosteenojaa ja muita Sorkkisten taloja. Mm. Luistarin ja Kirkonmäen hautojen rau-
takautinen esineistö kertoo, että Eura on ollut vaurasta hämäläistä kyläkulttuuria, sen sukujen
historia ulottuu viikinkien kaudelle, aina ajanlaskumme alkuun asti, ainakin tuhat vuotta kauem-
maksi kuin ne kirjalliset lähteet, joita on käytettävissä. Aikoinaan Eura ja Harjavalta olivat osa
Kokemäenjoen  paikallista  hallintoaluetta,  Satakuntaa  eli  Hundrade-maakuntaa,  jolla  on  ollut
omat hallintorakenteensa.  (Koivisto 1962-1966;Lehtosalo-Hilander 2000, 2001; Salo 1967)
   Siitä Eurasta, jossa tämän kertomuksen ihmiset elivät, on olemassa maisteri, teol. tri G. I. Lind-
strömin pitäjänkertomus vuodelta 1849 (Lindström 1944). Kirjassa on pitäjänkertomusten tapaan
kuvattu talonpoikaista elämää, paikallisen kansan luonteenlaatua, käyttäytymistä ja siveellisyyt-
täkin. Vuonna 1845 eli siihen aikaan, kun Matti ja Maria Ruosteenojan lapset alkoivat etsiä avio-
puolisoa, Euran pitäjän väkiluku oli 5732 henkeä. Heistä talollisia oli 46 ja torppareita 234, ren-
kejä oli taloissa yhteensä 234 ja piikoja 216; köyhiä ruotuvaivaisia oli kymmenkunta,
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renkejä  oli  taloissa  yhteensä  234  ja  piikoja  216;  köyhiä  ruotuvaivaisia  oli  kymmenkunta
kumpaakin  sukupuolta.  Muuttoliike  oli  tuolloin  jo  suurta,  ilmeisesti  Satakunnan  kaupungit
vetivät maatonta väkeä ja talollistenkin lapset joutuivat etsimään aviopuolisoa naapuripitäjistä
niin kuin Ruosteenojankin sisarukset.
   Euran pääelinkeino oli luonnollisesti maanviljely, mutta seuraavalla sijalla oli jo metsien hak-
kuu  ja  kolmantena  karjanhoito.  Tervan  ja  hiilen  polttoakin  vielä  syrjäkulmilla  harjoitettiin.
Maanviljelystä oli parantanut vuonna 1824 aloitettu Eurajoen perkaus, joka vähensi tulvia ja yö-
halloja. Lindströmin mukaan tavallisen talonpoikaistalon asuinrakennuksessa oli kolme tilavaa
tupaa: asuintupa, vierastupa ja leivintupa, ja niiden lisäksi päärakennuksessa pari kamaria, joista
toisessa asui isäntäväki. Suuremmilla tiloilla vielä 4-5 huonetta käsittävä salirakennus (piharati)
juhlatilaisuuksia varten. Asuintuvan katto ja seinät eivät olleet savuttuneita, sillä asuintuvassa
poltettiin aina kynttilöitä, kun sitä vastoin leivintuvassa ja miesten työtuvassa poltettiin päreitä. 
   Euralaisten terveydentila  oli  ylipäänsä hyvä,  vaikka pitäjää koettelivat  monet  kulkutaudit,
kuten punatauti ja mätäkuume sekä lapsia isorokko, tuhkarokko, tulirokko ja hinkuyskä; 1800-
luvun loppupuolella levisi keuhkotauti (rintatauti), joka vaivasi Kustaa Ruosteenojankin sukua.
Euralaisia  vaivasi  myös luuvalo  ja  silmäsairaudet,  jotka  johtuivat  siitä,  että  saunassa  käytiin
lähes päivittäin ja ne olivat kauttaaltaan savusaunoja.
   Aivan rutiköyhiä ei pitäjässä ollut. Köyhilläkin oli oma mökkinsä ja kunta antoi määräkapat ru-
kiita ja lisäksi kalaa tai lihaa ja vaivaiskassasta 40-50 kopeekkaa tai 1 hopearuplan juhannukseksi
ja  jouluksi.  Köyhäinhoidon perustana  oli  ruotujako.  Köyhillä  oli  tapana  käydä viljanpuinnin
aikana  talosta  taloon  pyytämässä  ”uutispuuroksia”.  Tätä  pyyntöä  eivät  isännät  kieltäytyneet
täyttämästä, sellainen oli tapa. Usein riihen ovella oli saavi tahi suurempi hinkalo uutisjyviä ja
isäntä  antoi  siitä  pari  kolme  kourallista  joka  pyytäjän  pussiin.  Talossa  saattoi  käydä  30-40
pyytäjää  yhtenä  päivänä  talossa  ja  moni  tila  jakoi  viljanpuinnin  aikana  pienissä  erissä  pari
tynnyriä rukiita. 
 Euran väestö oli kauttaaltaan suomalaista ja Lindströmin mukaan rauhallista, hyväntahtoista,
opinhaluista ja hyväpäistä, mutta toisaalta euralaisessa oli jäykkyyttä ja hitautta, luontokin oli
tyyntä ja  tasaista,  elintavat  yksitoikkoisia.  Kansanhuveja  oli  vähän,  kirkollisista  vuosijuhlista
vietettiin pääsiäistä ja helluntaita. Joulukin tunnettiin, mutta joulun erotti juhlaksi vain tavallista
runsaampi ruoka; joululeikkejä ei vielä leikitty. Juhannuskokkojakaan ei poltettu, niin kuin ei
muuallakaan Länsi-Suomessa, sen sijaan kevättulia  "helavaluja" eli helavalkeita helatorstaina tai
helluntaina.  Kevättulilla  nuoret  tanssivat  piiritansseja  viulunsoiton  tahdissa.  Kirkonmiesten
mielestä  kyläkunnissa  kyllä  meluttiin,  tanssittiin  ja  leikittiin  sopimattomia  ja  pahennusta
herättäviä leikkejä. 
   Törkeät rikokset, kuten tapot ja murhat, olivat Eurassa harvinaisia, vaikka varkauksia sattuikin
vuosittain. Lindström piti tärkeänä Euran pitäjänkirjastoa ja uskoi Suomen kansan opinhaluun,
kirjasto saattaisi vähentää joutilaan palvelusväenkin kuljeksimista ympäri kyliä sunnuntai- ja py-
häpäivinä, mikä saattaisi parantaa pitäjän siveellisyysoloja. Länsi-Suomen herännäisyys oli Sa-
takunnan pitäjissä vahva uskonnollinen liike,  ja  Eurassa syntyi 1750-luvulla hurmoshenkinen
uskonliike,  joka  sai  alkunsa  pitäjäläisiä  järkyttäneistä  tapahtumista.  Vuonna  1755  ankara
ukkosmyrsky nosti ylös kirkon katon ja seuraavana vuonna Pyhäjärvestä kuolivat kaikki ahvenet.
Nokkilaisetkin kuuluivat vanhoilliseen herätysliikkeeseen, Kustaa Ruosteenoja-Nokki on jättänyt
uskonnollisen perinteensä myös isoisääni ja hänen perheeseensä. 

Kylähäät, suuri juhla.   Länsisuomalaiset kylähäät vihkimismenoineen ja hääaterioineen olivat
talolliskulttuurin suuria tapahtumia, jotka alkoivat  yleistyä 1600-luvulta lähtien, kun luterilainen
kirkko hyväksyi tavan, että morsiuspari vihittiin kotona. G. I. Lindströmin mukaan talollisten
häihin kutsuttiin kaksi kolmesataa vierasta ja niitä vietettiin ainakin kolme päivää.  1800-luvun
lopulla häätalot alkoivat kilpailla juhlien komeudesta ja häät saattoivat kestää kaksikin viikkoa,
ensin viikon morsiamen kotona ja toisen viikon sulhasen talossa.  Pääasiassa juuri häitä varten
taloihin rakennettiin sali ja vierasraput, tai jopa erillinen vierasrakennus.
 Morsiustaloon  hääparin  ikätoverit  koristelivat  vihkinäyttämön,  vihkituvan,  se  "puettiin"
köynnöksillä,  juhlavaatteilla  ja  jopa  seinille  ylen  ympäri  ripustetuilla  peileillä.  Vihittäessä
morsiuspari  polvistui  vihkipalleille,  jotka  kulkivat  taloissa  perintönä,  ja  heidän yläpuolelleen
ripustettiin kangaskatos: morsiustaivas eli tella. Morsiamen päähän asetettiin korkea kreppipa-
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reilla ja lasihelmillä koristettu kruunu, ja sen mukaan länsisuomalaisia kylähäitä alettiin kutsua
kruunuhäiksi
  Häiden pitoon syntyi vakituinen kyläläisten avustajakunta, kuten puhemiehet ja pitokokit, jotka
saivat  "puoliammattilaisina" osan toimeentulostaan. Puhemies oli seremoniamestari, joka johti
kaikkia  häätapahtumia  yhdessä  pelimannin  kanssa,  morsiusparilla  oli  avustajia,  kuten
morsiamen pukija  eli  kaaso,  joka omisti  morsiuskruunun; hääpidot  valmisti  pitäjän hääkokki
apulaisineen ja aterialla palvelivat tarjoilijat eli kenkkärit. Lisäksi hääparilla oli omia sukulaisia
morsiustyttöinä  ja  sulhaspoikina.  Häätaloon  rakennettiin  kunniaportti,  jonka  luona  pelimanni
soitti  häämarsseja,  kun isäntä  otti  vastaa  häävieraat.  Alkuaan  1700-luvulla  pelimannit  olivat
nimenomaan hääpelimanneja,  jotka aloittivat kaikki seremoniat,  mm. häämaljojen juonnin,  ja
johdattivat vihkiparin häävuoteeseen. Pitäjän häätapoja kuvannut G. I.  Lindströmin kertoo, että
euralaisten jokapäiväisenä ravintona olivat perunat, silakat ja piimä, mutta hääpidot olivat sitäkin
suureellisemmat, niissä tarjottiin kahvia, rommia, viiniä ja hienoa tupakkaa; puulautasten sijasta
hääaterialla ruoka tarjoiltiin posliinilautasilta.  (Häistä: Suomen perinneatlas) 
   Alkuaan häät olivat koko kylän yhteinen juhla, jotka järjestettiin paljolti talkoilla, ja pidoissa
talot jakoivat ruokavaransa kyläläisten kesken. Yhteisten hääjuhlien pito oli talojen velvollisuus.
Talolliskulttuurin aikana 1800-luvulla talojen häihin alettiin kutsua vain omaa säätyä ja häihin
tuli yhä enemmän hierarkiariittejä: häävieraat otettiin vastaan arvojärjestyksessä, ateria tarjottiin
arvojärjestyksessä,  hääpuheet  ja  häämaljat  nautittiin  arvojärjestyksessä,  hevoskaravaani
morsiustalosta  kirkkoon tai  sulhastaloon ajoi  arvojärjestyksessä.  Kutsumattomat kyläläiset  eli
kuokkavieraat saattoivat kerääntyä häätalon pihalle katsomaan morsianta, ja nuorisolle häätalo
järjesti  ulos  tanssit,  mutta  1800-luvun  lopulla  häät  eivät  Satakunnassa  enää  yhdistäneet
kyläläisiä,  vaan  erottivat  kylän  yhteiskuntaluokat  yhä  jyrkemmin  toisistaan.  Torpparit  ja
käsityöläiset järjestivät vaatimattomia oman säätynsä mukaisia häitä,  ns. itselliset pitivät vain
kuuliaistanssit,  joissa morsian keräsi rahaa tarjoilemalla vieraille maksusta viinaryyppyjä. Ns.
maattoman  luokan  kasvaessa  maalaispitäjissäkin  luokkaerot  kasvoivat  ja  päätyivät  lopulta
sisällissotaan.  

NOKKI

Nokin lapset. Ruostenojan talon nuorimpana poikana Kustaa lähti etsimään aviopuolisoa ja isän-
nän paikkaa, ja päätyi  vuonna 1864 vävyksi Harjavaltaan Nokin taloon, jossa emäntänä oli tuol-
loin Liisa Kristiina Valli-Björni (s.10.1.1816, k. 9.5.1867) hänen veljensä Matti Ruosteenojan
vaimon vanhempi sisar,  ja isäntänä Josef  Juhaninpoika Nokki  (s.1817, k.  22.5.1886).  Kustaa
avioitui talon tyttären Riika (Fredrika) Josefintytär Nokin kanssa ja heille syntyi kolme lasta.
Ismo Suojasen mukaan vanhin poika maksettiin aikuisena talosta ja hän opiskeli Porissa nahkur-
iksi,  muutti  v.  1891 Viipuriin eikä hänestä ole enempää tietoja.  Kaksi lasta kuoli  nuorena ja
vaimo Riikka menehtyi 24.1.1868 36-vuotiaan Lyyli-tädin tietojen mukaan ns. lentävään keuh-
kotautiin. 

Riikan (Frederikan) ja Kustaan lapset
     1. Kustaa Nokki s. 4.5.1865 Harjavalta, k. Viipuri
     2. Johannes Nokki s. 10.4.1867 Harjavalta, k. synnytykseen.
     3. Josefiina Nokki  s. 30.4.1868 Harjavalta, k. 4.6.1876 Harjavalta

   Vuonna 1970, kolmen vuoden kuluttua Riikan kuolemasta, Kustaa meni naimisiin Kouhin ta-
lon tyttären Eeva Kristiinan (s. 1844 Harjavalta, k. 2.8.1881 Harjavalta) kanssa. Kouhin isäntänä
oli Jaakko Rietrikki (Fredrik) Heikinpoika Kouhi  (s.18.10.1838 Kiukainen, k. 6.2.1857 Harja-
valta),  ja  emäntänä  Karoliina  Vilhelmiina  Esaiaksentytär  Erkkilä  (s.  7.2.1820  Kiukainen,  k.
28.12.1896 Harjavalta). Kouhin miniä oli Kustaan veljen Matti Matinpojan tytär Maria Ruostee-
noja-Kouhi (s. 8.3.1868).  Eeva Kristiina oli isoisäni M. V. Lehdon äiti.
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 Eevan ja Kustaan lapset: 
     1. Juho Ilmari (Emil) Nokki s. 11.2.1872 Harjavalta, k. 15.5.1872 Harjavalta.
     2.  Matti Vihtoriinus Nokki-Uusikartano-Lehto s. 20.2..1873 Harjavalta, k. 12.6.1950 Pori.
     3. Eva Gunilla Nokki-Nuikkinen s. 1875 Harjavalta, k. Pori mlk.
     4, Väinö Johannes Nokki-Uusikartano-Jansson s.1877 Harjavalta, k. Hyvinkää.
     5. Henrik Ilmari Nokki-Uusikartano s.18.1.1880 Honkilahti, kuoli synnytykseen?

   Kustaan  kolmas vaimo oli Eeva Kouhin nuorempi sisar Amanda Vilhelmiina Jaakontytär Kou-
hi (s. 5.8.1851Harjavalta, k. 5.10.1930 Honkilahti), joka oli Kustaata 18 vuotta nuorempi. Avioi-
duttuaan Kustaa ja Amanda muuttivat Honkilahteen, jossa heidän lapsensa syntyivät; heidän nel-
jästä lapsestaan kuoli kolme, vain yksi tytär Hilda kasvoi aikuiseksi. 

Amanda Vilhelmiinan ja Kustaan lapset:
     1. Aino Wilhelmiina Nokki-Uusikartano s. 1883, k.1883 Honkilahti.
     2. Hilda Maria Nokki-Uusikartano-Suojanen s. 15.6.1886 Honkilahti, k. 24.2.1974 Rauma.
         Aviomies Gustaf Wilhelm Suojanen ent.  Säteri.
     3. Kalle Mikael (Karl Mikkel) Nokki-Uusikartano s.1889, k. 1892 Honkilahti.
     4. Antti Ilmari Nokki-Uusikartano s. 1892, k. 1892 Honkilahti.

  Vuonna 1882 Kustaa osti Honkilahdelta Haverin kylästä Uusikartano-nimisen tilan ja Nokin
talo myytiin Kokemäeltä tulleelle ostajalle. Miksi Kustaa muutti uuteen paikkaan, mitä Nokin ta-
lossa oli tapahtunut? Harjavallan isäntien luettelon mukaan Fredrikan isä Josef Nokki olisi ollut
talon isäntänä vv. 1839-1867 ja  Kustaa vuodesta 1868 aina vuoteen1890; vasta sen jälkeen Nok-
kiin olisi tullut uusi isäntä (Iso-Iivari 2004). Onko Nokin talo ollut myynnissä vuodesta 1982
vuoteen 1890.  Nokki  niin  kuin Kouhikin jäivät Harjavallan laajenevan keskustan alle,  mutta
1880-luvulla se ei ole varmaankaan ollut talosta luopumisen syy. Vaikuttiko talosta lähtöön ken-
ties Eeva Kristiinan kuolema 1881 ja Kustaan uusi avioliitto 1882? Joka tapauksessa, Nokin su-
vusta ei taloon tullut uutta isäntää, vaan se myytiin ulkopuoliselle. 
  Amanda ja Kustaa pitivät taloa 14 vuotta, mutta kun Kustaa alkoi sairastella eivätkä  hänen poi-
kansa Matti ja Johannes olleet kiinnostuneita talon pidosta, Uusikartano pantiin myytiin 1896.
Amanda ja  Kustaa  jäivät  syytinkiläisiksi  taloon,  Amanda eli  "Kartanon muori"  aina  vuoteen
1930. Sana kartano tarkoittaa paikallisessa murteessa 'pihaa', ei suurta maatilaa.

Harjavallan aika.  Nokin talo sijaitsee Varekselan kylässä Kokemäenjoen pohjoispuolella lähel-
lä Harjavallan keskustaa nykyisen vanhainkodin lähellä. Nokki mainitaan jo 1500-luvun asiakir-
joissa, ennen isoajakoa se oli kuninkaan lampuotitila (verotila), jonka vuokraajan tuli muiden
lampuotien kanssa vastata läheisen kosken kalastuksesta. Lampuodit toimittivat lohet Ruotsin
kuninkaan pöytään. Kustaa Vaasan aikana kalastuksesta tuli kruunun erioikeus ja talonpoikien
lohi- ja siikapadot (tokeet) saivat ulottua vain puolijokeen eli ”kruunun juopaan” asti. Kuninkaan
lampuotitiloilla oli velvollisuus rakentaa vuosittain kruunun padot ja huolehtia kalanpyynnistä.
Nokki kuului Värkin lahkoon, joka huolehti Pirilässä olevasta kruununtokeesta; lahkoon kuului
kaikkiaan 22-25 taloa. (Itkonen 1978.)
   Kokemäenjoessa on koskia ylhäältä Näyhälän kylästä Lammaisten kylään alajuoksulla, ja Har-
javallan taloilla, myös Kouhilla, oli kalastusoikeuksia Lammaistenkoskessa. Myöhemmin, kun
Ruotsin vallan aikaiset lampuotitilat itsenäistyivät, kalastusoikeuksista tuli paljon riitoja, mutta
vasta 1870-luvulla kalastuskunnan talot vapautettiin kokonaan vanhoista velvollisuuksistaan ja
oikeuksistaan.  Pitäjänhistorioiden mukaan kosket hallitsivat kirkonkylän äänimaisemaa ja niiden
kohinasta oli tapana ennustaa säiden muutoksia.  
  Harjavallassa käytiin 1800-luvuin lopulla riitoja myös maanteiden ja siltojen rakentamisesta
joen eri puolilla olevien kylien kesken. Mainittakoon, että  Kustaa Nokki valittiin joen pohjois-
puolen tilallisten ehdokkaaksi ja hän sai äänestyksessä 1131 ääntä, kun  eteläpuolen ehdokas
Kustaa Tolvi sai vain 384 ääntä. Kustaan puoli voitti, silta rakennettiin nykyiselle paikalleen ja
joen pohjoisrannalla oleva tie tuli yleiseksi maantieksi. Myöhemmin liikenteen pääväylät  ovat
siirtyneet joen eteläpuolelle.
    Vanhin tieto Nokin talosta on vuodelta 1469, silloin Ulaff Nokke oli Kokemäen käräjillä syyt-
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Nokin talo Harjavallan Varekselan kylässä v. 2022.

Taloa pitää 95-vuotias isäntä Pauli Nokki, joka kuuluu Kustaa Ruosteenoja-Nokin jälkeen 
vuonna 1891 omistajaksi tulleeseen sukuun.
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teessä, ja myöhemminkin Nokin isäntiä on sakotettu mm. verojen viivästymisestä. Vuonna 1551
Clemet Nocki tuomittiin siitä, ettei hän ollut perustanut humalistoa, vaikka kuninkaan käsky niin
vaati. Käräjäasiakirjojen mukaan Nokin talossa oli 1500-luvulla yleensä yksi hevonen, pari veto-
härkää, pari kolme lehmää ja kymmenkunta lammasta; talot elivät omavaraistaloutta ja ainoat
tuotteet, joista saatiin rahaa verotusta varten, olivat lohi ja olut.  
  Kouhin talo on sijainnut Pirkkalan kylässä Kokemäenjoen pohjoispuolella lähellä Nokkia. Kes-
kiajan lopulla Pirkkalassa oli 8–9 taloa ja se oli taloluvultaan Kokemäen pitäjän viidenneksi suu-
rin kylä, ja sijaitsi alun perin Myllyojan ja Kokemäenjoen väliin jääneellä niemekkeellä.  Keski-
ajalla Pirkkalan kylää ovat hallinneet virkamiesten verovapaat palkkatilat, mm.  käskynhaltijan
Gustaf Fincken rälssi, mutta mm. Kouhin verotalo on ainakin vuodesta 1547 ollut samalla suvul-
la; 1800-luvulla se on arvioitu 5/8 manttaalin taloksi (Iso-Iivari). Isojako tehtiin Harjavallassa
1783, jonka jälkeen talo on voitu vuoden 1789 yhdistys- ja vakuuskirjan mukaisesti lunastaa pe-
rintötilaksi. Harjavallassa ei enää ole Kouhin maatilaa ja Nokkikin on perikunnan metsäyhtiö.

