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KEITÄ OLEMME, MINNE MENEMME

Löytö, Vitsiälä, Sattila ja Heimari. Neljän eteläsavolaisen kylän viimeinen 
maitotila lopetti viime vuonna. Alueen koulu on lakkautettu, samoin lasten 
päivähoito. Viimeinen kauppa sulki ovensa jo 1980-luvulla. Kauppa-auto-
kaan ei enää kulje, ja postitoimisto katosi 1990-luvulla.

Työpaikat ovat muutaman työnantajan varassa. Mutta ei hätä ole tämän 
näköinen. Kylät katsovat tulevaisuuteen muuttuvasta näkövinkkelistä. 

Meillä on hyvä sijainti Ristiinan ja Mikkelin kyljessä. Olemme vetovoi-
mainen, luonnonläheinen asuinalue, jossa kesäsesongin ulkopuolellakaan ei 
tyhjiä taloja löydy. 

Pääskysten mukana muuttavat kylille kesäasukkaat. Vesiliikenne tuo turis-
teja pitkien matkojenkin takaa. Talvisaikaan asfalttiin ja ruuhkaan väsyneet 
ihmiset pääsevät pendelöimään työpaikoiltaan hetkessä luonnon rauhaan 
kotiovelle. Parantuvat tietoliikenneyhteydet avaavat oven myös etätyölle.

Pääosassa ovat ihmiset, joita yhdistävät erilaiset kytkökset alueen histo-
riaan. Tätä perinnettä säilyttämään on koottu myös tämä Vitsiälän kylien 
historiikki. Se juhlistaa kylätoimintamme 30-vuotista taivalta. 

Nämä tarinat haluamme säilyttää ja samalla kannustaa nuorempia suku-
polvia jatkamaan tätä perinnettä.

Jotta emme jäisi historiaan minä tahansa alueena.

Vitsiälässä 1.7.2011 
Jukka Paatero 
puheenjohtaja 
Vitsiälän kyläseura
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VITSIÄLÄN KYLÄSEURA 
Markku Nironen, Jukka Paatero (2011)

Kylätoiminta käynnistyy

Heimarin, Löydön, Sattilan, Vihkon ja Vitsiälän asukkaat päättivät yksissä 
tuumin perustaa kylätoimikunnan 28.2.1980. Nimeksi tuli Vitsiälän kylätoi-
mikunta, ja ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Eero Heinikainen. Ee-
ron lisäksi kylätoimikuntaan valittiin yhdeksän jäsentä. 

Kylätoiminnan ensimmäisessä kokouksessa listattiin lukuisia parantamis- 
ja kehittämisehdotuksia. Monet näistä toiveista ja esityksistä ovat toteutu-
neet. 

Löydön ranta on saatu kunnostettua kyläläisten käyttöön. Lasten päivä-
hoito kylällä saatiin järjestetyksi. Veitikka toimi 12 vuotta, kunnes kunta 
lopetti ryhmäperhepäivähoidon koulun lakkauttamisen yhteydessä. 

Valtatien liittymä Sokkalanmäen alta saatiin siirrettyä turvallisempaan 
paikkaan. Vuosien saatossa kyläseura on ollut aloitteellinen lukuisissa hank-
keissa ja vienyt kylien asioita eteenpäin. Periksi ei ole annettu, vaikka aina ei 
ole onnistuttu. 

Muutamaa vuotta aikaisemmin Länsi-Saimaa kirjoitti 23.4.1987 kylätoi-
minnasta ja talkoohengestä jutun otsikolla Oma apu, paras apu. 

”Kun toimeen tartutaan, 
tulosta syntyy, tuumivat 
Löydön alueen asukkaat 
ja tempaisivat pääsiäisen 

aikaan talkoilla runsaat 
kolmekymmentä metriä 

laituria Löydön virkistys-
alueen rantaan.”
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Vitsiälän kyläseuran perustaminen

Vitsiälän kyläseura rekisteröitiin 16.10.1991, koska syntyi tarve kiinteyttää 
ja järjestelmällistää toimintaa ja taloutta. Se mahdollisti paremmin yhteis-
toiminnan viranomaisten kanssa juridisena yhteisönä. Kyläseuran tehtävät 
eivät ole vuosien saatossa muuttuneet. 

Tärkeinä tehtävinä ovat yhteisten etujen ajaminen ja kylän äänen kuulu-
minen kunnan päätöksenteossa, viihtyisyyden ja yhteishengen lisääminen, 
kylän kehittäminen sekä kaikenlaisen hyvinvoinnin lisääminen alueella. 

Kyläseuran toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja kaikki ovat ter-
vetulleita mukaan omien voimavarojen ja ajan puitteissa. 

Kyläseuran toimintaidea

Vuoden 1995 kylätiedotteeseen on kiteytetty kyläseuran toimintaidea, joka 
pätee tänäkin päivänä: 

”Kyläseura pyrkii luomaan elämänmyönteisen ja virikkeellisen ilma-
piirin Löydön, Vitsiälän, Sattilan ja Heimarin kylien alueelle. Se antaa 
kyläläisille mahdollisuuden osallistua monenlaisiin tapahtumiin jär-
jestäjänä ja osallistujana. Kyläseuran jäseniä ovat kaikki kylillä asuvat. 
Kyläseura pitää yhteyttä sidosryhmiinsä ja ajaa kyläläisten etuja. Se luo 
ulospäin positiivista kyläkuvaa houkutellen alueelleen uusia asukkaita 
ja ylläpitää jo kylillä asuvien asukkaiden viihtymistä. Kyläseura pyrkii 
antamaan kyliensä asukkaille suoran vaikutuskanavan asioidensa aja-
miseen ilman byrokratiaa.”

Kylätoiminnan kymmenvuotis-
juhlaa vietettiin Löydön kartanossa 
laskiaisena 1990. Pulkkamäen lisäksi 
tarjolla oli poniratsastusta, kelkka-
ajelua, hiihtoa ja tietysti Liisa Alan-
gon tekemää hernerokkaa ja laskiais-
pullia.

Ristiinan vuoden kyläksi 1987 
valittiin Löytö. Perusteluissa todettiin, 
että kylätoimikunta on käyttänyt omin 
voimin hankkimiaan varoja kylän 
kehittämiseen. Sittemmin Ristiinan 
vuoden kylää ei ole valittu.
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Löytö-Vitsiälä-Sattila-Heimari valittiin Mikkelin lääninkyläksi vuonna 
1992. Lääninkylässä oli tuolloin noin 320 asukasta ja vapaa-ajan asumuksia 
oli noin 65. 

Palkintoraati korosti valintaa tehdessään kylien viimeaikaista kehitystä ja 
pitkäjännitteisen toiminnan tuloksellisuutta. Perusteluissa todettiin muun 
muassa seuraavaa: 

”Lääninkylä 1992 on ulospäin suuntautunut aktiivinen kylä, joka seuraa 
aikaansa.” 

Lääninkylä esittäytyi Löydön kartanolla koko perheen laskiaisriehassa 20.2.1993.
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Seuraava merkkitapahtuma kylällä oli kylätoiminnan 20-vuotisjuhlat, joita 
vietettiin Löydön kartanolla 18.8.–19.8.2000. Juhlat aloitettiin lasten juhlilla ja 
diskolla. Pääjuhla pidettiin seuraavana päivänä. Juhlapuhujana oli Ruralia-
instituutin johtaja Pirjo Siiskonen. Tilaisuus jatkui pitkälle iltaan kokon ja 
latotanssien merkeissä. 

Tapahtumia ja toimintaa vuosien varrella

Kyläseuran vuosikymmenet ovat olleet täynnä toimintaa ja tapahtumia. Tä-
hän on poimittu esimerkiksi kolme vuotta kymmenen vuoden välein – mitä 
vuosina 1985, 1994 ja 2005 tapahtuikaan? Yhteistä eri vuosikymmenien ta-
pahtumissa ovat olleet letut ja muikut sekä niiden myötä letkeä meininki.

 
Vuosi 1985

Vuonna 1985 talkooväkeä tarvittiin tienvarsien siivoukseen, Honkaharjun 
laiturin rakentamiseen, Löydön uimarannan kunnostukseen, Löydön ilmoi-
tustaulun rakentamiseen sekä moniin tapahtumiin. Perinteiset juhannusjuh-
lat pidettiin Löydön rannassa ja juhannustanssit Eero Heinikaisen Niittylän 
ladossa. 
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Elokuussa Saimaan Humppa tanssitti kyläläisiä Niittylän ladossa. Pikku-
joulut olivat perinteiseen tapaan Löydön kartanossa. Ohjelman jälkeen oli 
tanssia. Elokuun kuutamolla retkeiltiin Someenjärven Majakalliolle, jossa 
saunottiin, uitiin ja paistettiin kyljyksiä. Kansalaisopisto järjesti useita kurs-
seja, muun muassa vanutikkauskurssin, tanhupiirin, yhtyesoiton ja hitsaus-
kurssin. 

Ristiinan messuilla kylätoimikunnalla oli letunpaistokoju. Kolmen päivän 
aikana paistettiin satoja lettuja Seppo Lappalaisen mansikkahillolla höystet-
tynä. Myyntipiste sai viidennen palkinnon messuosastokilpailussa. Messu-
jen pääjuhlassa Löydön kylän ohjelmaryhmä esitti rapsodian Löydön sahan 
historiasta. 

Kyläkaupan kohtalo oli edelleen ratkaisematta, ja kylätoimikunta haki 
aktiivisesti kyläkauppiasta. Sokkalamäen risteys aiheutti jatkuvia vaaratilan-
teita. Kylätoimikunta teki aloitteita ja esityksiä siitä, että vasemmalle kään-
tyminen saataisiin turvalliseksi. Vuoden tärkeimpiä hankkeita oli rivitalon 
suunnittelu koulun viereen. Kunta varasi rivitalosta kaksi asuntoa. Harjakai-
set pidettiin vuonna 1992. Rivitalon päädyssä aloitti ryhmäperhepäiväkoti. 

Vuosi 1994

Vuonna 1994 oli toimintaa ja tapahtumia lähes joka kuukaudelle. Laskiaisrie-
halla aloitettiin ja pikkujouluilla lopetettiin. Löydön kartanon laskiaisriehas-
sa hiihdettiin kilpaa, syötiin rokkaa ja juotiin kahvit. 

Maaliskuussa tanssittiin Heimarissa ja huhtikuussa uitiin Anttolanhovissa. 
Kevätkaudella kuntoa kohotettiin perhejumpalla koululla. Juhannustanssit 
tanssittiin Niittylän ladossa ja kokko paloi Löydön rannassa, perinteiseen 
tapaan.  Juhannustanssit tanssittiin Niittylässä viimeistä kertaa. Seuraavana 
vuonna ne järjestettiin Heimarissa. 

Kyläseura ja Parikanniemi järjestivät heinäkuussa yhteisen kirkkotapahtu-
man Parikanniemen riihikirkossa. Elokuussa oli sadonkorjuujuhlan ja mark-
kinoiden vuoro Löydön kartanolla. Iltapäivällä oli toritapahtuma. 

Ohjelmallisten iltamien lopuksi oli tanssia, perinteiseen tapaan. Joulu-
kuussa järjestettiin pikkujouludisko lapsille ja aikuisille pikkujoulut Heima-
rissa. Vuosi vaihdettiin yhteisellä ilotulituksella Löydön rannassa. Syyskuus-
sa käytiin retkellä Tallinnassa asti.

Talkoita tehtiin Löydön rannassa ja tienvarsilla. Kylä-
toimikunta lähetti Postille kirjeen, jossa toivottiin lau-
antaijakelun jatkuvan entisellään. Posti ei päätöstään 
muuttanut vaan viikonloppuisin lehdet saadaan edel-
leen  hakea heittolaatikosta. 

Posti ei päätöstään 

muuttanut vaan vii-

konloppuisin lehdet 

saadaan edelleen  hakea 

heittolaatikosta. 
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Kunnalle tehtiin anomus matonpesupaikasta, joka myöhemmin toteutui. 
Kylän uusille asukkaille jaettiin perinnekirja, ja vastasyntyneet saivat nimi-
mukin. 
 
Vuosi 2005

Jätevesi-ilta oli Vitsiälän koululla tammikuussa. Ympäristösuunnittelija 
Heikki Tanskanen Mikkelin seudun ympäristöpalveluista kertoi uusista jäte-
vesien puhdistamisen vaatimuksista. Paikalla oli yli 60 kyläläistä. 

Seuraava jätevesi-ilta pidettiin kylätalolla maaliskuussa 2010, jolloin keskus-
teltiin muun muassa mahdollisesta jätevesien viemäröinnistä ja sen järjestä-
misestä. Tilanne ei ollut merkittävästi muuttunut viidessä vuodessa ja asia 
jäi tulevaisuudessa ratkaistavaksi.

Huhtikuun 26. päivä pidettiin kyläläisten ja kunnan edustajien yhteinen 
keskustelutilaisuus Vitsiälän koululla. Kyläläisille jäi käsitys, että kyläkoulu-
jen toimintaa on tarkoitus jatkaa. Tuskin kukaan kyläläisistä tajusi tuolloin, 
että jo seuraavasta kouluvuodesta todellisuudessa tuli kyläkoulun viimei-
nen. 

Kesäillanvietto järjestettiin Heimarissa elokuussa. Paikalla oli noin 50 hen-
kilöä. Aki Hirvonen opasti lapsia onginnan saloihin ja antoi ohjeita kalojen 
käsittelyyn. 

Reijo Lähteenmäki kertoi Mikkelin kalastusalueen toiminnasta, ja Hannele 
Tirkkonen Hotelli Heimarista esitteli paikan toimintaa. Maisteltiin saaliska-
loja sekä paistettiin makkaraa.

Pikkujoulua vietettiin syyskokouksen yhteydessä joulukuussa. Paikalla 
oli noin 70 kyläläistä. Vitsiälän koulun lapset esittivät ohjelmaa opettajansa 
Laura Savanderin ohjaamina.Liisan puuro, kahvit ja joulutortut maistuivat. 

Arpajaiset järjestettiin lasten leirikoulun tukemiseksi. Saadut rahat käytet-
tiin koulun viimeiseen retkeen, koska leirikoulua ei enää ehditty järjestää. 

Loka–marraskuussa kokoontui lasten liikuntakerho, jonka vetäjinä toi-
mivat Anssi Kuusijärvi ja Jarno Trygg. Kylätoimikunta sai siihen 350 euron 
avustuksen Ristiinan kunnalta. Kerhoiltoja oli kymmenen ja niissä kävi 16 
lasta pelaamassa ja liikkumassa koulun kentällä.

Kyläseura osallistui Vaikuta kotikylääsi ja kunnassasi -hankkeeseen, joka 
jatkui vuonna 2006. Kyläseura aloitti kyläsuunnitelman valmistelun ja järjesti 
kyselyn kyläseuran alueen kehittämisestä. 

Kyselylomake jaettiin kaikkiin talouksiin. Kyselyyn vastasi seitsemän hen-
kilöä ja koulu. Kyläsuunnitelma julkaistiin kyläseuran nettisivuilla. 
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Ote kyläsuunnitelmasta:
”Tulevaisuuden suunnitelmia

Kylien vahvuudet 

Alueemme vahvuus on keskeinen sijainti ja hyvät kulkuyhteydet. Valta-
tie 13/15 kulkee alueemme halki ja Saimaata pitkin pääsee veneellä aina 
merelle saakka. 

Vitsiälässä on oma ky-
läkoulu, perhepäivähoi-
to ja vesiosuuskunta. 
Julkinen liikenne toimii 
edelleen ja kirjastoauto 
kiertää kyliä. Tasokkai-
ta majoitus-, ravitsemis- 
ja matkailupalveluita 
tarjoavat Hotelli Hei-
mari ja Löydönkartano. 

Luonto tarjoaa kau-
niin elinympäristön ja 
mahdollisuuden vir-
kistäytyä esimerkiksi 
kalastaen, veneillen ja 
luonnon antimia met-
sästä keräillen. 

Kylämme vahvuutena 
on heterogeeninen asu-
kasjakauma. Vanhojen 
asukkaiden paikallis-
tuntemus ja perinteet 
kohtaavat uusien asuk-
kaiden mukanaan 
tuomat uudet ideat ja 
moniosaamisen. 

Uusia tulijoita hou-
kuttelee seutukunnan 
tarjoama rauhallinen 
elinympäristö. Seudulle 
muuttaminen onkin enemmän elämäntyylin valinta kuin ammatinhar-
joittamiseen liittyvä ratkaisu. 

Olemme siis syystäkin ylpeitä elinvoimaisesta ja kauniista kylästämme 
asukkaineen, sekä pitkät perinteet omaavasta ja aktiivisesta kyläseura-
toiminnasta. ”

9



Liikenneministeriö teki Löydöntien pikavuoropysäkistä myönteisen 
päätöksen. Pysäkin saaminen vaati sitkeyttä, lausuntoja, lehtikirjoittelua ja 
lukuisia puhelinsoittoja viiden vuoden ajan. 

Löydön ranta

Löydön saha lopetti toiminnan 1960-luvulla. Ranta tuli kunnan omistukseen 
1970-luvun alussa ja sen myötä kyläläisten käyttöön. Ensimmäiset rannan 
kunnostustalkoot olivat kesällä 1984, jolloin kunnostettiin uimarantaa. 

Venelaiturin rakentaminen aloitettiin huhtikuussa 1987. Talkoisiin osal-
listui parikymmentä kyläläistä, ja laituri tehtiin kyläseuran kustantamista 
tarpeista. Kaksitoista metriä pitkä laituri tuli vanhan Iisalmi-laiturin paikal-
le. Reko Reunanen ja kyläseura sopivat 5.6.1990 vesialueen käytöstä. Laiturin 
rakentamiseen saatiin vesialueen omistajan lupa. 

Löydön rannan käyttö oli vaikeaa, koska rannalla ja vedessä oli yli 500 
puupaalua, viisi uittoruuhen pohjaa ja runsaasti puurojua. 

Toukokuussa 1991 Löydön rannalla tehtiin merkittävä raivaus. Puutava-
raa poistettiin kilometrin matkalta. Rannan kunnostus oli Mikkelin vesi- ja 
ympäristöpiirin ensimmäinen jätehuoltotyönä toteutettava hanke. 

Keväällä 1993 Löydön rannassa oli suuret talkoot. Rantaan tehtiin grilli-
katos ja uimakoppi sekä venelaituria pidennettiin. Rantaa raivattiin myös 
muutoin. Talkoiden jälkeen laituriin saatiin mahtumaan 20 venettä.

Löydön rannan kunnostuksessa oli seuraava iso ponnistus vuosina 2006 
ja 2007. Kunnostukseen saatiin POMO+ -hankkeesta avustusta noin 3000 
euroa. Loppu hankkeen rahoituksesta saatiin venepaikkamaksuista ja tal-
kootöistä. Talkoisiin osallistui parikymmentä kyläläistä. 

Ranta-aluetta raivattiin, uimakoppi sai uuden maalin ja vessa ajanmukai-
sen kuorikekäymälän. Venelaituria korjattiin ja kiinnityspoijuja uusittiin. 
Uimarantaa raivattiin, laituri kunnostettiin ja rantaan tuotiin kuutiokaupalla 
hiekkaa. 

Rannan kunnostusta jatkettiin keväällä 2010. Rantaa raivattiin ja soutuve-
neille laitettiin tolpat, joihin ne voidaan lukita. Nyt veneet on saatu järjestyk-
seen. 

Mutta eivät ne talkoot tähän lopu. Venelaituria on kunnostettava ja rantaa 
raivattava vuosittain. Veneiden pidon lisäksi Löydön rannassa on uitu, pesty 
mattoja, poltettu juhannuskokkoa ja pidetty kesäjuhlia.
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Kaavoitusta  
ja tiehankkeita

Kyläseura on ollut ak-
tiivisesti vaikuttamas-
sa kylien maankäytön 
ja tieolojen kehittämi-
seksi ja parantamiseksi. 
Ristiinan osayleiskaavaa 
valmisteltiin 1990-lu-
vun alkupuolella. 
Kaava-alue ulottui Pel-
losniemeltä Löytöön ja 
Vitsiälään saakka. 

Kaavoitustyön yhteydes-
sä Löytö–Vitsiälä-alueelle tehtiin 
ristiriitainen kyläsuunnitelma, jossa maan-
omistajia ei kuultu ennen kuin suunnitelmaluonnoksen 
esittelyn yhteydessä. 

Kyläseuran lausunnossa todettiin, että kyläsuunnitelma estäisi kylän 
todellisen kehittymisen, ja siinä ei kohdeltu maanomistajia tasapuolisesti. 
Lisäksi kyläseura halusi laajentaa suunnitelma-aluetta. 

Ristiinan kunnanvaltuusto hyväksyi 31.5.1993 Ristiinan Löytö–Vitsiälä–
kirkonkylä–Pellosniemi-osayleiskaavan. Etelä-Savon ympäristökeskus jätti 
vahvistamatta kaavasta muun muassa Vitsiälä–Löytö-kyläalueen. 

Kunta ei valittanut päätöksestä, mutta kyläseura valitti ympäristökeskuk-
sen päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus 
hylkäsi valituksen 7.12.1995. 

Löytö–Vitsiälä–Heimari-alueen suunnittelu aloitettiin uudelleen vuonna 
1996. Yhteistyö kyläläisten kanssa alkoi työn alussa, ja maanomistajia kuul-
tiin ennen kaavaluonnosta. Kesti kolme vuotta ennen kuin kaavaehdotus 
valmistui. 

Kuulemisten ja valitusten jälkeen kaava sai lainvoiman 7.1.2004. Yleiskaa-
vassa osoitettiin 80 uutta rakennuspaikkaa. Rakennuslupien saanti vaikeutui 
lähes vuosikymmeneksi, ja uusien asukkaiden tulo kylille hidastui.

 Tämä heijastui taistelussa kyläkoulun säilyttämisestä. Uusien asukkaiden 
ja koululaisten määrän vähenemisen perusteella koulu kannatti lakkauttaa, 
koska lapsia ei tulevaisuudessa olisi ollut riittävästi.
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Tavoitteena turvalliset tiet

Sokkalamäen risteys oli pitkään aiheuttanut jatkuvia vaaratilanteita. Mikke-
listä tultaessa vasemmalle kääntymisen sai tehdä henkensä kaupalla. Koulua 
oltiin laajentamassa 80-luvulla, ja lisääntyvä liikenne aiheutti vaaratilanteita 
lapsille. 