UUSIKARTANO

Haverin kyläkirja.  Isoisä M.V. Lehdon sukutarina sai uuden käänteen, kun löysin Arvo
Santosen  Haveri-kirjasta  luvun  ”Kustaa  Nokki  Uudenkartanon  isäntänä”  (Santonen
2005).  Sitä  ennen  ei  isoisän  nuoruuden  kotitalosta  ollut  juuri  mitään  elävää  tietoa.
Kirjassa kerrotaan Kustaan talokaupoista  ja  eläkkeistä  eli  syytinkeistä,  joita  talon vanhat
isännät  ja  emännät  vaativat  itselleen.  Uudenkartanon  syytinkiasiat  ovat  herättäneen
huomiota Haverin kylässä ja niistä on kerrottu myös suvun piirissä.
  Haveri kuului alkuaan (1300-luvulla) Köyliönkartanoon, Turun piispan kirkolliseen räls-
siin, ja kun siitä uskonpuhdistuksen jälkeen 1500-luvulla tehtiin kuninkaankartano, Ha-
veriin  perustettiin  kruunun  virkamiesten  palkkatila;  1600-luvulla  ruotusotalaitoksen
aikana siitä tehtiin upseeriston palkkatila eli puustelli. Se oli isoonjakoon asti Haverin
ainoa maatila, jota viljelivät pääasiassa vuokralaiset eli lampuodit. Isossajaossa 1783
puustelli  jaettiin  kahtia,  joista  toinen  puoli,  Vähä-Haveri  (½  manttaalia),  annettiin
kruunun uudisasukkaille. Vähä-Haverin kruununtilalle syntyi kaksi uudistaloa: Rantala ja
Uusikartano,  josta  saatettiin  käyttää  myös lyhennystä  Kartano;  muut  uudistilat  jäivät
kruunun torpiksi. Uudenkartanon isäntä sai vuonna 1812 talonsa lunastettua perintöti-
laksi (Santonen 2005, 47- (54).  
  Kun Kustaa ja Amanda Nokki ostivat Uudenkartanon tilan 1891, sitä oli sama omistaja-
suku viljellyt vasta kaksi sukupolvea. Talon pinta-ala oli  131 ha (¼ manttaalia) ja he
maksoivat siitä 11000 Suomen markkaa kullassa. Kauppaan kuului irtainta  vain hevo-
nen, hevoskiertotappuri (puimakone), tuulimylly ja ladollinen heiniä, rasitteena talolle tuli
edellisten omistajien syytinki, paikallisella nimellä kaasi. Edelliset omistajat vaativat mm.
salin  asuakseen  sekä  puodin  eli  aitan  ja  maata  viljeltäväkseen:  ”Maanviljelystä
Puutarhasta  Humaliston  tausta,  vainionalusta  nimisestä  pellosta  8san  sarkaa  talon
Puoleiselta  ääreltä,  Kupenan  pellosta  kolme  sarkaa  Vähän  pitkänhuhdan  veräjältä
alaspäin, Mikolan kotovainio ja rantahuhdan pelto ja niittu, ja talon valmiiksi reedattuun
maahan 4jä Nelikoa Perunaa kylvöön” (Santonen 2005,129-) ). 
 
Isännästä syytinkiläiseksi. Kustaan isännyys jäi lyhyeksi, sillä hän oli vanha ja ehkä
sairaalloinenkin. Kun Kustaan pojat eivät halunneet jatkaa talon pitoa, Uusikartano pan-
tiin myytiin 1896.  Kokemäeltä tulleen ostajan kanssa kauppaa hierottiin viikon päivät ja
väkeviäkin nautittiin, mutta kun päätöstä ei näyttänyt syntyvän, kehotettiin ostajan kyyti-
miestä, talollisen poika Juho Oskar Juhonpoika Kylä-Hyörää Villiön kylästä Kokemäeltä
ostamaan Uusikartano. Juho Hyörä tekikin kaupat ja maksoi 1000 markkaa vähemmän
kuin Kustaa oli maksanut, mutta tämänkin kaupan päälle tulivat Kustaan ja hänen vai-
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monsa kaasit;  kauppakirjan  mukana oli jo  kolme entisten omistajien eläkekirjaa,  jotka
rasittivat uutta omistajaa melkein hänen koko isännyytensä ajan.  Asunnokseen Nokit
vaativat  ”salin,  takamaisen  puodin,  osan pakaritupaan  (leivintupaan) Saunaan  ja
kellariin”. Varsinainen kaasi oli  3 hehtolitraa ja 35 litraa rukiita sekä 1 hehtolitra ja 65
litraa ohria vuodessa. Toiseksi ”litra Maitoa, joka päivä ehetän maitoa tahi 10 penniraha
litralta  jos  ostaja  halua”.  Neljä  kapanalaa piti  olla  ”valmiiksi  pruukattua  peltoa touko
kylvöksi paikassa missä talo ittekin viljele”. Neljä lammasta piti ruokkia talon lammasten
joukossa, polttopuut ”talon kotopinosta” sekä ”osa puutarhasta humalistosta päin aita
kymmenen syltää ja toiselta päin aita seitsemän syltä”. Koska ostaja sai talon mukana
”yhden mustan Hevoisen, tuulimyllyn, viskurikonen ja uuden Heinäkrinnin rekinensä”,
niin tähän sisältyi  ehto, että ”myyjät saavat hevoista kirkolle, yksi reisu kaupunkiin ja
yksi  vieras reisulle”.  Ja kun talonkauppa tehtiin heinäkuussa, sisällyttivät myyjät tähän
kohtaan  vaatimuksen, että he saivat melkoisen osan ”suvisista kasveista riihittämisen
aikana”, nimittäin 8 hl ja 25 l rukiita ja saman verran ohria, sekä 24 hl ja 24 l kauroja ja
rahassa 30 markkaa.  Samalla sovittiin, että halutessaan ostaja voi rakentaa edellisen
omistajan leskelle Fredrika Adamintyttärelle ”yhden pirtin, kyökin ja kamarin” mökin, niin
hän luopuu salirivistä. Mökissään Fredrika eli vuoteen 1914 asti, 93-vuotiaaksi; hänen
jälkeensä siinä asui Amanda Nokki-Honkanen vuoteen 1930. 

   Kustaa kuoli 1905, mutta Amanda eli 25 vuotta kauemmin
ja riiteli  Juho Hyörän kanssa saamisistaan. Kerrotaan, että
kun sopimukseen kuului hevonen, jolla Amanda olisi päässyt
käymään  rippikirkossa,  isäntä  toi  hevosen  muttei  rekeä,
koska siitä ei papereissa mainittu mitään. Amanda oli paljon
tyttärensä luona Euran Suojasella ja vaati, että sinä aikana
maitolitra  päivässä  oli  korvattava  rahana. Hän  meni  uusiin
naimisiin  1908  ja  muutti  Köyliöön,  mutta  jäi  uudestaan
leskeksi ja palasi 1912 takaisin Uuteenkartanoon.

   
Kartanon muori, Amanda Vilhelmiina Nokki-Honkanen. 

  Santosen kyläkirjassa vanhimmat haverilaiset muistavat vielä Kartanosta Aaltoselle
päin menevän tien varressa mäellä pienen kahden huoneen ”Kartanon muorin mökin”,
jossa Amanda Honkanen eli  kuolemaansa, vuoteen 1930 asti. Uudenkartanon syytinki-
asiat herättivät paikallista huomiota ja niistä on säilynyt kertomuksia, lopulta isoisänkin
oli  ryhdyttävä  sovittelemaan  äitipuolensa  eläkeasioita  käräjillä.  Suvussa  säilyneen
tiedon  mukaan  Kustaan  kolmas  vaimo  kohteli  huonosti  aikaisemmasta  avioliitosta
syntyneitä  poikapuoliaan  ja  hemmotteli  omaa  tytärtään;  hänelle  laitettiin  parempaa
ruokaakin kuin pojille.  Amanda oli  ilmeisesti  hyvin  seurallinen,  sillä  hänen kerrotaan
olleen ahkera kulkemaan kylillä ja hänellä oli tapana aina leivottuaan viedä lämpimäis-
leipiä kaikille naapureille. 

Uudenkartanon lapset. Kustaa Nokki oli kolme kertaa naimisissa ja sai kaikkiaan 12
lasta, joista viisi kasvoi aikuisiksi. Vanhin poika Matti Viktoriinus Uusikartano (1873-
1950) kävi kansakoulun ja oli isänsä apuna talon töissä, kunnes 1895 nosti armeijan
kutsunnoissa "väärän" arvan ja määrättiin kolmeksi vuodeksi Suomen kaartiin. 
 Kutsuntapapereissa todetaan, että ”talollinen Kustaanpoika Matti  Viktorinus Uusikar-
tano, s. 20/2 1873, Honkilahden Haverin kylästä on uskontunnustukseltaan luterilainen,
käynyt rippikoulun, rokotettu, maineeltaan puhdas, ei nainut, lukee ja kirjoittaa. Pituus
169 cm, paino 63 kg. Kelpaa sotapalvelukseen. Ulosotettu arpa.” Viiva merkitty kohtaan
haluavaisuus kaartin pataljoonassa palvelemaan. 
  Isoisän toinen etunimi on harvinainen; Viktorinus oli egyptiläinen marttyyri, joka kuoli
250-luvulla. Nimi oli almanakassa vuoteen 1882 heti Matinpäivän jälkeen 25.2. ja siitä
se on ehkä osunut vanhempien silmään. Armeijaan jouduttuaan ja kun Uudenkartanon
taloakin alettiin myydä, Matti Viktoriinus otti sukunimekseen  Lammaslehto talon mailla
olleen kauniin lammaslaitumen mukaan, mutta armeijassa se lyhentyi nimeksi Lehto.
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Ylempi kuva: Suomen Kaartin Turun tarkkampujapa-
taljoona kasarmin  kentällä.  Museovirasto.  Historian
kuvako-koelma. Atelier Imatra 1901-1902.

Alempi kuva: Pataljoonan talvimanööverit. Sotamuseo. Atelier Imatra 1902.
Vasen kuva:  Aliupseeri  M.V.  Lehdon kotiuttamiskuva 1899,  otettu  Lappeenrannassa
ilmeisesti kaartin loppuharjoitusten jälkeen. Kuvan ottaminen kuului kaartin perinteisiin. 

       Eva Nuikkinen, o.s. Nokki, Nuikkisen talon emäntä. 

    Kustaan ja Amandan tytär Eva Gunilla Nokki (1975) pääsi
2-vuotiaana  tätinsä  kasvatiksi  Lampolan eli  Holmin  taloon;
Holmin emäntä oli Kustaan vanhin sisar Mariana. Lampola-
Holmin talo Porin mlk. Harjunpäässä oli vanha rälssitila, jota
yhä  nimitettiin  kartanoksi.  Eevasta  kerrotaan,  että  häntä
pidettiin "Holmin Eevana" ja kasvatettiin talon muiden lasten
joukossa.  Hän  meni  naimisiin  Nuikkisen  talon  isännän
Vernerin kanssa ja tunnettiin suvussa Nuikkisen tätinä.  

  
 
Jussi Jansson

  Väinö  Johannes (Jussi) Uusikartano (1877)  oli  etevä
koulussa ja  suoritti  keskikoulun ”noin vain”,  kuten Lyyli-täti
asian ilmaisi,  ja kävi  vuosisadan vaihteessa Turussa teolli-
suuskoulun. Haverista lähdettyään Johannes otti sukunimen
Jansson. Hän katsoi jo silloin, että menestyäkseen suomalai-
sen maalaispojankin piti ruotsalaistua, opetella  ruotsin kieli
ja muuttaa sukunimensäkin ruotsalaiseksi. Nimi Jansson on
otettu isän nimen mukaan, Kustaata nimitettiin perhepiiriksi
Janneksi. Jussi loi uransa rautateillä niin kuin isänpuoleisen
isoisäni Elias Sirénin pojat.

         Hilda Suojanen 

  Kustaan kolmannesta avioliitosta syntynyt tytär Hilda Maria
Uusikartano  (1886-1974) jäi  äitinsä luokse Haveriin ja sai
uuden sukunimen Honkanen, kun Amanda meni Köyliöön uu-
siin  naimisiin  1908.  Kustaa oli  tehnyt  testamenttinsa  Hilda
Marian hyväksi veljensä Kalle Ruosteenojan luona. Avioidut-
tuaan Mariasta tuli emäntä Euraan Suojasen taloon.
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  Viides Kustaan lapsista on hänen ensimmäisestä avioliitostaan Fredrika Nokin kanssa
syntynyt Kustaa (s. 4.5.1865), joka hankki nahkurin ammatin ja muutti 1891 Viipuriin.

Uusikartano  
Vuonna 2020

 

 Uudenkartanon  pihapiiriä  Kartanon-
tien varrella. Viimeisessä kuvassa nä-
kyy ”kartanon muorin” syytinkitalo. 
   
  Myös Santosta ihmetytti, miksi Kus-
taa muutti Haverin metsäkylään, jossa
pellot  olivat  huonompilaatuisia  kuin
Harjavallan maat, talokin pienempi ja
entinen  isäntäväki  syytinkeineen  läs-
nä.  Uudenkartanon  talosta  ei  ole
käytettävissäni  vanhoja  valokuvia,
mutta2000-luvulle säilyneet rakennuk-
set  ovat  Euran  taloihin  verrattuna
vaatimattomia. 

  Päätalossa  ei  ole  vierasrappusia,  ja  syytinkiläisten  "sali"  on  ilmeisesti  tarkoittanut
piharatia eli vierasrakennusta. Kivinavetta on pieni, nähtävästi 10-15 lehmälle. Kustaan
jälkeen talo on muutaman kerran vaihtanut omistajaa, jossakin vaiheessa siellä on ollut
suuri kalkkunakasvattamo; nykyisin talon pihapiiri on kesäpaikkana. 
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EVA NUIKKINEN

Nuikkisen täti.  Eeva Gunilla Nuikkinen, o.s. Nokki (s. 29.1.1875, k. 10.6.1959), jonka hänen tä-
tinsä Marianne Holmi (Ruosteenoja) otti  kasvatiksi Holmin taloon, meni naimisiin J. Fredrik
Nuikkisen kanssa (s.18.7.1873, k. 18.4.1909) ja hänestä tuli Ali-Nuikkisen talon emäntä Porin
Ruosniemeen.  Nuikkisen talo sijaitsi Ruosniemen aseman lähellä Kokemäenjoen tasangon poh-
joisreunalla, muinaisen rantakallion alla. 

 

 

 

Vasemmalla Fredrik?, Eva ja Esteri. 
Oikealla ylhäällä Nuikkisen täti vanhem-
miten, alakuvassa Esterin kanssa. 

 Eva ja Fredrik Nuikkisella oli viisi lasta, yksi poika ja neljä tytärtä, heistä neljä kuoli lapsina ai-
vokalvon tulehdukseen, jonka taustalla arveltiin olevan isän keuhkotauti. Ainoa eloonjäänyt oli
Ester Helena (s. 6.1.1904), ja kerrottiin, että hän halusi väkisin nukkua sairaan isänsä vieressä ja
nukkui silloinkin, kun isä sai ankaran verensyöksyn ja kuoli,  kaivettiin sängystä yltä päältä ve-
ressä. Myöhemmin Esteri peri Nuikkisen talon ja hänestä tuli Kuurin talon emäntä.
 Nuikkisen täti oli 36 vuoden vanha, kun hän jäi leskeksi. Suurta taloa oli vaikea naisihmisen pi-
tää ja täti meni uusiin naimisiin renkinsä kanssa. Mies oli maanviljelyskoulun käynyt Oskar Wer-
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ner Jaakkola (s. 18.1.1885, k. 18.8.1960) läheisestä Päkärän talosta. Hän oli suurikokoinen ja tu-
keva mies, 11 vuotta tätiä nuorempi, ahkera maanviljelijä, joka nosti Nuikkisen talon pellot ku-
koistukseen. Uuden miehensä kanssa Eva-tädillä oli tytär Toini Gunilla (s. 30.10.1917), josta tuli
Ruosniemessä sijaitsevan Mäki-Hokkosen talon emäntä.
 Nuikkisen talon metsää ei oltu koskaan myyty, ja oli yleisesti tiedossa, että tyttärien mennessä
naimisiin, Nuikkisen täti myi vihdoin metsäänsä ja antoi kummallekin rahat, jolla niin Kuurin
kuin Mäki-Hokkosen talo lunastettiin muilta perillisiltä. Koska Nuikkinen oli perintötalo, tyttä-
ristä Esteri sai koko talon, mikä herätti katkeruutta. Eva-tädin toinen mies ei hänkään perinyt mi-
tään ja kuolikin sitten syöpään melko pian, vuoden kuluttua vaimonsa jälkeen.

Nuikkisen talo 1930-luvulla.
 
 Nuikkinen oli lähes ½ manttaalin
talo.   Vuonna  1932  sen  pinta-ala
oli 190 ha, josta metsää yli 140 ha
ja peltoa 38 ha, vanhaa merenpoh-
jaa.  Kivinavettaan  mahtui  30 AY-
lehmää, talliin 7 hevosta; navetassa
oli tuolloin vesijohto ja automaatti-
set juomakupit. 

Ennen isoajakoa (alkoi 1772) Ruosniemen kahdeksan kruununtilaa ovat olleet Porin rykmentin
puustelleja tai hevostiloja. 

  Nuikkisen täti oli pienikokoinen, mutta ahkera työntekijä ja tarkka emäntä, joka piti kurissa pal-
velusväkensä ja molemmat aviomiehensä, ja eli  hyvin vanhaksi.  Iltaisin työpäivän jälkeenkin
palveluskunnan piti tehdä käsitöitä. Talo oli kuitenkin pidetty työpaikka, sillä täti oli tunnettu sii-
tä, että työväellä piti olla hyvä ruoka, lihaa ja voita oli aina pöydässä. Hänen mukaansa niiden,
jotka tekevät työtä, on saatava hyvää ruokaa. Lisäksi koko talon väki söi aina samassa pöydässä.
Se oli talolliskulttuurin kukoistusaikana harvinaista. 
 Tädin kuoltua ja tyttärien avioiduttua Ali-Nuikkinen jäi vuokralaisille ja lopulta myytiin. Talon
kivinavetassa  on ollut monenlaista liiketoimintaa, mm. autokorjaamo niin kuin usein tyhjilleen
jääneissä kivinavetoissa, nykyisin siellä toimii Karhulinnan jäätelötehdas.
  Lyyli-tädillä ja äidilläni oli läheiset välit Esteri Kuuriin ja meille Timon kanssakin Kuuri oli
läheinen  sukulaistalo,  jossa  paljon  kävimme.  Kuurin  pojat  olivat  meidän  ikäluokkaamme  ja
pikkuserkkuja. Kuurin Heikistä tuli voimistelun opettaja, Jukka oli armeijan lentäjä, mutta putosi
1953 surullisen  kuuluisalla  Vihuri-harjoituskoneella  metsään lähelle  kotitaloaan,  Timosta  tuli
Porin meijerin johtaja, Matti opiskeli eläinlääkäriksi ja Annikki peri kotitalonsa.  
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  Kuurin talon päärakennus. Talo on tyypillinen  satakuntalainen umpikartano, jonka pihapiirin
Museovirasto on kokonaisuudessaan suojellut. (kuvat: Mikko Jokinen 20219.)

  Kuurin talo sijaitsee sekin Kokemäenjoen tasangon reunalla, pinta-ala on 140 ha, josta peltoa 
57 ha; 30 lehmän navetta vuodelta 1863 ja 8 hevosen talli. Tässäkin talossa isäntäväki teki työtä, 
palveluskuntaa oli muonamiehen perhe, joka oli talossa vuosikymmeniä ja asui erillisessä talos-
sa, sekin on suojeltu.

 

JOHANNES JANSSON

Janssonin setä.  Väinö Johannes  Jansson (s.  1877),  josta  käytettiin  etunimeä  Jussi, suoritti
1900-luvun taitteessa tutkinnon Turun ruotsinkielisessä teollisuuskoulussa ja valmistui rakennus-
linjalta erikoistuen sitten rautateille. Teollisuuskouluja oli 1885 perustettu  kuudelle paikkakun-
nalle ja  ne olivat kaksivuotisia.  Janssonin setä, niin kuin häntä nimitettiin, oli aluksi ilmeisesti
maanteiden rakennustöissä mm. Nousiaisissa, jossa isoisä tapasi Keskikylän Mandin.        