Kyläseura teki useita aloitteita liikenneturvallisuuden parantamiseksi 
1990-luvun alkupuolella. Mikkelin tiepiirille osoitetussa aloitteessa toivottiin 
alikulkua Sokkalanmäen kohdalle ja uutta risteystä Ylimmäinen-lammen 
eteläpuolelle. 

Ensin rakennettiin ohituskaista Ristiinan suun-
taan vanhan risteyksen kohdalla. Aktiivisuus 
palkittiin saman vuosikymmenen lopussa, kun 
uuden risteyksen, alikulun ja ohituskaistojen, ra-
kentaminen valmistui. 

Kyläläisten harmiksi Löydön paikallistien pa-
rantaminen loppui ennen aikojaan, ja Punakallion 
vaaralliset mutkat jäivät ennalleen. 

Kylätalo

Kyläkoulun lakkauttamisen jälkeen kyläseura ja kunta kävivät monitahoisen 
vuoropuhelun kylän kokoontumispaikasta. Lopulta asiat loksahtivat pai-
kalleen. Vuonna 2009 kunta lohkaisi ja lahjoitti kyläseuralle noin hehtaarin 
määräalan entisen koulun tontista, jonka Ananias Kyyrö aikoinaan lahjoitti 
kyläkoulua varten. 

Tonttiin sisältyi koulun entinen urheilukenttä sekä kentän ja Ylimmäinen-
lammen välinen kapea metsäalue. Tontin lisäksi kunta lahjoitti koulukeskuk-
sessa käytössä olleen parakin kyläseuralle. Kyläseura teki hankesuunnitel-
man helmikuussa 2009. Veej’jakaja ry puolsi hanketta, ja TE-keskus myönsi 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta hankerahaa. 

Talon eteläsivu sai laajan terassin, jonka jälkeen tehtiin sisäosien kunnos-
tus. Keittiökalusteet ja uuni asennettiin, lattia sai parketin ja seinät paneelin. 
Syykuussa 2009 kylätalo saatiin käyttöön. 

Vuonna 2010 kylätalon kunnostuksessa oli hiljaisempi vuosi, mutta ke-
väällä ja kesällä 2011 kylätalon kunnostus saatiin päätökseen. Kylätalon 
pystyttäminen on vaatinut lukuisan joukon kylätoiminnan kannattajia. 

Rahalahjoitusten lisäksi talkootunteja on kertynyt lähes 2000 ja talkoolaisia 
on ollut kymmeniä.

Aktiivisuus palkittiin sa-

man vuosikymmenen lopus-

sa, kun uuden risteyksen, 

alikulun ja ohituskaistojen, 

rakentaminen valmistui. 
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KOULUTOIMINTA
Alkutaipaleet

Juhani Vartiainen (1986)

Kiertokoulun jälkeen tarjosi ensimmäisenä varsinaista kouluopetusta Juuri-
salmen koulu vuosina 1906–1909. Koulu oli yksityinen ja toimi Kosoniemen 
kartanossa. Sen perusti sahanomistaja G. W. Karhu ja kustannukset hoidet-
tiin “Löydön sahan kassasta”. Aloittamisajankohdaksi pöytäkirjat kertovat 
20.1.1906 ja ensimmäisiksi opettajiksi Ferdinand Kontion ja Elin Paasosen. 
Johtokunnan esimiehenä oli itseoikeutetusti G. W. Karhu. 

Kolmen vuoden kuluttua koulu lopetti kuitenkin toimintansa, koska yh-
teiskunta ei tullut kustannuksiin mukaan. Muutaman vuoden tauon jälkeen 
perustettiin sitten Vitsiälän koulu, jonka toiminta alkoi 1.8.1913. 

Koulun ensimmäinen opettaja oli Johannes Kujala (1913–1918). Hänen 
jälkeensä opettajina toimivat Enni Wahlman, Kaarlo A. Pöyry, Sandra Pöyry, 
Ida Kähärä, Hilda Wilander, Johannes Mela, Alina Tikka, Matti Rusanen ja 
Antti Huuhka. Talvisotaa edeltävänä vuonna opettajaksi tuli Janne Haku-
linen toimien yhtäjaksoisesti aina vuoteen 1962 saakka. Hänen lisäkseen 
pitkän päivätyön Vitsiälässä teki Helvi Junnila. 

Eripituisia kausia opettajina ovat olleet Klaudia Nirkko, Anne Kohonen, 
Anja Juntunen, Aune Suhonen, sijaisina Inkeri Räikkä, Leena Toiviainen, 
Hillervo Himanen ja Heikki Sopanen.  

Vuonna 1984 opettajiston muodostivat Sirkka-Liisa Leminen, Hannele 
Koukila ja Juhani Vartiainen. 1950- ja 1960-luvulla tyttöjen käsityönopettajina 
ovat toimineet Katri Kyyrö ja Elina Puhakka. 

Kouluruokailun alkuvuodet

Keittolatoiminta alkoi vuonna 1941. Aluksi annettiin vain keittoruoka, mut-
ta 1960-luvulla siirryttiin koko ruokailuun. Aluksi keittola toimi saunaraken-
nuksessa, jonka padassa puurot ja vellit keitettiin. Sittemmin rakennettiin 
oma keittolarakennus ja vuodesta 1970 lähtien keittola toimi kouluraken-
nuksessa opettajan keittiössä.

Ensimmäisenä keittäjänä toimi Hilda Tiihonen ja hänen jälkeensä ovat 
soppakauhaa heilutelleet Kerttu Väänänen, Aili Parkkonen, Anna-Liisa Särk-
kä, Katri Sokka ja Annikki Sergejeff. Alkuvuosien kaurapuuro- ja ruisvelli-
kaudesta siirryttiin monipuoliseen ruokalistaan, joka käsitti niin salaatit kuin 
muutkin höystöt. Ruokalista oli kuuden viikon mittainen. 
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Useita opetuspisteitä 

Vitsiälän koulurakennus osoittautui pian valmistumisensa jälkeen pieneksi. 
Niinpä koulutiloja jouduttiin vuokraamaan kylältä. Eri aikoina koulu toimi 
Rajumäellä, Lassilassa ja Kuoppalassa (ala-aste). Vuodesta 1958 koulupiiri 
hajoitettiin kolmeen osaan, jotka yhdistettiin kuitenkin myöhemmin takaisin 
emäpiirin yhteyteen. 

Puntalassa koulua pidettiin Bremerin entisessä asuinrakennuksessa Hon-
kaharjulla. Sahalta tulleet oppilaat oikaisivat suoraan metsän halki koulul-
leen, ja koulupiirin rajakin saatiin kaupalta lähtevästä tiestä. Sen vasemmalta 
puolelta tultiin Vitsiälään ja oikealta suunnistettiin Honkaharjulle. Järjestel-
mä pelasi niin kauan kuin oppilaita riitti. Lopullisen sinetin piirin lakkaut-
tamiselle aiheutti koulun palo vuonna 1970. Loppulukuvuoden koulu toimi 
Hartikkalan lakkautetun koulun tiloissa. 

Opettajina Puntalassa toimivat Sirkka-Liisa Leminen, Jorma Rännäli, Soile 
Vanhatalo, Karjalainen, Aune Suhonen ja Raimo Koski. Keittäjä-vahtimesta-
reita olivat Elna Ylönen ja Maija-Liisa Särkkä. 

Vitsiälän koulun oppilaita 1960-luvulla. Opettajana Juhani Vartiainen.
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Sattilan puolelle puuhattiin myös omaa koulutaloa, mutta sitä ennen kou-
lutyö aloitettiin Lappalaisen talossa. Sieltä koulunpito siirrettiin Arvi Nuuti-
laisen taloon, jossa koulu toimi lakkauttamiseensa eli vuoteen 1968 saakka. 

Jo sitä ennen oli 1–3 luokka siirretty Vitsiälään 1965. Opettajina tässä ope-
tuspisteessä toimivat Tuovi Tikka (nyk. Oinonen), Kirsti Hämäläinen, Alma 
Valve, Tuulikki Forrström, Elna Manner, Soile Vanhatalo ja Aino Venemies 
sekä sijaisena Arja Lindström. 

Koska koulu oli yksiopettajainen, tarvittiin pojille käsityönopettaja. Tässä 
tehtävässä aloitti Mikko Nuutilainen ja työtä jatkoivat Raimo Vanninen ja 
Hemmo Kurki. 

Keittäjinä ruokapuolesta huolehtivat Aune Lappalainen ja Tyyne Nuutilai-
nen, viimeksi mainitun toimiessa myös koko ajan johtokunnan puheenjohta-
jana. 

Johtokunnasta kouluneuvostoon 

Koulun toimintaan lähinnä hallinnollisessa mielessä hyvin läheisesti liittyi 
kansakoulun johtokunta. Sen tehtävät olivat kansakoulun aikana monipuo-
liset. Johtokunnalla oli myös valtaa. Se otti niin työntekijät kuin opettajatkin. 
Kansakoulun tarkastajan vahvisti opettajia koskevat päätökset. Ensimmäi-
senä puheenjohtajana toimi Kaarlo Kasliin ja hänen lisäkseen pöytäkirjois-
ta löytyvät puheenjohtajan paikalta nimet Iisakki Puhakka, O. V. Pöntinen, 
Ananias Kyyrö, Ida Lappalainen, Vilho Karimäki ja Evert Puhakka. Toivo 
Härkönen johti puhetta vuodet 1965–1972 ja ennen peruskouluun siirtymis-
tä tehtävään valittiin Esko Hämäläinen, jonka johdolla vanha kansakoulun 
johtokunta lopetti toimintansa 1.8.1974 ja uusi peruskoulun kouluneuvosto 
aloitti tehtäviltään vaatimattomana toimintansa. 

Työkentän tärkeimmäksi toiminnoksi muodostui kodin ja koulun yh-
teistyön kehittäminen, johon kouluneuvosto paneutui. Hämäläisen jälkeen 
kouluneuvoston puheenjohtajaksi tuli 1981 Marianne Jyrkämä. 

Koulukyyditys korvasi koulupolut

Aikoinaan Vitsiälän kouluun tultiin Sattilasta koulupolkua pitkin. Koulu-
matkaa saattoi parhaassa tapauksessa tulla parikymmentäkin kilometriä päi-
vässä. Talvisin taival taittui suksilla. 

Sattilan suunnasta aloitettiin koulukyyditys 1965 alaluokkien tullessa Vit-
siälään. Myöhemmin myös muut oppilaat pääsivät koulukyydityksen pii-
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riin. Nykyisen lain mukaan jokainen oppilas, jolla on koulumatkaa yli viisi 
kilometriä yhteen suuntaan mitattuna saa kyydin. Ensimmäinen koulutaksi 
oli Eero Viljakaisella. Hänen lisäkseen Jaakko ja Hemmo Kurki sekä Sakari 
Pöntinen ovat toimineet samassa tehtävässä. 

Kyydityksen piirissä olevia lapsia on ollut vuosittain 10–20. Myös oppilas-
määrät ovat vaihdelleet. Parhaimmillaan 1950-luvun loppupuolella oli 118 
lasta. 1960-luvulla huippuluku oli 74 ja 1970-luvulla se oli suurimmillaan yli 
50. 1980-luku vakiinnutti oppilasmäärän 30–40 oppilaaseen. 

Kyläkoulun lopettaminen  
Markku NiroNeN, outi airaksiNeN (2011)

Syksyllä 1993 rehtori Juhani Vartiainen kirjoitti Länsi-Savossa Vitsiälän kylä-
koulun laajennuksesta: 

”Ajallamme outo ilmiö on maalaiskyläkoulun laajennus ja sen vanhan 
osan sisäisen ilmeen kirkastaminen. 

Omalta osaltaan se kertoo vireästä ja huomisen elämänuskoa pursua-
vasta kylästä. Ennusteet osoittavat koulun säilyvän kolmiopettajaisena 
aina ensi vuosituhannelle saakka.”  

Ennustus osui oikeaan, sillä kyläkoulu säilyi kolmiopettajaisena aina sii-
hen saakka, kunnes viimeinen suvivirsi veisattiin 2.6.2006. 

Samanaikaisesti kyläkoulut lopetettiin Ristiinassa myös Kuomiokoskella 
ja Hangastenmaalla. Vielä vuotta aikaisemmin kyläkoulut oli päätetty säilyt-
tää, jos oppilaita olisi riittävästi. Oppilaiden vähyys ei ollut lakkauttamisen 
syynä, koska Vitsiälän koululla oli toiminnan loppuessa yli 40 oppilasta.

Kunnanhallitus esitti 15.5.2006 kyläkoulujen lakkauttamista. Kuulemisti-
laisuudet olivat seuraavalla viikolla, ja valtuusto lakkautti 
koulut 29.5.2006. Kyläläisiltä vaadittiin ripeää toimintaa, 
koska muodollisen kuulemisen ja valtuuston kokouksen 
välissä oli vain viikko aikaa. Koulujen lakkautus yhdisti 
kylät. Kylätoimikunnat ja kyläläiset taistelivat kyläkoulujen 
puolesta. Kirkonkylällä järjestettiin 17.5.2006 ennennäkemätön mielenosoi-
tusmarssi, johon osallistui muun muassa 23 traktoria ja pari sataa ihmistä. 

Samana iltana kirkonkylän koulukeskuksessa oli keskustelutilaisuus, 
jonne kutsuttiin kaikki päättäjät. Lopputulos oli tietysti selvä, mutta kyläläi-
set eivät halunneet antaa periksi. Asiasta päättäneet valtuutetut perustelivat 
koulujen lakkauttamista kunnan talouden alijäämien kattamisella, rakentei-
den kuntoon laittamisella sekä kunnan itsenäisyyden säilymisellä. 

Oppilaiden 
vähyys ei ollut 
lakkauttamisen 

syynä.
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KOULUMUISTOJA  

Koulunkäyntiä sodan jälkeen 
Reijo Hokkanen (2011)

Olin suorittanut kaksi ensimmäistä luokkaa kirkonkylän kansakoulussa, 
kun vuoden 1945 syksyllä, ollessani kahdeksanvuotias, kävi käsky ilmoit-
tautua kolmannelle luokalle Vitsiälän kansakouluun. Harasin vastaan, kos-
ka parhaat kaverini olivat toisessa koulussa, mutta eihän minua kukaan 
kuunnellut. Syynä koulun vaihtoon oli oppilaiden suuri määrä, karjalaisten 
asuttaminen tynkä-Suomeen vaati koulutilojen lisäämistä.

”Ristiinan kunnan taloudelli-
seen ahdinkoon saataisiin merkittävää 
helpotusta, jos kunnan kaikki kolme 

kyläkoulua lakkautettaisiin. Näin ker-
tovat sivistyslautakunnan kunnanhalli-

tukselle toimittamat laskelmat.”

Ristiinalainen 19.10.2005
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Syyskuun 3. päivänä 1945 olin Vitsiälän koulun pihalla ilmoittautumassa 
kouluun. Tervetuliaispuheen jälkeen johtajaopettaja Janne Hakulinen kertoi 
meidän luokan joutuvan vanhaan huvilaan Parikanniemelle. (Muistini mu-
kaan paikkaa sanottiin Aitoniemeksi.) Niinpä kipitimme sekavana laumana 
oppaamme perässä uuteen kouluumme kapeaa kärrytietä noin kilometrin 
verran. Tien poikki oli pari veräjääkin laidunmaiden rajoilla.

Uusi uljas koulumme oli kirjailija Heporaudan kesähuvila, joka oli vuok-
rattu kunnalle koulunpitoa varten. Perillä tapasimme tulevan opettajamme, 
harmaahiuksisen ja iäkkään karjalaisrouvan, jonka nimi on valitettavasti 
unohtunut. Koulussamme oli vain yksi luokkahuone – varmaan huvilan sali 
tai olohuone.

Vähitellen koulun arki alkoi. Puute oli kaikesta, kirjoja ei riittänyt jokai-
selle, vihkoja ja kyniä tuotiin kotoa, jos jollain sellaisia oli. Pöytä ja tuoli 
jokaiselle kuitenkin järjestyi. Opettaja oli ihana ihminen, hän huolehti meistä 
paremmin kuin olisimme ansainneetkaan. Hänellä oli muistissaan valtava 
määrä kansansatuja ja tarinoita, joita hän mielellään kertoili. Menninkäiset, 
peikot, keijut ja muut Tapiolan asukkaat tulivat tutuiksi. Kauniina syyspäi-
vänä opettaja saattoi viedä meidät metsään retkelle. Keräsimme puolukoita 
ja sieniä ja saimme opastusta luonnosta, metsän satuasukkaista ja eläimistä.

Kyllä me ihan tavallisiakin kouluaineita opiskelimme: kirjoitusta, laskuop-
pia ja muita tylsiä aineita. Uskontoa opettajamme ei saanut opettaa, kreikka-
laiskatolinen kun oli. Johtajaopettaja kävi pitämässä uskontotunnit.  Opetta-
jien välillä oli selvästi nähtävissä jännitteitä, joiden syytä en tiedä. 

Eräänä päivänä järjestimme koululla juhlat, joiden aihe on minulta unoh-
tunut. Koristelimme luokkahuoneen värikkäin kreppipaperinauhoin ja 
kukkasin. 

Opettelimme joitain lauluja, ja kun uskonnonopettaja tuli pitämään tuntia, 
kajautimme juuri oppimamme laulun oikein komeasti. Johtajaopettaja kuun-
teli laulun ovensuussa seisten, kiitti kohteliaasti ja poistui. Laulun sanoja en 
muista, mutta luultavasti ne liittyivät jollain tavalla Karjalaan.

Kouluruokana saimme kaksi desilitraa maitoa päivässä, muut eväät piti 
olla itsellä. Maidon toivat aamulla tullessaan kaksi tyttöä Löydön kartanosta. 
Opettajan mielestä olimme kai nälkäkurjen näköisiä, koska eräänä päivänä 
hän ehdotti, että yrittäisimme laittaa ruokaa. Tuumasta toimeen – jokainen 
toi kotoaan lautasen ja lusikan.

Kaalimaalta, josta kaalinkerät oli korjattu pois, keräsimme sinne jääneet 
kaalinlehdet. Opettaja valmisti tyttöjen kanssa lehdistä maittavaa maito-
kaalia, ja samalla tytöt saivat talousoppia – näin opettaja ainakin selitti, kun 
häntä kovisteltiin moisesta oma aloitteisuudesta. Monet oppilaat toivat koto-
aan keittotarpeita. En muista kaikkia paikkoja, joista saimme ruokaa, mutta 

19



ainakin talosta, joka oli kaukana metsässä Löydönlammen takana. Oppilaa-
na ollut talon tytär toi usein tarvikkeita, kuten ryynejä, lihaa ja perunoita.

Tätä opettajaa muistan lämmöllä. En kuullut hänen koskaan moittivan 
oppilaitaan. Hänen mielestään koulunkäynnin tuli olla hauskaa ja mielen-
kiintoista, ei yksitoikkoista puurtamista.

Koulumatka oli minulle aika pitkä, neljä kilometriä pimeitä polkuja rantaa 
seuraten. Kuljin useimmiten koulumatkat yksin tai Ahdin kanssa. Ahdin 
kotoa meille oli vielä yli kilometri. Tytöt kävelivät usein maantien kautta 
sahalle, eikä poikia asunut samalla suunnalla. 
Sahan alueella oli ulkovalaistus, mutta muu-
alla oli syysaamuina niin pimeää, ettei metsä-
taipaleilla nähnyt polkua ollenkaan, vaan piti 
jaloilla tunnustella, missä ura kulkee. Muuta-
man kerran soudimme Ahdin veneellä Löydön 
rannasta Ikosenniemen kiertäen koululle.

Tämän kulkuneuvon käyttö oli vähällä päät-
tyä ikävästi. Erään koulupäivän aikana tuuli 
oli voimistunut myrskyksi. Lähdimme Ahdin 
kanssa soutamaan kotia kohti, vaikka aallok-
ko oli korkea. Ikosenniemen päässä tuuli kävi 
ylivoimaiseksi ja alkoi kuljettaa meitä kohti 
avointa selkää. Ponnistelimme molemmat 
airoissa ja lopulta pääsimme rantaan lähellä 
koulua.Vene oli puolillaan vettä, koska emme 
olleet ehtineet äyskäröidä sitä pois. Vedimme 
veneen rantaan ja kävelimme kotiin. Veneen 
noudimme seuraavana päivänä ja palkinnoksi 
Ahdin äiti antoi veneilykiellon. 

Sattuihan sitä koulumatkoilla kaikenlaisia 
kommelluksia. Eräänäkin pakkaspäivänä 
rannat olivat jäätyneet peilikirkkaiksi. Jäille meno oli kielletty, mutta eihän se 
minua estänyt kulkemasta koulusta lähdettyäni rantajäätä pitkin. Ja niinhän 
siinä kävi, että jää petti ja minä räpiköin avannossa kuin sorsa. Rannalla ei 
näkynyt ketään, joka olisi tullut auttamaan, mutta jotenkin pääsin hivuttau-
tumaan jäälle ja rantaan. Pakkasta oli muutamia asteita ja märät vaatteeni 
jäätyivät kankeaksi, mutta kotiin piti yrittää. Pääsin lopulta perille ilman 
pahempia paleltumia. Oli siinä selittämistä, miten vaatteet olivat tulleet lä-
pimäriksi, vaikka ei saanut mennä jäälle. Vilustuin ja olin viikon sairaana, se 
oli rangaistus siitä asiasta. Ei se kyllä ollut ainoa kerta, kun putosin jään läpi.

Joulu lähestyi, ja kunnan isät päättivät siirtää meidät Vitsiälän kouluun 
iltavuoroon. Niinpä kevätlukukausi alkoi iltakouluna. Yleensä aloitimme 
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kello 13 ja lopetimme kello 17–19 aikoihin. Vanha opettajamme ei tullut mu-
kaan, vaan muutti muistaakseni Pohjanmaalle.

Täällä ei ollut koulukeittolaa, mutta koulun johtokunta, johon isäni kuului, 
painosti ankarasti sellaisen saamiseksi. Sitten tuli lupa rakentaa talkoovoi-
min koulun saunalla olevaan pesutupaan keittiö. Hellan hankinnassa tuli 
vaikeuksia, koska sellaisia ei ollut saatavissa mistään. Kyselyjen jälkeen isäni 
sai hankittua valurautaisen päällyslevyn, jossa oli avattavat rinkulat. Mutta 
pulmia tuli, kun myyjä toi levyn meille: se oli haljennut kolmeen osaan. 