 Teollisuuskoulun  käytyään  hän  pääsi  töihin
rautateille  ensin  Turun seudulle,  missä  ja  on
saattanut jossain vaiheessa olla tilapäisesti Tu-
run  rahtiaseman  päällikkönäkin.  Sen  jälkeen
hän meni Hyvinkään ja Porvoon väliselle yksi-
tyiselle rautatielle, joka oli rakennettu vuosina
1872–1874, ja toimittuaan ensin asemapäällik-
könä hänestä tuli  koko rataosaston päällikkö.
Porvoon sivuradan toimisto sijaitsi Hyvinkääl-
lä. Ilman ruotsin kielen taitoa hän tuskin olisi
noussut urallaan säätyläisluokkaan, joita rauta-
teiden asemapäälliköt siihen aikaan olivat.

Janssonien hääkuva? 

 

 

  Janssonin sedän vaimo oli maanviljelijän ja majatalon pitäjän tytär Parikkalasta Suomen puolel-
ta ja heillä oli Terijoella venäläistyylinen pitsihuvilakin. Hyvinkäällä setä tunnettiin taiteilijoiden
mesenaattina, hän osti ja sai taiteilijoilta tauluja (viina)velkojen maksuksi. Lyyli-tädin kertoman
mukaan hänellä on ollut aika suuri taidekokoelma, johon kuului myös ”kansallistaiteilijoiden”,
mm. Pekka Halosen ja Tyko Sallisten tauluja.
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Janssonin setä 50 vuotta. Virkamiesperheen sali huonekaluineen ja kristallikruunuineen. Synty-
mäpäivälahjoiksi on tullut mm. kirjoja.
  

 Vasen kuva esittänee Janssonin setää suojeluskuntalaisena, rautatien virkamiehenä hänen kuu-
lui liittyä suojeluskuntaan.
 Oikeanpuoleisessa  kuvassa  Porvoon  rataosuuden  päällikkö  Johannes  Jansson  apulaisensa
kanssa työpaikallaan Hyvinkäällä.
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   Janssonin setä oli humoristi ja kujeiden tekijä, sukunimikin taisi olla jotain velmuilua. Lyyli-
täti kertoi hänen tempuistaan. Hän oli setänsä luona vierailulla, kun tämä oli kutsuttu paikallisen
pankinjohtajan huvilalle saunan vihkiäisiin, ja otti Lyylin mukaansa pakottaen tämän istumaan
moottoripyöränsä sivuvaunuun. Juhliin mentäessä Jussi-setä pysähtyi johonkin huutokauppatilai-
suuteen ja huusi taikinapytyn, mutta heitti sen sitten maantien ojaan. Erään kerran hän osti Porin
torilta 50 kappaletta kukkopillejä, jakoi ne Hyvinkään asemalla pikkupojille ja käski heidän soit-
taa yhtä aikaa. 
  Jussi Janssonilla ja hänen vaimollaan oli yksi poika Erkki, joka sairastui lapsena polioon ja kuo-
li 25 vuotiaana. Vanhemmiten Janssonin setä alkoholisoitui, lisäksi hän meni mukaan liike-elä-
mään, mm. sahayritykseen, joka teki konkurssin, ja menetti omaisuutensa. Pikkuhiprakassa hän
oli ostanut kaikenlaista, sen sahankin, vai oliko niitä lopulta kaksikin. Kohta 50 vuotta täytet-
tyään hän sitten jollakin ravintolamatkalla vilustui, sai keuhkokuumeen ja kuoli. Hänen vaimon-
sa yritti miehensä kuoleman jälkeen asua talossa, jossa kaikki oli ulosmitattu, jokainen taulukin,
mutta palasi sitten Parikkalaan.

HILDA SUOJANEN

Uudenkartanon nuoriin kuului myös Kustaan ja Amandan tytär Hilda Maria, jonka äiti jäi Have-
riin asumaan Kartanon muorina, talon eläkeläisenä. Hilda Maria Ruosteenoja-Nokki (s.15.7.1886
Harjavalta, k. 24.2.1974 Rauma) oli naimisissa Kustaa Vilho Kustaanpoika Suojasen (o.s. Säteri)
kanssa (s. 17.10.1888 Säkylä, k. 2.11.1956 Rauma) Euran Sorkkisten kylässä. Hildalla ja Kus-
taalla oli neljä lasta: 1. Vilho Villiam s. 4.7. 1912 Eura, k. 24.7.1941 Lunkulansaari, Salmi. 2.
Toini  Elisabet  s.  4.10.1914 Eura,  k.  29.1.2003 Laitila.  3.  Tyyni  Ilona  s.  22.8.1918 Eura,  k.
2.8.1955 Rauma. 4. Kustaa Asseri s. 17.7.1921 Eura,k. 24.9.1943.  Hilda Marialla oli myös en-
simmäisestä avioliitosta tytär Aino Nordmann.

Hilda ja Kustaa Suojasen perhe 1938. Keskellä Hilda ja Kustaa, oikealla Irja (o.s. Virta) ja Vil-
ho Suojanen sekä lapset Ismo Johannes ja Raimo Antero, takana Toini ja Tauno Perkkola, joiden
poika Pekka istuu mummunsa sylissä, vasemmalla Tyyni (Koivula) ja Asseri Suojanen. 
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MATTI UUSIKARTANO-LEHTO

KESKIKYLÄ

 
Keskikylän Mandi. Armeijasta päästyään isoisä oli  Turussa Kakolan vanginvartijana
kaksi vuotta (1899-1900), Jussi-velikin kävi tuolloin Turun teollisuuskoulua ja asui hänen
luonaan. Nousiaisten kirkossa kuulutettiin 4., 11. ja 18. päivänä marraskuuta 1900 avio-
liittoon ”vartija  Matti  Viktoriinus Lehto Turusta ja ent.  talollisen tytär  Vendla Amanda
Kestilä Nummen Keskikylästä tästä seurakunnasta”, sekä ylkä että morsian olivat kir-
kossa läsnä. Kastekirjojen mukaan isoäiti  Mandin vanhemmat olivat talollinen Sakari
Jaakonpoika ja hänen vaimonsa Justiina Vilhelmiina Kallentytär Nummen Keskikylästä.
Häät varmaankin pidettiin morsiamen kotona Keskikylässä heti kuulutusten jälkeen, sillä
25.11. 1900 neiti Vendla Kestilä muutti Nousiaisten seurakunnasta Turkuun.
  Lyyli-tädin kertoman mukaan isoisä oli veljensä Jussin apuna Nousiaisten Nummen
kylässä, kun siellä rakennettiin siltaa tai maantietä. Jussi oli kortteeria Keskikylässä ja
siellä isoisä Matti varmaankin tapasi talon tyttären. Keskikylän Mandi oli hyvin vaalea ja
kaunispiirteinen tyttö, isoisä puolestaan tumma, mustatukkainen. Isoäiti Mandista kerro-
taan, että hänellä oli kaunis lauluääni, minkä vuoksi hän toimi veisuunjohtajana seurois-
sa ja muissa hartaustilaisuuksissa. Hiukan kylässä oli ihmetelty, kuinka Keskikylän Man-
di sellaisen mustan puoliherran otti.  
 
                                                  Vendla Amanda Kestilä (rippikoulukuvassa)

  Keskikylässä oli kolme tytärtä Hellin, Matilda eli Tilda
ja Vendla Amanda eli Mandi. Heistä Hellin oli Lyyli-tädin
kertoman  mukaan  kaunein. Kerrottiin, että  häntä kävi
kosiskelemassa ”Mietasten kartanon” isäntä, mutta Hel-
lin kuoli yhtäkkiä  21-vuotiaana. Jos  kysymyksessä oli
todella Mietoisten Saaren kartanon isäntä, hän olisi il-
meisesti  ollut  Saaren  puustellin  haltija  merikapteeni
Ivan Aleksander Aminoff. 
  Talossa oli päärakennuksen ohella sivurakennus, pik-
kurivi, jossa tyttärillä oli oikeus asua siihen saakka, kun-
nes menivät naimisiin; perinnöksi he olivat saaneet ku-
kin 3000 markkaa. Tilda oli koulutukseltaan diakonissa
ja eli naimattomana kotitalossaan vanhuuteensa saak-
ka. Hän oli ankara uskovainen ja kuului Länsi-Suomen
rukoilevaisiin.

  Kerrotaan, että Tilda meni joka sunnuntaiaamu talon tupaan ja luki siellä Olaus Svebi-
liuksen katekismuksen saarnoja ja pani piiat kuuntelemaan. Tildan elämä päättyi hiukan
traagisesti. Talon emäntä halusi, että seurakunta alkaisi jo viimeinkin huolehtia hänen
asumisestaan, ja kun heidän poikansakin oli menossa naimisiin, hän otti Tildalta pois
pikkurivin asunnon. Seurakunta hankkikin Tildalle asunnon, mutta tämä ei elänyt siellä
kuukauttakaan ennen kuin kuoli aivohalvaukseen. 
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Matin ja Mandin hääkuva 18.11.1900. 

  Keskikylän talo sijaitsee keskellä tiheään ra-
kennettua Nummen kylää, joka on Nousiaisten
suurin  kylä.  Talo  on  ollut  nykyisellä  suvulla
vuodesta  1740.  Vuoden  1938  maatilakirjan
mukaan talon pinta-ala oli supistunut 36 heh-
taariin, josta peltoa oli 12 ha; isoäidin aikana
siellä oli  15 lehmää. 1900-luvun alussa talon
sai  tyttärien  eno  Kosti  Keskikylä,  hänen jäl-
keensä vuodesta 1938 Aimo Keskikylä ja hä-
nen vaimonsa Hilda o.s. Pelto-Uotila.   
 Tyttäret  käyttivät  sukunimeä  Kestilä,  se
johtui  ehkä  siitä,  että  he  olivat  sukua
Kestilöille, mm. Henrik Kestilälle, jonka Tu-
russa sijainneesta kangaskaupasta hänen
poikansa Heikki kehitti Suomalaisen Puki-
mon, myöhemmin Kestilänä tunnetun vaa-
tetehtaan ja pukimoketjun (1911-1989).
 Nousiainen on Turun seutua ja Suomen
vanhimpia  viljelypitäjiä,  maamme  ensim-
mäisen piispanistuimen paikka.   Alue  on
ollut saaristoa, jossa maa on  noussut no-
peasti. 

Vendla eli Mandi, Hellin ja Matilda Kestilä. Mandi on kovasti tyttärensä Sallin näköinen,
mutta kuvaan oli Lyyli-täti kirjoittanut, että siinä on hänen äitinsä.

Muistoja Keskikylästä. Isoisä ja isoäiti lapsineen vierailivat usein Keskikylässä varsin-
kin kesäaikaan, heillä oli Irjanteella oma hevonenkin, jolla he kulkivat Nousiaisiin. Otan
tähän Lyyli-tädin kertomuksen tapauksista, jotka olivat jääneet hänen mieleensä, heijas-
tuuhan muisteluksissa aina jotain aikansa elämänmenosta. 
 Lyyli oli paljon hoidossa äitinsä kotitalossa ja kävi sieltä kansakoulua. Eräänä syksynä
taloon tuli tappuri (puimakone). Tappuri oli koko kylän yhteinen ja kulki talosta taloon,
siihen  kuului  ”onkapannu”  (höyrykone),  joka  pyöritti  puimakonetta,  höyrykoneeseen
pantiin halkoja uuniin kuten junan veturiin. Joku koululainen pyysi päästä tuntia aikai-
semmin kotiin, kun talossa oli tappuri, ja Lyylikin kysyi, että eikö hänkin voisi päästä,
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kun tappuri viedään kolmelta pois. Opettaja oli ”niin armollinen”, että antoi viimeisen tun-
nin vapaaksi, jotta koululaiset pääsisivät katsomaan, kun vilja puitiin koneella. Se oli sii-
hen aikaan suuri tapahtuma, kun tappuri tuli taloon.  
  Satakunnassa oli tapana, että kylän mökkiläiset kävivät puintiaikaan taloissa ”jyvästä-
mässä”, hakemassa juuri puitua viljaa, jota isännät jakoivat heidän pusseihinsa ”mant-
taalin mukaan”, suuret talot enemmän ja pienet vähemmän. Tapa oli osa kyläyhteisön
kollektiivista ”tuotannonjakoa”. Tappurin ollessa Keskikylän talossa sinne tuli vanha Mii-
na, liki 90-vuotias, kantaen pussiaan kepissä olkapäällä.  Lyyli-täti oli silloin 17-vuotias
ja kaunispiirteinen niin kuin kaikki Venlan ja isoisän lapset, paksu musta tukka kahdella
palmikolla ulottui selässä vyötäröön asti.  Talon väki oli syömässä ja emäntä sanoi Mii-
nalle, että tässä on Mandin vanhin tytär. Siihen Miina: ”Sus siunatkoon, onko se noin ru-
man plikan saanut, kun oli niin kaunis, kun Mandi oli; kylän kaunein tyttö.” Miina vielä
toisteli jo silloin sanoneensa, että minkä tähden Mandi sellaisen ”mustan herran rekka-
lan  otti”.  Puintiväen nauraessa Lyyli-täti  juoksi  häpeästä  tulipunaisena peräkamariin,
missä hän asui, mutta sinne Miinakin tuli pyytämään 25 penniä, jotta voisi ostaa ”kuolin-
paitasen”, niin kuin hänellä oli kerjätessään tapana sanoa. Isoisän tyttäristä Salli oli hy-
vin vaalea niin kuin äitinsä ja vastasi ilmeisesti paremmin tuon ajan kauneusihanteita.  

Vendla Amanda Kestilän sukulinja
Lähde. Geni 1.2.2018 Laatinut Marita Pussinen.

1. Maria Antintytär Ristimäki-Ristoja s. 23.3.1749 Nousiainen, k. 25.4.1787 Nousiainen.
    Tuomas Matinpoika Ristoja s. 10.5.1745 Nousiainen, k.  23.10.1768 Nousiainen.
2. Sofia Tuomaantytär Ristoja-Keskikylä s. 4.9.1788 Nousiainen, k. 27.1.1824 Nousiainen.
    Matti Juhaninpoika Keskikylä s. 7.8.1777 Nousiainen, k. 17.5.1818 Nousiainen.
3. Justiina Matintytär Keskikylä s. 6.5.1809 Nousiainen, k.
    Kalle Matinpoika Seijainen-Keskikylä s. 29.10.1806 Lemu, k. 29.11.1832 Nousiainen.
4. Justiina Wilhelmiina Kallentytär Keskikylä-Kestilä s. 9.8.1833 Nousiainen, k. 
 Sakari Jaakonpoika Keskikylä-Kestilä s. 30.11.1830 Raisio, k. 
5.Vendla Amanda Kestilä-Lehto s. 9. 6.1872 Nousiainen, k.16.9.1943 Pori. 
    Matti Viktorinus Lehto s. 20. 2.1873 Harjavalta, k. 12.6.1950 Pori. 
 

Lasse Iso-Iivari, Nousiaisten talonhaltijaluetteloja 1.9.2006, 18.11.2021

                             Anders Anderss Spansk s. 1686 
1740-1772 Mikko Juhaninpoika s. 1710 Nousiainen, k. 24.6.1772 Nousiainen.
                             Riitta Jöranintytär Kulola  s. 25.8.1719 Nousiainen, k. 19.1.1783 Nousiainen.
1772-1809  poika Juhani Mikonpoika Keskikylä  s. 2.6.1751 Nousiainen, k.18.4.1809 Nous.   
                             Anna Matintytär  Pitula  s. 8.5.1751 Nousiainen, k. 15.6.1833 Nousiainen.
1809-1818  poika Matti Juhaninpoika Keskikylä s. 7.9.1777 Nousiainen, k. 17.5.1818 Nous.
                             Sofia Tuomaantytär  s.  4.9.1782 Nousiainen, k. 27.1.1824  Nousiainen.
                            Matti Antinpoika  Veräjänkorva  s. 10.8.1794  Nousiainen, s. 11.2.1857 Nous.
                             Maria Mattintytär  Äijälä s. 14.2.1788 Nousiainen, k. 4.8.1859 Nousiainen.
1824-1832           perikunta:
                   vävy Juhani Juhaninpoika s. 7.6.1802, k.  29.7.1831 Nousiainen.
                            Justiina Matintytär Keskikylä s. 6.5.1809 Nousiainen, k. 17.9.1888 Nousiainen.
1832-1866 2. vä  Kalle Matinpoika Yllikäinen, s. 29.10.1806 Lemu, k. 19.3.1876 Nousiainen.
1866-1893 vävy  Sakari Jaakonpoika s. 28.10.1830 Raisio, k. 21.3.1897 Nousiainen.
                           Justiina Wilhelmiina Kallenpoika Keskikylä s. 9.8.1833 Nous., k. 15.2.1900 No.
1893-1932 poika Sakari Sakarinpoika Keskikylä  s. 16.2.1858 Masku, k. 10.9.1932 Nousiainen.
                            Amanda Maria Juhanintytär Mattila s. 21.3.1863 Nous., k. 4.12.1946 Nous.
 
 Maria Ristimäki on saattanut olla Ristimäen puustellista Nousiaisista, 1700-luvulla se on ollut
kirjurin virkatalo, jota hallitsi Ullnerien suku. Sofia Tuomaantytär Ristoja on mennyt naimisiin
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Keskikylän pojan Matti Juhaninpojan kanssa, hänen vanhempansa ovat olleet Juhani Mikonpoika
Keskikylä (s. 12.6.1751 Nousiainen, k. 18.4.1809 Nousiainen) ja äiti Anna Matintytär Pitula (s.
8.5.1751 Nousiainen, k. 15.6.1833 Nousiainen). Matti Juhaninpojan jälkeen Keskikylään on tul-
lut vävyjä Kalle Matinpoika Seijainen (Yllikäinen?) Lemulta ja hänen jälkeensä Sakari Jaakon-
poika Raisiosta. Talo ollut suvulla vuodesta 1740; Vendlan nuoruudessa talon oli saanut hänen
enonsa.

Eurajoelta  Raumalle

Irjanne. Mentyään naimisiin isoisä oli  kelvollinen hakeutumaan valtion virkoihin,  joita
kolme vuotta sotaväessä olleet aliupseerit saattoivat hakea. Vuonna 1900 isoisä sai ky-
läpoliisin viran Eurajoen Irjanteen kylässä ja toimi virassaan vuoteen 1917, kaikkiaan
siis 17 vuotta.  Isoisän ja isoäiti Mandin kaikki lapset syntyivät Irjanteella.
  Irjanne oli suuri kylä Eurajoen varrella, siellä oli jo oma kansakoulukin. Kylän kirkko on
Satakunnan vanhin puukirkko, rakennettu 1731. Nykyisin kylä on luokiteltu valtakunnalli-
sesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Poliisin talo oli samanlainen um-
pikartanotyyppinen maalaistalo kuin Satakunnan talonpoikaistalotkin siihen aikaan. Yh-
dellä sivustalla oli päätalo eli päärivi, jossa sijaitsi myös suuri sali ja poliisin toimisto,
kaikkiaan ainakin viisi huonetta; poliisin toimistossa oli kylän ainoa puhelin. Toisella  si-
vustalla oli punainen pihatupa, jossa nukuttiin kesäisin. Lisäksi taloon kuului navetta ja
aittarivi eri puolilla neliömäistä pihaa. 

.
 

Matti, Mandi ja Rakel 1907. Perheeseen syntyi Irjanteella neljäskin tytär Toini Kyllikki,
joka kuoli kaksivuotiaana kurkkumätään. 

  Isoisän perheellä oli karjaa, mm. lehmä ja hevonen, sekä peltoa ja puutarha. Maaseu-
dulla virkamiesten, kuten opettajien palkat maksettiin osittain ”luontaisetuina”, heille an-
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nettiin peltoa viljeltäväksi ja koulujen pihapiiriin kuului ulkohuonerivi, jossa oli navetta.
Näin poliisin perhekin eli pääosin omavaraistaloutta.  Lähistöllä asui myös Ojalan mum-
mu, joka kävi perheessä siivoamassa ja pesemässä pyykkiä. Hänen mökissään tytöt
kävivät usein vierailulla. Ojalan mummu  kertoi vanhoista asioista ja laittoi ruoaksi ”peru-
namollukoita”,perunat halkaistiin, pantiin kattilaan ja silakoita päälle; silakkaperunat ja
kirnupiimä oli niin hyvää, että tyttärien mielestä mummu oli parempi ruoan laittaja kuin
äiti, joka harrasti ”sallatteja”, rosollia, joka maustettiin etikalla.

 Joka lauantai isoäiti Mandi kävi
tyttärensä  kanssa  läheisessä
Hauhosen  kaupassa  ostamas-
sa viikon ruokatarpeet ja ennen
heidän pois  lähtöään kauppias
teki  ruskeasta  käärepaperista
truutin ja pani sinne karamelleja
lapsia  varten.  Se  oli  tärkeä
asia,  niissä  kaupoissa,  joissa
truuttia ei annettu, tyttäret eivät
suostuneet käymään. 

Irjanteen poliisin talo, taustalla ulkorakennukset.
  
Läheisellä Irjanteen työväentalolla pidettiin
iltamia ja tansseja, joita isoisä joutui polii-
sina valvomaan.   Aika oli levotonta, maa-
seudulla  kärjistyivät  luokkaristiriidat,  mm.
torppariongelma, alkoholinkäyttö   yleistyi
ennen  kieltolakia  ja  kylätappelut,  jopa
puukkotappelut  levisivät  Pohjanmaalta
Satakuntaan. 

Irjanteen työväentalo on vielä jäljellä.

  Kyläpoliisin velvollisuutena oli pitää huvittelupaikalla järjestystä ja ”tapojen raaistuessa”
isoisäkin alkoi jo pelätä henkeään joutuessaan pidättämään juopuneita puukkosankarei-
ta. Hän alkoi hakeutua pois Irjanteelta.

Rauma. Virkansa ohella isoisä opiskeli itsekseen lakia ja alkoi toimia kyläläisten asiakir-
jojen laatijana, mm. veroilmoitusten ja perunkirjojen tekijänä. Lyyli-tädin mukaan isä istui
jatkuvasti  lakikirjaansa lukemassa. Kun nuori  lakimies Brynolf Honkasalo, josta myö-
hemmin tuli Helsingin yliopiston professori, aikoi perustaa lakiasiain toimiston Raumalle
ja haki yhteistyökumppania, Eurajoen nimismies Väinö Vuorenkoski ilmeisesti suositteli
isoisää ja niin he perustivat Raumalle Kuninkaankadun varrelle Honkasalo - Lehdon laki
ja kiinteistötoimiston; Honkasalo hoiti lakiasiat ja Lehto kiinteistöjen välityksen. Tästä al-
koi isoisän ura kiinteistöjen välittäjänä ja asianajajana.    
   Isoisä jätti poliisin virkansa ja muutti perheineen Raumalle vuonna 1917. Isoisällä oli
tapana ostaa itselleenkin uusia taloja ja niin Lehdon perhe asui Raumalla ollessaan kol-
messa paikassa, mm. Kalliokadulla Rauman vanhassa keskustassa, joka nykyisin on
Unescon  kulttuuriperintöä.  Tyttäret  olivat  käyneet  Irjanteella  kansakoulun,  Raumalla
Salli ja Rakel suorittivat keskikoulun ja jatkoivat opintojaan. Salli kävi Rauman seminaa-
rin ja valmistui kansakoulunopettajaksi, Rakel opiskeli kauppakoulussa  merkonomiksi,
Lyyli pääsi kansakoulupohjalta Rauman seminaariin ja hänestä tuli alakoulunopettaja.
Kun Honkasalo muutti Helsinkiin, lakiasiaintoimisto lopetettiin ja isoisä muutti 1920-lu-
vun alkupuolella perheineen Poriin. 
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KOTIKAUPUNKINA PORI

Porin Kuudennessa osassa. Isoisä muutti Poriin ensin Ignatiuksen kadulle kaupungin
Kuudenteen osaan, mutta osti ilmeisesti vuonna 1928 Rautatienpuistokadun (nykyisin
Väinönkatu 7) ja Eteläpitkäkadun (Neuvosmiehenkatu 13) kulmasta puolet kahden per-
heen puutalosta, jonka kirvesmies Johannes Rajala oli rakentanut 1924. Talon puolik-
kaassa oli  sali,  makuuhuone ja keittiö,  yksi  vinttihuone yläkerrassa ja maapohjainen
alusta kellareineen. Tiilisessä piharakennuksessa oli kummankin perheen yhteinen sau-
na, ulkohuone ja autotalli. Eteisessä oli pieni WC, mutta ulkohuussia etupäässä käytet-
tiin, Porissakin oli hevosmiehiä, jotka kävivät kärryineen tyhjentämässä käymälöitä, se-
kin oli pieni tapahtuma. Tontin reunasta kulki pieni puro, joka vähitellen peittyi, mutta piti
maan kosteana ja pihasta tuli vähitellen rehevä puutarha. 

 

Porin talo ja tiilinen piharakennus 2010-luvulla, isoisä perheineen asui talon itäpäässä
oikealla.  Piharakennuksessa oli sauna ja autotalli. Isoisällä ei autoa tiettävästi koskaan
ollut, mutta Toivolla oli ranskalainen pakettiauto ennen sairastumistaan, auto jäi talliin ja
muuttui klassikoksi ennen kuin se löydettiin. 

 Kuudennen osan talo on vielä olemassa; sen on uusi omistaja huolellisesti entistänyt.
Kun taloa tutkittiin, todettiin että sen nokiset hirret ovat jostain vanhasta riihestä ja alun
alkaen kuivaa puuta eikä talo ole menettänyt ryhtiään. Se on ollut meidän kuudennen
osan talo, josta minäkin kävin Porin lyseota 1950-luvun alussa.
  Isoisä perusti Poriin M.V. Lehdon asianajotoimiston, se sijaitsi Itäpuiston ja Yrjönkadun
kulmassa puutalossa, jonka alakerrassa sijaitsi kaupungin posti. Itäpuiston puolella toi-
sessa kerroksessa oli pitkä rivi ikkunoita, joissa luki M. V. Lehdon asianajotoimisto. Iso-
isä oli luotettavan ihmisen maineessa ja Lyylin sanojen mukaan erityisesti Porin ympä-
ristön maalaisten suosiossa. Hän hoiti paljon maalaisten asioita, perintöriitoja, syytinki-
asioita, maakauppoja, kunnianloukkaussyytteitä, ja laati asiakirjoja, hakemuksia, veroil-
moituksia ja testamentteja.
 Hän jatkoi myös kiinteistöjen välitystä, osti itselleen kaupunkitaloja ja myi niitä. Ennen
sotia häntä pidettiin erittäin varakkaana, mutta sodan aikana, kun Poria alettiin pommit-
taa, hän pelästyi, myi kerrostalonsa ja isänmaallisena ihmisenä osti valtion sotaobligaa-
tioita. Kun sota loppui, ne menettivät arvonsa. Isoisä oli myös taannut henkilöitä, joiden
yritykset menivät nurin. Poliisin virasta hän ei koskaan saanut eläkettä, ja niin hän hoiti
asianajotoimistoaan elämänsä loppuun asti.  Joitakin puurakenteisia esikaupunkitaloja
häneltä jäi lasten perinnöksi. 
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Kunnia ja  isänmaa.  Isoisä oli  ehdottoman raitis,  kunniallinen ja isänmaallinen.  Hän
kuului myös paikalliseen raittiusseuraan niin kuin myöhemmin Lyyli-tätikin. Isoisä oli niin
kunniallinen, ettei hän sota-ajan niukimpinakaan vuosina kääntynyt sisarensa Nuikkisen
emännän  puoleen  pyytääkseen  ruoka-apua,  koska  kansanhuolto  oli  kieltänyt  kai-
kenlaisen hamstrauksen. Hän ei lähtenyt Nuikkisille silloinkaan, kun kaupungissa alkoi
olla todellinen elintarvikepula, vaan lähetti Lyyli-tädin asialle. Muistan hänen kirjahyllyn-
sä, siellä oli paljon isänmaallista kirjallisuutta, jopa vihollista pilkkaavaa propagandaa,
jota sodan aikana julkaistiin. Omaisuutensakin hän antoi sodan aikana Suomen valtiolle.

M. V. ja Mandi Lehdon perhe

       Matti Viktoriinus Lehto s. 20.2.1873 Harjavalta, k. 12.6.1950 Pori.
       Venla Amanda Lehto o.s. Kestilä s. 9.6.1872 Nousiainen, k. 16.9.1943 Pori
       Lapset:
       Lyyli Elina Lehto s. 1.2.1902  Eurajoki, k. 25.9.1989 Pori.
       Salli Siviä Amanda Sarmela o.s. Lehto s. 17.9.1903 Eurajoki, k. 3.3.1987 Pori.
       Rakel Kaarina Uotila o.s. Lehto s. 3.11. 1905 Eurajoki, k. 1.8.1941 Suolahti.
       Toini Kyllikki Lehto s. 30.6.1910 Eurajoki,  k. 25.9.1912 Eurajoki.
       Toivo Rafael Lehto s.18.2.1916 Eurajoki, k. 10.7.1995 Pori.

Asianajaja ja kiinteistönvälittäjä M. V. Lehto perheineen juhlakuvassa oletettavasti vuon-
na 1923,  kun hän täytti 50 vuotta. Tyttäret vasemmalta Rakel, Lyyli ja Salli. Edessä Toi-
vo.

  Harjavallan Nokit ja ilmeisesti Kustaa Ruosteenojakin kuuluivat pieneen uskonlahkoon,
joka tunnettiin ankaruudestaan. Sen jäsenet eivät hyväksyneet uusia virsikirjoja, pitivät
pitkiä polvirukouksia ja saarnasivat vanhan käsikirjan mukaan. Isoisä kulki Länsi-Suo-
men rukoilevaisten seuroissa ja Lyyli-tädin mukaan heillä oli kotona ankara uskonnolli-
nen kuri, jokaisen tuli mm. lukea pitkä ruokarukous aina, kun alettiin syömään. Hän ei
lapsena  olisi  millään  kehdannut  lukea  ruokarukousta  eikä  olisi  lähtenyt  juhlapäivinä
Nuikkisille tai Jaakolaan, vaan keksi tekosyitä, milloin särki päätä, milloin oli vatsa kipeä.
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Mutta se ei auttanut. Varmaankin isoisän ankaruudesta johtui, että äiti ja Lyyli-tätikin liit-
tyivät Evankeliseen herätysliikkeeseen.

Asianajaja ja kiinteistönvälittäjä M. V. Lehto. 

 Talon sisustus noudatti  sotaa edeltäneen herännäisper-
heen tyyliä, tummat tapetit ja huonekalut, taulutkin seinillä
olivat  tummasävyisiä.  Porissa  käydessämme sunnuntain
jumalanpalvelukset  kuunneltiin  radiosta,  veisattiin  virret
seurakunnan mukana ja noustiin seisomaan silloin kun kir-
kossakin. Sellainen tapa oli  yleistä radiojumalanpalvelus-
ten alkuaikoina (Eero Julkunen – Matti Sarmela, Informa-
tion Technology... 1987). Isoisä oli erittäin hyväkuntoinen,
ryhdikäs, tukka tumma vanhuuteen asti kuten Timolla, ja
ruskeat silmät kuten Toivolla ja Lyylillä; huumorintajuinen-
kin, pohjimmiltaan. Muistan isoisän sotilaskuvan, se katsoi
ankarana  makuuhuoneen  seinältä,  siinä  oli  samaa  ryh-
dikkyyttä, jolla hän selvisi elämän koettelemuksista. Ei iso-
isä meitä lapsenlapsiaan koskaan komennellut, eikä mui-
takaan ihmisiä, mutta hänessä oli täsmällisyyttä ja rehellis-
tä suoruutta, joka näkyi ja johon perustui hänen menestyk-
sensä asianajajana ja kiinteistönvälittäjänä.  
 Isoisä oli aina hyvin pukeutunut niin kuin asianajajan kuu-
lui,  ja tiettävästi  hänellä oli  aina puku päällä, ns. vapaa-
ajan vaatteita  hänellä  ei  ollutkaan.  Hän myös hoiti  kun-
toaan ja käveli paljon, silloin varustuksiin kuului vielä hattu
ja kävelykeppi.
 Isoäiti ja isoisä ovat jääneet muistiini sodan ajoilta, jolloin
isän kuoleman jälkeen asuimme vuoden Porissa. Muistan
kun venäläisten pommikoneiden pommittaessa kaupunkia,
juoksimme läheiseen pommisuojaan ja kolmivuotiaan mie-

lestä istuimme siellä tungoksessa loputtoman kauan, taisin nukahtaakin välillä isoäidin
syliin; kun pääsimme pois, näin kuinka lähistöllä paloi puutalo.
 Isoisästä on jäänyt mieleeni, että hän rukoili paljon polvillaan sänkynsä vieressä ja että
häntä ympäröi  linimentin  haju,  hänellä  oli  vanhemmiten kihti  eikä siihen ollut  muuta
lääkitystä kuin tällainen kamferivoide. Vanhuuden kihdin olen perinyt häneltä. 
 Isoäiti oli hiljainen ja vaatimaton, eikä hänellä sanottu olleen läheisiä ystäviäkään. Mut-
ta paljon hänen haudalleen tuotiin seppeleitä, hiljaisesti muisteltiin. Isoäiti hoiti kotia ja
puutarhaa.  Aamuisin  hän  kävi  Porin  torilla,  niin  kuin  muutkin  perheenäidit  tuohon
aikaan. Syksyisin hän yritti varjella puutarhaansa omenavarkailta, sitä samaa minäkin
tein vuosikymmeniä myöhemmin; isoäidin omenapuut olivat ainoita koko Kuudennessa
osassa. Ajan tavan mukaan pihan peränurkassa oli  tunkio, johon vietiin kaikki  ruuan
jätteet  ja  kompostimullalla  lannoitettiin  puutarha.  Ja puutarhaa oli  rehevä,  se kasvoi
marjapensaita, omenapuita ja juurikasveja. Muistan valkoherukkapatsaat täynnä pitkiä
terttuja ja karviaispensaat varret täynnä suuria marjoja, ja etukulman suuren omena-
puun, jossa kasvoi kaneliomenoita; maultaan niiden veroisia en ole myöhemmin löytä-
nyt. 
 Isoäiti oli todella hiljainen eikä äitinikään ollut seuraihmisiä, vaikka joutuikin olemaan
pienen kylän keskipisteessä, ja kaipa minäkin olen saanut vaalean ihoni ja sulkeutu-
neen  luonteeni  isoäitini  puolelta.  Vanhemmiten  isoäidillä  oli  voimakas  taipumus
lihomiseen  ja  hän  kuoli  luultavasti  ihosyöpään  (1943).  Isoisä  eli  Kuudennen  osan
talossaan, lapsista kotona oli enää Toivo. Ja niin myös isoisän elämä päättyi, hän kuoli
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maksasyöpään (1950). Viimeisinä aikoinaan hän oli hoidossa Kuurilla ja asui talon salin
puolella. Hän oli Esteri Kuurin eno.

Isoäiti Mandin haudalla Porin Käppärän hautausmaalla 1943. Haudalla koko perhe: iso-
isä, Lyyli-täti, Vilma, äiti ja Toivo-eno sekä tuleva sukupolvi Timo ja Matti. Mukana on
myös diakonissa Vilma Heinilä, joka oli perhetuttava ja isoäidin hoitaja. 
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Isoisä Herralassa 1930-luvulla. Taustalla kulkee tavarajuna.

Isoisän entinen talo  Porin kuudennessa osassa v. 2022.

 

Kuudennen osan talo entisöitynä. Nykyinen omistaja on halunnut säilyttää talon ulko-
muodon,  mm. ikkunat  ja  molemmat kuistit.  Talon yläkerrassa oli  päätykamari,  jossa
perheen tyttäret asuivat. Puutarha on kadonnut, se tilalla on nyt puisto. Porin Kuudes
osa  syntyi  1800  ja  1900  -lukujen  taitteessa  ja  se  on  yksi  kaupungille  aikoinaan
tyypillisistä  ruutukaavaan  rakennetuista  puutaloalueista.  Nykyisin  Kuudes  osa  on
suojeltu viimeisenä aikansa asuinympäristöistä.
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MANDI JA MATTI LEHDON LAPSET

LYYLI ELINA LEHTO

Lyyli-täti. Mandin ja Matin vanhin tytär Lyyli Elina Lehto (s. 1.2.1902, k. 25.9.1989) oli
muista lapsista poiketen vilkas ja kova puhumaan, koulussakin aina ”suuna ja päänä”
niin kuin hän itse on asian ilmaissut, ja hoiti puhumisen myös Salli-äitini puolesta tämä
kun oli ”tuppisuu, mahdottoman ujo” eikä osannut suutaan avata. Viimeisinä vuosinaan,
kun muuta puheseuraa ei enää tahtonut löytyä, hän kävi melkein päivittäin läheisessä
hautaustoimistossa juttelemassa, valitsemassa itselleen ruumisarkkua.

Lyyli-täti  eläkevuosinaan. Hänellä on vielä paksu musta tukka, joka nuoruudessa oli
kahdella pitkällä palmikolla. Hän oli täti, joka toi meille pojille aina paljon joululahjoja,
ainakin kirjoja. Alhaalla vasemmalla on Lyylin ystävä Vilma Heinilä, väsymätön diakonis-
sa, joka piti huolta sairaista, köyhistä, meistä pojistakin. Hän kävi katsomassa sairasta isoäitiäk-
in joka päivä Lyylin ollessa lottakomennuksella. Hyvä ihminen, jota ei voi unohtaa. 
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 Valmistuttuaan Rauman seminaarista Lyyli-täti oli pari vuotta opettajana Kodjalan ky-
lässä Laitilassa ja vuoden verran Kiikoisissa, mutta sen jälkeen hän toimi Porin maalais-
kunnan Ruosniemen koululla alakoulunopettajana eläkkeelle siirtymiseensä asti.  Hän
asui  sukulaisten  kylässä.  Nuikkisen  taloa  Ruosniemessä  hallitsi  hänen  tätinsä,
Nuikkisen  täti,  jonka  nuorin  tytär  Toini  oli  emäntänä  Mäki-Hokkosen  talossa  lähellä
koulua,  ja  vanhin  tytär  Esteri  Hyvelässä  Kuurin  talossa.  Ruosniemi  oli  vielä  hänen
aikanaan tiivis ryhmäkylä Kokemäenjoen laajan tasangon pohjoisreunalla, metsäisten
kallioiden juurella. Lyyli-täti oli Timolle ja minulle läheisin sukulainen, hän oli loma-aikoi-
na paljon Koskenpäällä, niin kesäisin kuin aina jouluna. Ja vastavuoroisesti me olimme
paljon Porissa, kävimme siellä kouluakin. 

 

 Vasen kuva: Lyyli ja Salli Lehto.
 Yläkuva: Lyyli, Rakel ja Esteri Nuikkisen pihassa.

 Lyyli-täti  oli  kaunis  nainen,  jota  monet  talojen  pojat  havittelivat,  mutta  hän  vastasi
kaikille,  ettei  hänestä  ole  talon  emännäksi.  Omien sanojensa mukaan hän ”pelkäsi”
miehiä, meni piiloon, kun nuoret miehet tulivat häntä tapaamaan. Muistan kun hän soitti
herännäisten seuroissa harmonia ja johti matalalla tummalla äänellään virsien veisuuta.
Hän  kuului  suvun  mustatukkaiseen  haaraan  eikä  hänen  paksu  musta  tukkansa
harmaantunut vanhanakaan. 
 Eläkkeellä, kun äitikin asui Porissa, hän ja Lyyli-täti olivat erottamattomia, vaikka kinas-
telivatkin jatkuvasti keskenään. Niin kuin varmaan jo Irjanteella heidän ollessa pikkutyt-
töjä, Lyyli puhui ja Salli oli hiljaa, mutta kun Lyyli-täti tuli liioitelleeksi puheissaan, ja se
oli aika tavallista, niin äiti korjasi asian niin kuin sen hänen mielestään tuli olla. Molem-
mat olivat säästäväisiä, niin kuin talollisten jälkeläiset Satakunnassa olivat. Niinpä ker-
ron, että vielä vanhuudessaankin Lyyli-täti leikkeli sanomalehdistä alennuskuponkeja ja
meni  kerran  läheiseen  maitokauppaan  jonottamaan  alennusmyynnissä  ollutta  voita.
Puoti oli tupaten täynnä ostajia, oli kuuma ja Lyyli-täti pyörtyi lattialle; hänellä oli pääl-
lään minkkiturkki.

Lottajohtaja. Sodan aikana Lyyli-täti oli Porin maalaiskunnan lottien puheenjohtaja ja
hänellä oli työhuone kaupungin suojeluskuntatalossa, Karhulinnassa. "Ovessa oli oikein
minun nimeni, Lyyli Lehto, puheenjohtaja, Porin mlk. lotat." Osastoon kuului noin 200
lottaa.  
 Lottien puheenjohtajana Lyyli-tädin tuli olla paikalla, kun rintamalta tuodut kaatuneet
haudattiin, ja ottaa kortiston pitäjänä vastaan haavoittuneet, jotka saapuivat rintamilta
Porin keskussairaalaan. Porin kirkkopuiston sankarihautausmaalle on haudattu 536 vai-
najaa.  Puheenjohtajan tehtävänä oli antaa piiristä tulleet käskykirjeet niille, jotka vuorol-
laan  lähetettiin  rintamalle,  ja  siitä  hän  sai  monet  vihat  niskoilleen.  Lyyli  olisi  itsekin
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joutunut Kannaksen rintamalle, mutta sota ehti juuri loppua. Välillä hänet komennettiin
Lottien rahastonhoitajaksi, kansliatöihin, ja joutui mm. maksamaan laskut ja ulkopuolis-
ten  työntekijöiden palkat.  Se työ  oli  hänestä  piinallista,  koska rahastonhoitaja  joutui
maksamaan kaikki virheet, jos niitä tileistä löytyi. Tilintarkastuskin piti häntä puoli vuotta
jännityksessä ennen kuin valtiolta tuli kirje, jossa ilmoitettiin, että ti leissä oli 45 pennin
vajaus. Mitään opetusta tilinpitäjäksi Lyyli-täti ei ollut saanut eikä palkkaakaan työstään.