Mutta ei hätää, sillä isäni oli kätevä 
käsistään. Levy vietiin sahan verstaal-
le, ja yksi iltahan siinä meni poraten ja 
niitaten, mutta levystä tuli kuin tulikin 
käyttökelpoinen. Hellan päällyslevy 
vietiin sahan hevosella koululle hellan 
muurausta odottamaan. Muutaman 
illan talkoolaiset vielä rakentelivat 
kalusteita ja korjailivat tiloja. Keitto-
ruokaa aloimme syödä vuonna 1946, 
ja eiköhän sitä jatkettu koulun lopetta-
miseen asti.

Koulunkäynnin seuraavat vuodet 
olivat yksitoikkoisen tapahtumaköy-
hiä. Olin iltavuorossa, enkä koskaan 
tutustunut aamuvuoroa käyviin 
oppilaisiin. Poikkeus oli sisarukset, 
jotka olivat samaan aikaan kunnansai-
raalassa, jota Sairasmajaksi sanottiin. 
Jouduin tulirokon takia eristetyksi 
kuudeksi viikoksi Sairasmajalle. Siellä 
oli ennestään koulumme aamuvuoroa 

käyvät sisarukset. Alkuaika meni oikein rattoisasti, vaikka olinkin kipeä. 
Sisarukset pääsivät valitettavasti jo viikon kuluttua pois, ja minä olin neljän 
viikon ajan ajoittain ainoa potilas. 

Pääsin jatkamaan koulunkäyntiä kevätlukukaudella. Olin jäänyt pahas-
ti jälkeen kouluaineissa, koska olin ollut koulusta poissa kuusi viikkoa. 
Etenkin laskento tuotti vaikeuksia, vaikka vieressäni istuva tyttö koettikin 
neuvoa. Asia kuitenkin korjaantui valiteltuani isälle laskennon vaikeutta. 
Isä antoikin teho-opetusta laskennossa, joten korko ja prosenttilaskut kyllä 
selvisivät sinä vuotena. 

Terveystarkastuksia suoritettiin vuosittain. Eräs kerta on jäänyt erityisen 
hyvin muistiini. Sairaanhoitaja oli tullut tarkastamaan oppilaiden kuntoa, 
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olin silloin neljännellä luokalla. Tarkastuksessa meni koko päivä. Vuoron 
perään menimme sairaanhoitajan luokse, ja hän mittasi oppilaan painon ja 
pituuden sekä kuunteli keuhkojen kohinat, taisi näkökin tulla testattua. 

Opettaja Hakulisen vaimo Ludmila merkkasi tulokset ylös ja toimi muu-
tenkin avustajana. Ollessani vuorollani tarkastettavana sanoi Ludmila: 
”Onpa hän nätti poika”. Sairaanhoitaja katseli minua ja myönteli näin ole-
van. Minä pakrotin korvalehdet punaisena ja vilkuilin ympärilleni, että 
kuuliko kukaan oppilaista moisia kehuja. Onnekseni näin ei näyttänyt ta-
pahtuneen.

Joku oli kuitenkin kuullut, koska vierustoverini Aune kiusoitteli minua 
kutsumalla nätiksi pojaksi. Aunesta se oli hyvä vitsi, mutta minusta ei. On-
neksi asia unohtui melko nopeasti. 

Koulumatkat kuljimme kävellen, suksilla tai potkukelkalla, joka olikin 
mainio väline, koska siihen aikaan ei maanteitä hiekoitettu. Hyvällä kelil-
lä vauhti alamäessä kiihtyi kovaksi – Punakallion mäki oli yksi parhaista 
vauhdittajista. Sukset olivat myös hyvät, koska niillä sai laskea mäkeä väli-
tunneilla ja usein myös voimistelutunneilla. Monilla voimistelutunnilla kyllä 
kannettiin polttopuita opettajan asuntoon tai keittolaan, joka sijaitsi rannalla 
jyrkkien rappujen takana.

Ahti oli hyvä kaverini, jonka kanssa vehtasimme koulumatkat. Ahdilla 
oli lyhyempi matka, joten loppumatka täytyi kulkea yksin. Kyllä siinä tuli 
puhelinpylväiden väli mitattua useaan kertaan.

Koulun oppilaat olivat hyvätapaisia, eikä opettajilla ollut vaikeuksia pitää 
kuria yllä. Koulutoverieni nimet ovat paljolti kadonneet, mutta ainakin Ahti, 
Liisa, Aune, Leena, Oiva, Matti, Seija, Ritva, Sirkka ja Eila tulevat mieleen.

Päästötodistuksen sain (tyttöjen toisenlaisista arveluista huolimatta) tou-
kokuun lopussa 1951 täytettyäni juuri 14 vuotta. Siihen päättyi koulunkäyn-
tini Vitsiälässä.

Kotikyläni 
Riikka Äijäläinen (2011)

Olen matkustanut paljon. Olen kävellyt Tallinnan kaduilla, nähnyt Saksan 
kaupunkien keskiaikaisen kauneuden. Olen astellut Kiinan suurella muu-
rilla, hämmästellyt Budapestin vanhaa arvokkuutta. Olen laskeutunut faa-
raoiden hautoihin, menettänyt sydämeni Kuninkaiden laakson jylhälle 
ikuisuudelle.

Mikään näistä maista, näistä näkemistäni ihmeistä, ei kuitenkaan hälvennä 
sitä muistoa ja merkitystä, mikä saa minut palaamaan takaisin siihen paik-
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kaan, josta matkani alun perin alkoi, nimittäin kotiini Vitsiälään. Vierailijalle 
Vitsiälä ei ehkä näytä kummoiselta. Se on pieni uinuva kylä Saimaan sylei-
lyssä, kaukana kiireestä ja kaaoksesta. Mutta siihen liittyy muistoja, jotka 
ovat minulle tärkeitä ja saavat minut palaamaan takaisin.

Tuossa kylässä isäni opetti minut tunnistamaan keväisten lintujen laulun 
sekä näkemään, miten arvokkaita ovat jopa tavalliset talitintit, jos niitä osaa 
vain katsoa oikein. Häneltä opin rakkauden lintuja kohtaan ja arvostuksen 
luontoon.

Tuossa kylässä äitini opetti minua olemaan oma itseni, olemaan rohkea ja 
uskomaan omiin kykyihini silloinkin, kun muut eivät niihin uskoneet. Hä-
nen kannustuksensa avulla selviydyin lapsuuteni hankalista tilanteista, kun 
luulin jo omien voimieni pettävän.

Samassa kylässä opin, miten arvokkaita todelliset ystävät ovat ja miten 
tärkeitä he ovat minulle. Opin myös, miten onnekas olen, kun olen jakanut 
kyläni kokemukset sekä heidän että rakkaan veljeni kanssa. Yhdessä riitelim-
me, sovimme, nauroimme ja kasvoimme, välillä jouduimme eroon ja löysim-
me toisemme jälleen. Yhdessä loimme kesäisin muistomme, joiden avulla 
kasvoimme.

Kotikylääni liittyy myös monia yksittäisiä muistoja. Talvella hiihdin usein 
yksin hämärässä, vain kuu ja tähdet äänetöntä taivallustani lempeästi valvo-
en. Muistan lumen kimalluksen ja rauhan, jonka se toi sisimpääni. Ei ollut 
muita kuin minä ja talvi, jonka ainoat äänet olivat oksien hennot raksahduk-
set pakkasen katkoessa niitä metsän syvyyksissä. Muistan myös ensimmäi-
set revontuleni, jotka tekivät harvinaisen vierailun muutamana talvena. En 
myöskään voi unohtaa uudenvuoden juhlia, tinan valamista ja ilotulitusten 
pauketta kirpeässä pakkasyössä. 

Keväällä taas tulivat linnut. Peipposen ja kirjosiepon laulut merkitsivät 
aina tuon ajan todellista paluuta, eikä kesä silloin tuntunut olevan koskaan 
kaukana. Ja kesällä saapui ja saapuu edelleen Twist, uskollinen lehtokurppa, 
jonka erikoinen laulu kesähämärässä tuo kotoisan ja haikean olon. Hämäräs-
sä tuon pienen linnun lentoon liittyvät lepakot, joita opin rakastamaan nii-
den eriskummallisuuden vuoksi. Jälleen kerran muistan, kuinka isäni opetti 
meitä kutsumaan niitä valkoisen lakanan avulla. Se oli aina jännittävää, kuin 
pieni seikkailu.

Ajan myötä tulin levottomaksi kuten kuka tahansa nuori ja paloin halusta 
kulkea. Tutkin kotini ja kyläni metsiä, vaelsin teillä ja pelloilla. Lopulta otin 
alleni pyörän ja aloin polkea. Pyöräily toi uusia näkymiä luokseni: Raju-
mäen läheisen tilan lehmät suloisine vasikkoineen tulivat tutuiksi, samoin 
pienet karitsat ja lampaat, joita tila kasvatti. Näin ensi kertaa pelloilla vael-
tavat töyhtöhyypät, kurjet ja kuovit. Ja ensi kertaa näin myös tielle eksyneet 
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perhosen ja kiitäjän toukat. Pysähdyin heti ja poimin pikkuiset turvaan tien 
toisella puolella kasvavien horsmien luo. Sen jälkeen pysähdyin aina nuo 
pikkuruiset olennot nähdessäni. Kukaan muu ei ehkä voi ymmärtää, miksi 
niin teen. Mutta minulle nuo toukat ovat arvokkaita olentoja, pieniä poika-
sia, jotka aikuisena värittävät kotikyläni maisemaa ja luontoa. Siksi haluan 
viedä ne pois vaaran tieltä. Kaikkein pieninkin olento on tärkeä ja kaunis, 
mikä tuli todistettua eräänä kesäiltana, kun ulkona ollessani kuulin lempeää, 
pehmeää hurinaa äitini kukkien luota. Näin silloin ensimmäisen syreeni-
kiitäjäni, kolibrimaisen yöperhosen. Hain isäni ja veljeni paikalle, ja kaikki 
näimme tuon olennon nauttimassa kukkien medestä. Sen jälkeen en ole noita 
arkoja olentoja monesti nähnyt, mutta olen iloinen edes tuosta yhdestä koh-
taamisesta.

Kotikylässäni kohtasin myös toisen harvinaisen olennon eräällä pyöräret-
kelläni. Maassa oleva pieni mytty, jota olin ihmetellyt ja tullut katsomaan, 
osoittautui korvayököksi, lempilepakokseni. Muistan, kuinka naapurin lap-
set tulivat luokseni hämmästyneenä ja kuinka neuvoin heitä olemaan rauhal-
lisesti pienen lepakon lähellä. Heidän uteliaisuutensa ja hämmästyksensä oli 
yhtä suuri kuin minunkin. Katseltuamme tuota pikku olentoa jonkin aikaa 
poimin sen hellävaroin kädelleni. Vein lepakon rauhalliseen paikkaan ja 
sanoin hyvästit naapurin lapsille. Toivottavasti heille jäi yhtä mukava muisto 
tuosta kohtaamisesta kuin minulle.

Niin on aika kulunut. Kuin egyptiläisen tarinan Sinuhe, joka asettui Aasi-
aan asumaan ja sai uuden elämänsä siellä, myös minä olen muuttanut pois 
Ristiinasta Helsinkiin ja aloittanut siellä itsenäisen elämäni. Mutta kuten 
Sinuhe, joka kaipasi takaisin Egyptiin, myös minä kaipaan silloin tällöin ta-
kaisin Ristiinaan. Mutta toisin kuin Sinuhelle, minulle ei suuri faarao lähetä 
kirjettä, joka sanoo: ”Ajattele ruumistasi, tule takaisin Egyptiin!”. Ei, minun 
on kuunneltava itse itseäni, vanhempiani ja veljeäni, tehtävä omat suunnitel-
mani ja palata silloin, kun mieleni kaipuu käy kipeän vahvaksi.

Kotiinpaluu saa edelleen pienen jännityksen kasvamaan vatsassani. Vaik-
ka tiedän monen asian muuttuneen, tiedän myös, että perustat ovat silti 
samat ja ikuisesti muuttumattomat. Tuskin maltan odottaa kesää, aikaa, 
jolloin voin istua kotini kuistille, miettiä uimaretkiä läheiselle lammelle ja 
toivoa vanhan kuikkapari Koposten jälleennäkemistä. Ja kun hämärä laskee, 
kun mustarastaat aloittavat huilukonserttinsa koivujen latvoissa, kun kuulen 
jälleen uskollisen Twistin uhmakkaan ja reippaan laulun korvissani, silloin 
jaan sisimpäni tunteet Sinuhen kanssa, koska tiedän, että sydämemme onni 
on sama.

Silloin tiedän, että olen todella palannut takaisin kotiin.
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Muistoja Vitsiälän koulusta vuosilta 1982–1988  
Johanna Talo (os. Jyrkämä, 2011)

Opintielle

Aloitin koulu-urani Vitsiälän ala-asteella vuonna 1982 opettaja Hannele 
Koukilan hyvässä opastuksessa. En muista, millainen ensimmäinen koulu-
päivä oli, mutta jännittävä se on varmasti ollut. Jännitystäni hieman helpot-
ti se, että suuri osa koululaisista oli tuttuja kylältä, ja myös veljeni kävivät 
samaa koulua. Mielestäni yksi parhaista puolista kyläkoulussa on juuri se, 
että kaikki tuntevat toisensa. Koulussa oli hyvä henki eikä siellä juurikaan 
esiintynyt kiusaamista. Koko koulussa oli oppilaita noin viisikymmentä. It-
selläni koulumatkaa oli vain noin 500 metriä, mikä taittui nopeasti kesäke-
lillä polkupyörällä ja talvella potkukelkalla tai suksilla. Osa koululaisista 
tuli kauempaa taksikyydillä. Siihen aikaan ei murehdittu turvavöistä vaan 
koululaiset sulloutuivat sylikkäin pieneen taksiin. Tuohon Pöntisen Sakun 
taksiin pääsin itsekin, kun oli mentävä kouluhammaslääkäriin tai kaverin 
synttäreille koulun jälkeen. 

Vartiaisen Jussi ja Sergejeffin Annikki

Kun muistelen Vitsiälän ala-astetta, ensimmäisenä tulee aina mieleen Varti-
aisen Jussi. Hän oli koulun rehtori, koulun ”henki”. Hän oli lempeän jämäk-
kä opettaja, jonka oppilaana myös itse olin 5.–6. luokilla. 

Jussin tavassa opettaa ja pitää huolta koko koulusta oli jotain sellaista, mi-
kä herätti pienessä koululaisessa suurta ihastusta ja kunnioitusta. Tämän 

kunnioituksen jakoi varmaan suuri osa 
koulumme oppilaista. Jussi oli erittäin 
innostunut varsinkin musiikista ja urhei-
lusta. 

Ruuan valmistuksesta ja koulun siis-
teydestä huolehti ansiokkaasti koulun 

naapurissa asuva Annikki Sergejeff. Kou-
luruoka oli aina tuoretta, pienessä keittiössä 

valmistettua, ei mistään ”isosta padasta” autol-
la kuljetettua. Ruokailu tapahtui omassa luokassa 

oman pulpetin ääressä.  Pulpetille laitettiin jo ensim-
mäisellä luokalla itse tehty vohvelikankainen liina. 

Annikki annosteli ruuat ja ruokailuvälineet kärryihin, 
joilla ne jaettiin luokkiin. Ruoka oli yleensä erittäin hy-

vää, paitsi torstaisesta tomaattikalasta ei juuri kukaan pitänyt. 
Niinä päivinä syötiin sitten näkkileipää.
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Laadukasta opetusta

Muistan, kuinka koulupäivät alkoivat koko koulun yhteisellä aamunava-
uksella, jossa opettaja Sirkka-Liisa Leminen säesti poljettavalla urkuharmo-
nilla. Kun opettaja saapui oppitunnin alussa luokkaan, oppilaat nousivat 
seisomaan, kunnes opettaja antoi luvan istuutua. Kouluaineina 80-luvulla oli 
äidinkieli, matematiikka, historia, maantieto, uskonto, ympäristöoppi, kan-
salaistaito, englanti, musiikki, käsityöt, kuvaamataito ja liikunta. Koulus-
sa oli kolme opettajaa, joista kullakin kaksi luokkaa. He opettivat luokilleen 
kaikki muut aineet paitsi englannin. Sitä varten kävi kiertävä kieltenopetta-
ja pari kertaa viikossa. Lisäksi puheopettaja Oili Laamanen vieraili koululla 
viikoittain. Itsekin pääsin jossain vaiheessa normaalitunnilta pois s-äänteen 
harjoittelua varten.

Jotkut kritisoivat, että pienissä kyläkouluissa ei ole kunnollisia liikunta- ja 
käsityötiloja, minkä vuoksi koululaiset eivät saa yhtä laadukasta opetusta 
kuin suurissa kouluissa. Vitsiälän koulussa tämä ei ollut ongelma. 

Suurimmasta luokasta muunneltiin 
aina tarvittaessa liikuntasali tai kä-
sityöverstas. Luokassa pelattiin jopa 
lentopalloa, tosin pehmeällä pallolla. 
Käsityötuntia varten kuljetettiin kou-
lun eteisestä verhon takaa, nuorelle 
koululaiselle varsin pelottavan näköi-
nen puinen kapistus, josta laskeutui 
työtasot ja työkalut puutöitä varten. 
Tytöillä oli käytettävissä pari ihan 
käypää ompelukonetta.

Liikuntatunnit pidettiin aina sään salliessa ulkona. Kesäkeleillä oli pe-
säpalloa ja jalkapalloa sekä suunnistusta lähimaastossa. Talvella luisteltiin  
koulun pihalle tehdyllä luistinradalla sekä hiihdettiin noin kaksi kilometriä 
pitkää ”koulun latua”. Hiihto ei ollut mitään leppoisaa sunnuntaihiihtoa 
vaan yleensä aina otettiin aika. 

Kylmällä kelillä jaksoi hiihtää, kun tiesi, että maalissa odottaa Annikin 
lämmittämää hyvää mehua. Parhaat hiihtäjät lähetettiin keväisin Pellosnie-
melle koululaiskisoihin. Itse kammosin niitä kilpailuja, kun mielestäni siellä 
oli niin pelottavia mäkiä.

Koulun liikuntatunnilla opeteltiin ahkerasti tanhuja Vartiaisen Jussin joh-
dolla. Tanhuryhmämme kävi myös esiintymässä erilaisissa tilaisuuksissa ja 
eräänä vuonna osallistuimme valtakunnalliseen tapahtumaan Turussa, jossa 
isolla urheilukentällä tanhusi yhtä aikaa satoja koululaisia.

Suurimmasta luokasta 
muunneltiin aina tarvitta-
essa liikuntasali tai käsi-

työverstas. 
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Vitsiälän koulun bändi

Vaikka en päässyt niittämään kunniaa urheilun saralla, musiikin puolella 
pärjäsin paremmin. Jussin musiikkitunneilla ei laulettu jäykkänä, vaan ryh-
dyttiin itse tekemään musiikkia. Kun olin kuudennella luokalla, meillä oli 
koossa Vitsiälän koulun bändi, jossa itse soitin koskettimissa Milla Pastisen 
kanssa. Pirkka Ohlis soitti bassoa ja Mikael Pitkänen rumpuja. Lisäksi Päivi 
Korhonen ja Satu Ritolahti soittivat hanuria. 

Koulun omien tilaisuuksien lisäksi esiinnyimme muun muassa Ristiinan 
koulukeskuksella järjestetyssä itsenäisyyspäiväjuhlassa ja säestimme Ristii-
nan kirkossa koululaisille pidetyn Meidän Messun.

Hauskat luokkaretket

Joka kevät oli vuorossa koko koulun päiväretki johonkin Suomen kauniista 
kaupungeista. Ainakin tyttöjen kesken suunniteltiin jo hyvissä ajoin, kuka is-
tuisi kenenkin vieressä bussissa. Aamuvarhaisella bussiin lastattiin oppilaat, 
opettajat, muutamia vanhempia sekä tietysti Annikin valmistamat eväät. 
Matkalla tutustuttiin kuuluisimpiin turistinähtävyyksiin ja myös huvittelu-
paikkoihin. Ajon aikana laulettiin tuttuja lauluja Jussin johdolla. Mieleen on 
jäänyt varsinkin Vanhoja poikia viiksekkäitä, joka tuntui olleen yksi Jussin 
suosikeista. 

Tunnelmalliset juhlat 

Missään en ole ollut niin tunnelmallisissa ja mieleenpainuvissa juhlissa kuin 
Vitsiälän koulun kevät- ja joulujuhlissa. Ohjelman suunnittelu aloitettiin aina 
hyvissä ajoin, ja oppilaat saivat olla vaikuttamassa ohjelman sisältöön. 

Joulujuhlaan tehtiin tonttusketsejä ja soittotaitoiset harjoittelivat musiik-
kiesityksiä. Koulun suurin luokka koristeltiin asianmukaisesti juhlia varten. 
Luokassa oli lämmin ja tiivis tunnelma, kun oppilaiden vanhemmat, su-
kulaiset ja muut kyläläiset pakkautuivat sisään seuraamaan monipuolista 
ohjelmaa. 

Ohjelmaa seurasi jännittävä todistusten jako. Kevätjuhlaa vietettiin usein 
äitienpäivän merkeissä. Muistan, kuinka eräänä keväänä esitimme tanhuja 
koulun pihalla juhlayleisölle ja lopussa haettiin äidit mukaan tanssiin.

Suureen maailmaan

Vitsiälän ala-asteen kuusi luokkaa käytyäni perheeni muutti Kanadaan. Jou-
duin siellä suureen kouluun, jossa oli satoja oppilaita. Se oli aikamoinen 
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muutos pienestä kyläkoulusta tulleelle 12-vuotiaalle. Kuitenkin selvisin si-
käläisestä yläasteesta ja lukiosta erinomaisesti. Mielestäni kiitos kuuluu kor-
kealaatuiselle opetukselle sekä positiiviselle koulukokemukselle Vitsiälän 
ala-asteella. 

Vieläkin tulee kyynel silmään, kun muistelen, miten viimeisenä koulupäivä-
nä luokkatoverit lauloivat minulle Jussin johdolla On laiva valmiina lähtöön. 
Seuraavana vuonna sain ison nipun kirjeitä, joita Vitsiälän oppilaat olivat 
minulle kirjoittaneet äidinkielen tunnilla. Ne toivat lohdutusta koti-ikävään.

Nyt aikuisena olen palannut asumaan tähän viihtyisään Vitsiälän kylään. 
Hieman haikein mielin työntelen lastenvaunuja vanhan koulun ohi tietäen, 
että oma tyttäreni ei saa samanlaista mahdollisuutta käydä pientä kyläkou-
lua. Kun katselen vanhaa koulurakennusta, pihan kallioita, puita ja pihara-
kennuksia, voin melkein kuulla lasten iloiset leikin äänet ja välituntikellon 
pirinän.

Vitsiälän ala-aste muistoissani 
Neea Paatero (2011)

On kulunut kohta kuusitoista vuotta viimeisestä koulupäivästäni Vitsiälän 
ala-asteella. Onko aika kullannut muistot? Se selittää vain osin, miksi kou-
lu on säilynyt mielessäni niin idyllisenä. Jostain näkökulmasta tilanne ei eh-
kä ollut ihanteellinen: henkilökunta koostui kolmesta opettajasta, yhdestä 
apuopettajasta, kiertävästä englanninopettajasta sekä keittäjästä. Jokainen 
opettaja opetti yleensä kahdesta vuosiluokasta koostuvalle ryhmälle kaikkia 
oppiaineita, joten opin kolmannella luokalla samat asiat rinta rinnan vuot-
ta vanhemman sisareni kanssa. Luokkakoot helpottivat asiaa – minun vuo-
siluokkani oli yksi suurimmista kymmenellä oppilaalla, mutta isosiskon 
luokalla oli vain neljä henkeä.

Rehtorina ja 5.–6. luokan opettajana toimi jäyhän leikkisä Vartiaisen Jussi 
ja 3.–4. luokkaa piti opissa ja nuhteessa Anita Kosonen, joka kuulemma yhä 
odottelee ensimmäistä romaaniani. Ensimmäisen ja toisen luokan opetta-
jan nimi on valitettavasti jo haalistunut muistoistani. Englantia meille kävi 
opettamassa Minna Vidman. Nautin englannista, äidinkielestä ja matematii-
kasta, mutta pidin erityisesti myös ruokatunneista. Koulussa ei ollut erityistä 
ruokasalia, vaan ruoka syötiin luokkahuoneissa. 

Keittäjät, ensin Annikki Sergejeff ja sitten Irja Aaltonen, loihtivat meille 
herkullista ja terveellistä kouluruokaa. Kun apuopettaja Pirjo Parkkonen toi 
ternimaitoa, saimme jälkiruoaksi ihanaa ternimaitopannukakkua. Kerran vii-
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kossa ruokatunnilla pihaan kaarsi kirjastoauto, josta sai hakea uuden kasan 
hauskaa ja mielenkiintoista luettavaa.

Koulu eli oppilaiden mukana ja vaihteli myös fyysistä muotoaan. Yhdessä 
vaiheessa koulurakennuksen eteen putkahtivat uudet rappuset, sitten sen 
kylkeen nousi kokonainen uusi siipi, johon tuli neljäs luokkahuone ja pik-
kuruinen kirjasto. Koulussa oli myös keittiö ja opettajanhuone (minne meillä 
ei ollut asiaa) sekä vanha ullakkohuone, jonka pelottaviin aarteisiin kuului 
muun muassa lasipurkkiin säilötty käärme. 

Koulun pihapiirissä oli esikoulurakennus, jossa käytiin myös englannin 
tunneilla, piharakennus, jossa tehtiin puukäsitöitä, sekä monenmoista maas-
toa peleille ja leikeille. Kalliolla keittiön takana oli hyvä hypätä narua, ja met-
sikössä oli paljon jännittäviä piilopaikkoja. Keinuista oli aina kova kilpailu, 
toisin kuin tangoista. 

Kerran kukkotappelun jälkeen puomilta pudotessani katkaisin oikean 
käteni niin pahasti, että opettelin toipumisaikana kirjoittamaan vasemmalla 
kädellä (kuulemma kauniimpaa käsialaa kuin oikealla). Urheilukentillä pe-
lasimme syksyisin ja keväisin usein jalkapalloa ja pesäpalloa, talvisin muun 
muassa ringetteä. Sisäliikunta tapahtui 3.–4. luokan huoneessa, joka toimi 
myös juhlasalina – sen kattolamput ja kirjahyllyt saivat täristä monen lento-
pallon osumasta.

Koulu ei siis ollut pelkkää koulunkäyntiä. Koululla oli oma orkesteri, ja 
nautimme muutenkin paljon musiikista – myös me soraäänisemmät. Ke-
vät- ja joulujuhliin suunniteltiin hienoja ja hauskoja esityksiä kuten lauluja, 
näytelmiä ja sketsejä. 

Koululta käytiin myös Ristiinassa hiihtokilpailuissa ja raamattuvisassa. 
Yleensä joka kevät tehtiin luokkaretki johonkin mielenkiintoiseen tai sivistä-
vään kohteeseen. Koulun tiloissa järjestettiin myös muutama kerta vuodessa 
limudiskoja, jotka ikään kuin kiersivät seudun ala-asteelta toiselle.

Vitsiälän ala-aste oli oma pieni maailmansa. Se ei ollut utopia – huoletto-
miin vuosiin mahtui myös eripuraa, kiusaamista ynnä muita kasvukipuja 
– mutta pääosin se oli lämminhenkinen ja turvallinen paikka aloittaa koulun-
käynti. 

En myöskään tunne koulun pienen koon haitanneen opetuksen laatua. 
Ruoan laatuun se varmasti vaikutti positiivisesti! 
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Anssi Emil Juhani 
”Jussi” Vartiainen (s. 
21.4.1939 Kuopio – 
k. 15.7.1996 kotona 
Vitsiälässä) valmistui 
kansakoulunopetta-
jaksi 1962 Jyväskyläs-
tä. Hän toimi jo en-
nen valmistumistaan 
kansakoulun opetta-

jana Kuopion maalaiskunnassa. Ristiinaan 
Vitsiälään hän muutti heti valmistumisen-
sa jälkeen 1962 ja työskenteli luokanopetta-
jana ja koulun johtajana aina kuolemaansa 
asti. Jussi meni naimisiin Seija Heinikaisen 
(s.1939) kanssa 1963. Heille syntyi kolme 
lasta: Jari (s.1964), Jaana (s.1965) ja Jarmo 
(s.1969). 

Monet luottamustehtävät täyttivät Jussin 
vapaa-ajan. Hän keräsi kunnallisvaaleissa 
lähes poikkeuksetta suurimman äänimää-
rän Ristiinassa. Hän oli kunnanvaltuuston 
jäsen vuodesta 1969 aina kuolemaansa 
saakka sekä koulu- ja sivistyslautakunnan 
jäsen yli kaksikymmentä vuotta. Lisäksi 
hän toimi liikuntalautakunnan jäsenenä ja 
puheenjohtajana sekä teknisen lautakun-
nan ja matkailulautakunnan jäsenenä. Hän 
toimi myös kirkkovaltuuston ja Ristiina-
Seuran hallituksen jäsenenä sekä edustaja-
na Etelä-Savon Säästöpankin isännistössä 
ja säästöpankkitoimikunnassa. 

Hänelle myönnettiin Suomen Kunnal-
lisliiton hopeinen ansiomerkki 1987 ja 
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I 
luokan mitali 1992.

Jussi oli monessa tilaisuudessa puuha-
henkilönä. Hänet nähtiin mukana monien 
järjestöjen, yhdistysten ja seurojen toimin-
nassa niin juontajana, esiintyjänä kuin leh-
den toimittajankin roolissa. Tiedottaminen 
oli ”toinen ura”. Voitaisiin jopa sanoa, että 
Jussi oli Ristiinan ”kunkku” tiedottamisen 

saralla: Savon Sanomat, Länsi-Saimaa, 
Ristiinalainen-lehti ja viimeksi Länsi-
Savo. Ristiinalainen-lehden perustami-
seen Jussi antoi suuren ja merkittävän 
panoksen.

Harrastuksista Jussia lähinnä olivat 
jalkapallo, yleisurheilu, kalastus ja 
musiikki. Entisenä kuopiolaisena jouk-
kueista lähinnä sydäntä olivat KuPS 
Kuopiosta ja tietenkin oman kunnan 
joukkueista muun muassa RIU. 

Musiikissa hän oli Metsolan pojat -or-
kesterin voimahahmo. Tämä pumppu 
keikkaili ympäri maakuntaa erilaisissa 
tilaisuuksissa Jussin elinaikana. 

Vitsiälän ala-asteen olisi voinut ristiä 
musiikilliseksi ala-asteeksi, sillä suuri 
joukko koulun oppilaista innostui mu-
siikista opettajan antaman ohjauksen ja 
innokkuuden ansiosta. Jokaiselle oppi-
laalle löytyi aina jokin osa esityksissä. 

Lapsirakkaana ihmisenä tunnettu 
Jussi odotti innolla omien lastenlastensa 
syntymistä ja ukiksi tuloa. Tuosta rie-
musta hän pääsikin nauttimaan. Kolme 
lastenlasta Emil (s.1993), Jatta (s.1994) ja 
Santeri (s.1996) ennättivät nähdä rak-
kaan ukin ja saivat nauttia ukin kanssa 
touhuiluista. Jussi opittiin tuolloin 
tuntemaan pitkähiuksisena. Tämä siksi, 
että lastenlapsilla olisi helpompi pitää 
kiinni. Ukin kanssa he pääsivät kulke-
maan erilaisissa tapahtumissa, etenkin 
urheilutilaisuuksissa. Valitettavasti 
aikaisen poismenon johdosta nuorim-
mat Jussin lastenlapset, Aapeli (s. 1998) 
ja Kaapo (s.1999), eivät päässeet tutus-
tumaan ukkiin.

Jussi odotti myös eläkkeelle pääsyä, 
jotta hän olisi päässyt kokopäiväisesti 
lastenlastensa ja harrastustensa pariin.

Juhani Vartiainen
Jaana Vartiainen (2011)
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Koulujen lakkautus yhdisti kylät. Kylätoimikunnat ja kyläläiset taistelivat kyläkoulujen 
puolesta. Kirkonkylällä järjestettiin 17.5.2006 ennennäkemätön mielenosoitusmarssi, jo-
hon osallistui muun muassa 23 traktoria ja pari sataa ihmistä.  Kuva: Timo Särkkä.
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kyläkoulu 
säilyi kolmiopet-

tajaisena aina 
siihen saakka, 

kunnes viimeinen 
suvivirsi veisat-

tiin 2.6.2006.

Kirkonkylän 
koulukeskuk-
sessa oli keskus-
telutilaisuus, 
jonne kutsuttiin 
kaikki päättäjät.
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kyläkoulu 
säilyi kolmiopet-

tajaisena aina 
siihen saakka, 

kunnes viimeinen 
suvivirsi veisat-

tiin 2.6.2006.

Muistoja vuosien varrelta.

Vitsiälän koulun 90-vuo-
tisjuhlaa vietettiin vuon-
na 2003.  
 
Koulun viimeinen joulu-
juhla vuonna 2005.  
 
Viimeiset oppilaat kevät-
juhlassa 2006.  
 

Kuvat: Timo Särkkä, Seija 
Vartiainen, Aaro ja Mark-
ku Nironen.
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Kylätoiminnan kymmenvuotisjuhlaa vie-
tettiin Löydön kartanossa laskiaisena 1990. 

Tarjolla poniratsastusta, kelkka-ajelua, 
hiihtoa ja tietysti Liisa Alangon tekemää 
hernerokkaa ja laskiaispullia.

Lasten kokko

Jukka Paatero 
maustaa juhan-
nuksen 1992 
rosvopaisteja.

Löydön kesä-
illan viettoon 
tullaan viihty-
mään koko per-
heellä.

Iloista yhdessäoloa.
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Kuvat:
Aaro Nirmonen, 
Markku Nironen, 
Seija Vartiainen

Kylätalon pystyttäminen 
on vaatinut lukuisan joukon 
kylätoiminnan kannattajia. 

Rahalahjoitusten lisäksi tal-
kootunteja on kertynyt lähes 
2000 ja talkoolaisia on ollut 

kymmeniä.
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KARTANOITA JA TILOJA

Ison petäjän tarinaa
Seija Vartiainen (2011)

Parikanniementien ja Vitsiäläntien tienhaarassa kasvaa iso vanha petäjä, 
jolla on varmaan kerrottavanaan monta tarinaa kylän tapahtumista. Se on 
seisonut ja kasvanut kyläteiden risteyksessä vuosikymmenet. 

Kun nykyinen Vitsiäläntie / Löydöntie oli Mikkelin ja Lappeenrannan 
välinen valtatie, siinä kulki kaikki kyseisten kaupunkien valtaliikenne, 
jopa Helsinkiin oli linja-autovuorot.

Kun kylällä oli vielä Postin 
toimipaikka, postiauto kulki 
Mikkelin ja Helsingin väliä päi-
vittäin edestakaisin. Puhakan 
Tyyne ja Evert (Vertti) olivat 
odottamassa kylälle postia joka 
arkiaamu ja myös iltaisin. 

Postiautoa odotellessaan 
Vertti kertoi aina monenlaisia 
tarinoita. Erään kerran hän 
kertoi risteyksessä kasvavasta 
petäjästä ja sota-ajan tapah-
tumista. Vitsiälän koululla oli 
sota-aikana majoitettuna so-
tilaita ja heillä oli käytössään 
häkäpöntöllä käyviä kuorma-
autoja. 

Autot kävivät aina käänty-
mässä tässä Parikanniemen 
tienhaarassa. Autot käydä 
lonksuttivat kääntyessään 
ja seisoivat paikalla joskus 
pidemmänkin aikaa, jolloin 
pakoputkesta tuprunnut kuu-
ma häkä poltti pyöreitä arpia 
petäjän kaarnaan ja jopa sy-

vemmälle puun sisään. 
Arvet ovat yhä selvästi nähtävissä, kun seisahtuu puun viereen sitä 

tarkastelemaan. Ne kertovat omaa tarinaansa sen ajan kulkuneuvoista ja 
tapahtumista.

Toivottavasti puu voisi seisoa paikoillaan kylän keskeisellä paikalla 
muistomerkkinä sota-ajan tapahtumista.
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LÖYDÖN KARTANO
Tapani Alanko (1986), Antti Mentula (2011)

Löydön kartanon isäntänä mainitaan 1700-luvun alussa siltavouti Särkkä. 
Vuonna 1752 tilan osti majuri Gustaf Fredrik Duncker. Hänen Jääskessä vil-
jelemänsä Niemen puustelli jäi Turun rauhassa Venäjän puolelle. Tunnetuin 
hänen lapsistaan oli Joachim Zachris Duncker.  

Urhoollisista urhoollisin 
(2011)

Everstiluutnantti Joachim Zachris Duncker syntyi 12.11.1774 Ristiinas-
sa. Majuri Gustaf Fredrik Dunckerin ja papintytär Brita Gygnaean perhee-
seen kuului lisäksi kolme tytärtä. Majuri Duncker oli ostanut Löydön tilan 
1750-luvun alkupuoliskolla, ja Löydön kartano oli myös Joachimin lapsuu-
denkoti aina 1800-luvun alkuun. 
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Dunckerin suku oli lähtöisin Meck-
lenburgista Saksasta. Joachim Zachris 
oli jo lapsuudessaan määrätty sukunsa 
uralle eli sotilaaksi. Hänet merkittiin 
5-vuotiaana Savon jääkärirykmentin 
kirjoihin aliupseerina. Ajan tavan mu-
kaan nuorelle tulokkaalle pyrittiin näin 
takaamaan mahdollisuus menestyk-
sekkääseen upseerin uraan.

Dunckerin sotilasura alkoikin ko-
measti. Hänet oli 15-vuotiaana ylen-
netty vänrikiksi ja hän taisteli Ruotsin 
armeijassa Kustaan sodassa Venäjää 
vastaan. Etenkin Pirttimäen taistelussa 
hän kunnostautui huimalla rohkeudel-
laan ja sai jo tuolloin maineen hyvänä 
upseerina. 

Vuonna 1805 Duncker ylennettiin 
kapteeniksi. Samana vuonna hän meni 
naimisiin Ristiinan Kosoniemen kar-
tanossa asuneen Tuderuksen tyttären 

Maria Charlotta Tuderuksen (1788–1858) kanssa ja muutti Kosoniemeen. 
Perheen ainoa lapsi Gustaf Magnus syntyi 4.10.1807 Ristiinassa.

Suomen sodan Duncker aloitti Savon prikaatiin kuuluneen Sulkavan 
komppanian päällikkönä. Hän osti vakanssinsa edeltäjältään, kuten tuolloin 
oli tapana. On arveltu, että juuri tästä syystä hän joutui odottamaan aina 
vuoteen 1807 päästäkseen komppanian päälliköksi, sillä rahojen kokoami-
nen ei ollut köyhälle upseerille helppoa. Duncker kunnostautui Pulkkilan 
taistelussa siinä määrin, että palkkioksi hänet lähetettiin viemään tieto voi-
tollisesta taistelusta Tukholmaan. Kuningas ylensi Dunckerin majuriksi ja 
myönsi hänelle Miekkaritarikunnan ritarimerkin.

Kesällä 1808 majuri Duncker taisteli Johan August Sandelsin alaisena Sa-
vossa. Sandels käytti häntä monissa uhkarohkeutta ja aloitekykyä vaativissa 
tehtävissä, ja Duncker suoritti annetut tehtävät yleensä menestyksekkäästi. 
Tavallisesti venäläiset olivat näissä kahakoissa ylivoimaisia, mutta Duncker 
pystyi suorittamaan tehtävänsä tai ainakin johtamaan joukkonsa suuremmit-
ta tappioitta turvaan. Toivalan salmen taistelussa Duncker ja hänen upseeri-
toverinsa suistivat hyökkäävän vihollisjoukon salmeen pistinhyökkäyksellä. 
Tässä taistelussa hurja päällekäymisen henki auttoi suomalaisia yllätykseen 
Dunckerille tyypilliseen tapaan. Hänet ylennettiin everstiluutnantiksi helmi-
kuussa 1809.

41



Katkelmia J. L. Runebergin 
runosta Heinäkuun viides päivä:

“Nyt kesäpäivä loistavi, niin 
oudoks muuttaa mieleni tää aamu 
armahainen; jos haluat, niin leh-
tohon, suvisen ilman sulohon nyt 
käymme, nuorukainen; tää päivä 
juhlapäivä on.”

“Koittaapi päivä, loppuun käy; 
monesta jälkeä ei näy, kuin kulu-
nut on suotta. Vaan tää jäi mulle 
muistohon, tää viides Heinäkuun, 
siit’ on nyt seitsentoista vuotta; se 
Dunckerin vei kuolohon.”

“Mik’ urhoisuus, mi kestävyys, 
mik’ into, mikä ylevyys ja vakuus 
vaiheissansa sill’ olikaan, jot’ 
ihanoi ja jolle sankar’nimen soi, 
nää miehet, tämä kansa, ja kuoltu-
akin jumaloi!”

“Mut kysy, jos sa milloinkaan 
urhoisan vanhan sotilaan ajalta 
tapaat tältä: oliko miestä kuiten-
kin, jok’ oli kaikist’ urhoisin? Saat 
vakaan vastuun häitä: niin, herra, 
tunsin Dunckerin.”

“Niin että muisto vastakin, kun 
mainitseepi Dunckerin, ylpeillen 
virkkaa saisi: maa kaunis tuo, se 
hymyllään sai urhon lemmen syt-
tymään; ken sit’ ei armastaisi? Hän 
kuoli eestä kullan tään.”
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Uhkarohkeus koitui lopulta Dunckerin kohtaloksi. Kesällä 1809 venä-
läiset kiihdyttivät sotatoimiaan saadakseen Ruotsin suostumaan rauhaan. 
Ruotsin armeijan vetäytyessä venäläisten tieltä Hörneforsissa 5. heinäkuuta 
Duncker johti jälkijoukkoa. Kun operaatiota johtava ylipäällikkö, kenraali 
Sandels leikkimielisesti epäili Dunckerin pelkäävän käskiessään miestensä 
suojautua, tämä kieltäytyi silmittömästi suuttuneena vetäytymästä, vaikka 
sai siihen Sandelsilta käskyn. Duncker sai surmansa taistelussa ylivoimais-
ta vihollista vastaan 6.7.1809. Venäläiset hautasivat hänet Uumajan kirkon 
viereen sotilaallisin kunnianosoituksin. Dunckerille on pystytetty muistokivi 
sekä Uumajan hautausmaalle että Ristiinaan Brahelinnan kalliolle. 

Joachim Zachris Duncker kuuluu Suomen sodan 1808–1809 ehdottomiin 
sankareihin. Häntä on pidetty suomalaisen sotilaskunnon ruumiillistumana 
ja esikuvaksi kelpaavana sankarihahmona. Duncker sai maineen ”urhool-
lisista urhoollisimpana” sotilaana, kuten J. L. Runeberg häntä luonnehti. 
Hänelle on Runeberg Vänrikki Stoolin tarinoissaan omistanut runon Heinä-
kuun viides päivä.

Dunckerin jälkeen Löytöä isännöi Ristiinan kappalainen Matias Calonius 
ja hänen jälkeensä insinööri Martti Calonius, kunnes Tuderus-suvun lähes 
puolivuosisatainen kausi alkoi. 

Intohimoinen maanviljelijä ja lehden puuhamies  
(2011)

Venäjän armeijan kenraalimajuri, ritari Gustaf Ed-
vard Tuderus syntyi 30.12.1812 Ristiinan Kosonie-
messä. Hän oli vanhin kapteeni, tilanomistaja Carl 
Gustaf Tuderuksen ja Eva Kristina Tuderuksen (os. 
Duncker ) kahdesta pojasta. Hän eli lapsuuten-
sa ja varttui nuorukaiseksi Kosoniemessä veljensä 
Karl Augustin kanssa. Tuderukset vaikuttivat tuol-
loin jopa keisarin hovissa, ja he matkustelivat paljon 
ympäri Eurooppaa. Tämän johdosta Ristiinan elin-
keinoelämä ja kulttuuri saivat uusia vaikutteita.