 
   Porin maalaiskunnan lottia ryhmäkuvassa. Puheenjohtaja
   Lyyli Lehto istumassa kolmas vasemmalta.
   Vasen kuva: Salli poikineen ja lottajohtaja Lyyli sodan

aikana.

 Opettajan työnsä ohella  puheenjohtaja  joutui  tekemään
kaikkea, mitä ylemmältä taholta määrättiin, jopa toimimaan
tarjoilijana lottien kokouksessa. Lotat lähettivät rintamalle
paketteja,  ja niistä  syntyi  riitaa,  kun raittiushenkinen pu-
heenjohtaja kielsi panemasta mukaan viinapulloa. 
  Lotat keräsivät myös rahalahjoituksia ja puheenjohtaja oli
mukana,  kun  taloista  haettiin  kansanhuollon  määräämiä
elintarvikkeita. Monille taloille luovutus oli vastentahtoista
ja  sen  saivat  kerääjätkin  kuulla.  Hän  muisteli,  kuinka
Vanhankartanon  silloinen  emäntä  kieltäytyi  antamasta
kansanhuollolle mitään, mutta joutui taipumaan. 

Evakkotarina. Lyyli-täti joutui huolehtimaan myös karjalaisten evakkojen asioista, käy-
tännössä jopa määräämään, mihin siirtolaisia lähikylissä sijoitettiin, ja hän oli paikalla,
kun he saapuivat taloon. Hänen mukaansa Hyvelän kylässäkin evakot otettiin ystävälli-
sesti vastaan, mm. Kuurilta he saivat hyvät tilat pakaririvissä ja lehmänsä talon navet-
taan. Vain yhdessä talossa ei vanhaa karjalaispariskuntaa otettu vastaan. Lyyli-tädille
tapahtuma  oli  merkityksellinen,  ja  sen  vuoksi  kerron  sen  tässä.  Se  sattui  sateisen
harmaana  päivänä  Lyyli-tädin  polkiessa  pyörällään  taloon  kertomaan,  että  heille  oli
tulossa vanha pariskunta, mieskin jo puoliksi sokeutunut.
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 Talo oli tyypillinen satakuntalainen maalaistalo, jonka suuressa päärakennuksessa oli
paljon tilaa, kaksi saliakin. Isäntäväkenä oli kaksi naimatonta sisarta, jotka kuuluivat he-
ränneisiin ja kilvoittelivat julkisesti hartauden harjoittamisessa. Mutta "yhtään ryssää" he
eivät ottaneet vastaan, vaikka Lyyli-täti olisi kuinka evakkojen asiaa selittänyt. Maantien
toisella puolella olevan mökin vanha emäntä haki heidät kotiinsa. "Lindqvistin rouva sa-
noi sit, että tulkaa meille, tasataan ne pienet tilat, mitä meillä on, kyll mää meen pappan
kanssa tuvan puolelle makkaamaan... ei suinkaan vanhoja ihmisiä, kun on niin raskaan
päivätyön tehneet, maantielle jätetä."  Siinä talossa he sitten asuivatkin seitsemän vuot-
ta.
 Seuraavissa heränneiden seuroissa Lyyli-täti sai sanoa sisaruksille, mikä heidän elä-
mässään oli todellista. "Teiltä otetaan kaikki siunaus pois, se oli itse Vapahtaja, joka pyr-
ki teille. Viimeisellä tuomiolla kuulette sanat, kun olin koditon, ette antaneet minulle ko-
tia..." Toinen sisarista oli huutanut, että hän on jo "pyhityksen seitsemällä portaalla, minä
olen kärsinyt Kristuksen haavat minun ruumiissani..." Ne portaat Lyyli-täti julisti sortu-
neeksi, mitään ei ihmisellä ole itsellään vietävänä. Tällä sisarella oli avioton poika, joka
peri heidän talonsa, mutta hänestä tuli kylässä tunnettu juoppo ja huumeiden käyttäjä.
Sillä tavalla talo hävisi. 

Pistimien välissä. Sodan loputtua venäläiset valvontakomission edustajat tulivat aseis-
tettujen sotilaiden kanssa tarkastamaan, että Lotta Svärd Säätiön toiminta oli  todella
päättynyt.  Silloin  puheenjohtaja  sai  seistä  kahden  venäläisen  sotilaan  välissä,  jotka
kiväärit kädessä, pistimet paljaana vartioivat kuulusteltavaa.  Missä olivat Lottien rahat
ja paperit? Koko Lottien paikallinen johto oli komennettu paikalle ja kaikkia kuulusteltiin,
vaikkeivät kuulustelijat osanneet muuta kuin venäjää. 
 Yhdistyksen rahat oli  ehditty  lahjoittaa sotainvalideille,  mutta  paikalliset  kommunistit
pitivät tapanaan kysyä, mihin lottapuvut oli pantu. Lyyli-täti kertoi senkin. Villaisen juhla-
puvun hän oli  riisunut kaikista kunniamerkeistä, mutta käytti  sitä edelleen tavallisena
hameena,  sitä  toista  pumpulista  hän  piti  yöpukuna.  "Mää joka  paikassa  olin,  sitten
pääsin rauhaan."
 Oikeistolaiseksi koetun liikkeen puheenjohtaja joutui kokemaan myös poliittisia paineita
työväen kaupungissa.  Pori on tullut tunnetuksi siitä, että siellä vaikutti vahva kommunis-
tinen liike, joka sai mm. jatkuvilla paikallisilla lakoilla Rosenlewin tehtaat lopettamaan
toimintansa ja ajoi kaupungin pitkään lamaan, josta se on vaivoin toipunut. Vasemmis-
ton valtakaudella lottien työ jäi erityisesti Porissa pimentoon. Lyyli-täti ehti kuolla ennen
kuin heitä alettiin julkisesti arvostaa.      

RAKEL KAARINA UOTILA   

Sodan varjossa. Rakel Kaarina  Uotila  (s.  3.11.1906, k.  1.8.1941) kävi Raumalla keskikoulun
(tyttökoulun) ja kauppakoulun, valmistuttuaan  merkonomiksi hän oli  töissä isänsä toimistossa.
Häntä muisteltiin  ”iloisena ja  nauravaisena” ihmisenä,  joka oli  erilainen kuin sisarensa.  Hän
meni naimisiin  metsäteknikko Arvo Uotilan kanssa,  joka oli  kotoisin Säkylästä,  missä hänen
isänsä toimi pankinjohtajana; he tapasivat isoisän toimistossa.  
 Vuonna 1940 Arvo ja Raakel Uotila muuttivat Suolahteen, jossa Arvo sai paikan Kymi-yhtiön
palveluksessa. He asuivat valkoisessa talossa Suolahden lahden toisella rannalla vastapäätä vene-
satamaa. Arvo joutui jatkosotaan rintamalle ja Rakel jäi Suolahteen perheen palvelijan kanssa.
 Niin kuin lapsena kuolleella Toinilla, myös Rakelilla oli taipumus sairastaa angiinaa ja vaikka
häneltä oli nielurisatkin leikattu, kurkkumätä uusiutui helposti. Kesällä 1941 Arvon ollessa so-
dassa Raakel sairastui angiinaan ja perheen palvelijan hälytettyä Lyyli-täti ja Vilma matkustivat
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Suolahteen. Raakelilla oli korkea kuume, hän alkoi houria, juoksi tuskissaan järveen ja hukkui
ennen kuin hänet saatiin ylös vedestä. Lääkäri saattoi vain todeta hänen kuolleen. 

 Rakel Lehto-Uotila oli tummatukkaista sukuhaaraa. Rakel ja Arvo Uotila hääkuvassa.

Rakel Lehto rippikoulukuvassa. Oikealla ylhäällä: etualalla Arvo ja Rakel, takana Toivo, Lyyli ja
isoäiti Mandi. Kuva on ilmeisesti otettu ennen sotia kuudennen osan talon puutarhassa. 
Oikealla alhaalla: Rakel ja Arvo vierailulla Herralassa. 
 
  Rakel-tädillä  oli  ilmeisen  lämmin  suhde  kotiapulaiseensa,  jäljelle  on  jäänyt  kuvia,  joissa
kotiapulainen on  aina mukana. Arvon ja Rakelin asuinpaikassa oli  myös viljelysmaata,  joka
sodan aikana oli  tarpeen,  ja  navetta.  Apulainen hoiti  puutarhaa ja  lehmää,  lisäksi  talossa oli
ainakin yksi lammas. 

36



 

 

1.-3. kuvia Suolahdesta. Rakel, Arvo ja heidän kotiapulaisensa. Talossa oli myös Arvon toimisto.
4. kuva: Isoisä ja Arvo Rakelin haudalla.

  Rakel haudattiin Poriin, Arvo sai rintamalta lomaa ja suvun piirissä on muisteltu,  kuinka hän
matkusti siviilipuvussa junalla Suolahdesta Poriin, vaikka se oli sotilailta kielletty; onneksi ju-
nassa ei ollut tarkastusta. Rakel-täti kuoli 35-vuotiaana eikä hänellä ollut lapsia. Näin päättyi
tämä sukuhaara. Veneillessäni Keiteleellä olen Suolahden satamassa katsellut taloa siellä toisella
rannalla, mielestäni se on siellä vieläkin olemassa.
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TOIVO RAFAEL LEHTO

Ainoa poika. Toivo Rafael Lehto (18.2.1916- 10.7.1995) oli enoni, mutta kutsun häntä
vain Toivoksi  tai  Topiksi.  Hän oli  vanhempiensa toivo ja  syntyi  kymmenkunta vuotta
myöhemmin kuin kolme sisartaan. Ehkä hän ei nuorenakaan vastannut isänsä odotuk-
sia, mutta isoisä koulutti hänet joka tapauksessa rakennusmestariksi Tampereen teknilli-
sessä opistossa. Kohta valmistuttuaan Toivo joutui ilmeisesti jo talvisotaan ja on käynyt
läpi koko jatkosodan rauhan solmimiseen asti. Lapin sotaan hän ei kuitenkaan joutunut.
Sodan loputtua Toivo oli työnjohtajana Lattomerellä, kun aluetta kuivattiin, mutta sisar-
ten kertomusten mukaan hän ei viihtynyt siellä, vaan olisi halunnut toimistotöihin. Isoisä
ei ollut sellaisia töitä hyväksynyt. 
  Työssä ollessaan Toivo alkoi sairastua henkisesti ja hänet vietiin Harjavallan psykiatri-
seen sairaalaan, jossa hän oli kymmenkunta vuotta. Isoisän kuoleman jälkeen Toivo sai
jonkin verran perintöä, ja sisaret, Lyyli ja äiti, hankkivat hänelle hoitopaikan Kammion
yksityisestä mielisairaalasta Helsingissä. Hän oli siellä hoidossa puolisen vuotta, mutta
tuloksetta. Kun perintörahat hupenivat, sisaret ostivat Toivon osuuden kuudennenosan
talosta ja yrittivät saada hänelle hoitoa, mutta joutuivat viemään hänet takaisin Harjaval-
taan. Tuohon aikaan mielisairaiden kuljetuksiin täytyi hankkia avuksi poliisi. Joidenkin
vuosien kuluttua mielisairaita alettiin vapauttaa avohoitoon ja Toivo sai lääkärinlausun-
non, että hän oli terve. Toivo oli kuitenkin työkyvytön ja kun hänelle saatiin lopulta jon-
kinlainen eläke, hän alkoi uuden elämän vanhassa kodissaan kuudennen osan talossa;
Lyyli ja äiti olivat ostaneet myös talon toisen puoliskon ja heidän jälkeensä koko talo jäi
Timolle ja minulle.  
  Sisarilla ei ollut käsitystä, missä heidän veljensä oli ollut sodan aikana, muistan vain
kun hän kävi lomalla meilläkin Koskenpäällä. Sen jälkeen kun hän sairastui, sota unoh-
tui  ja  hän  menetti  sotilaskunniansakin  suvun  piirissä.  Vasta  myöhemmin,  minulle
selvisi,ettei hän ole ollut pelkästään hiljainen rivimies, vaan nousi ensin korpraaliksi ja
sitten alikersantiksi, ja johti omaa ryhmäänsä. Häntä ei ole vielä löydetty Sota-arkiston 
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Toivo Lehto  henkilökuvassa ja  sodassa, jossain  rintamalla.   Ylimmässä sotilaskuvassa näkyy,
että Toivo on korpraali ja istuu ryhmänsä keskellä ensimmäisessä rivissä. Toisessa kuvassa hän
on jossain erikoisryhmässä alikersantin nauhat olkapäällä (kolmas oikealta). Viimeisessä kuvas-
sa Toivo istuu korsukuvassa joukon keskellä ilman sotilaspuseroa.  

luetteloista, eikä ole tietoa, missä sotilasosastossa ja millä rintamalla hän on ollut.  Mut-
ta sotilasarvo näkyy olkamerkeistä, natsoista. 
 
Vapaa kulkija.  Toivo oli tummatukkainen, kaunispiirteinen mies, jolla oli naisystävä vie-
lä mielisairaalavuosienkin jälkeen, mutta vähitellen hänen elämänsä muuttui niin oma-
laatuiseksi, että hän jäi yksin. Kuudennen osan talossa Toivo alkoi elää mielikuvituselä-
mää, sisustaa huoneita uudelleen, kantaa vanhempiensa huonekalut pois alustaan tai
läheiseen vanhaintavarain kauppaan, ja tuoda kaatopaikoilta romua tilalle. Hänen mieli-
lauseensa oli, että on sitä korsussakin selvitty.
 

Toivo oli toivottu poika, jota jo vanhenevat vanhemmat hellivät. Toivo on kirjoitustyössä
ilmeisesti korsussa ja hoitaa Timoa lomallaan Herralassa todennäköisesti talvisodan ai-
kana 1939 tai 1940.
 
  Toivo kiersi polkupyörällään Porin kaupunkia, tutki talojen roskiksia, söikin roska-as-
tioista ja kantoi kaikenlaista tavaraa kuudennen osan taloon. Hän ajoi jopa naapuripitä-
jien kaatopaikoille siihen aikaan, kun niissä ei vielä ollut lukittuja portteja. Jonakin aika-
na hän otti tehtäväkseen kerätä Helsingin valtatien varrelta roskia ja ajeli ties kuin kau-
kana valtatietä ja takaisin keräten pois roskat ja tavarat, joita tienvarteen oli heitetty.      
 Yritin tavoittaa Toivoa ja ajoin monet kerrat turhaan Helsingistä Poriin, hän pakeni, kun
näki  minut,  tai  aukaisi  korkeintaan keittiön ikkunan ajaakseen minut pois.  Me Timon
kanssa tiesimme, mistä se johtui. Kaksi kertaa hänet oli viety väkisin poliisin saattama-
na Harjavallan sairaalaan ja siellä hän oli seissyt vuosikausia eteisen nurkassa tuijot-
taen seinään. Näin itse hänen seisovan siellä. Sen vuoksi me Timon kanssa päätimme,
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ettei häntä enää koskaan viedä mihinkään hoitoon. Hän saa elää niin kuin haluaa, se on
hänen elämänsä. Toivo sai asua vapaasti talossa, joka oli nyt meidän perintöämme, ja
kun kuudennen osan talo oli talvella jääkylmä, annoimme hänelle äidin osakehuoneis-
ton, johon hän saisi mennä kovilla pakkasilla yöksi, tai asumaan, jos halusi, mutta ei
hän sinne useinkaan mennyt. 

 

Kuudennen osan talo oli Toivon koti ja tukikohta, hän toimi myös talonmiehenä, koska
Porissa  omakotitalojen  asukkaiden  oli  pidettävä  talonsa  kohdalla  oleva  jalkakäytävä
puhtaana lumesta. Sisältä talo oli täynnä kaikenlaista tavaraa, mitä Topi oli löytänyt ros-
kiksista ja kaatopaikoilta. Vinttiä myöten täynnä.

 Erään kerran käydessäni Topia tapaamassa keksin viedä hänelle nallehaalarin, siitä
hän ilahtui, se oli lämmin. Aloin viedä hänelle uuden nallehaalarin muutaman kuukau-
den välein, sillä hänellä vaatteet tahtoivat likaantua nopeasti, hän nukkuikin nallehaalari
päällä. Toinen asia oli  polkupyörän korjaaminen. Toivo hyväksyi,  että veimme hänen
pyöränsä tuttuun korjaamoon, kun se oli korjauksen tarpeessa. Hänellä oli kyllä rahaa
pankissa, mutta hän oli nuuka, niin kuin koko edesmennyt sukukin, ja kävi joka päivä
pankissa nostamassa kymmenen markkaa. 

Kohtalon päätös. Vuosikymmeniä Toivo kulki Porissa ikään kuin kenenkään huomaa-
matta.  Ei hän ollut aggressiivinen, vaan väisti herkästi ihmisiä, vaikka toisaalta juttelikin
mielellään ainakin naisten kanssa. Hän oli omalaatuinen, mutta osasi käyttäytyä ja pu-
keutuakin tarvittaessa niin, ettei häntä ainakaan alkoholistina pidetty, ja saattoi hoitaa
kaupoissa asioitaan, käydä päivittäin huoltoasemalla kahvilla.  Toivolla oli myös kaatu-
matauti, johon hän ei ottanut lääkettä, vaikka Timo olisi niitä määrännyt. Silloin tällöin
hän sai  tajuttomuuskohtauksen, kaatui  pyörällään tienvarteen ja vietiin ambulanssilla
kaupungin sairaalaan. Siellä hänet ”pestiin ja putsattiin” perusteellisesti ja pidettiin viikon
päivät tarkkailussa. Toivo söi, lihoi ja oli tyytyväinen, mitään sairautta hänessä ei kos-
kaan ollut, ja jos elää sellaista elämää kuin hän, niin tuskin voi sairastuakaan. Eikä hän
likainenkaan ollut, sillä hän kävi usein uimahallissa. 
  Poliisilla ei  Toivosta ollut mitään harmia, eikä Porin kaupunki puuttunut Toivon elä-
mään; itse hän ei missään tapauksessa mennyt viranomaisten puheille. Vasta joskus
vähän ennen kuolemaansa hänet oli  huomattu ja viety läheiseen vanhainkotiin, josta
hän karkasi heti, kun sai siihen tilaisuuden. Laitoksen johtaja soitti Timolle ja minulle, ja
odotti ilmeisesti meidän tekevän valituksen asiasta eikä ollut uskoa, kun me kumpikin
tahollamme vaadimme, että  antakaa Topin mennä.  Antakaa Topin mennä!  Laitoksen
johtaja kuitenkin katsoi, että Toivosta on jotenkin pidettävä huolta, ja niin hänelle alettiin
viedä kuudennenosan talon rappusille kerran päivässä lämmin ateria. Sisälle Toivo ei
ketään päästänyt, mutta ateriasta hän oli kiitollinen. 
 Niin Toivon elämä vapaudessa jatkui, kunnes sattui onnettomuus, Toivo ajoi pyörällään
auton eteen ja kuoli. Hän oli aamulla aikaisin käynyt juomassa kahvit ilmeisesti Lento-
asemantien Shellillä, ja ajoi varomattomasti alas tielle suoraan auton eteen. Tapasin hä-
net teho-osastolla tajuttomana, eikä hän enää herännyt. Poliisikuulustelussa meitäkin

40



Timon kanssa ystävällisesti kuultiin ja poliisit, jotka kyllä tunsivat hyvin Topin ja olivat vä-
lillä olleet huolestuneitakin hänen elämästään, olivat nyt ihmeissään kuultuaan, että hä-
nellä oli kaksikin asuntoa ja kaksi postiosoitetta. Se oli kuulemma laissa kielletty.
 Toivo oli viimeinen M. V. Lehdon neljästä tai oikeastaan viidestä lapsesta ja haudattiin
Porin Käppärän hautausmaalle niin kuin vanhempansakin. Siellä samassa haudassa on
koko perhe Salli-äitiä ja lukuun ottamatta; hänet on haudattu Sirénien sukuhautaan Ha-
minan Husulan vanhalle hautausmaalle, minne isäkin.

Vendla  Amandan ja  Matti  Viktoriinuksen perhehauta Porin  Käppärän hautausmaalla.
Myös Irjanteen hautausmaalle haudatun  Toini  Kyllikin nimi on kirjoitettu hautakiveen.
Haudan hoitajaa ei minun jälkeeni taida enää olla, joten hauta on tarkoitus kattaa kivi-
laatoilla.

  Pori on M.V. Lehdon sukuhistoriassa jäänyt taakse, siellä on jäljellä Kuurin talo, joka
on Esterin lapsista Annikin perillisillä, mutta nykymaailmassa ei mitään yhteyksiä suku-
laisten kesken ole olemassa. Kuinka paljon voimme ohja omaamme tai jälkipolvien koh-
taloita? Sodan jälkeen Toivolla oli kaikki mahdollisuudet nousta urallaan, mitään ei hä-
nelle jäänyt, paitsi vapaus.

SALLI SIVIÄ AMANDA SARMELA 

Raumalta Herralaan
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Nuoruus Raumalla.  Äitini  Salli  Siviä Amanda (s.  17.9.1903,  k.  3.3.1987) kävi  keskikoulun
Rauman tyttölyseossa ja sen jälkeen v. 1922 aloitti opinnot Rauman ammattikoulussa tarkoituk-
senaan valmistua käsityönopettajaksi. Ompelutyö ei kuitenkaan ollut hänen alaansa, ja niin hän
pyrki Rauman seminaariin ja valmistui kansakoulun opettajaksi 3.11 28. Isoisän toimesta hänet
lähetettiin kouluaikana kesäksi Ahvenanmaalle oppimaan ruotsia. Valmistuttuaan hän oli opetta-
jana Mynämäellä ja Porin lähellä Kaasmarkussa, ja sai sitten 1930 opettajan paikan Hinthaaran
kylässä Porvoon maalaiskunnassa. Kylään oli tullut nahkatehdas, jonka suomenkielisiä työnteki-
jöitä varten oli 1922 perustettu oma yksityinen kansakoulu. Se toimi aluksi tehtaan tiloissa ja
rautatieaseman lähellä olevassa maalaistalossa, jossa isäni, rautatienkirjuri Väinö Sirèn kävi syö-
mässä. Äiti ja isä alkoivat seurustella ja menivät naimisiin 25. elokuuta 1932, häämatkan he teki-
vät Valamon luostariin.     
 

 

 

Rauman tyttöjä 1920-luvulla. 1. Rauman yhteislyseon neljäs luokka, Salli vasemmalla. 2. Käsi-
työluokka Rauman ammattikoulussa,  Salli  takarivissä oven edessä.  3.  Rauman seminaarissa,
Salli opettajan vieressä vasemmalla. 4. Rauman seminaarin partiolaiset, Salli eturivissä keskel-
lä. Seminaarilaisilla oli monenlaista toimintaa ja he tekivät myös yhteisiä retkiä.
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Koululuokka Mynämäellä 1928, oikealla koulun 
tyylikkäät opettajattaret.

 
Vammalla: Hinthaaran suomenkielinen kansa-
koulu.

 
 
 
Hinthaaran kylä. Isä Väinö Sirén-Sarmela (s. 14.10.1897 Vehkalahti, k. 24.12.1940 Hollola) oli
kasvanut Liikkalan asemalla Inkeroisten-Haminan radan varrella, missä hänen isänsä Elias Sirèn
toimi asemamiehenä. Hän oli Iidan ja Eliaksen vanhin poika, kävi kansakoulua Liikkalassa ja sen
jälkeen keskikoulun Haminan yhteislyseossa. Armeijassa isä oli viestintäjoukoissa ja sai sähköt-
täjän koulutuksen, se oli ilmeisesti perusta sille, että hän meni rautateiden palvelukseen. Hän sai
sähköttäjän paikan Porvoon rautateillä ja kävi työn ohella ilmeisesti erilaisia kursseja, niin kuin
rautateillä oli tapana, ja saatuaan riittävän pätevyyden hänet nimitettiin kirjuriksi ensin Anders-
bölen (Anttilan) ja sitten Hinthaaran asemalle.

 Vasemmalla isä nuorena miehenä, oikealla Sallin ja Väinön hääkuva 25. 8.1932.
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Vasemmalla: Rautatien virkamies Väinö Sirén.
Yläkuva: Isä Haminan yhteislyseossa, kuvassa toiseksi viimei-
sellä rivillä viimeisenä vasemmalla.  
Alakuva:Tyylikkäästi pukeutunut pariskunta häämatkalla Vala-
mon luostarissa. 

 
 Hinthaara oli ruotsinkielinen kylä Porvoon ja
Keravan  välisellä  rataosuudella.  Rautatie  oli
alkuaan  yksityinen,  rakennettu  1872–1874  ja
sen päällikkönä oli 1920-luvulla myös Jansso-
nin  setä,  isoisän  veli.  Isän  aikana,  vuodesta
1917,  rataosuus  kuului  jo  valtion  rautateille.
Hinthaaran ajoista ei ole paljoa tietoa, mutta il-
meisesti  isä  ja  äiti  sopeutuivat  kylään,  koska
he kumpikin osasivat ruotsia. 

 

Porvoon radan ylikäytävä ja asema, aikoinaan radalla myös kulki ns. lättähattu.  Hinthaaran
asema on yksityisasuntona jäljellä, vaikkei rautatie ole enää käytössä. Kuvat 1950 ja 2020 -lu-
vuilta.

Herralan asemalla. Isäni sai pian avioitumisensa jälkeen komennuksen asemapäällikön viransi-
jaiseksi  Herralan asemalle  Hollolaan.  Asema on Riihimäen ja  Lahden välisellä  rataosuudella
noin 15 km päässä Lahden kaupungista. Herralan kylä on kasvanut tiilitehtaiden ja sahan ympä-
rille; ensimmäinen tiilitehdas perustettiin 1899. Herralassa oli puinen asemarakennus, jonka tilal-
le rakennettiin 1950-luvulla uusi asema, mutta se on tullut tarpeettomaksi ja myyty yksityiskäyt-
töön. Viime vuosikymmeninä kylään on noussut kerrostaloja, se on nukkumalähiö, josta käydään
työssä Lahden kaupungissa. Herralan asema on nykyisin lähiliikenteen pysäkki. 
  Asemapäällikön perhe asui pienessä punaisessa puutalossa noin kilometrin asemalta etelään,
talo oli rautateillä yleistä puolitoista kerroksista tyyppiä, niin kuin myöhemmät ns. rintamamies-
talot, ja pihapiiriin kuului ulkorakennus ja erillinen sauna. Talo ja saunakin ovat vieläkin jäljellä,
mutta ne ovat jo pitkään, 1950-luvulta (?) lähtien olleet yksityisessä omistuksessa. 
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Herralan asemapäällikön talo 14.5.1935. Vierestä kulki Lahden rautatie, talo oli rautatien leik-
kauksen yläpuolella. Pihassa Timo ja Matti. Alemmissa kuvissa talo ja sauna v. 2020.

 Suurena nimenmuuttovuonna 1935 isä ja kaksi hänen sisaruksistaan, Elli ja Sulo Sirén muuttivat
nimensä Sarmelaksi (3.5.1935). Sukunimi jäi harvinaiseksi. Lehdon sisaruksista vain äidillä oli
lapsia, isän sisaruksista Elli-täti jäi naimattomaksi ja vasta naimisiin mennyt Sulo kaatui kohta
talvisodan alussa. Mandi ja Matti Lehdon suku jatkui vain meissä kahdessa veljeksessä, joista
Timo Juhani syntyi Hollolassa 23.08.1934, k. 21.2.2020 Lahdessa ja  Matti Eljas s. 6.4.1937.
 

 
 

 
 
 

Äiti oli kotirouva ja hoiti poikiaan, kuvassa Timo. Hän harrasti ulkoilua ja hiihti talvella. Isä oli
virkamies ja kulki virka-asussa tai puku päällä niin kuin isoisäkin; se oli yleinen tapa. Hän kävi
äidin kanssa hiihtämässäkin puku päällä. 
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  Vanhempani taisivat olla aika yksinäisiä. Herrala oli niin pieni paikkakunta, ettei siellä ollut vir-
kamiesperheitä, jotka olisivat seurustelleet keskenään, eivätkä rautatien herrasväet tainneet pääs-
tä mukaan maalaisväenkään elämään.  Lähellä asemapäällikön taloa oli edesmenneen senaattori
Carl Tudeerin huvila, jossa asui hänen vaimonsa eli ”senaattorska” Anna o.s. Ehrnrooth, mutta
hänen kanssaankin vanhempani olivat vähän tekemisissä. Enkä muista, että äitini olisi koskaan
puhunut Herralan originellista kyläsuutari Heikan Jussista eli Juho Mäkäräisestä, jonka talo on
kylämuseona ja joka itse ollut perinteentutkimuksen kohteena (esim.  Tuija Saarisen väitöskirja). 

 
Soikea peili. Opettajattaren kamarin kalusto 1930-luvulla peililipastoineen; valkoiset tuolit ovat
meillä vieläkin käytössä. Herralassa isä ja äiti hankkivat Porvoon huonekalutehtaan (?) tammi-
sen kaluston, johon kuului ruokapöytä tuoleineen, kirjakaappi, kirjoituspöytä, liinavaatekaappi,
korkeajalkainen lipasto ja 2 nojatuolia; sekin ovat vielä jäljellä, 1930-luvun teollisissa kalusteis-
sakin oli vielä koristeita, jotka tekevät niistä säilyttämisen arvoisia. 
Oikea kuva: äiti poikineen lähti isoisän luokse Poriin.

  Äitini  ainoita  ystäviä  taisi  olla  Lahja Haaki,  kylän seurojentalon vahtimestari,  jonka luona
käynneistä minullakin on muistikuvia; seurojentalo on vielä toiminnassa. Läheisen Hahmajärven
hiekkarannalle mentiin joskus retkelle, isälläni oli tapana kellua pitkiä aikoja järvenselällä var-
paat vedenpinnan yläpuolella. Muistan kun kiukuttelin matkan pituutta, kun hiekkatietä noustiin
kotiinpäin; myöhemmin paikalla käydessäni matka näytti yllättävän lyhyeltä, mutta olin silloin
kaksivuotias. 

Herralan asemapäällikkö. Isä oli käsistään kätevä, niin kuin Sirénien suku kaikkiaankin, ja hän
mm. kokosi 1920-1930-luvulla radiovastaanottimen heti kun sellaisia alkoi tulla myyntiin.  Vas-
taanotin on vielä tallella ja sodan aikana Koskenpäällä sitä yritettiin saada toimimaan, mutta kun
radiossa oli lukuisia erikokoisia akkuja eikä pitäjässä ollut vielä sähköä, niiden lataaminen kävi
ylivoimaiseksi.  Isä oli  hankkinut ruotsin kielen taidon, mikä oli  edellytyskin valtion virkaan,
mutta hän kuului myös siihen joukkoon, joka alkoi Suomessa harrastaa esperantoa. Isä oli poh-
jimmiltaan isänmaallinen, täsmällinen virkamies ja pyrki olemaan mukana uudessa kehityksessä.

 Äidin  kertoman  mukaan  isä  oli
luonteeltaan  suorastaan  pedantti,
mikä häntä joskus harmitti.  Pikku-
tarkkuus oli ehkä syynä siihen, että
isä stressaantui ja sairastui. Sodan
sytyttyä  työ  kävi  raskaaksi.  Ase-
mamiehiä joutui sotaan, päivystys-
vuorot alkoivat pidentyä ja asema-
päällikkö joutui itse päivystämään
lähes vuorotta.  
 Rautateillä alkoi kulkea paljon so-
tilasjunia etenkin öiseen aikaan ja
kaikille ylimääräisille junille oli 

 sovitettava  kulkuvuorot  eteenpäin
muun  liikenteen  lomaan.  Junien  kulku  selvitettiin  pääasiassa  lennättimellä,  turvajärjestelmän
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muodosti  asemapäällikkö,  hänen oli  henkilökohtaisesti  tultava  laiturille  ja  näytettävä  vihreää
laikkaa tai valoa ennen kuin juna saattoi lähteä matkaan tai ohittaa aseman. Asemapäällikkö tai
kirjuri vastasivat siitä, että rata seuraavalle asemalle oli turvallinen. Isä alkoi pyörtyillä ja muis-
tan, että kiipeilin hänen päällään, kun hän makasi tajuttomana keittiön lattialla. Tutkimuksissa
isällä todettiin aivokasvain, se leikattiin Helsingissä, mutta leikkaus epäonnistui ja hän kuoli jou-
luaattona 1940. Vuotta aikaisemmin, uudenvuoden aatonaattona 1939 kaatui hänen veljensä luut-
nantti Sulo Evald Sarmela Impilahden Ruokojärvellä Laatokan Karjalassa. 

Sotamuistoja Porista. Isän kuoltua äiti muutti 3.1.1941 meidän poikien kanssa isoisän luo Po-
riin. Siltä ajalta ovat jääneet mieleeni Porin pommitukset, jotka johtuivat siitä, että kaupungissa
oli lentokenttä ja saksalaisten sotilastukikohta.  Kevätlukukauden 1942 äiti oli opettajana Porin
Uudenkoiviston koululla, jossa oli myös saksalaisten joukkoja ja lähistöllä vankileirikin. Talvi
oli kylmä ja muistan, että koulun suurella pihalla oli riveissä saksalaisten kuorma-autoja ja talvi-
pakkasella niiden moottorien alle sytytettiin nuotio, jotta ne olisivat lähteneet käyntiin. Ja tieten-
kin saksalaiset ajelivat niillä sivuvaunullisilla Zündapp-moottoripyörillä, joita sotakuvissa näkee.
Koulun alakerrassa oli saksalaisten ruokala ja joskus saimme kokilta saksalaisen limpun. Suuria
joukkoja ei koululla näkynyt, saksalaisten varsinainen tukikohta oli Porin lentokentän takana.  
  Pihan toisella puolella oli puinen käymälärakennus, johon vietiin ruuan jätteenkin, ja mieleeni
on jäänyt kuva siitä, kuinka venäläiset sotavangit käymälöitä siivotessaan etsivät jätteistä ruokaa
itselleen. He söivät kuoretkin. Ulkorakennuksen takana oli piikkilanka-aita ja ruosteisia tynnyrei-
tä, jotka haisivat pahalta, siellä leikkiessämme sain käteeni syyliä, joista oli vaikea päästä eroon.
Muistan sellaisenkin asian, että keväällä me pojat poltimme kuivaa ruohoa siinä läheisellä pellol-
la ja minäkin sytytin jonkun ruohomättään tuleen. Yhtäkkiä tuli alkoi levitä tuulen mukana ja me
juoksimme hätääntyneinä tulen perässä polkemassa palavia heinätuppaita. Loppua en muista, tai-
si käydä niin, että aikuisia tuli paikalle tulta sammuttamaan ja meille oltiin vihaisia. Myöhemmin
kun kävin Uudenkoiviston koululla, se laaja piha näytti aika pieneltä ja pellotkin olivat koulun
ympäriltä kadonneet. 

Koskenpään aika

Koskenpää Huhtia. Äiti haki vakinaista opettajan virkaa ja syksyllä 1942 saikin paikan Kosken-
pään pitäjän Ehikin kyläkoululta, Huhtian pienestä metsäkylästä. Kylä on Jämsä - Petäjävesi -
maantien varrella, sieltä on viisi kilometriä Koskenpään kirkolle ja vajaa 15 Jämsänkoskelle. Yk-
siopettajainen koulu taisi olla viimeinen supistettu kansakoulu koko maassa. Äiti oli Koskenpääl-
lä opettajana 27 vuotta kunnes eläkkeelle päästyään 1967 muutti takaisin Poriin. Ehikin koulu oli
aloittanut toimintansa 1930, se lopetettiin 1962 ja koulurakennus myytiin yksityiseksi asuintalok-
si. Koskenpäällä oli ennen sotia seitsemän kyläkoulua, jotka yksi toisensa jälkeen lakkautettiin ja
lapset kuljetettiin vuonna 1954 rakennettuun kirkonkylän keskuskouluun, siellä äitikin opetti vii-
meiset Koskenpään vuotensa.  Suur-Jämsään aikoinaan kuulunut Koskenpää oli itsenäinen pitäjä
vuodesta 1926 vuoteen 1969, jolloin se liitettiin Jämsänkosken kaupunkiin; vuonna 2009 Jäm-
sänkoskikin yhdistettiin takaisin Jämsään ja Huhtia on nyt Jämsän esikaupunkia. 
  Ehikin koulu oli rakennettu 1920-luvun lopulla, se oli tehty poikkeuksellisesti tiilistä, rapattu ja
maalattu valkoiseksi. Rakennuksen toisessa päässä oli luokkahuone ja toisessa päässä opettajan
asunto, kaksi huonetta ja keittiö. Yläkerrassa oli pienempi vahtimestarin asunto. Koulurakennus
oli kallion päällä, pihan puolella alempana tasanteella oli ulkorakennus, tasanteen toisella reunal-
la sauna ja kellari puolessa välissä Riihilammille menevää polkua. Vanhaan talonpoikaiseen ta-
paan kaikki  rakennukset  eri  puolilla  pihaa.  Ulkorakennuksessa  oli  liiteri,  poikien  ja  tyttöjen
huussi ja niiden välissä opettajan ulkohuone eli puusee. Toisessa päässä oli navetta ja heinäsuoja
sekä kaksi aittahuonetta, toisessa niistä me pojat nukuimme kesäisin. Koulussa oli puulämmitys
ja kaivo, josta haettiin vesi. Sellaiset olivat 1930-luvun asumisvaatimukset. 
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Ilmakuva Ehikin koulusta (Karhumäki 1950-luv.?), Edessä Rajamäen talo, koulu ja Riihimäen
peltoja; koulun ja maantien välissä puutarhaa ja urheilukenttä.

 Opettajalle  kuului  luontaisetuna puutarhamaata ja  peltoa.  Sodan aikana pellossa kasvatettiin
koulukeittolaan perunoita ja vehnääkin oli meillä viljelyksessä; lisäksi meillä oli monena kesänä
myös kanoja ja lammas tai pässi, joka syksyllä teurastettiin. Puutarhassa kasvatettiin porkkanaa,
lanttua ja sipulia, muutama marjapensakin oli edellisen opettajan jäljiltä. Elämä oli oikeastaan ul-
kona oloa ja hakemista, vesi haettiin ämpäreillä kaivosta ja likasanko vietiin tunkiolle, puut kan-
nettiin liiteristä ylös mäkeä, maidot ja muut ruokatarpeet kellarista, saunaan kannettiin vesi Rii-
hilammista. Kaikki jokapäiväisen elämän tarpeet haettiin kaukaa mäen alta, ja mäet olivat usein
talvella jäisen liukkaita. Päivän askareet olivat hyötyliikuntaa. Joskus pienenä harmitti juosta kel-
lariin pari kolme kertaa päivässä. 

Metsiin kätkeytynyt kylä. Huhtia on Jämsän suurtalollisten takamaita ja kylän talot ovat olleet
kantatalojen torppia. Jämsäläisillä oli pitäjän pohjoisosissa laajoja metsiä ajoilta, jolloin ”mie-
henmetsiä” ja ”päiväkuntia” sai vapaasti vallata. Lähitienoilla oli vain kolme suurempaa taloa:
Ehikin entinen rustholli, Riihimäen talo, jonka myymälle maalle koulu oli rakennettu, ja kirkon-
kylän puolella pitäjän vanhin kantatalo, keskiaikainen Kimari laajan peltolakeuden reunassa; ky-
läaukean muodostivat kauppa, koulu sekä Rajamäen talo ja pellot. 
  Jämsän takamaille alkoi 1550-luvulta lähtien levitä savolaisten kaskiviljelijöiden ekspansio, Pe-
täjäveden puolelta vanhaa Jämsää on isänikin kaskiviljelijöiden suku (ks. Elias Sirénin sukutari-
na). Kaskiviljelijät olivat erämaiden uudisasukkaita, heidän verotaloilleen annettiin jopa 2000 ha
metsää, mutta Huhtian talot olivat vanhoja torppia, jotka itsenäistyivät 1921 torpparilain mukaan
ja saivat yleensä 100 hehtaaria maata. Aikoinaan toimeentulo perustui Huhtiallakin kaskenpolt-
toon, vielä sodan jälkeen talot elivät melkein omavarastaloutta, niissä oli muutama hehtaari (alle
10) peltoa, 3-4 lehmää, hevonen ja pientä karjaa. Pelloilla kasvatettiin erilaista viljaa omiksi tar-
peiksi, heinä kerättiin luonnonniityiltä, tai ostettiin; itäsuomalaiseen tapaan rakennuksetkin olivat
pääosin maalaamatonta, harmaata hirttä.
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Ehikin koulu 2014.

 

 

1.- 2. Koulurakennus. 3. Ulkohuonerakennus: liiteri, ulkohuoneet, navetta ja aitat. 4. Saunara-
kennus, sen alapuolella oli Riihilammi, josta saunavesi kannettiin. Saunan yläpuolella sijaitsi
kellari. Ensimmäisessä kuvassa kolmen korkean ikkunan takana on koulun ainoa luokkahuone.
5. Iso kuva: Koulun mäki Riihilammin puolelta 2021 (valokuva Kyösti Mäkinen).
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  Euran tai Nousiaisten tasaisiin lakeuksiin verrattuna Huhtian pellot olivat pieniä ja mäkisiä.
Ehikkiä lukuun ottamatta Huhtian talojen karjasuojat olivat vielä sekasontanavetoita, kun Sata-
kunnan talollisten umpikartanoon kuului ainakin 1850-luvulta lähtien suuri kivinavetta. Vielä so-
dan aikana kylässä oli savolaistyyppisiä pihapiirejä, kuten Möyhylässä, jossa oli lukuisia pieniä
harmaita hirsirakennuksia: navetta, hevostalli, aitat, heinä- ja olkiladot rakennettu jokaista tarvet-
ta varten erikseen ympäri pihaa, vailla länsisuomalaisen umpikartanon järjestystä. Kun karjalai-
set siirtolaiset tulivat paikkakunnalle, maanviljelytilat saivat uuden ilmeen aina päärakennusta
myöten ja pienten sekasontanavettojen tilalle alettiin rakentaa tiilisiä karjasuojia.
  Kylä eli metsästä, talot sijaitsivat hajallaan metsissä, talojen varakkuuskin oli metsässä. Huhtian
elätti Yhtyneiden Paperitehtaiden Jämsänkosken paperitehdas. Talvisin talojen pojat ja isännät
olivat savotoissa hakkuumiehinä tai hevosineen ruukinajossa. Maatalouden tärkein työväline oli
tukkireki, "ronkkeli". Sodan jälkeen alkoi maitotalouden kukoistuskausi, siihen kuuluivat maito-
tonkat, maitokärryt ja maitolavat. Maantielle johtavan tien päässä oli maitolava, sieltä maitoauto
otti tonkat kyytiinsä ja vei meijeriin, joko Jämsään tai Keuruulle. Maitolavoista näki, että kylässä
oli asutusta. 
 Hevoset  vaihtuivat  traktoriin  ja  pokasahat  moottorisahoihin,  puutavaran  ajokin  tehtiin
traktorilla. Metsätöistä tuli ammatti, jota alkoi tehdä koulutettu työvoima, metsurit. Tavallisilta
metsätyömiehiltä loppuivat työt ja tukkikämpät autioituivat. Ja sitten tulivat metsäkoneet eikä
metsureiltakaan enää paljoa tarvittu. Kun meijerit 1970-luvulla siirtyivät säiliöautoihin, ei pien-
tiloilta enää maitoa haettu. Pienviljelijät menettivät säännöllisen tulonsa eikä maataloudella ollut
kylässä ollut tulevaisuutta. Nuoret hakeutuivat kouluihin ja muuttivat työn perässä pois kylästä,
tuolloin  Jämsänkosken  paperitehdas  työllisti  paikkakuntalaiset,  jotka  tunnettiin  kunnollisina
työntekijöinä. Maitolavat lahosivat ja katosivat, ellei Virtasen kyläkauppaa ja koulurakennusta
olisi ollut, maantietä ajanut vieraspaikkakuntalainen tuskin huomasi, että ajoi läpi Huhtian kylän.