Gustaf Edvard Tuderus kävi alkeiskoulua Ristiinassa 1823–1827, minkä 
jälkeen hänet hyväksyttiin oppilaaksi Suomen kadettikouluun Haminaan. 
Hän suoritti upseerin tutkinnon 1832. Sieltä valmistuttuaan hänet ylennettiin 
vänrikiksi ja määrättiin palvelukseen krenatöörisapööripataljoonaan. Tude-
rus suoritti 1832–1833 Sotilasinsinööriakatemian kurssin Pietarissa, ja hänet 
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ylennettiin aliluutnantiksi sekä määrättiin palvelukseen 
4. sapööripataljoonaan 1835. Hänet siirrettiin Venäjän 
armeijan kenttäinsinöörikuntaan ja komennettiin pal-
velukseen Bobruiskiin Minskin kuvernementtiin Valko-
Venäjälle 1836. Bobruiskista Tuderus sai 1837 siirron 
Sevastopoliin. 

Riiassa 1938 Tuderus meni naimisiin baltiansaksalai-
sen Maria Veronica Dorotea von Hetschin kanssa. Vuot-
ta myöhemmin syntyi heidän ensimmäinen lapsensa 
Lovisa Maria Kristina, ja luutnantiksi ylennetty Tuderus 
sai jälleen siirron, tällä erää Kinburniin. Toinen perheen 
kahdesta pojasta, Valdemar, syntyi 1840, mutta hän eli 
vain muutaman kuukauden. Vuonna 1941 Tuderus komennettiin sotilasinsi-
nööritehtäviin Ahvenanmaalle.

Tuderus ylennettiin alikapteeniksi 1844 ja määrättiin Chotinin sotilasinsi-
nöörikomennuskunnan päälliköksi Puolaan, mistä hänet 1848 kapteeniksi 
ylennettynä siirrettiin vastaavaan tehtävään Zamosciin. Puolassa 1852 syntyi 
Tuderuksen ainoa eloonjäänyt poika Victor Edvard Ludvig. Tuderus ylen-
nettiin everstiluutnantiksi 1854. Itämaisessa sodassa hän toimi 1854–1855 
Hankoniemen puolustuksessa ja 1856 lähtien Viaporin linnoituksen insinöö-
rikomennuskunnan päällikkönä. 

Terveydellisistä syistä Tuderus joutui kieltäytymään hänelle tarjotusta 
virasta, joka olisi edellyttänyt muuttoa Omskin kaupunkiin Siperiaan. Luul-
tavasti juuri näihin syihin vedoten hän anoi eroa sotapalveluksesta. Hänelle 
myönnettiin ero everstin arvoisena 1857. Vuonna 1854 Tuderus oli ostanut 
Löydön kartanon omistukseensa Caloniuksen perikunnalta 5000 ruplan 
kauppahintaan. Löydön kartano oli Tuderuksen perheen tukikohta Suomes-
sa. 

Isänsä kuoltua 1855 hän peri tältä Niemelän tilan. Veljen kuoleman jälkeen 
1863 myös Kosoniemi siirtyi Tuderuksen omistukseen. Vuosina 1857–1863 
silloinen eversti Tuderus oli eläkkeellä ja omistautui tilustensa hoitoon.

Löydön kartanon osalta on historiankirjoissa mainittu, että Tuderus oli 
edistyksellinen säätyläismaanviljelijä. Tuderus rakensi Löytöön muun mu-
assa tiilitehtaan ja tuulimyllyn. Hänen aikanaan raivattiin runsaasti uutta 
peltoa. Myös peltojen salaojitus tiiliputkilla aloitettiin. Löydön kartanon 
pelloissa uskotaan olleen Suomen vanhimmat tiiliputkisalaojat. 

Tuderuksen kiinnostusta maanviljelyä kohtaan kuvastaa se, että hänet va-
littiin Otavan maanviljelyskoulun ensimmäisen johtokunnan jäseneksi 1859. 
Samoin Tuderus valittiin Mikkelin läänin maanviljelysseuran johtokuntaan 
1862. 
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Tuderus ja Otavan maanviljelyskoulun johtaja, 
agronomi Robert Mauritz von Fieandt olivat myös 
ensimmäisen suomenkielisen sanomalehden puu-
hamiehiä Mikkelissä. Mikkelin Ilmoituslehti alkoi 
ilmestyä säännöllisesti lauantaisin vuoden 1862 
alusta. Myöhemmin lehti ilmestyi nimellä Mikkelin 
Wiikko-Sanomia.

G. E. Tuderus aateloitiin Venäjällä 1863, ja hän 
palasi samana vuonna armeijaan everstinä. Hän 
jatkoi sotilasvirkaansa vuosina 1863–1877, mikä 
edellytti pitkiä poissaoloja Ristiinasta. Maria-vaimo 
sekä lapset Lovisa ja Victor seurasivat häntä eri 

virkapaikoille vuoteen 1868 saakka, jonka jälkeen Victor aloitti oman soti-
lasuransa ja Lovisa asettui Löytöön emännöimään Tuderusten omistuksia. 

Syksyllä 1877 Tuderuksella todettiin olevan suusyöpä, ja hän sai eron 
sotapalveluksesta kenraalimajurina. Tuderus kuoli vielä samana vuonna 
13.11.1877 Löydön kartanossa. Hänet on haudattu Tuderusten sukuhautaan 
Ristiinan hautausmaalle.

Sotilas ja kuvataiteilija  
(2011)

Eversti, ritari, kuvataiteilija Victor Edvard Lud-
vig Tuderus oli kenraalimajuri G. E. Tude-
ruksen ainoa eloonjäänyt poika. Hän syntyi 
27.2.1852 Zamoscissa perheen ollessa Puolas-
sa isän virkatehtävän takia. Victor Tuderus oli 
taiteellisesti hyvin lahjakas. Hän sai Pietarissa 
vaikutteita Ilja Repiniltä, joka vaikutti aikanaan 
keisarin hovissa. Isän vaatimuksesta Victor 
vaihtoi taideharrastuksen sotilasuraan, mutta 
maalaamista hän ei lopettanut missään vaihees-
sa. Myöhemmin Ranskaan muutettuaan Victor 
sai useita taidepalkintoja ja elätti ainakin osit-
tain itsensä ja puolisonsa taidemaalauksella.

Victor Tuderus otti osaa Turkin sotaan 1877–1878, mistä hän sai Turkin 
sodan mitalin ja Romanian rautaristin. Myös Turkin sodassa hänellä oli pii-
rustusvälineet mukanaan. Myöhemmin Tuderus toimi muun muassa reser-
vipataljoonan komentajana Mikkelin Tuukkalassa. Hänen miehensä löysivät 
harjoituksissa 1886 yhden Suomen rikkaimmista muinaislöydöistä, Tuukka-
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lan kalmiston. Paikalta löytyi muinaisjäännöksiä, aseita ja koruja, jotka tut-
kittiin perusteellisesti. Näitä tutkimuksia on jatkettu vielä tänäkin päivänä. 
Löytöjen perusteella on valmistettu muun muassa Tuukkalan kansallispuku 
ja lukuisia koruja. Victor Tuderus oli varsin pitkään toimessa Pietarin hovis-
sa. Siellä hän tutustui Sofia Magdalena von Remy -nimiseen (s. 1864) keisari 
Aleksanteri II:n kummityttöön, jonka kanssa avioitui 1883. He muuttivat 
Löydön kartanoon, ja Victor Tuderus hoiti tilaa isänsä kuoltua vuodesta 1877 
vuoteen 1897. He saivat pojan Edvard Voldemarin (1884–1951). 

Sofia Tuderus oli kuitenkin tottunut seu-
rapiirielämään, eikä hän viihtynyt Löydös-
sä. Lopulta pari erosi tammikuussa 1898. 
Osansa saattoi olla myös aktiivisella lehtori 
Åkessonin vaimolla Annalla (os. Pylkkänen), 
joka jatkuvasti pyyteli Victoria opettamaan 
hänelle taidemaalausta. Samana vuonna 
Tuderus erosi armeijasta everstinä.

Tuderuksen toinen puoliso oli Anna Hel-
frid Åkesson (1868–1916, os. Pylkkänen), 
kauppiaantytär Mikkelistä. Kesäkuussa 1898 
solmittu avioliitto oli molempien toinen. 
Yhdessä he matkustivat Nizzan aurinkoran-
nikoille. 

Kerrotaan, että muuton syynä oli pikais-
tuksissa tehty päätös. Kun Victor lähti uuden vaimonsa kanssa vierailulle 
toisiin Mikkelin seudun säätyläisperheisiin, verhot vedettiin ikkunoihin ja 
ovet pantiin lukkoon. Hänen uutta avioliittoaan ei hyväksytty. Tästä suivaan-
tuneena Victor Tuderus myi kaiken omaisuutensa tuomari E. Bernerille ja 
muutti Välimeren rannalle. 

Nizzassa Victor Tuderus paneutui rakkaaseen maalausharrastukseensa. 
Siellä hän kirjoitti puhtaaksi matkakertomuksen Turkin sodasta, johon hän 
osallistui vuosina 1877–1878. Hän oli pitänyt päiväkirjaa ja maalannut sota-
retkeltä akvarelleja. 

Aikoinaan tuo käsikirjoitus jäi julkaisematta, mutta vuonna 2009 sen toi-
mitti julkaistavaksi Eva Gädda rouva Marjatta Tuderuksen aloitteesta. Kuva-
us sodasta on nimeltään ”Sotilas ja kuvataiteilija”. 

    Vuosi Anna-rouvan kuoleman jälkeen Victor avioitui vielä kolmannen 
kerran nuoren ranskattaren Marie Marguerite Renée Florus-Blancin (s. 1886) 
kanssa 1917. Victor Tuderus kuoli 22.12.1925 Nizzassa 73-vuotiaana. Victorin 
kuoltua Marie-rouva muutti Suomeen. Hän vaikutti Helsingin ranskalaisissa 
piireissä, perusti teatteriseurueen ja opetti ranskan kieltä. 
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Itsenäinen ja aktiivinen säätyläisnainen  
(2011)

Neiti Lovisa Maria Kristina Tuderus syntyi 13.10.1839 Otshakovissa Venäjällä. 
Hän oli kenraalimajuri Gustaf Edvard Tuderuksen ja kenraalitar Maria Vero-
nica Dorotea Tuderuksen (os. von Hetsch) esikoinen. Lapsuudessaan Lovisa ja 
Victor-veli matkustivat vanhempiensa kanssa isän virkapaikan vaihtuessa ym-
päri Venäjää ja Suomea. Matkustelun myötä hänestä tuli kielitaitoinen. Koulun-
sa hän kävi Viipurissa ja Helsingissä.

Lovisa Tuderus asettui Löytöön emännöimään perheen omistuksia seurat-
tuaan isäänsä eri virkapaikoille vuoteen 1868 saakka. Hän omisti Kosoniemen 
vuosina 1869–1897 ja Niemelän noin 1883–1897. 

Neiti Tuderus oli paitsi aktiivinen, myös itsenäinen ja yhteistyökykyinen nai-
nen. Hän oli muun muassa kirkonkylän kansakoulun johtokunnan jäsen.  

Juurisalmen silta
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Lovisa Tuderus oli veljensä Victorin 
kanssa ajamassa telefooniyhteyden 
saamista Mikkelistä Juurisalmelle pe-
rustettavaan puhelinkeskukseen vuon-
na 1889. Keskuksesta puhelinlanka 
vedettiin aluksi Löytöön, Kosoniemelle, 
Puntalaan ja Kylälahdelle. (Katso myös koh-
dasta puhelin.)

Samoin Lovisa Tuderuksen ansiota 
on se, ettei Kylälahdentien, nykyisen 
Parkkilantien, kunnostus langennut 

pelkästään Hangastenmaan seudun talollisten maksettavaksi. 
Lovisa ja eräät muut tien käyttäjät anoivat tien muuttamista 4,7 metrin 

levyiseksi yleiseksi maantieksi, jolloin kunnostus olisi mennyt koko kunnan 
kontolle. Vaikka leventämistä vastustettiin, kuvernööri ratkaisi asian lopulta 
neiti Tuderuksen anomuksen mukaisesti.

Neiti Lovisa Tuderus kuoli 26.4.1898 Mikkelissä pitkäaikaisen sairauden 
murtamana. Ristiinassa hän tuli tunnetuksi valistusta rakastavana ja hyväsy-
dämisenä ihmisenä.

1900-luvun vaihteessa Löydön kartano vaihtoi lähes joka vuosi omistajaa. 
Vuonna 1906 sen osti Ananias Kyyrö, joka perheineen hoiti tilaa pulavuosiin 
1933 saakka. 

Vuonna 1951 tilan ostivat Arvo ja Lyydia Alanko, joilta tila siirtyi perintö-
nä vuonna 1973 Liisa ja Tapani Alangolle. 

Lauttamatka oli koitua Lovisan kohtaloksi.  
Onnettomuusuutinen Mikkelin Sanomissa 
5.5.1887. (Historiallinen sanomalehtikirjasto)

”Huolimattomuuden kautta 

tapahtunut tapaturma. Kun 

neiti L. Tuderus viime torstai 

iltana palasi Kosoniemeltä 

kotiinsä Löytöön, oli hänen 

kulkeminen Juurisalmen poikki 

lautalla, kun silta on rakennet-

tavana. ”
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Ananias ”Niia” Kyyrö  
(2011)

Ananias ”Niia” Kyyrö (1872-1951) oli Ristii-
nan ensimmäisiä valtuusmiehiä. Hän osal-
listui aktiivisesti pitäjän kunnalliselämään 
toimien useissa lautakunnissa ja kirkkoval-
tuustossa. Hänelle myönnettiin herastuo-
marin arvonimi kiitokseksi pitkäaikaisesta 
lautamiestyöstä. 

Vaimonsa Marian kanssa hän 1912 lah-
joitti Sampolaksi nimeämänsä tontin Vit-
siälän koulua varten. Osa tästä tontista on 
nyt Vitsiälän kyläseuran omistuksessa. Sille 
on pystytetty 2009–2011 kylätalo, joka sai 
nimeksi Sampola. ”Niia”-isäntä teki maa-
kauppoja ja muita liiketoimia laman tullessa 30-luvulla. Pankki sulki 
rahahanat ja vaati lainojen maksua. Näin Löydön kartano joutui ensin 
pankille ja sittemmin pankinjohtajalle. 

Tapani Alangon elämästä ja Löydön kartanosta  
Liisa Alanko, Aila Alanko (2011)

Tapani Alanko syntyi Ruskossa vuonna 1930 Arvo ja Lyydia Alangon aino-
ana poikana. Hän aloitti koulunsa Rantasalmella. Arvo Alanko oli Ruskossa 
pehtoori ja Lyydia kotitalousneuvoja. Alangot muuttivat Rantasalmelle, kun 
he saivat ostettua sieltä entistä tilaansa suuremman tilan. 

Rantasalmella he viljelivät muun muassa vihanneksia, joita myytiin Sa-
vonlinnan torilla.

Rantasalmelta perhe muutti Pieksämäelle, uudelle tilalle nimeltään Ne-
nonpelto, jonka Lyydia ja Arvo Alanko ostivat yhdessä Lyydian siskon kans-
sa. Oli sota-aika, ja Lyydia kasvatti hyötykasvien lisäksi tupakkaa. 

Tapani kävi Pieksämäellä oppikoulun. Lyydia ja Arvo suunnittelivat 
uuden tilan ostoa. Kun Raamattuseura osti Nenonpellon, josta myöhemmin 
tuli Vaalijalan hoitolaitos, Alangot muuttivat Perniöön. Perniön tila oli jälleen 
suurempi kuin edellinen, ja myös siellä he viljelivät tupakan lisäksi hyöty-
kasveja. Tapani kävi armeijan Turun varuskunnassa ja aloitti RUKin Hami-
nassa. 
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Lyydia sai kuulla, että Ristiinassa oli myynnissä Rajumäen talo. Lyydia ja 
Arvo matkustivat katsomaan taloa. Perillä he saivat kuulla, että pankinjohta-
ja Väinö Pursiainen oli myymässä erästä Löydön Kartanoa. 

Rajumäen väki halusi ostaa Löydön Kartanon, mutta Lyydia ehti ensin. 
Hän huomasi, että Löytö oli hyvin pidetty tila, pellot salaojitettu ja raken-
nukset hyvässä kunnossa. Alangot muuttivat Löytöön vuonna 1951. 

Tapani kävi RUKin loppuun Löydöstä ja auttoi vanhempiaan maanvil-
jelystöissä. Lyydia perusti suuret mansikkamaat ja pian myytiin Mikkelin 
torilla mansikoita, kaalia sekä muita vihanneksia. Omenapuita istutettiin 
lukuisia ja parina vuonna kartanolla toimi myös lasten kesäsiirtola. Työn-
tekijöitä saatiin kausittain kylältä avuksi marjanpoimintaan ja muihin tilan 
töihin, mutta muutoin tilaa hoidettiin pääosin omin voimin. Arvo viljeli ja 
myi heinää Löydön kyläläisille sekä teki paljon metsätöitä. 

Heinäkuussa vuonna 1956 Tapani lähti mikkeliläisen puutarhaseuran 
järjestämälle opintomatkalle Ruotsiin. Hän astui junaan Mikkelin asemalta ja 
istuutui viehättävää nuorta naista vastapäätä. Neiti Liisa Ikonen oli lähtenyt 
samalle opintomatkalle Heinävedeltä. Matkan aikana nuoret tutustuivat ja 
parin kirjeenvaihto alkoi. Joulukuussa he kihlautuivat ja seuraavana juhan-
nuksena vietettiin häitä morsiamen kotona Heinävedellä. Naimisiin menty-
ään Liisa ja Tapani Alanko muuttivat Löydön Kartanoon, jossa syntyi vuon-
na 1958 poika, Matti. Tytär Pirjo syntyi vuonna 1959 sekä pojat Ari vuonna 
1962 ja Heikki vuonna 1964.

 Löydössä oli karjaa ja peltoa 23 hehtaaria. Koko perheellä oli kädet täynnä 
työtä tilan kanssa. Tapani osti yhdessä Eero Heinikaisen kanssa leikkuupui-
murin, ja he kiersivät omien puintitöiden lisäksi kylällä puimassa viljaa.

 Vuonna 1966 Liisa ja Tapani ostivat oman talon ja muuttivat perheineen 
asumaan Heinävedelle. Tapani osti ensimmäisen kaivinkoneensa ja ryhtyi 
Heinävedellä konetöihin. Pian hän perusti oman yrityksen ja myös konekan-
ta lisääntyi. Tapanin yrityksellä oli metsäkoneita ja maansiirtokoneita. Hän 
paneutui tarmokkaasti yritystoimintansa laajentamiseen ja kehittämiseen. 
Rakennettiin muun muassa oma konehalli, jossa voitiin huoltaa koneita ja 
samalla tehtiin huoltotöitä myös ulkopuolisille. Tapani oli luonteeltaan so-
siaalinen ja varsinaisen koneyrittämisen lisäksi hän alkoi toimia aktiivisesti 
Koneurakoitsijoiden liitossa. 

Vuonna 1973 sekä Arvo että Lyydia Alanko kuolivat – Lyydia syöpään 
ja Arvo sydänkohtaukseen. Liisa ja Tapani perheineen muuttivat takaisin 
Löytöön. Kartanon toimintaa ryhdyttiin myös aktiivisesti kehittämään. Jo 
Heinävedellä oli syntynyt ajatus, että Löydön Kartanossa voisi olla majoitus-
ta ja vieraiden täyshoitoa. Syntyi Löydön Lomakartano. Kaikki kartanon tilat 
remontoitiin ja leirintäalue perustettiin.
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Tapani valittiin Koneurakoitsijoiden liiton puheenjohtajaksi, mikä tarkoitti 
paljon matkustamista ja työvelvollisuuksia Ristiinan ulkopuolella. Liisan työ 
oli kotona Löydössä, hän pyöritti kartanon toimintaa ja hoiti perhettä. 

Löydön Lomakartano liittyi Suomen Retkeilymaja ry:n verkostoon ja 
kartanolle saatiin majoitusvieraita ympäri maailmaa. Liisan maine kuuluisa-
na pitokokkina kiiri paikkakunnalla, ja Löydön Kartanossa vietettiin häitä, 
kesäjuhlia (muun muassa Ristiina-juhlat 1980-luvun alussa), hirvipeijaisia, 
pikkujouluja ja monia muita tapahtumia. Jo 1980-luvulla Löydössä nähtiin 
venäläisiä turisteja, jotka saapuivat viikoittain linja-autolla ruokailemaan 
kartanolle. Ristiinalaiset valitsivat Liisan ja Tapanin Vuoden yrittäjiksi vuon-
na 1985.

Tapani osallistui Lomakartanon toimintaan, mutta hänellä oli myös metsä-
koneita sekä kaivinkone. Hän lopetti Koneurakoitsijoiden liitossa aktiivisen 
toiminnan, koska kartanolla ja Ristiinassa oli niin paljon töitä. Hän kaivoi 
Ristiinassa monen talon perustukset ja auttoi naapureita aina kun se oli 
mahdollista. Hän urakoi metsäkoneellaan metsätöissä apunaan vakituiset 
työntekijät. Omalla tontilla riitti myös paljon työtä – Tapani oli aktiivinen ja 
suunnitteli jatkuvasti uutta liiketoiminnan kehittämiseksi.

Kehittäminen, samoin kuin yhteisöllinen aktiivisuus ja toiminta olivat 
ominaista Tapani Alangolle. Hän toimi ansiokkaasti Mikkelin seudun mat-
kailussa matkailun edistämiseksi ja vuonna 1994 Löydön Kartano sai Mikke-
lin läänin matkailupalkinnon. Samana vuonna Tapani sai Suomen Yrittäjien 
kultaisen ansiomerkin. Lisäksi hän toimi useissa muissa järjestöissä, kuten 
reserviupseereissa ja osallistui yhteiskunnalliseen toimintaan.

Tapani Alanko toimi aktiivisesti Vitsiälän 
kylätoimikunnassa, myös kylätoimikunnan 
puheenjohtajana aikoinaan. Tapanin ansi-
oiksi voidaan katsoa, että Mikkeli–Lappeen-
ranta-tiellä on Löydön kohdalla levennys ja 
pikavuoropysäkki. 

Iän karttuessa Tapani luopui metsäkone-
yrittämisestä 90-luvulla, mutta jätti itselleen 
kaivurin, joka nähtiin töissä monissa kylän 
talkoissa. Ennen kuin Vitsiälän kyläseura 
sai oman kylätalon, kokoonnuttiin Löydön 
Kartanossa ja kartanon tanssiladossa vietet-
tiin kesäjuhlia. 