Ehikin koulussa.  Noin viisitoista vuotta äiti oli Ehikin koulun ainoa opettaja. Kyläläisten ilmai-
sun mukaan ”opettaja Sarmela piti koulua”, hän opetti kaikkia luokkia alakoulusta jatkokouluun.
Alakoululaiset kävivät muutaman viikon keväällä, kun varsinainen kansakoulu oli loppunut, ja
syksyllä ennen kuin kansakoulu alkoi; jatkokoululaiset kävivät koulua lukukauden aikana lauan-
taisin. Vain poikien käsitöitä opetti ulkopuolinen puuseppä, paikallinen isäntä. Samassa luokka-
huoneessa istui neljä luokkaa, kun toisia opetettiin, toiset tekivät kirjallisia töitä. Sodan jälkeen
koulussa taisi parhaimmillaan olla 60-70 koululaista. Vuonna 1956 kouluun tuli toinenkin opetta-
ja, ja alaluokat alkoivat käydä koulua Rajamäen talon pirtissä.

Luokkakuvia äidille kertyi paljon, tässä kuva ylä- ja alakoululaisista 1950-1960 lukujen taittees-
ta, oppilaita oli vielä paljon. 

  Myös sodan aikana koululaisille annettiin ateria, se oli silloin todella tärkeä asia. Kouluruoka
oli makaroni- ja makkarakeittoa, velliä ja marjapuuroa; puolukat lapset keräsivät itse, makkara-
keitto oli viikon herkkuruoka. Kouluruuan lisäksi vahtimestari Elma Tammi (myöhemmin Hako-
la) huolehti lämmityksestä ja alkuvuosina käytössä olivat puu-uunit, jotka sijaitsivat luokkahuo-
neen ja eteisen välisessä seinässä eivätkä tahtoneet vetää savuttamatta. 
 Kurinpito-ongelmia ei tuolloin vielä ollut, äiti ei olisi kyennytkään olemaan ankara kurinpitäjä,
mutta Timo ja minä kyllä saimme tukkapöllyä, jos emme osanneet läksyjä, kerran sain karttakep-
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piäkin ja jälki-istuntoon jäimme herkemmin kuin muut. Karttakeppi ei nyt missään tuntunut, kun
sillä paksujen sarkaisten pussihousujen päälle vähän läiskittiin, mutta rangaistukset oli tarkoitet-
tukin häpeäksi. Mitään traumaa en niistä saanut. Todellisia kurinpito-ongelmia aiheuttivat poi-
kien tappelut paikkakuntalaisten ja siirtolaisten välillä silloin, kun karjalaisia tuli kylään, jatko-
koululuokilla opettajalle tuotti harmia joku poika, joka ei halunnut suorittaa oppivelvollisuuttaan
loppuun, kun oli mennyt savottaan metsätöihin tai paperitehtaalle.
  Kansakoulu toi Suomeen joulun vieton.  Ehikin koululla oli kaksi juhlaa vuodessa, kuusijuhla
jouluna ja kevätjuhla äitien päivänä, toukokuun toisena sunnuntaina. Kuusijuhlaan kokoontui so-
dan aikana ja sen jälkeenkin ”koko kylä”, vanhempia oli seinänvieret ja eteinen täynnä. Joulujuh-
lassa oli ohjelmaa, koululaiset esittivät pieniä näytelmiä, joululauluja laulettiin ja kaikille lapsille
jaettiin joululahja, paperipussi, jossa oli karamelli ja pyöreä voipulla. Kansakoulut toivat joulun
vieton Suomen maaseudulle.
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Äitien päivät olivat tärkeä juhla etenkin sodan aikana. Silloin kylä kokoontui puhumaan yhteisis-
tä asioista, äitien iloista ja murheista, sodasta, jossa jotkut äidit olivat jo menettäneet poikansa
tai miehensä. Nuoria miehiä ei juhlissa ollut, he olivat rintamalla. Kuvat ovat varmaankin jatko-
sodan alkuvuosilta. Siinä on se lapsijoukkokin, jonka mukana kasvoimme aikuisiksi. 

Muistoja Huhtialta

Sodan aikaa. Koskenpää elämästä olen kirjoittanut Huhtian tulevaan kyläkirjaan,  ja tämäkin
kertomus on minun muistelmani, äidin osaan en kykene samaistumaan. Sota aika oli äidille ah-
distavaa,  niin  kuin  kaikille  suomalaisille,  ja  jokapäiväinen  elämä niukkaa.  Äiti  kuului  Lotta
Svärd -järjestöön ja hän oli pitkään kunnan sosiaalilautakunnassa koulupiirinsä edustajana. So-
dan aikana lotille oli tehtäviä maaseudullakin. Äiti keräsi kyläläisiltä avustuksia valtiolle sodan
aiheuttamiin menoihin. Olin mukana, kun hän kiersi kylää paikallisen isännän hevoskyydillä, ja
vaikka monen talon väki kuului jyrkkään vasemmistoon, kaikki antoivat jotakin. Jos talon isäntä
ei liikahtanutkaan, niin emäntä haki rahaa ja laittoi nimensä keräysvihkoon. Sota-aikana oli pal-
jon talkoita ja myös yhteiskunnan puolesta saattoi tehdä vapaaehtoista työtä, esimerkiksi hakata
halkoja, joista oli kova puute, tai tehdä jotain muuta hyödyllistä. Talkoista sai palkkioksi tai tun-
nustukseksi rintamerkkejä, joita oli erilaisia ja eriarvoisia, kultaisia, hopeisia ja pronssisia. Opet-
tajana äiti sai hoitaakseen talkoiden kirjanpidon ja merkkien jaon, ja kyllähän me kaikki lapset-
kin yritimme joitain talkootyötä tehdä.
   Muistan  kuinka  äiti  istui  iltakaudet  kirjoituspöytänsä  ääressä  kirjoittamassa  raportteja  ja
korjaamassa koepapereita, ja aina kun lentokone sattui lentämään kylän yli, hän piilotti öljylam-
pun pöydän alle siitä huolimatta, että ikkunat oli määräysten mukaan peitetty. Kun sähköä ei ky-
lässä ollut, uutiset koetettiin kuunnella isän tekemällä kidekoneella, tai luettiin sanomalehdistä. 

Opettaja Salli Sarmela kahden poikansa kanssa Koskenpäällä jatkosodan aikana. Kuva on otettu
konstaapeli Rinteen antamaa henkilötodistusta varten, se oli junissa tarpeen, kun kävimme Po-
rissa. Todistuksessa luki, että Salli Sarmelaa seuraa kaksi poikaa.
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  Tunnollisena opettajana äiti ei voinut hamstrata mitään kyläläisiltä, oli pitäydyttävä elintarvike-
korteilla saatuihin ruokatarvikkeisiin; maitoa kuitenkin saimme Riihimäen tai Rajamäen taloista.
Koulun pelto ja puutarha olivat todella tarpeen, ja niin kuin yleisesti työläisten ja palkansaajien
omakotitaloissa, meilläkin oli eläimiä, joista saatiin lihaa, ei kuitenkaan sikaa, vaan lammas ja
kanoja. Kellarissa oli omassa maassa kasvaneet juurikasvit, koulun peltoon koululaiset itse istut-
tivat perunat keväällä ja syksyllä perunalomalla kuokkivat ne ylös; heillä oli myös velvollisuus
poimia puuroon tarvittavat puolukat. Ja Virtasen kaupassa leikeltiin elintarvikekuponkeja!Sota-
aikana kaikki tavara oli oikeastaan peräisin sotaa edeltävältä ajalta, mitään uutta ei ollut saavana,
tai ne olivat korvikkeita, kuten kahvin korvike, paperikengät tai vaikkapa puuronkastikkeeksi
nimetty  porkkanajauhe,  sitä  me  pojat  söimme  makeisten  asemasta,  kun  karamellejakaan  ei
kaupoissa ollut.
 
 Arkea Ehikin koululla. Koskenpäälle tuli sähkö 1954 ja sen jälkeen kouluakin alettiin korjailla,
lopulta 1960 sinne tuli vesijohto ja keskuslämmitys. Sitä ennen tultiin toimeen öljylampuilla, so-
ta-aikana ei saanut öljyäkään, vaan käytössä olivat karbidilamput. Niiden hoitaminen kuului teh-
täviini.  Jos  vesisäiliöstä  pääsi  karbidisäiliöön liikaa  vettä,  lamppu alkoi  sihistä  uhkaavasti  ja
muistan, että monta kertaa heitin koko laitteen ulos hankeen, kun pelkäsin sen räjähtävän. Kaasu-
lampun eli Petromaxin hoidossa oli siinäkin omat ongelmansa. Lampun täyttäminen oli tarkkaa,
jos säiliöön meni liikaa paloöljyä, minun piti imeä se letkulla pois. Ennen sähkön tuloa parhain
valaisin oli suuri 20 linjan öljy- eli petrolilamppu, joka voitiin kuljettaa mukana  huoneesta toi-
seen; keittiössä meillä oli vakituisesti ns. ranskalainen 10 linjan seinälamppu, jollainen oli tullut
markkinoille 1800-luvun lopulla. Sytytyksen jälkeen suuren öljylampun palamista oli seurattava
jonkin aikaa, koska jos se pääsi savuttaman, niin huoneen kaikki pinnat olivat hetkessä mustan
noen peitossa.
 Äiti kertoi usein, että kun hän kävi ensimmäistä kertaa katsomassa koulua syksyllä 1943, torakat
tulivat jo kaivotiellä vastan. Yläkerrassa asui perhe, jonka huusollista torakat ja luteen levisivät.
Hänen ensimmäinen tehtävänsä oli saada yläkerran asukkaat häädetyksi. Heidän jälkeensä sinne
muutti keittäjä-vahtimestariksi Elma kahden tyttärensä Vuokon ja Varpun kanssa; hänen miehen-
sä mylläri Tammi oli kuollut sodassa.
 Elma ja äiti aloittivat ankaran taistelun syöpäläisiä vastaan, huoneissa poltettiin rikkiä ja ilta-
myöhällä kävimme lampun valossa keittiössä nuijimassa torakoita kuoliaiksi. Mikään ei näyttä-
nyt tehoavan, mutta sitten keksittiin, että joululomalla jätetään koulu kahdeksi viikoksi kylmil-
leen; me matkustimme isoisän luokse Poriin. Torakat kuolivat pakkasessa, mutta luteet eivät, ne
oli vähitellen tapettava käsin yksi kerrallaan. Sodan aikana levisivät kaikenlaiset syöpäläiset, to-
rakat, luteet, kirput ja täit; koulun ulkorakennuksen valtasivat rotat, kiviseen kouluun ne eivät
kuitenkaan kyenneet tunkeutumaan. Huonosti pestyistä porkkanoista sai kihomatoja, tosin lapa-
matoja ei sentään meillä ollut.  

Elma  Tammi,  jonka
aviomies  oli  kuollut
sodassa, ja hänen kak-
si  tytärtään Vuokko ja
Varpu.  He  kuuluivat
sodanajan lapsuuteeni.
 Myöhemmin  Elma
avioitui Usko Hakolan
kanssa  ja  hänestä  tuli
Rongiston talon emän-
tä,  suuren  lapsiper-
heen  ja  yli  50-päisen
lastenlasten  joukon
kantaäiti.

   Kylän vanhoissa hirsitaloissa torakat kuuluivat asujaimistoon eivätkä kaikki naapurit niitä edes
yrittäneet karkottaa, ja koululaisten hiuksissa levisivät täit ja saivaret, tarkastuksia pidettiin ja täi-
kammat olivat päivittäin käytössä. Kärpäsiäkin oli monin verroin enemmän kuin nykyisin, ja kun
karjalaiset siirtolaiset laidunsivat lehmiään metsissä, sielläkin kärpäsparvi pyöri jatkuvasti ympä-

53



rillä, ja lehmisavut paloivat niityillä, kun lehmiä iltaisin lypsettiin. Mutta sitten tuli DDT, sitä tus-
sutettiin kaikkialle. Kärpäsetkin alkoivat rajusti vähetä, kun navettoja alettiin myrkyttää ja niiden
seinille ripustettiin  kärpäspapereita,  joihin kärpäset  tarttuivat.  Loisista  ja  hyönteisistä  päästiin
eroon, mutta luonto alkoi kuolla.  

Muistikuvia kyläläisistä. Kylän keskus oli Virtasen kauppa, jonka viereisen Rajamäen pikkuti-
lan poika Paavo oli perustanut Vekkulan tienhaaraan 1928. Kauppa tuli loppuvuosinaan kuului-
saksi, kun Paavo piti sitä 94-vuotiaaksi, kuolemaansa saakka. Sen nimenä oli silloin Huhtian Pie-
ni Tavaratalo ja siellä vieraili myös tasavallan presidentti. Kautta Suomen herätti huomiota ta-
paus, kun pari vieraspaikkakuntalaista yritti ryöstää kaupan. Paavo oli hiljaisenoloinen ja hieno-
tunteinen kauppias, joka ei koskaan loukannut ketään, vaikka kertoikin mielellään tarinoita sattu-
neista tapauksista. Kaupanteon alkaessa hän repäisi käärepaperista neliskulmaisen liuskan ja hil-
jaa supattaen laski ostosten loppusumman aina päässään nopeammin kuin kassakone. Parhaina
vuosinaan sodan jälkeen Paavon kauppa kuului K-ketjuun ja sieltä sai kaikkea, mitä maalaispitä-
jässä tarvittiin. 

 

 

Virtasen kauppa 1980-luvulla, jolloin supermarketit alkoivat hallita markkinoita. Sodan aikana
kaupan pihaa ympäröivät suuret makasiinit, mutta kaupankäynnin pienentyessä Paavo purki ra-
kennuksiaan ja kokosi niistä pienempiä makasiineja, kunnes jäljelle jäi päärakennus ja sen tava-
ralaituri. Oikeanpuoleisessa kuvassa on Rajamäen talo ja siitä vasemmalle koulu. Siinä on Huh-
tian kyläaukio.

54



   Paavo Virtasen kauppa oli aina auki, vaikka virallisesti se täytyikin panna iltaisin kiinni, sisälle
pääsi keittiön oven kautta. 1990-luvulla Paavo sai oikeuden pitää kauppansa auki niin pitkään
kuin halusi. Suurimman asiakaskunnan muodostivat huviloiden asukkaat ja tärkein tulolähde oli
oluenmyynti. (Olen haastatellut Paavoa ääninauhoille ja kirjoittanut hänestä kertomuksen, aineis-
toa säilytetään Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistossa.) 
 Ennen sotia kylän taloissa ei vielä viljelty kylvöheinää, joten Paavo tuotti suuria määriä heiniä
Pohjanmaalta Petäjäveden asemalle, josta talojen hevosmiehet kuljettivat paalit pitkissä karavaa-
neissa kaupan pihaan. Heiniä tarvittiin metsätöissä, tukkikämpillä ja ruukinajossa, se kuului pai-
kalliseen elämänmenoon, suuret pinot heinäpaaleja täytti kaupan pihan vielä sodan jälkeenkin
niin kauan kuin hevosia oli taloissa.   
 Tässä kohtaa on puhuttava Pesos-Villestä, jonka perhe oli vuosikymmeniä läsnä äidin arjessa.
Vilho Pesonen oli ollut Riihimäen talon huutolaispoika, joka oli talon avustuksella saanut sota-
aikana hankituksi vanhan Tatra-auton ja elätti suuren perheensä huonokuntoisella autolla, minkä
kulloinkin sai hankituksi. Hän oli kylän persoonallisuuksia, ilmiömäinen sanankäyttäjä, joiden-
kin mielestä rääväsuinen ja hyökkäävä ns. kova kommunisti, joka Paavon kaupassa käsitteli pi-
rullisen pilkallisesti päivän poliittiset kysymykset ja herrojen kähminnät. Hänen vaimonsa Siiri
oli jatkuvasti raskaana ja taisi synnyttää kaikkiaan 16 tai 18 lasta, joista 13 jäi eloon; äiti sai mel-
kein joka vuosi oppilaakseen uuden Pesosen. Aikuistuttuaan Villen pojista tuli automiehiä niin
kuin isästäänkin, tai he hankkivat muuten oman paikkansa teollisessa yhteiskunnassa. Nykypäi-
vän feministien mielestä Siiri olisi synnytysorja, mutta hän oli aina tyytyväisen oloinen ja lem-
peä, varmaan hänelle tuotti todellisista iloa pitää lasta sylissään. Mitä muuta elämä olisi voinut
tarjota?  

Meidän perhe

Poikajoukon liikkeet.  Entä meidän nuorten elämä? Mitä muistan lapsuudestani 1940-1950-lu-
vulta?  Koululla oli aina elämää ainakin silloin, kun koulua käytiin, ja kaupalla kulki väkeä. Mei-
tä suunnilleen samanikäisiä poikia ei kylässä ollut kuin kuusi, mutta keskinäiset urheilukilpailut
käytiin kaikissa mahdollisissa lajeissa. Meidän kahden lisäksi joukkoon kuului kaupan Antero,
Möyhylän pojat eli Peltosen Mauri ja Matti, ja vielä Tivon Veikko. Parhaita kavereita oli myös
Keskisen Urpo, joka oli hoidossa Kukkaslahden talossa Niinimäen kylässä. Samoilta luokilta tut-
tuja oli enemmänkin, tuolloin monet lapset tulivat jopa viiden kilometrin päästä kouluun.  Urhei-
lupaikkana oli tavallisesti koulun kenttä, joka tosin oli aika pieni niin, ettei sinne oikein saanut
edes 60 metrin juoksurataa. Sunnuntaisin hypättiin pituutta ja työnnettiin kuulaa kaupan pihassa
ja siellä oli aikuisia miehiäkin mukana. Kauppias Paavo hankki pojalleen Anterolle nuorten kuu-
lan ja kiekon, mutta muuten teimme urheiluvälineet itse, me sananmukaisesti heitimme leppäkei-
hästä ja hyppäsimme seivästä pyykkiseipäällä, moukarina oli katiskaverkkoon kääritty kivi. 
   Kirkonkylässä oli oikein urheilukenttä, jota ylläpiti Koskenpään Kiri. Mekin kävimme paljon
kentällä urheilemassa, siellä oli kunnolliset välineetkin. Pallopelinä niin koulussa kuin urheilu-
kentilläkin oli pesäpallo, sitä mekin pelasimme, jos vain saimme joukkueet kasaan. Jalkapalloa ei
pelattu eikä jääpalloa saati jääkiekkoa; jalkapalloa opin pelaamaan vasta Porin lyseossa. 
  Kun saimme polkupyörät, elämä muuttui liikkuvaksi. Siinä pyöriemme kanssa seisoskellessam-
me, nykykielellä hengaillessamme, saimme yhtäkkiä päähämme, että käydään kirkolla tai Jäm-
sänkoskella. Siitä sitten lähdimme ajamaan puolittain kilpaa, ja saman tien takaisin. Monena ke-
sänä meidän poikien harrastuksena oli uistimen veto ja pitkänsiiman lasku. Tuolloin oli käytössä
vain kaksi uistinta, Professori 1 ja 2. Iltakaudet soudimme uistinta Pettämällä, kilometri toisensa
jälkeen, soutuvuoroja vain vaihdettiin. Pettämältä pääsi myös Pitkäjärvelle, jossa ei juuri kukaan
kalastanut,  ja  siellä  oli  paljon  liekoja  eli  hakoja,  jotka  oli  kierrettävä.  Pettämän  lahdessa
Riihilammilta tulevan ojan suussa oli  hiekkapohjainen uimapaikka ja niitty,  johon koko kylä
joskus sodan aikana kokoontui juhannuksen viettoon.
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Opettajan asunto oli koulun eteläpäässä, ovesta olemme äiti ja me pojat kulkeneen lukemattomia
kertoja, sisälle ja ulos, ensin ulkoa tultaessa oli pieni ”tuulieteinen” ja sitten isompi, sen läpi
pääsi koulun keittolaan (kuva vuodelta 2019). Opettajan asuntoon kuului kaksi huonetta ja keit-
tiö. Kuvassa istuu mummu pojanpoikansa kanssa keittiön ikkunan alla 1960. 