Kalastus oli Tapanille mieluinen harrastus. Hän istutti Löydön lampeen 
kaloja ja tykkäsi istua ongella. Tapani oli myös kiinnostunut linnuista ja 
niiden toimista. Hän tunnisti lähes kaikki Suomen luonnonvaraiset linnut. 
Tapani ja Liisa matkustelivat aina kun siihen tarjoutui mahdollisuus. 

LS 25.3.2006
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Tapani oli kielitaitoinen. Hän puhui erityisen hyvin saksaa. Vuosien myötä 
reissuille kerääntyi mukaan yli kymmenen hengen matkaporukka. Porukka 
reissasi muun muassa Intiassa, Thaimaassa ja Keski-Euroopassa. Tapanin-
päivänä kokoonnuttiin Löydön Kartanoon muistelemaan hauskoja matkoja 
ja suunnittelemaan uusia. 

Kesäaikaan, kun Löydön Kartanossa oli paljon majoitusvieraita, Tapani 
piti vieraille seuraa ja kertoi mielellään kartanon historiasta. Hän oli karta-
non vieraanvarainen isäntä viimeiseen asti ja sairauden väsyttämänäkin hän 
suunnitteli tulevia kartanon remontteja. Tapani Alanko kuoli läheistensä 
saattelemana Mikkelin keskussairaalassa 23.6.2010. 

Tammikuussa 2011 Heikki Alanko lunasti Löydön Kartanon omistukseen-
sa ja jatkaa yritystoimintaa kartanolla vaimonsa Aila Alangon kanssa. Löy-
dön Kartano Oy tarjoaa asiakkailleen juhlapalveluita ja majoitusta. 

Kesälle 2011 on varattu useita häitä ja tapahtumia. Kartanoa remontoidaan 
sen historiallisen hengen mukaisesti ja aktiivista toimintaa pyritään kehittä-
mään ympärivuotiseksi. Toiveena on, että Löydön Kartano säilyttää perintei-
sen paikkansa Vitsiälän kyläyhteisössä.

Seuraelämää Löydön kartanossa
SIRKKA HEINIKAINEN (2011)  

Löydön Kartanossa Tuderus-suvun aikana seuraelämä oli vilkasta. Mik-
kelistä Poppiukset, Masalinit ja Fieandtit kävivät vierailulla. Puntalasta 
Forsströmit ja papeista Calonius sekä Brunov saapuivat kartanolle hevo-
sen vetämillä vaunuilla. Pihaan tulevat vaunut kohtasivat monesti nuor-
ten piirin karkelon ja laulu raikui.

Isoisäni Manu Toijonen oli tuolloin Puntalan tilalla niin sanottuna etu-
miehenä, myöhemmin maatyön johtajana. Hän oli vakituinen vaunujen 
kuljettaja ja kertoi meille poikansa lapsille, että väentuvassa odotettiin 
myöhään yöhön, kunnes juhlat olivat loppuneet kartanossa. Sitten koti-
matka alkoi ja laulu taas raikui.

Myöhemmin tämä kuskaripoika, isoisäni, tutustui Brahelinnan viehät-
tävään sisäkkötyttöön Ida Närhiseen ja avioitui hänen kanssaan. Heistä 
tuli Simolankylän Telkon Puustellin vuokralaiset. Kun vuokrasopimus 
loppui, vuokralainen sai lunastaa tilan itselleen. Hänen poikansa, isä-
ni, oli jo tullut aikamiehen ikään ja lunasti itselleen tilan, joka on veljeni 
omistuksessa edelleen.
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Rottaralli  
Arto Alatalo (2011) 

Vuodesta 1990 alkaen on Ristii-
nassa järjestetty Rottaralli-niminen 
moottoripyöräilijöiden kokoontumisajo. 
Motoristit ovat kokoontuneet Löydön Loma-
kartanon leirintäalueelle aina heinä–elokuun 
vaihteessa, aluksi elokuun ensimmäinen viikonloppu ja sittemmin heinä-
kuun viimeinen viikonloppu.

Tapahtuma sai alkunsa 1989 Mikkelin Matkamoottoripyöräilijät ry:n, 
sittemmin Mc Road Rats St.Michel Finland ry, ideasta järjestää Mikkelin 
alueella moottoripyöräharrastajille oma kokoontumisajo. 

jatuksena oli, että moottoripyöräilyä harrastavat voisivat kokoontua 
viettämään yhteistä viikonloppua samanhenkisten kanssa harrastuksensa 
parissa.

Vastaavia kokoontumisajoja oli järjestetty eri puolilla Suomea jo vuosia, 
joten tuumasimme, että miksei Mikkelillä voisi olla oma tapahtuma. Kes-
kustelua syntyi runsaasti puolesta ja vastaan, epäiltiin, miten järjestelyt 
suoritetaan ja kuka tekee mitäkin. Tämä oli varsin ymmärrettävää, olihan 
seuran jäsenistön keski-ikä tuohon aikaan noin 20 vuotta. Muutamat van-
hemmat jäsenet ottivat kuitenkin vastuuta järjestelyistä ja nuoremmat lupa-
sivat osallistua talkoisiin tapahtuman järjestämiseksi. 

Tapahtuman johtajaksi ja organisoijaksi valittiin silloinen seuran puheen-
johtaja Arto Alatalo, ja tiedottamisesta vastasi sihteeri Seppo Linjama.
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Tapahtuman nimeksi valittiin Rottaralli. Nimellä ei ole mitään tekemistä 
rottien kanssa, eikä tapahtumassa järjestetä minkäänlaisia rallikilpailuja, joi-
hin nimi voisi ulkopuolisille helposti antaa viitteitä. Nimi tulee seuran Road 
Rats -nimestä. Tapahtumalla pitää olla nimi, ja Rottaralli kuulosti varsin 
hyvältä.

Alusta alkaen tapahtuma on ollut avoin kaikille moottoripyöräilyä har-
rastaville sukupuoleen ja/tai moottoripyörän merkkiin katsomatta. Näin 
tapahtumasta on kehittynyt yksi Suomen suurimmista kaikkien mootto-
ripyörämerkkien tapahtumista. Tapahtumassa päätettiin panostaa hinta-
laatusuhteeseen, asiakkaille tuli jäädä hyvä maku palvelusta ja tarjonnasta. 
Myös turvallisuus oli päällimmäisiä asioita, joihin kiinnitettiin huomiota.

Sitten piti vielä löytää paikka, jossa tapahtuma järjestettäisiin. Aloimme 
etsiä sopivaa leirintäaluetta vuokrattavaksi. Tärkeimmät kriteerit olivat, että 
alue oli riittävän iso ja mielellään mahdollisimman lähellä Mikkeliä. Näin 
haluttiin helpottaa järjestäjien työtä. 

Alueella piti tietenkin olla uintimahdollisuus, saunat sekä mahdollisuus 
ruoka- ja juomatarjoiluun vieraille. Niin tulimme Löydön Kartanoon kerto-
maan aikeistamme Liisa ja Tapani Alangolle. 

Aikamme keskusteltuamme yhteinen näkemys löytyi, vaikka taisipa 
isäntäväen mielessä hieman epäilyksiäkin olla, kun eivät olleet vastaavasta 
ennen kuulleetkaan. Mikkelin Matkamoottoripyöräilijöiden delegaatio sai 
heidät kuitenkin vakuuttuneiksi asiasta, vielä kun viranomaisiltakin saatiin 
lupa tapahtuman järjestelyille.

Ensimmäinen Rottaralli näki päivänvalon vuonna 1990 elokuun ensimmäi-
senä viikonloppuna. Järjestäjät jännittivät varmasti yhtä paljon kuin karta-
non isäntäväki, mitä tuleman piti.

Ensimmäiseen tapahtumaan odotettiin noin kahtasataa motoristia. Olim-
me varanneet orkesterit ja yleisöteltat sateen varalta sekä armeijalta soppaty-
kit ruokkiaksemme vieraat.

Vieraita saapui yli odotusten 427 henkilöä Suomesta ja kymmenestä 
muusta maasta. Rottarallista tuli heti kansainvälinen moottoripyöräkokoon-
tuminen, tästä lienee kiittäminen tiedottaja Seppo Linjamaa, joka ahkerasti 
mainosti tapahtumaa niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Ruokahan loppui tietysti heti kättelyssä, kun vieraita tuli kaksin verroin 
yli odotusten. Tapahtuman yhtenä teemana oli, että ruokaa sai niin paljon 
kuin jaksoi syödä – nälkäiseksi ei kenenkään tarvinnut jäädä. Rottaralli oli 
ensimmäinen tapahtuma lajissaan, jossa ei ollut minkäänlaisia ruokalipuk-
keita, vaan ruokaa sai osallistumisranneketta vastana. Tämä oli suorastaan 
sensaatio ja suuri ihmetyksen aihe. 
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Kun ruoka uhkasi loppua, järjestäjät kiiruhtivat Ristiinan kirkonkylälle ja 
ostivat tyhjäksi kaikki ruokakaupat ja kioskit, mitä syötäväksi kelpaavaa nyt 
löysivätkin. Näistä tarpeista sitten tehtiin niin sanottua pataljoonasoppaa, 
joka sai vierailta kehut.

Tässä hötäkässä oli kyllä kartanon isäntäväelläkin kiirettä. Vieraat käytti-
vät myös heidän ruokapalvelujaan aktiivisesti hyväkseen ja muun muassa 
kaikki sisämajoitustilat oli myyty loppuun. Näin on ollut joka vuosi siitä 
lähtien. 

Kaikki meni kuitenkin hienosti, ja kun Liisa ja Tapani Alankokin olivat 
tyytyväisiä, päätettiin tapahtuma järjestää uudelleen seuraavana vuonna.

Suosion myötä varauduimme vuonna 1991 tapahtumaan saapuvaksi mak-
simissaan noin 600 vierasta. Tämä olisi jo valtava määrä verrattuna muihin 
vastaaviin tapahtumiin, joissa kävi keskimäärin noin 300 vierasta. Paikalle 
tuli 892 vierasta ja taas mentiin Ristiinan kylille tyhjentämään kaupat ja kios-
kit elintarvikkeista. Tällaisella vierasmäärällä kävi jo leirintäaluekin pienek-
si. Sopu tilaa antoi ja tunnelma oli korkealla.

Kolmantena vuonna vieraita saapui jo 1034 henkilöä. Nyt oli jo alettava 
miettimään kartanon isäntäväen kanssa, mihin kaikki ihmiset mahtuvat, jos 
tapahtuma jatkaa kasvuaan tällaista vauhtia. 

Päätimme laajentaa leirintäaluetta. Tapani Alanko järjesti lisäalueen raiva-
uksen ja traktorikaivurin ja järjestäjät tulivat talkoisiin rakentamaan aluetta 
ja uusia vessoja. Näin leirintäalue kasvoi kaksinkertaiseksi alkuperäisestään.

Hyvä niin, koska seuraavana tehtiin taas uusi yleisöennätys. Vuonna 1993 
tapahtumaan tuli 1395 vierasta. Rottarallin suosio tuntui kasvavan vuosi 
vuodelta ja kaikkien aikojen ennätys tehtiin 1997, 1416 vierailijaa. Rottarallis-
ta oli tullut Ristiinan kunnan suurin yksittäinen tapahtuma.

Näin on jatkunut näihin päiviin saakka, ja Rottaralli järjestetään edelleen 
Ristiinassa Löydön Lomakartanon leirintäalueella vuosittain heinäkuun vii-
meisenä viikonloppuna. 

Rottaralli on alusta asti ollut Suomen suurimpia moottoripyörien kokoon-
tumisajoja, vastaavan kokoisia on vain kourallinen. Nykyisin kävijämäärä on 
vakiintunut noin 800–900 kävijään.

Rottaralli on tätä kirjoitettaessa järjestetty Ristiinassa jo 21 kertaa. Vuosi 
2011 on 22. kerta peräkkäin. Rottaralli järjestettäneen Ristiinassa niin kauan 
kuin järjestäjät vain jaksavat ja yleisö on tyytyväinen. 

Löydön Kartanon leirintäalue on paikkana aivan loistava, niin sijainniltaan 
kuin järjestelyjen kannaltakin. Mutta tärkeintä on tietenkin vieraiden palau-
te, jossa he kiittelevät sekä järjestelyjä että aluetta ja toivovat, ettei paikkaa 
vaihdettaisi. 
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PUNTALAN KARTANO 
raili wickström (1986), aimo niskanen (2011)

Puntalan talo perustettiin 1561 Puntasten omistamasta anekista. Maakirjojen 
mukaan 1664 isäntänä oli Svante Pentinpoika Puntanen. Suureen pohjanso-
taan liittyneen Isovihan aikana 1714–1721 talo autioitui. Vuonna 1725 uudek-
si isännäksi tuli Matti Sinkko.

Sotilaiden Puntala

1700-luvulla Puntala oli sotilaspuustelli, jossa asui mm. Savon jalkaväkiryk-
mentin majoitusmestari Gustav Henrik Ehrnrooth. Hänen jälkeläisiinsä kuu-
lui myös Runebergin kuvaama “Sotamarski” ja Tyrjän rykmentin komentaja, 
nyt jo edesmennyt Adolf Ehrnrooth. 

Suomen sodan jälkeen Puntalaan muutti läheisestä Löydön kartanosta 
Dunckerin perhe. Perheen poika Joachim Zachris Duncker oli niin ikään 
Runebergin ikuistama sankari, joka kaatui Ruotsissa Hörneforsin taistelussa 
5.7.1809.

Puntala oli Savon rykmentin majoitusmestarin puustelli eli sotilaskirjatalo, 
jossa asui sotilassäätyyn kuuluvaa väkeä.

Puntala muuttui 1836 kruununpuustellista tavalliseksi perintötilaksi. 
Tällöin sen osti kihlakunnantuomari G. Wilhelm Brander. Hän rakennutti 
uuden päärakennuksen, joka valmistui 1839. Hänen vaimonsa oli Charlotta 
Orbinsky. Heidän vanhin lapsensa Fredrik Wilhelm vihittiin papiksi 1845. 
Hän käänsi koko vanhan Kalevalan latinaksi. Tämän käännöksen perusteella 
ranskalainen kirjailija Leou-zon-Leduc käänsi Kalevalan ranskaksi. Lönnrot-
hin kerrotaan vierailleen Puntalassa ja lahjoittaneen isännälle viivoittimen. 
Branderin jälkeen Puntalassa asui makasiininhoitaja Otto Magnus Forstadius 
1843–63. 

Tämän jälkeen vuonna 1983 omistus siirtyi vuodeksi Hiskias Pöntiselle, 
joka perusti Pietariin yhdessä Karl Fabergen isän kanssa maineikkaan kulta-
sepänliikkeen.  

Häneltä talon osti tuomari Karl Ferdinand Forsström 1864. Forsströmien 
aikana taloon rakennettiin erillinen käräjätupa ja Ylä-Puntala.

Tuomari Forsström tuli kuuluisaksi puolustaessaan suomen kielen käyttöä 
oikeuden pöytäkirjoissa.  Hänen aloitteestaan kohosi Ristiinaan ensimmäi-
nen kansakoulu.

Hänen poikansa olivat innokkaita musiikkimiehiä. Kaksi heistä, Evert ja 
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Emil olivat perustamassa Yliopppilaskunnan laulajia. Melartin ja Kuula vie-
railivat Puntalassa.

Puntalan omistivat: 
Laamanni G. W. Brander 1836–1843 

Makasiininhoitaja Otto Forstadius 1843–1863 

Kultaseppä Hiskias Pöntinen 1863–1864 

Laamanni K. F. Forsström 1864–1903 

edellisen leski Agathe Forsström 1903–1911 

edellisen tytär Anna Forsström 1911–1929 

Maanviljelijä Eino Wickström 1929–1951 

Maanviljelijä Pekka Wickström 1951–1987

Vieno Wickström luovutti talon Eeva Huurninaiselle ja Marjatta Olkko-
selle vuonna 1987.

Aimo ja Maija Niskanen ostivat Puntalan vuonna 1998. 

Vuonna 1867 pidettiin Puntalassa ensimmäiset suomenkieliset käräjät, 
jatkuen tällöin jonkun aikaa. Mäntyharjun tuomiokunnan Ristiinan käräjät 
istuttiin Puntalassa tammikuussa 1944, ja niitä jatkettiin vuoteen 1968, jolloin 
valmistui virastotalo Mikkeliin. 

Puntalan talon loistoaika oli laamanni Forsströmin eläessä. Hän rakennutti 
kaksikerroksisen Ylä-Puntalan, jossa asui Eemil Forsström. 

Puntalan tilasta erotettiin 
1929 Eemil Forsströmille 
Honkaharjun tila, joka siirtyi 
hänen konkurssipesältään 
tilanomistaja L. A. Hartoselle. 
Hän myi tilan vuonna 1934 
lentäjä-majuri Väinö Breme-
rille, joka piti tilalla kettufar-
mia. Vuonna 1949 Bremer möi 
tilan Ristiinan kunnalle. 

Vuoden 1939 syyskuussa Puntalaan tuli asumaan evakkoja. Lokakuussa 
1939 koottiin sotilaita ennen rintamille viemistä. Puumalasta reservisotilaat 
majoittuivat Puntalaan, jossa lotat muonittivat heitä. 

Puntalassa oli 1944 työtupa, jossa korjattiin sotilaiden varusteita. Työväen-
talolla oli sotilasvarasto, jonka vartiomiehet asuivat Puntalassa. 9. kesäkuuta 
1944 siirrettiin Viipurista Savo-Karjalan pankin arkisto Puntalaan. Puntalan 

Ylä-Puntalan omistus siirtyi omalle uralleen 
vuonna 1929, kun laamanni Forsströmin tytär Anna 
Forsström testamenttasi Ylä-Puntalan seuraneidilleen 
Ellin Stenbergille, jonka testamenni taasen siirtyi 
omistuksen Reijo ja Maj-Lis Lahtiselle. Talossa asui 
vuokralaisena nti Ada Pulkkinen. Lahtisen perillisen-
sä myivät talon Huoson pariskunnalle, joilta Aino 
ja Maija Niskanen lunastivat Ylä-Puntalan vuonna 
2003.
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käräjärakennus on siirretty Puntalan pihapiiristä 1953 puoli kilometriä kir-
kolle päin Löydön ja Anttolan tienristeykseen. 

Puntalaan kuului paja ja Kitereestä Saimaaseen laskevassa purossa ollut 
perinteinen härkinmylly. Nykyään Puntala ja Ylä-Puntala ovat yksityisomis-
tuksessa. Ne on entistetty perinteisin menetelmin paikallisten osaajien teke-
mänä.

Suomalaisuuden edistäjä  
aNtti MeNtula (2011) 

Kihlakunnantuomari, laamanni Karl Ferdinand 
Forsström syntyi 6.8.1817 Mäntyharjussa. Forsströ-
min vanhemmat olivat Heinolan kihlakunnan kruu-
nunvouti, hovineuvos Karl Magnus Forsström ja 
Agata Serafia Forsström (os. Stierwald). Hänen vel-
jensä oli metsänhoitaja ja suomeksi sekä ruotsik-
si kirjoittanut kirjailija Magnus Ernfrid Forsström 
(1831–1903). Lisäksi hänellä oli kolme sisarta.

Karl Ferdinand Forsström kävi Loviisan triviaa-
likoulua ja Porvoon lukiota, josta hän pääsi ylioppilaaksi 1836. Hän suoritti 
tuomarintutkinnon 1840 ja sai varatuomarin arvon 1842. Hän toimi Viipurin 
hovioikeuden kanslistina 1847, laamannin apulaisena vuodesta 1849, Ala-
Karjalan tuomiokunnan vt. tuomarina 1850–1859 ja tuomarina 1859–1864 
sekä Mäntyharjun tuomiokunnan tuomarina 1864–1901. Forsströmistä tuli 
hovioikeuden asessori 1872 ja laamanni 1883.

Forsströmistä oli jo opiskeluvuosinaan tullut suomalaisuusliikkeen kan-
nattaja. Tuomarina hän havaitsi oikeusturvan kannalta ongelmaksi sen, että 
vaikka oikeuden istunnossa käytettiin suomen kieltä, oikeuden pöytäkirjat 
laadittiin ruotsiksi. Forsström oli ensimmäinen tuomari, joka ryhtyi käyt-
tämään suomea pöytäkirjakielenä. Nämä ensimmäiset suomeksi kirjoitetut 
pöytäkirjat hän julkaisi 1857 otsikolla Viina ja murha.  Forsström muotoili 
ja sovitti lakikieltä suomalaiseen asuun. Tässä työssä hän oli kirjeenvaih-
dossa muun muassa Elias Lönnrotin kanssa. Aluksi hän joutui tekemään 
kaksinkertaista työtä, sillä hovioikeuteen täytyi joka tapauksessa lähettää 
ruotsinkielinen pöytäkirja. Vasta kieliasetus 1865 kohotti suomen kielen 
tasavertaiseksi ruotsin rinnalle. Myöhemmin Forsström alkoi Mäntyharjun 
tuomiokunnan tuomarina toimiessaan laatia lähes kaikki oikeudenkäyntien 
pöytäkirjat suomeksi.

Rouva Forsström, Gustava Agathe (1835–1911, os. Åberg), oli kirjanpitäjän 
tytär Loviisasta. Hänen sisarensa Victoria Åberg oli ensimmäisiä merkit-
täviä naistaiteilijoita Suomessa. Åberg vieraili usein kesäisin Ristiinassa, ja 
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Forsström rakennutti Ylä-Puntalan hänelle sekä toiselle sisarelle, Antoinet-
te Kristinalle (Kitty) kesäasunnoksi 1880-luvulla. Omien lastensa suhteen 
Forsström toteutti suomenkielistä kasvatusohjelmaa. Pojat kyydittiin suo-
menkieliseen Jyväskylän lyseoon Mikkelin ruotsinkielisen koulun sijaan. 
Suomalaisessa hengessä Forsström myös koulutti kolme poikaansa tuomarin 
ammattiin. Perheessä oli yhteensä neljä poikaa ja kolme tytärtä. 

Ristiinaan tultuaan tuomari Forsströmistä tuli paikkakunnan keskeinen 
vaikuttaja. Hän nautti Ristiinassa ja ympäristöpitäjissä suurta kunnioitusta. 
Noina aikoina kunnallishallinto otti ensiaskeleitaan erillään seurakunnasta. 