 Kotitekoista urheilua. Hyppään seivästä, sei-
päänä on kirjaimellisesti mäntyinen pyykkisei-
väs, ja mäntyä on rimakin.

 Paljon kävimme myös Rautavedellä kalasta-
massa, veneen saimme Heimalan talosta. Rau-
tavesi oli silloin lähes erämaajärvi, jossa ei ol-
lut  yhtään huvilaa,  ainoastaan pahainen kala-
sauna pienessä saaressa keskellä järveä. Rauta-
vesi oli suuri järvi, siellä asusti kalasääksiä, tii-
roja ja lokkeja, joita meidän pienillä järvillä ei
vielä ollut, ja siellä liikkuivat myös tukkilautat.

  Sateisina iltoina haimme kastematoja, joita sitten säilytettiin kellarissa. Niitä sai Riihimäen ta-
lon entisiltä pelloilta, jotka oli jätetty karjan laitumiksi ja vasta kaivetuista maantienojista, kaikil-
ta pihoilta ja laitumilta, joissa heinä oli tarpeeksi lyhyttä. Meillä oli vain kahdensadan koukun
pitkäsiima, mutta kyllä siinäkin oli puuhaa ennen kuin se saatiin madotetuksi ja lasketuksi jär-
veen.  Siinä 15-16 -vuotiaana tilasin Helsingistä Schröderiltä virvelin ja tein kovalevystä nelikul-
maisen ruuhen, jonka kuljetin Koukkulammille. Siellä oli paljon suuria haukia ja opin melko
tarkkaan tuntemaan, mihin kellonaikaan hauki söi ja missä suurimmat niistä väijyivät saalistaan.
   Virvelissä oli pianoteräsvapa ja siimarullaa piti jarruttaa peukalolla; jos kunnolla tempaisi ja
siima hämääntyi, jäykkä vapa lennätti uistimen vastarannan pensaikkoon.  Jonkun kerran kävim-
me yöllä Haavistossa Väännäkoskella ravustamassakin. Se tapahtui siten, että pajukepin pää hal-
kaistiin, siihen kiilattiin särki ja sitten keppi työnnettiin kiven koloon, niitä oli parisen kymmentä
yhteensä. Vähän väliä kiersimme kepiltä kepille ja koukkasimme matalalla katiskaverkosta teh-
dyllä haavilla ravut ylös. Ravustus oli pelkkää huvia. Kukaan ei paikkakunnalla rapuja syönyt
eikä niillä ollut markkinoitakaan, joten laskimme ne vapaaksi Riihilampeen. Siellä ne lisääntyi-
vät niin, että järvessä oli joinakin vuosina tuhottomasti rapuja. Metsästystä kylässä tietenkin har-
rastettiin, mutta siihen emme me veljeni kanssa koskaan innostuneet. Jäniskoirana olin joskus
talvella. Kun oli satanut uutta lunta, seurasin jäniksen jälkiä välillä vähän haukahdellen ja ajoin
sen haulikon kanssa odottavien kaverien eteen niin kuin koirakin. 
 Me pojat olimme aina ulkona koulun jälkeen ja kesällä päiväkaudet, aina me jotain keksimme
tekemistä. Kävimme uimassa eri paikoissa, rakensimme siihen meidän laiturin viereen hyppytor-
ninkin,  mutta se vajosi  pohjattomaan mutaan.  Lintujen muniakin keräsimme,  vaikkeivät  siitä
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vanhat ihmiset pitäneet. Ruokakin oli aina jäähtynyt ennen kuin muistimme tulla syömään, äitiä
se harmitti, mutta opin pitämään kylmää ruokaan yhtä hyvänä kuin lämmintäkin. Kukaan ei tuol-
loin vahtinut lapsia, ei kai kenenkään päähän olisi tullut ajatustakaan, että on olemassa ihmisiä,
jotka tekevät lapsille pahaa, tai että eksyisimme metsään. 

 

Vasen kuva: Hyppään kiveltä! Vuoden 1950 tienoilla oppikoulun alaluokkalaisen vaatetus oli jo
vaihtunut pussihousuista ja kumiteräsaappaista nykyaikaisiin.
Oikea kuva: Timo ja Zündapp Bella, jolla kiersimme paljon ympäri Suomea. Tapio Rahkolan
kanssa ajoimme sillä Euroopan matkalla Saksaan 1959 (?) asti, se seurasi minua yliopistoon ja
palveli kulkuneuvona monta vuotta.

  Sodan jälkeen lähiseudulla oli vain yksi huvila Pettämän rannalla kirkonkylään menevän maan-
tien varressa, sitä nimitettiin vain huvilaksi. Se omistajat, opettajapariskunta, eivät minun aikana-
ni koskaan käyneet huvilallaan, ja niinpä me pojat pidimme siinä rannassa venettä ja madotimme
pitkänsiiman joskus sateella huvilan verannalla, mutta koskaan ei päähämme  pälkähtänytkään
mennä sisälle tai tehdä jotain vahinkoa. Rautaveden, Pettämän ja Pitkäjärven rannat ovat täytty-
neet huviloista, maantienvarresta lähtevien pikkuteiden päässä on nyt huvila. Kylään on raken-
nettu muutama uusi, tyylikäs omakotitalo ja vanhat maatilatkin palvelevat vielä asuintaloina tai
huviloina; Ehikin koulukin on yksityisessä omistuksessa. Kyläläiset ovat työntekijöitä, jota käy-
vät muualla töissä, tai eläkeläisiä, jotka ovat palanneet takaisin. 

Mukana kylän töissä. Nuoruusvuosina tuli  eteen kysymys, mistä saisi kesätyötä? Yhtenä kesä-
nä olin maalaamassa juopon maalarin apulaisena koulun peltikaton ja ulkoseinät. Meillä ei ollut
minkäänlaisia turvavarusteita, seinätkin maalattiin tikapuilta, joita siirrettiin nykäisemällä niitä
irti seinästä niin, että ne siirtyivät aina hiukan enemmän vinoon. Jyrkällä peltikatolla paras turva-
väline olivat tennistossut. Vieläkin puistattaa muistikuva, kun seisoin pitkillä tikapuilla maalaa-
massa koulun korkeaa pohjoispäätyä.
  Kun kirkonkylän keskuskoulua  alettiin rakentaa, Timo pääsi kirjuriksi koulun rakennustyö-
maalle, mutta minut ajettiin pois, kun pomolle selvisi, että oli liian nuori. Hankin kirveen, Billnä-
sin, kuorimaraudan ja sahanterän, isältä jäänyt puinen pokasaha oli valmiina, ja pyrin metsätöi-
hin. Niin tein halkoja lähimetsissä, metsätyönjohtajat ottivat huonommankin työmiehen, kun ke-
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sällä tehdyt halot kuivuivat paremmin kuin syksyllä hakatut. Metsätöiden raskaudesta jäi katkera
muisto ja nivelvikoja, vatsakivutkin vaivasivat kun illalla tuli ahmittua liikaa ruokaa vielä kasva-
vaan 15-16-vuotiaan kehoon. Kärpäsparvi pyöri korvissa ja jos pokasahan päät jäivät illalla löy-
säämättä ja yöllä satoi, kastunut naru kiristi puisen pään poikki. Erään talon metsässä naapuri-
palstalla hakkasi Setä-Kalle (naapurin Kallen setä), pieni laiha mies, joka oli koko ikänsä tehnyt
metsä- ja uittotöitä. Rauhallisella tyylillään hän teki yhtä monta mottia, tai enemmänkin kuin
minä,  vaikka oli jo yli 70-vuotias, eväänä hänellä oli  vain neljän litran kannu piimää. Ainoa
myönteinen asia tuolta metsätöiden ajalta oli, kun Korean sota syttyi, puutavaran kysyntä räjähti
kasvuun ja motinteon hintakin nousi kolmanneksen.  
  Ylä-Niinimäen kesärenkinäkin olin jonakin kesänä ja aitten Ylä-Niinimäen isäntä Martti Niini-
mäki antoi meille kylän pojille valmisteltavaksi 60 ha:n kulotusalan eli kasken; metsien kulotus
oli tuolloin yleistä. Meitä oli Timo, Antero, minä ja neljäntenä Peltosen Matti, ja me kaivoimme
urakalla palo-ojat ja kuokimme laikut, joihin männynsiemenet istutettiin. Koko alue poltettiin
yhtenä tyynenä yönä, siinä oli ainakin parikymmentä paikallista miestä vartioimassa tulta hosien
kanssa. Se oli suuri paloaukio.
  Veljeni Timo lähti oppikouluun ensin Jämsään ja sitten kahden vuoden päästä Porin lyseoon.
Minäkin pääsin Jämsän yhteiskoulun B-luokalle. Siitä alkoi vähitellen pois lähtö kylästä, olimme
enemmänkin  vain  kesähuhtialaisia.  Minäkin  muutin  Porin  lyseoon  kolmannelta  luokalta  ja
asuimme isoisän talossa, hän oli juuri silloin kuollut. Timon päästyä ylioppilaaksi, luokkansa
priimuksena, palasin takaisin Jämsän yhteiskouluun.  Nykymääritelmän mukaan olimme Timon
kanssa yksinhuoltajan poikia, jotka äiti koulutti niin pitkälle kuin se meidän ikäpolvemme aikana
oli mahdollista. Meidän lisäksemme huhtialaisista vain Mauri Peltonen suoritti akateemisen lop-
pututkinnon ja nousi kansainvälisten asiantuntijoiden joukkoon. Huhtian kaltaisesta pienviljeli-
jöiden kylästä vasta seuraavat sukupolvet pääsivät lukioihin ja ammattikouluihin, kun koulutus-
yhteiskunta syntyi.
   Meidän elämäämme ei 1950-luvullakaan vielä hallinnut kansainvälinen viihdeteollisuus, kor-
vissa ei soinut jatkuvasti angloamerikkalainen rokki tai räppi, vähäinen äänilevyteollisuuskin oli
kotimaista. Tanssilavat tulivat, kun sodanaikaiset kiellot päättyivät, ja iltamia pidettiin esim. nuo-
risoseuran talolla paikallisin voimin niin kuin 1800-luvulta lähtien oli tehty; viihdeteollisuus ei
tunkeutunut kotiin. Tuon ajan ihmistä ei kukaan ollut jatkuvasti palvelemassa, eikä holhoamassa,
omasta elämästä oli selvittävä ilman kasvavaa joukkoa mielenterveysterapeutteja, seksuaalineu-
vojia, kaikkialle tunkeutuvaa ammattimaista palvelukulttuuria. 
   Minulla ei ollut isää, joka olisi huolehtinut leluistani, suksistani tai polkupyörästäni. Kaikki oli
korjattava itse, omatoimisesti. Sodanjälkeiset sukupolvet pystyivät huoltamaan moottoripyöränsä
ja autonsa, isännät traktorinsa. Omatoimisuus on jäljellä, minun on hyvin vaikea pyytää apua ke-
neltäkään, edes kaupan myyjältä, ja niin kuin useimmat ikäpolveni miehet, olen rakentanut kesä-
mökkini pääasiassa itse, huoltanut kesäpaikan koneet ja veneet, kaatanut puita ja kaivanut ojia. 
   Meidän sukupolvemme kasvoi aineellisessa niukkuudessa eikä jätä ruokaa lautaselle. Aikuis-
tuttuamme olemme arvostaneet tavaraa, mutta tulimme edelleenkin vähällä toimeen. Me raken-
simme taloja ja kesämökkejä, joissa nykyajan mukavuudet eivät olleet tärkein asia. Meidän kesä-
huviloillamme on eletty vanhan luonnonmallin mukaan ilman vesijohtoja, vesivessoja ja ilman
sähköäkin.  Kesämökki  oli  oma pysyvä paikka luonnossa.  Sodan jälkeen olen kokenut  1960-
1970-lukujen suomalaisen kulttuurin suuren rakennemuutoksen ja vielä 2000-luvulla digitaaliyh-
teiskunnan tulon,  globalisaation.  Ja päätynyt aikaan, jolloin kaikkea on suunnattomasti  liikaa
eikä mikään riitä. Eikä mitään voi korjata itse.
 
Hajakuvia opettajan elämästä.  Äiti ei hakenut pois syrjäisestä kylästä. En osaa arvioida, oliko
hänellä varsinaisia ystäviä Huhtian kylässä, mutta hän oli hyväsydäminen ihminen ja tuli kylä-
läisten kanssa hyvin toimeen, kaikkiin taloihin hän oli tervetullut ja kävikin taloissa vieraisilla.
Lähitalon väen kanssa oltiin tekemisissä päivittäin. Koskenpää oli Petäjäveden naapuripitäjä ja
Isonmäen talon emäntä oli Petäjäveden puolelta Ronkolan torpasta, josta isoisäni oli kotoisin, ja
hänen tyttärensä Airi meni emännäksi Kovalan taloon Huhtian järven taakse. Äidin ystäviä olivat
kirkonkylän koulun opettaja Tyyne Alja, joka oli kotoisin Porvoosta, ja kunnankirjuri Kerttu Koi-
visto (?), hän oli vaikeasti liikkuva invalidi, mutta hoiti kaikki kunnan asiat, jopa kirjaston.  Kir-
kolla oli tuttuja pankinjohtaja Rinteen rouva, uusi terveyssisar Virtalan emäntä, Ylä-Niinimäkeen
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tuli emäntä Satakunnasta, mistä äitikin oli kotoisin, ja kyllä hän tietenkin tunsi muiden kyläkou-
lujen opettajat. Äiti oli edelleen hiljainen ja vaatimaton, mutta vaikkei hän niin paljoa puhunut,
hän osasi kuunnella ja kuunteli kaikkia, ja hankki sosiaalilautakunnassa kunnanapua niille, joilla
oli vaikeuksia tulla toimeen. 

 

Matti Jr. (Sakari) ja Väinö (Magnus) vierailulla Porissa mummun luona. Porin mummu Päijän-
teen saaressa pojanpoikansa Väinön kansa kanssa.

   Koskenpään kunta oli köyhä, siellä oli vielä sodan jälkeenkin tapana sijoittaa lapsia ja aikuisia
talojen hoidettaviksi, huutolaisiksi, niin kuin sanottiin. Huutolaisina oli taloissa lapsia, joista hei-
dän vanhempansa eivät kyenneet pitämään huolta, mutta myös ns. vajaamielisiä tai nykyisellä
termillä kehitysvammaisia. Nykyisin kun on tapana pyrkiä julkisuuteen mustamaalaamalla entis-
ajan yhteiskunta, huutolaistakin on tehty esimerkkejä menneisyyden kurjuudesta. Minun mieli-
kuvissani kylän huutolaiset ja kunnanvaivaiset elivät siinä kuin talonväkikin tai me muut, täysin
vapaina meidän joukossamme, tekivät taloissa töitä sen verran, mitä kykenivät. Koteihin sijoitet-
tuja lapsia en kuullut kohdeltavan huonosti, olihan kaverimme Urpokin ns. huutolaispoika, jonka
äiti sitten hommasi Heinolan opettajaseminaariin. Kun virkamiesyhteiskunta 1950-1960-luvulla
syntyi, maahan rakennettiin B-mielisairaaloita, joihin meidänkin kylän kehitysvammaiset korjat-
tiin eivätkä he koskaan palanneet. Monet kyläläiset sanoivat jälkeenpäin, että olisivathan ne saa-
neet tässä meidän joukossammekin olla. Mutta uusi hyvinvointivaltio otti heidän haltuunsa, pois
näkyvistä.
  Koskenpäällä äiti oli, kylän maanviljelijöiden joukossa kadehdittu palkansaaja, jolla oli kuu-
kausipalkka. Hän sai palkan lisäksi isästä pienen eläkkeen ja supistetun koulun opettajana pienen
lisän, se riitti erottamaan hänet muista opettajista ja nosti veroluetteloissa  hyvätuloiseksi heti
suurtilallisten jälkeen. Ja kyllähän se nähtiin, kun kaupassa posti jaettiin, että hän oli ainoa, joka
tilasi Uuden Suomen. Ei meidän elintaso viljelijäperheiden jokapäiväisestä elämästä paljoa poi-
kennut, sillä meidän taloutemme oli paljon enemmän ostotarvikkeiden varassa, mutta kyllähän
äiti oli erikoisasemassa ja meitä "koulun poikia" vähän syrjäsilmällä seurattiin. Mutta kyläläisten
joukossa me elimme kaikessa siinä kuin muutkin.
   Huhtian tapaisessa syrjäkylässäkin oli ihmisläheisyyttä, jota kaupungeissa ei voi syntyä. Kaikki
olivat jollain tavoin toistensa kanssa tekemisissä, ihmisten luonteenpiirteet ja elämäntavat tiedet-
tiin. Ja kyllähän toisista kyläläisistä selän takana puhuttiin, mistäpä muustakaan, mutta vaikka
joitakuita olisi vähän moitittu tai pilkattukin, puheet olivat pikemminkin ymmärtäviä kuin pahan-
suopia. Suhtautuminen  kanssaihmisiin oli erilaista kuin Länsi-Suomessa, jossa sosiaaliset erot
olivat suuria ja herätysliikkeetkin ankaran tuomitsevia. Elman tytär Vuokko muisteli, kun vuosi-
kymmenien kuluttua sattumalta tavattiin, että hänen muistoissaan lapsuus silloisessa Huhtian ky-
lässä oli inhimillisesti lämmin ja turvallinen, vaikka elämä olikin vaatimatonta; ”Me kaikki oltiin
yhtä köyhiä, mutta emme tienneet, kuinka köyhiä me olimme”.  
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Iso kuva: Kankareen sukua vanhimman poikamme rippijuhlissa 1977. Eturivissä Lyyli-täti, Po-
rin mummu, Matti Jr., Väinö, vaimoni Leena (os. Kankare) sekä Anna-Liisa ja Kauko Kankare.
Takarivissä Tuulikki ja Antero Kankare, Kalevi Tuorila sekä Maija (o.s. Kankare) ja Orvo Raati-
kainen. Oikeanpuoleisessa alakuvassa takana Kalevi ja Kaija (o.s. Kankare) Tuorila.

 

Vasen kuva: Porin mummu retkellä Satakunnassa poikansa ja kahden pojanpoikansa Matti Jr:n
ja Väinön kanssa. Oikea kuva: Jämsän mummu ja Porin mummu Jämsässä Kankareella.

Opettajan elämäntyö. Salli Sarmela piti yksin Ehikin supistettua kansakoulua vuodesta 1942
vuoteet 1956, jolloin koululle tuli alakoulun opettaja. Sen jälkeen hän jatkoi yläluokkien opetta-
jana, ja koska koululla oli vain yksi luokka, alakoulu toimi vuosina 1856-1960 läheisen Raja-
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mäen talon pirtissä. Vuonna 1959 kunnanvaltuusto yhdisti koulupiirin kirkonkylän keskuskou-
luun, ja Ehikkiin jäi vain kolme alaluokkaa. Opettaja Sarmela jäi alaluokkien opettajaksi, mutta
kun syksyllä 1965 Ehikin koulu lopetettiin kokonaan, hän siirtyi alaluokkien opettajaksi kirkon-
kylän kouluun kunnes pääsi eläkkeelle 1967. Kun Ehikin koulun ovet eivät enää auenneet, opet-
taja ja oppilaat nousivat Virtasen kaupan pysäkiltä linja-autoon matkatakseen kirkonkylän kes-
kuskouluun. Koskenpäällä on enää toiminnassa kirkonkylän koulu, joka sekin on ollut pitkään
lakkautusuhan alla. 

 

Koskenpään koulun johtokunnan puheenjohtaja Aatos Vuol-
le-Apiala kiinnittää kunniamerkin. 

 Kirkonkylän  koululla  pidettiin
opettaja Sarmelalle 1.10. 1967 läk-
siäisjuhlat,  jossa  koulun  johtokun-
nan  puheenjohtaja  Aatos  Vuolle-
Apiala  luovutti  Maalaiskuntien  lii-
ton  hänelle  myöntämän  kultaisen
ansiomerkin  ja  kiitti  arvokkaasta
työstä opettajana ja kasvattajana. 

    
    
    

Keskisuomalainen 3.3.1987

Koskenpään ensimmäinen, ns.  Siniänvirran kansakoulu perustettiin vuonna 1879 ja sen oma
koulurakennus valmistui 1912 kirkonkylään. Puinen koulutalo tuhoutui tulipalossa 1952, uusi
tiilinen keskuskoulu rakennettiin 1954 (Museo 24 - näyteikkuna Jämsän seudun kulttuuriperin-
töön.)
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Elämällä on kaarensa. Äiti kuului sukupolveen, joka etsi työnsä eri puolilta Suomea. Hän lähti
Eurajoelta, muutti paikkakunnalta toiseen, mutta palasi vanhuudessaan Poriin, josta oli tullut
hänen kotiseutunsa.
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