Monissa tapauksissa Forsström esiintyi ristiina-
laisten neuvonantajana. Hän oli mukana edis-
tyksellisissä hankkeissa, kuten kansakoulujen 
perustamisessa ja Varkaantaipaleen kanavan ra-
kentamisessa. Nälkävuosina hän lainasi kunnalle 
rahaa viljan ostoon sekä kunnantuvan rakenta-
miseen 1875. Puntala kartano oli Forsströmien 
aikana vuosina 1864–1903 Ristiinan seuraelämän 
keskus. Vuodet olivat samalla talon loistoaikaa. 

Forsström rakennutti omaan pihapiiriinsä myös uuden käräjärakennuksen, 
ja vuonna 1867 pidettiin Puntalassa ensimmäiset suomenkieliset käräjät.

Tuomarina Forsström oli lahjomaton, oikeamielinen, kansanomainen ja 
isällinen kansan kasvattaja. Hän työskenteli uutterasti saadakseen suomen 
kielen käyttöön oikeuslaitoksessa. Forsström osallistui uuden tuomari- ja 
lakimiespolven kehittämiseen niin käytännön tuomarina kuin myös kirjal-
lisella toiminnallaan. Forsström kuoli 21.6.1903 Ristiinassa 85-vuotiaana. 
Hänet on myös haudattu Ristiinaan. Hänen hautakivessään on teksti Ladun 
hiihti – tien osoitti.

Naistaiteen uranuurtaja 

aNtti MeNtula (2011)

Maisemamaalari Ulrika Victoria Åberg syntyi 23.2.1824 Loviisassa. Åbergin 
vanhemmat olivat kirjanpitäjä Gustaf Anton Åberg ja Maria Agata Åberg (os. 
Grönqvist). Hänellä oli kaksi sisarta: Antoinette Kristina ja Gustava Agathe, 
josta sittemmin tuli Puntalan kartanon emäntä mentyään naimisiin Karl Fer-
dinand Forsströmin kanssa.

1800-luvun puolivälissä Düsseldorfista tuli suomalaistaiteilijoiden suosima 
opiskelupaikka. Sinne matkusti myös 34-vuotias Victoria Åberg opiskele-
maan maalausta Hans Guden johdolla. Taideakatemiaan hän ei kuitenkaan 
naisena voinut päästä.  Aktiivisen taiteilijanuran alkamista viivästytti ansio-
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työ piirustuksen ja käsityön 
opettajana Ruotsalaisessa 
tyttökoulussa Helsingissä. 
Työnsä ohessa Åberg kävi 
Suomen Taideyhdistyksen 
piirustuskoulua. Hän oli 
koulun ensimmäisiä oppilaita.

Victoria Åberg oli ensimmäisiä 
merkittäviä naistaiteilijoita Suomessa. 
Hän oli yksi harvoista ennen 1800-lu-
vun puoliväliä syntyneistä naisista, jotka onnistuivat 
tekemään pitkän taiteilijanuran. Koko elämänsä ajan hänestä kuitenkin 
tuntui, ettei hänen saksalaisen romantiikan maalausperinteeseen liittyviä 
maisemiaan arvostettu kylliksi kotimaassa, mikä katkeroitti häntä. Åberg 
työskentelikin pääasiassa ulkomailla, missä hänen teoksensa otettiin innos-
tuneemmin vastaan kuin Suomessa. Åberg oli myös kansainvälisistä palkit-
tu: Pietarin Taideakatemia myönsi hänelle Ensiluokan taiteilija -arvonimen 
1865. 

Hänen teoksiaan ovat muun muassa Saksalainen maisema (1860), Näköala 
Olavinlinnaan (1864), Monrepos (1865) ja Kuutamomaisema (1872). Victoria 
Åbergin teoksia on sittemmin päätynyt myös Suomen tasavallan presidentin 
Presidentinlinnaan. Weimarista tuli lopulta Victoria Åbergin kotikaupunki 
1883. Sitä ennen hän työskenteli pitkiä aikoja Italiassa sekä muualla Saksas-
sa. Ulkomailla Åberg viihtyi yhteensä kolmisenkymmentä vuotta. Välillä 
hän vieraili kesäisin sukulaistensa luona Ristiinassa. Taiteilija kuoli Weima-
rissa 1892.

Maailmankuulun Fabergén oppi-isä  
Antti Mentula (2011)

Kultaseppämestari Hiskias (oik. Hesekiel) Maununpoika Pöntinen, myö-
hemmin Pendin, syntyi 3.5.1823 Sattilan kylässä Ristiinassa. Pientilallisen 
poika lähetettiin maailmalle Pöntilän Alatalosta jo kymmenen ikäisenä 1833. 
Pietarissa hän aloitti optikko-opinnot, mutta vaihtoi myöhemmin alaa ja 
opiskeli kultasepäksi. (Oleskelulupa kuvassa seuraavalla sivulla.)

Hiskias Pöntinen oli Pietarissa ensin ajan tavan mukaan kahdeksan vuot-
ta oppipoikana kultaseppä Kiebelillä. Hän oli valmis kultaseppämestari 
17-vuotiaana. Hänen kerrotaan tehneen useita opintomatkoja Eurooppaan, 
missä hän opiskeli taiteita ja taloustieteitä. 
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Myöhemmin Pietarissa ollessaan Pöntinen ystävystyi ranskalaislähtöisen 
kultasepän Gustaf Fabergén kanssa. Hänestä tuli tämän yhtiökumppani, 
kultasepänliikkeen työnjohtaja ja Fabergén kuuluisan pojan Carl Fabergén 
(1846–1920) oppi-isä. Pöntinen opetti kultasepäntaitonsa Carlille, joka sittem-
min nosti isänsä vuonna 1842 perustaman perheyhtiön tsaarin ajan taideteol-
lisuuden huipulle ja maailmanmaineeseen. 

Pöntinen oli innostava opettaja, joka auttoi lahjakasta ja mukautuvais-
ta oppilasta käyttämään mielikuvitustaan ja huolehtimaan siitä, että tämä 
ymmärtäisi laadun merkityksen. Carl Fabergé otti vastuun liikkeen johdosta 
1870 ollessaan vasta 24-vuotias. Pöntinen tuki häntä tässä tehtävässä. Carl 
Fabergén mieluisat muistot opettajastaan saattoivat vaikuttaa siihen, että 
huomattava osa niistä kymmenistä kultaseppämestareista, jotka työskenteli-
vät Fabergélle, olivat suomalaisia. 

Carl Fabergé tunnetaan parhaiten keisarillisista pääsiäismunistaan. Niistä 
ehkä tunnetuin on keisari Nikolai II:n hallituskauden 15-vuotisjuhlamuna, 
johon on käytetty kultaa, pieniä emalimaalauksia, timantteja, norsunluuta ja 
vuorikidettä. Sen arvo on miljoonia euroja. 

Tuoreimmat tutkimukset viittaavat 
siihen, että Hiskias Pöntisellä saattoi olla 
luultua suurempi osuus Fabergén töissä. 
Eräissä munissa on sisällä mekaanisia 
leluja, ja arvellaan, että Pöntinen on saat-
tanut tehdä ne. Ainakin idea niistä on 
tiettävästi hänen. 

Fabergén työpajoissa tehdyt esineet 
ovat kuuluisia teknisestä täydellisyydestä, erikoisesta emaloinnista, kivien 
muotoilusta ja kaiverruksista. Etenkin Fabergén pääsiäismunat ovat tänäkin 
päivänä huutokauppojen halutuimpia aarteita. Fabergé-esineiden arvo on 
ajan saatossa vain noussut, ja kalleimmaksi arvioitu, talviaiheinen pääsiäis-
muna myytiin jokunen vuosi sitten huutokaupassa yli yhdeksän miljoonan 
euron ennätyshintaan. 

Yksi pääsiäismunista, Ristipisto-muna, on tällä hetkellä Englannin kunin-
gattaren kokoelmissa. Molemmat munat on suunnitellut suomalainen taitei-
lija Alma Pihl.

Hiskias Pöntinen tapasi Pietarissa kotiseutunsa tytön, mikkeliläisen Anna 
Helenan (1823–1885), ja he avioituivat vuonna 1850. Annan isä oli Mauno 
Juhaninpoika ja Hiskiaksen isä Mauno Ristonpoika, Pöntisiä molemmat. Pari 
sai viisi lasta, joista vanhin, Maria Helena, kuoli 24-vuotiaana. Aleksandrii-
nesta ei ole tietoja syntymävuotta 1852 enempää. Karl kouluttautui laulajak-
si, Albert lääkäriksi ja Voldemar suuntautui sotilasalalle. 

Tuoreimmat tutkimuk-
set viittaavat siihen, että 

Hiskias Pöntisellä saattoi 
olla luultua suurempi osuus 

Fabergén töissä.
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Liekö Pöntinen aikonut pitää tiiviimpää yhteyttä Ristiinaan, kun hän las-
ten ollessa pieniä osti Puntalan 1863, mutta luopui siitä vuoden kuluttua? 

Pari vuotta ennen Hiskias Pöntisen kuolemaa, vuonna 1879, oli Suomen 
Yleisessä lehdessä numeroissa 67, 69 ja 70 seuraava ilmoitus:

”Että minä tästä lähtien kutsun itseäni nimellä Pendin, enkä nimellä Pön-
tinen, olkoon täten laillisesi ilmoitettu. Hiskias Pendin, kauppakirjanpitäjä 
Ristiinan pitäjästä.”

Hiskias Pöntinen kuoli tiettävästi 21.3.1881 syöpään 68-vuotiaana. Anna 
Helena eli vielä nelisen vuotta leskenä. Pariskunta oli onnekas siinä, että 
heidän ei tarvinnut nähdä verisunnuntaita eikä vallankumouksen melskeitä, 
jolloin suurin osa Fabergén suomalaisista mestareista pakeni Suomeen. 

Puntalan uusi elämä 
Helena Waris (2011)

Monet ristiinalaiset ovat kiinnostuksella seuranneet jo yli vuosikymmenen 
ajan Puntalan kartanon perusteellisen remontin etenemistä. Kartanon pi-
hapiiriä halkovalta tieltä on ollut helppo tarkistaa minkä kohteen kimpus-
sa rakennusmiehet milloinkin ovat olleet. Ulospäin alkaa näyttääkin vihdoin 
valmiilta. 

Kaikki rakennukset on nyt käyty läpi, kunnostettu perusteellisesti ja ne 
ovat varmasti paremmassa kunnossa kuin uutena. Ei voi kuin ihastella millä 
asenteella ja huolellisuudella entisöinti on tehty. Mutta valmista Puntalas-
sa ei vielä ole, tokko tuleekaan, sillä isäntäparilla on suunnitelmia pitkäksi 
aikaa eteenpäin. 

Työt jatkuvat parhaillaan päärakennuksen sisätiloissa.
Espoolaiset Aimo ja Maija Niskanen ovat viettäneet vapaa-aikansa Ristii-

nan Ruunuvedellä vuodesta 1976 lähtien. Puntala löytyi lehti-ilmoituksen 
perusteella vuonna 1998. Pariskunta ei tuntenut Puntalaa entuudestaan, 
mutta kartano teki vaikutuksen, kun Niskaset ajoivat uteliaisuuttaan sen ohi. 
Viikon päästä rakennuksia piti päästä katsomaan jo sisältäkin.

Rakennus kerrallaan

Ensimmäinen kesä meni kauhistellessa, mitä on menty tekemään. Vuonna 
1836 valmistunut päärakennus piharakennuksineen oli huonossa kunnossa. 
Mutta niin vain toimeen tartuttiin. Töihin palkattiin kolme työmiestä, jotka 
olivat kaikkiaan kaksitoista kesää töissä. 
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Kunnostyöt aloitettiin tien vieressä olevasta aitasta. Seuraavaksi vuorossa 
oli holvikellari, jota seurasivat päärakennuksen hella ja keittiö. Vuorollaan 
korjattiin kaivot, pihasauna, vaja, jääkellari, sepän paja, pitkä aitta ja talli. 

Rakennukset eivät enää palvele alkuperäisessä tehtävässään. Viiden hevo-
sen tallissakin on nykyään verstas. Ja sen verran suomalaiselle perinteelle on 
annettu periksi, että tallin lukko on tuliainen Jakartasta.  

Niskasen varsinainen ylpeys on vanha Puntalan navetta, josta ei ollut 
jäljellä kuin paksu kivijalka. Vanhat valokuvat kertoivat kuitenkin, millainen 
rakennus paikalla on aiemmin ollut. Nyt navetassa on jälleen yläkerta eli 
vintti. 220 neliön lautalattialla voisi järjestää vaikka tanssit.

Navetan alakerrassa on metrin paksuiset kiviseinät. Lattia on valettu 
tasaiseksi ja nurkassa on uusi tulisija. Lattiaa hallitsee kolme pirttikalustoa, 
joista saa peräkkäin aseteltuna kymmenmetrisen pitopöydän. Seinustalle on 
nostettu läheisestä Saimaan lahdesta nostettuja uppopuita, joiden ikä saattaa 
olla pari tuhatta vuotta. 

Niskanen on korjauttanut rakennukset, koska ne 
ovat historiallisia kohteita, ja aikanaan hyvin ra-
kennettu. Hän haluaa jatkaa Puntalan rakennusten 
elämää.

Nykytekniikka piilossa

Puntalan kartanon päärakennus on tätä nykyä mu-
kavuuksilla varustettu ja talviasuttava. Kartano on 
museoviraston suojelukohde, joka asettaa omat vaa-
timuksensa muutostöille. Esimerkiksi vessat on ra-
kennettu “koppeihin”, irti talon rakenteista, jotta ne 

voidaan tarvittaessa purkaa helposti. Sinisen vessan seinään on tehty kurkis-
tusikkuna, josta näkee talon eristeisiin. Vuoden 1861 Helsingin sanomien li-
säksi eristeinä oli käytetty vanhoja oikeuden pöytäkirjoja!

Kartanoon on asennettu maalämpö. Pumppu on kätketty vaatekomeron 
näköiseen kulmaukseen. Kaikki tekniikka on piilotettu.

Piilottamista talossa on harrastettu aiemminkin. Niskaset löysivät kulma-
huoneen tapetointiurakan tuoksinassa oven. Ovi kaivettiin esille ja vanha 
kulkuaukko otettiin jälleen käyttöön. 

Löytyneessä ovessa on upeat käsintaotut saranat. Talosta paljastui myös 
tutunnäköisiä ovenkahvoja. Keittiöstä saliin johtavissa pariovissa on saman-
laiset kahvat kuin presidentinlinnassa!

Puntalan 70 neliön salissa on meneillään kaakeliuunin kunnostus. Talossa 

Sinisen vessan 
seinään on tehty 
kurkistusikkuna, 
josta näkee talon 

eristeisiin. Vuoden 
1861 Helsingin 

sanomien lisäksi 
eristeinä oli käytet-
ty vanhoja oikeuden 

pöytäkirjoja!
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on kaiken kaikkiaan 11 tulisijaa. Seinissä on kahdeksan tapettikerrosta, mut-
ta lattioista on kaivettu alin esiin. 

Niskasten leikki laajeni naapuritontin puolelle vuonna 2003, kun he hank-
kivat omistukseensa myös Ylä-Puntalan, vuonna 1877 rakennetun pitsihuvi-
lan piharakennuksineen.

Puntalan puuhamaa

Syksyllä 2011 Puntalassa tehdään pihatöitä. Kevätmyrsky kaatoi valtavan si-
perianpihdan talon viereen. Nyt lähtökäsky on annettu lopuillekin. Maisema 
palautuu lähemmäksi vanhoja valokuvia, joita on kerätty entiseen tuomarin-
huoneeseen. 

Entä tuleeko Niskasista joku päivä vakituiset asukkaat Puntalaan?
Tuskin, pariskunta epäilee, koska lasten perheet asuvat pääkaupunkiseu-

dulla, ja isovanhempia tarvitaan. 
Tyhjillään talo ei ole viikoillakaan. Pariskunnan sukulaiset hoitavat mielel-

lään talonvahdin töitä.
  

HONKAHARJU BREMERIEN AIKAAN 
Raili Wickström (1986)

Honkaharjulla majuri Väinö Bremerin aikana oli kettufarmi, jossa pidettiin 
hopeakettuja. Suurimmillaan määrä oli syksyllä, jolloin niitä ruvettiin teu-
rastamaan. Vakituisia hoitajia farmilla oli kolme. 

Ketuille syötettiin lihaa, joita ostettiin ympäristöpitäjistä. Itsestään kuollei-
ta kotieläimiä, joiden lihat kuivattiin keväällä verkkojen päällä ja sitten säily-
tettiin paperisäkeissä. Samoin kuivattiin kalat, joita syötettiin silloin, kun ei 
ollut tuoretta lihaa. 

Tilalla oli myös sikala, jossa oli 15 sikaa; emakot porsi joka kevät. Siat oli-
vat siihen aikaan lihavia ja rasvaisia. Suurimmat painoivat 200 kg. Syksyisin 
kettujen nyljetyt raadot keitettiin ja syötettiin sioille. 

Lehmiä oli 5 hyvälypsyistä. Karjakko hoiti lehmät, siat ja kanat. Hevosia 
tilalla oli kaksi. Niitä käytettiin karja- ja käyttövesien ajamiseen järvestä. 
Ruokavesi saatiin kaivosta. 

Pellot kasvoivat hyvin ja puutarha oli hyvässä kunnossa. Omenapuita oli 
noin 100 kpl; hyvälaatuisia ja jalostettuja. Kurkut ja tomaatit kypsyivät aikai-
sin keväällä. Ja salaatit kasvoivat lavassa ketuillekin. 
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Puutarhuri hoiti puutarhan. Pitkäaikaisimmat työntekijät olivat Antti ja 
Hilja Väänänen. Väänänen hoiti hevoset ja ajoi hevostyöt. Vaimo teki kaikkia 
talossa esiintyviä töitä.

Sisällä päärakennuksessa olivat keittäjä ja sisäkkö, jotka hoitivat ruoka-
puolen ja siivouksen. Kaikki työväki oli talon ruuassa. Asuntoja oli neljässä 
rakennuksessa. Työväkeä oli kaikkiaan toistakymmentä henkilöä. Ennen 
Honkaharjulle muuttoaan majuri Väinö Bremer lensi maailman ympäri kak-
sipaikkaisella lentokoneellaan vuonna 1933, joka oli Junkers-tyyppiä, sanot-
tiin Junnuksi. 

Lentäjämestari ja olympiamitalisti 
Antti Mentula (2011)

Lentäjä, majuri, turkistarhaaja Väinö (Wäinö) Elias Bremer syntyi 22.4.1899 
Turussa. Hänen vanhempansa olivat Turun kaupunginkamreeri Malakias 
Bremer (1858–1933) ja Edit Alexandra Bremer (1870–1939, os. Eklund). Hän 
oli toiseksi vanhin viiden veljeksen sarjasta, josta kaikki ryhtyivät lentäjiksi. 
Suurin innoittaja nuoremmilleen oli erityisesti Wäinö, joka teki suomalaista 
ilmailuhistoriaa. 

Wäinö Bremer hankki lentolupakirjan 1920-luvulla. Koulut jäivät seitse-
mään luokkaan, mutta lentämisen opiskeluun hän paneutui tarmokkaasti. 
Hän toimi Suomen ilmavoimissa upseerina ja muun muassa taitolentoryh-
män päällikkönä 20-luvulla. Vuonna 1928 hän vastaanotti ansioituneelle 
suomalaislentäjälle vuosittain luovutettavan Harmon-patsaan. Bremer lensi 
Euroopan ympäri 1931 ja Helsingistä Afrikan eteläkärkeen Kapkaupunkiin 
ja takaisin 1932. Vuotta myöhemmin hän pyrki lentämään Junkers A-50 Ju-
nior -alumiinikoneellaan maailman ympäri, mutta Neuvostoliitto ei antanut 
lupaa lentoon alueensa yli, mikä olisi mahdollistanut lennon Alaskan kautta 
Amerikkaan.  

Siirtyminen Japanista Kaliforniaan tapahtui siksi laivalla. Toisaalta myös 
Atlantin valtameren yli Bremer ja ”Junnu” matkasivat laivalla. Tästä huoli-
matta Bremer teki maailmanympärimatkallaan suomalaista ilmailuhistoriaa 
ja etenkin lento Aasiaan 11.5.–13.8.1933 nosti Suomen profiilia maailmalla. 
Bremerin kaksipaikkainen Junkers A-50 Junior -kone on yhä esillä Helsinki-
Vantaan lentoasemarakennuksessa.

Wäinö Bremer oli myös urheilija. Hän oli Chamonix´n talviolympialaisissa 
1924 sotilaspartiohiihdossa hopeaa voittaneen Suomen joukkueen kaptee-
ni. Sotilaspartiohiihto järjestettiin tuolloin kisojen näytöslajina, mutta Kan-
sainvälinen Olympiakomitea antoi sille virallisen olympialajin arvon 2006. 
Pariisin kesäolympialaisissa 1924 Bremer sijoittui nykyaikaisessa viisiotte-
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lussa yhdeksänneksi. Hän on edelleen ainoa suomalainen, joka on edustanut 
maataan sekä kesä- että talviolympialaisissa.

Wäinö Bremerillä oli vahvat siteet Ristiinaan. 
Hän piti Honkaharjulla vuosina 1934–1956 kettu-
farmia ja toi perheineen paikkakunnalle tuulah-
duksen suuresta maailmasta. Hänen vaimonsa 
oli merikapteenin tytär Astrid Lindblom (1900–
1976), ja heillä oli yksi poika Carl-Otto (1933–
1962). Parhaaseen aikaan kettulassa hoidettiin 
300 hopeakettua. Honkaharjulle perustettiin 
myös sikala ja maataloutta kehitettiin. 

Bremer viihtyi hyvin Ristiinassa, ja hän oli 
aikeissa viettää vanhuudenpäivänsä Honka-

harjulla. Sota kuitenkin muutti kaiken. Muoti saneli ketunnah-
kojen menekin, joka oli laskusuunnassa. Bremerien piti suunnitella elinkei-
nonsa vaihtamista. Wäinö Bremer pääsi toimitusjohtajaksi helsinkiläiseen 
yritykseen. Turkistarha hävitettiin, metsää harvennettiin ja myytiin ja Hon-
kaharju päätyi Ristiinan kunnan omistukseen.

Lentäminen koitui lopulta Wäinö Bremerin kohtaloksi. Bremer sai sur-
mansa jouluaatonaattona 1964 lento-onnettomuudessa Keravalla, kun hänen 
ohjaamansa Beechcraft Baron -lentokone oli lähestymässä Seutulan lento-
kenttää. Bremer teki pimeässä ja huonossa säässä kaksi laskeutumisyritystä, 
joista toinen päättyi koneen syöksymiseen metsään. Lentäjämestari on hau-
dattu Honkanummen hautausmaalle.

VIHKON TILAN VAIHEITA 
Eero Heinikainen (1986)

Isoisäni Taavetti Heinikainen muutti Vihkoon Suomenniemeltä vuonna 1895. 
Silloin Vihko oli niin sanottu valtion sotilasvirkatalo, jonka omisti Suomen 
valtio, joka vuokrasi sitä. Isoisäni oli siis vuokramiehenä Vihkossa, jossa oli 
myös valtion määräämä majatalo ja josta tarvittaessa piti asiakkaat kyydittää 
hevosella joko seuraavaan majataloon tai lähimmälle rautatieasemalla tai mi-
hin asiakas halusi. Siksi hevosia täytyikin pitää keskimäärin 6–7 kpl, koska 
peltotöitä varten piti olla 2–3 hevosta. 

Silloin olivat rakennukset vanhoja ja huonoja, joten isoisäni joutui raken-
tamaan kaikki tilan rakennukset valtion antamien piirustusten mukaisesti. 
Karjaa oli tuona aikana kaikenlaista, sillä silloin elettiin niin sanottua omava-
raistaloutta. 

Wäinö Bremerillä oli 

vahvat siteet Ristiinaan. 

Hän piti Honkaharjulla 

vuosina 1934–1956 kettu-

farmia ja toi perheineen 

paikkakunnalle  

tuulahduksen suuresta 

maailmasta.
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Noina aikoina oli Vihkossa paljon lampaita, jotka teurastettiin kotona ja se 
osa lihoista, joka jäi yli majatalon tarpeen, savustettiin kotona ja vietiin ke-
vättalvella hevosilla jäätä myöten Viipuriin myytäväksi. Kuulemani mukaan 
kauppa kävi erittäin hyvin. 

Noina aikoina oli Vihkossa vilkasta toimintaa. Keskikievari antoi paljon 
töitä Taavetti Heinikaisen vaimolle Marja-Lovisalle, joka yksinään vastasi 
majatalosta. 

Vuonna 1935 Taavetti Heinikaisen siirryttyä ajasta ikuisuuteen jäi Vihkon 
vuokraoikeus isälleni Arvi Heinikaiselle, joka kuitenkin lopetti majatalon 
pidon, koska oli kovasti kiinni kunnan hommissa. 

Majatalo siirtyi sitten Ristiinan kirkolle Lempi Suurosen taloon. Siellä se 
oli muutaman vuoden, siirtyen sitten Lassilaan Katri Kyyrön haltuun, jossa 
se muutaman vuoden kuluttua loppuikin, koska silloin oli jo linja-autolii-
kennettä ja asiakkaita ei enää liiemmin ollut. 

Vuonna 1936 Vihkon vuokrasopimus 
päättyi ja silloisten lakien mukaan vuok-
ramies oli oikeutettu ostamaan tilan it-
selleen ja niin isäni ostikin tilan itselleen. 
Tuolloin tilalla pidettiin enimmäkseen 
lypsykarjaa ja muutamia sikoja, sillä äiti-
ni Lyyli Heinikainen oli koulutukseltaan 
karjakko. 

Länsi-Savo kertoi kesällä 2003 torikaupan lop-
pumisesta.

Torikauppaa käytiin pääasiassa kesäisin, jolloin myytiin varhaisperunaa, 
joka joutui melko aikaisin tilan mäkisillä moreenimailla. 

Tila siirtyi 1960-luvun alkupuolella Eero ja Sirkka Heinikaisen omistuk-
seen. Sen jälkeen laajennettiin torikauppaa ja erikoistuttiin kanatalouteen. 
Kanoja oli 1980-luvulla reilut 2000 kpl ja rehuviljaa niille saatiin omilta pel-
loilta. Vihanneksia ja perunaa myytiin oman myynnin lisäksi vielä tukkuun-
kin. 

Nykyisen sukupolven urakkana onkin jälleen ollut tilan uudelleen raken-
taminen nykyajan tarpeita vastaavaksi. 

Tämä työ on tänä päivänä loppuunsaatettu ja tuo vanha majatalona käytet-
ty asuinrakennus on jätetty yhä paikalleen kertomaan tuleville sukupolville 
isien työstä. 
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Vihkon kievarin uusi tuleminen  
Pirjo Karvinen (2011) 

Vihkon kievarin uusi tuleminen käynnistyi 1990-luvun lopulla into-
himostani raivata paikkoja. Sata vuotta vanhan majatalon mittavaan 
remonttiin myönnettiin EU-rahaa, joka oli korvamerkitty matkailuun. 
Kievarin emäntä minusta tuli, kun pyydettiin. Otin toiminnasta myös 
taloudellisen vastuun.

Aamiaismajoitus historiallisessa miljöössä, aidoin tarinoin, maustee-
na vain hiljaisuus – siinä reseptini. Vuosi 1999 oli tulikasteeni emännän 
rooliin. Vuoden kestäneen remontin jälkeen oli palvelut opittava pyörit-
tämään heti. Kiireen keskellä monesti ihmettelin, kuinka asiat kuitenkin 
vain jotenkin loksahtelivat kohdalleen.

Kievari oli avattu vieraita varten ja inhimillinen uteliaisuus oli paras 
liikkeelle paneva voima. Koin hämmentävää ilo, kun viralliset avajaiset, – 
Vihkon väkeä 100 vuotta -näyttely ja sunnuntaikahvipöydät vetivät kylän 
väkeä. Avajaisissa kutsuvieraita oli sata, näyttelyn vieraskirjassa tuhat ni-
meä ja kesäsunnuntaisin kahvittelivat kymmenet kyläläiset. Ensimmäisen 
puolen vuoden aikana palvelin 
noin kuusikymmentä erikokoista 
ja eriaiheista kyläläisten ryhmää. 
Lähialueen asukkaat tulivat tu-
tuiksi.

Suomea kiertäviä lomailijoita 
oli ihana palvella. Heillä oli aikaa 
pysähtyä, kuunnella, kysellä ja aistia. Keskityin tekemään sitä, mitä osa-
sin. Aamupalalle ja kahvituksiin leivoin sämpylät, rieskat, pullat, kakut ja 
haudutin puuron. Opin tekemään myös karjalanpiiraat, ruisleivän ja ka-
lakukon. Hyvä kahvi ja haudutettu tee olivat ehdoton juttu. Kotitekoisen 
porkkanahillon teetätin, vaalean leivän ostin. Pöytien koristeena käytin 
luonnon antimia, raparperia, kukkia, salaattia. Ympäröivän tilan, Vihkon 
pellon antimet sekä kananmunat olivat näkyvästi esillä. Aamupalan visu-
aalisella ilmeellä halusin säväyttää joka aamu.

 Tilaa ja kievaria ympäröivä piha ja puutarha olivat olleet harrastukse-
ni jo vuosia. Hoidettu piha-alue toimi sisäänheittäjänä ja käyntikorttina, 
ennen kuin ehdin vieraita vastaan. 

Ankat, kanat, koira ja kissa olivat pihamme ainoat aktiviteetit. Niiden 
touhuja seuraillessa pysähtyi levottomampikin kulkijat. Seitsemän kesää 
ja kuusi talvea kesti kievariurani. Monet kohtaamiset olisivat kertomisen 
arvoisia.

 Kievarin toiminnasta kertyi materiaalia ja kuvia monta mapillista – on 
mitä vanhana muistella. Kaikkein rakkaimmat kiitokset saavat lapseni 
Joonas, Roosa ja Juulia. Heissä jatkuvat kievarin tarinat.

Suomea kiertäviä lomaili-
joita oli ihana palvella. 

Heillä oli aikaa pysähtyä, 
kuunnella, kysellä ja aistia.
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Maitotilat 
Anja Kokkonen (2011)

Hiismäen ensimmäiset 
maidot kuljetettiin 
meijeriin hevosella. 
Hevoskyyti vaihtui 

Savonlinjan kuorma-
autoihin ja myöhemmin 

tankkiautoihin.  

Viimeistä lypsykarjatilaa 
näillä kylillä piti Vihtori 

Hämäläisen perikunta Hiis-
mäellä. Maitoauto nouti 
viimeisen maitoerän Hiis-

mäeltä 30.9.2009. 

Hiismäeltä oli toimitet-
tu maitoa meijeriin yli 70 

vuotta.

Vitsiälän kylällä 
oli 20 maitotilan 
lisäksi Sattilan ja 
Heimarin maidon-
tuottajat. Vähitel-

len karjatilat lopet-
tivat yksi toisensa 

jälkeen. 
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PARIKANNIEMEN LASTENKOTI 
Henrik Ohlis (2011)

Parikanniemen lastenkoti on toiminut Ristiinassa jo vuodesta 1949. Lasten-
kodin perustaja Matti Pitkänen oli itsekin kokenut orpouden kuusivuoti-
aana. Hän oli saanut sydämelleen hyljätyt ja hoitoa vaille jääneet lapset ja 
nuoret. Parikanniemi löytyi kauniilta paikalta Saimaan rannalta. 

Viidellä eri kauppakirjalla tilat lunastettiin Parikanniemen lastenkodin 
käyttöön. Matti Pitkäsen kuoltua 1977 tuli hänen tilalleen toiminnanjohtajak-
si Jouko Jyrkämä. 

Tätä ennen vuonna 1973 oli lastenkodin johtajana aloittanut Henrik Ohlis, 
joka toimii edelleen tehtävässä. Jouko Jyrkämän siirryttyä siirtolaispapiksi 
Kanadaan jatkoi hänen tilallaan Toimi Hälvä. 

Hälvän jälkeen Matti Kostamo ja Jussi Pitkänen hoitivat tehtävää, kun-
nes Jouko Jyrkämä palasi takaisin ensin matkapastoriksi ja sitten uudelleen 
toiminnanjohtajaksi. Nykyisin toiminnanjohtajana toimii pastori Markku 
Liukkonen. 
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Tuliaisina Kanadasta Jouko Jyrkämä toi idean joulukuvaelmasta ”Matka 
Betlehemiin”, joka toteutettaisiin vaelluksena, lähtien kirkosta ja päätyen 
seimelle navettarakennukseen. Parikanniemessä ulkoiset puitteet vaelluksen 
järjestämiseksi olivat ihanteelliset. 

Käsikirjoituksen hän teki tyttärensä Johannan kanssa. Ensimmäinen jou-
lukuvaelma esitettiin vuonna 1997. Kuvaelmaa on sittemmin esitetty joka 
vuosi. Vuonna 2011 on jo 15. kerta, kun joulukuvaelmaa esitetään. Ensim-
mäisenä esitysvuotena vaellukseen osallistui noin 300 henkeä. Vuosi vuodel-
ta kävijämäärä on lisääntynyt. Enimmillään kävijöitä on ollut noin 1300. 

Lastenkotia on kehitetty kuluneina vuosikymmeninä vastaamaan niihin 
haasteisiin, joita yhteiskunta on asettanut. Lisäksi rakentamista on jatkettu, ja 
vuonna 2005 valmistui lapsille Tuulentupa-niminen uusi talo. Samana vuon-
na valmistui myös uusi keittiö ja tupa. Päärakennus, joka on valmistunut 
1961, on jo kahteen kertaan peruskorjattu. 

Pihapiiriin on rakennettu vuonna 2006 hakelämpökeskus, jolla lämmi-
tetään kaikki lastenkodin tilat. Kiinteistönhoitajan käyttöön on rakennettu 
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uudet toimitilat sekä kalustorakennus vuonna 2007. Lastenkodin muita 
rakennuksia on myös koko ajan peruskorjattu. 

Tällä hetkellä kaikki lastenkodin rakennukset ovat erittäin hyvässä kun-
nossa. Parikanniemeen tulee edelleen lapsia hyvin laajalta alueelta. Etelä-
Suomen suuret kunnat sijoittavat mielellään lapsia maaseudun rauhaan. 
Lastenkodin sijainnilla on suuri merkitys ajatellen lapsen kasvua ja kehitys-
tä. Nykyaikaa kuvaa hyvin se, että kunnat tekevät niin sanottuja puitesopi-
muksia palveluntuottajalle. 

Tällä hetkellä Parikanniemi on tehnyt hoitosopimuksen lähes 50 kunnan 
kanssa. Tulevaisuuden suunnitelmissa on vielä rakentaa kaksi uutta taloa 
lasten käyttöön. Vanha päärakennus jää toimistotiloiksi ynnä muuhun yhtei-
seen käyttöön. 

Nykyinen rivitalo ei vastaa niitä vaatimuksia, joita tämän päivän lasten-
suojelulta vaaditaan. Henkilökunta on mitoitettu nykyisen lastensuojelulain 
vaatimusten mukaan. Parikanniemi työllistää tällä hetkellä noin 30 henkilöä. 

LÄHETYSPIIRITYÖ 

Vitsiälän lähetyspiiri 
Johannes Liukkonen (2011)

Lähetystyö on saanut Ristiinassa kannatusta jo vuodesta 1840. Kuiten-
kin lähetysompeluseuroja (nykyisin lähetyspiirejä) alettiin perustaa vasta 
kirkkoherra Gulinin (1910–1925) aikana. Noista vuosista alkaen on ompelu-
seuratoiminta ollut ajoittain huomattavan vilkasta. 

Löytö-Vitsiälän alueella ei noin varhain mainita olleen piirityötä. Vasta 
vuosikymmeniä myöhemmin, eli vuonna 1973 seurakunnan silloinen kirk-
koherra Rossi aloitti täällä lähetyspiirin. Hän kutsui sen vetäjäksi opettaja 
Tuula Ikosen. 

Viime vuosina on kylillä väki vähentynyt ja piirejä yhdistelty. Täällä ei ole 
siihen tarvittu mennä, sillä täältä väki ei ole tiettävästi vähentynyt. Tänne on 
päinvastoin muuttanut lisää asukkaita Mikkelin suunnasta. Jos piirissä käyn-
ti on ollut hetkittäin laimeampaa, on se taas kohta piristynyt. 

Piiri toimii noin kahdeksan kuukautta vuodessa kahden kolmen viikon 
välein. He, jotka ovat asuneet kylässä kauemmin, kiinnostuvat usein lähetys-
työstä. Lähetystyöstä kiinnostutaan myös usein vasta eläkkeelle siirtymisen 
jälkeen. 
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Ehkä ihminen haluaa kokeilla jotain uutta, päästä seuraamaan toisten ky-
läläisten kanssa muita kulttuureja uudesta näkökulmasta. 

Lähetyspiirissä pidetään esillä niitä arvoja, joita kristillinen lähetystyökin 
arvostaa lähetyskentillä. Lähetyspiirin aluksi ja lopuksi hiljennymme sanan 
ääreen lukien, laulaen ja rukoillen lähettien puolesta. Lähes 40 vuoden aika-
na ovat lähetyspiiriä vetäneet mainitun Tuula Ikosen lisäksi Helmi Liukko-
nen, Marianna Jyrkämä, Annikki Matilainen ja Johannes Liukkonen. 

Löytö-Vitsiälän alueella toimii myös Kansanlähetyksen lähetyspiiri Juuri-
salmen suunnalla, Matti ja Pirkko Suhosen kodissa. 

Sattilan lähetyspiiri 
Inkeri Kurki (2011)

Kinkerit Sattila-Savelan alueella pidettiin helmikuussa 1967 Arvi Nuutilai-
sella. Kirkkoherra Kalevi Toiviainen ja kanttori Martti Rautiainen kyselivät 
kyläläisten kuulumisia ja toiveita. Silloin Raili Toijonen esitti naapurinsa Au-
ne Vahlmanin tukemana, että tälle kyläkulmalle perustettaisiin lähetyspiiri.

Sattilan lähetyspiiri aloitettiin sitten Raili ja Ahti Toijosen kodissa. Mukana 
oli ensimmäisellä kerralla 17 henkilöä. Piiri jatkoi kokoontumista kahden 
viikon välein talvikuukausina Sattilan, Valkolan ja Savelan kylän kodeissa. 
Koteja oli alkuun 12–13, osallistujia keskimäärin 15 henkeä. Nykyisin koteja 
on 6–7 ja osallistujia 8 – 10 henkeä.

Raili Toijonen on ollut koko ajan piirin uskollinen vetäjä, apunaan naapu-
rin Aunet, Vahlman ja Nuutilainen. Eino Korhonen on ollut tärkeä ja arvos-
tettu alku- ja loppuhartauksien pitäjä parinkymmenen vuoden ajan. Virsien 
veisaajia on aina kyläläisistä löytynyt. Virsikirja ja Hengelliset laulut ovat 
olleetkin kyläläisille tärkeää hengen ravintoa.

Lähetystyö on ollut esillä Lähetyssanomia, lähetyskentiltä tulleita kierto-
kirjeitä tai lähetyskirjallisuutta lukemalla. Taloudellinen tuki lähetystyölle on 
annettu Suomen lähetysseuran kautta. 

Varat on koottu kahvikolehdein, arpajaisin ja joskus osallistumalla Ristii-
nan seurakunnan lähetysmyyjäisiin.

Lähetyspiiri on ollut ja on edelleen niitä harvoja säännöllisesti kokoontu-
via piirejä, joissa kyläläisillä on ollut mahdollisuus tavata toisiaan ja vaihtaa 
kuulumisiaan. Tällainen toiminta vaatii piirin vetäjältä aktiivisuutta ja pit-
käjänteisyyttä. Mutta kun asia on nähty tärkeäksi ja kyläyhteisön vireyttä 
edistäväksi jo yli 40 vuoden ajan, sitä jatketaan edelleen niin kauan kuin 
kävijöitä ja koteja riittää.
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HEIMARIN HISTORIAA 
Juha hokkaNeN (2011)

Heimarin vieraskirjan ensimmäiseltä sivulta vuodelta 1922 löytyy tällainen 
teksti: He tulivat tyhjään taloon. Hävityksen kauhistuksen ja kylmyyden 
keskelle. Ei ollut tarjota tulijoille ruokaa, vaan kupponen kahvia.

Vuonna 1917 oli eräässä Suomen postiyhdistyksen kokouksessa postineiti 
Nykänen Etelä-Suomesta esittänyt, että postilaisille pitäisi saada perustettua 
lepokoti. Paikka, jossa he voisivat, varsinkin yksinäiset ihmiset, viettää van-
huuden päiviään. Siitä lähtivät asiat etenemään. Laitettiin keräykset käyntiin 
ja alettiin etsiä sopivaa paikkaa lepo- ja vanhainkodin perustamiselle. Rahan-
keräys oli tuottoisaa. 

Vuonna 1922 etsijät löysivät kauniin maalaistalon Etelä-Savosta, Saimaan 
rannalta hyvien kulkuyhteyksien varrelta. Maantie oli lähellä, ja vesiliikenne 
toimi hyvin tavaroiden ja huoltotarvikkeiden kuljettamiseen. Alue oli riit-
tävän iso, metsää noin 38 hehtaaria ja peltoa noin kuusi hehtaaria. Alueella 
pystyi harjoittamaan maataloutta. Paikka oli muutenkin mielenkiintoinen, 
koska paikalla oli toiminut puutarhakoulu. 

Marjapensaita oli satoja ja omenapuita useita kymmeniä. Viljelysmaat 
olivat hyvässä kunnossa, joten maanviljelys pantiin pikimmiten käyntiin. 
Hankittiin lehmiä sekä hevonen. Yritettiin olla pitkälti omavaraisia. Myö-
hemmin oli Heimarissa oma karjanhoitaja sekä pehtoori. Peltoa oli ostettu 
naapurista lisää ja sitä oli parhaimmillaan noin kymmenen hehtaaria. Niin 
sanottu mäkitupa toimi pehtoorin ja karjanhoitajan asuntona. Maanviljelys 
lopetettiin vuonna 1959 kannattamattomana.

Kun talo oli ostettu 1922, Heimarin perustajan 
Fanny Ilvesviitan johdolla alkoivat suuret re-
montit. Talo piti saada sopivaksi asukkaille. Työt 
sujuivat ripeästi ja 1923 otettiin ensimmäiset asuk-
kaat sisään lepokotiin. Elämä jatkui verkkaisesti 
Heimarissa aina sotavuosiin saakka. Asukkaat 
sitoutuivat paikkaan. He lahjoittivat omaisuuttaan 
ja useat testamenttasivat omaisuutensa Heima-
rille. Mainittakoon muun muassa neiti Bacmanin 
lahjoittama 100 000 markan avustus 1926. Se on vielä tänäkin päivänä Hei-
marissa biedermeier -kaluston muodossa Bacmanin kabinetissa.

Sota-aika oli Heimarille vaikeaa aikaa. Oli majoitettava ja ruokittava val-
tava määrä karjalaisia evakkoja, jotka olivat joutuneet jättämään kotinsa 
kauniiseen Karjalaan. Myöhemmin joutuivat Heimarin asukkaat taas vaike-

Sota-aika oli Heimarille vai-
keaa aikaa. Oli majoitettava ja 
ruokittava valtava määrä kar-
jalaisia evakkoja, jotka olivat 
joutuneet jättämään kotinsa 

kauniiseen Karjalaan.
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uksiin, kun heidät jouduttiin sijoittamaan naapuritaloihin evakkoon. Saksan 
armeija otti Heimarin tukikohdakseen ja piti sitä lähes vuoden verran hallus-
saan. 

Elämä saksalaisten kanssa oli kuulemma sinänsä ollut ihan miellyttävää. 
He olivat olleet komeita sotilaita, ja upseerit erittäin kohteliaita herrasmiehiä. 
Henkilökunta oli palvellut heitä mielellään – olivathan he silloin Suomen liit-
tolaisia. Muistomerkiksi he pystyttivät kiven, joka on isojen mäntyjen välissä 
hotellilta Saimaalle päin. Sodan seurauksena myös Heimari joutui luovutta-
maan Panka-nimisen tilan rintamamiestilaksi. 

Elämä sodan jälkeen palasi taas pian normaaliksi. Rahaa kerättiin, paikko-
ja laitettiin kuntoon ja perustettiin Heimarin kukkaisrahastoyhdistys, joka on 
myöhemmin ollut vahva Heimarin tukipylväs niin rakennushankkeissa kuin 
muissakin hankinnoissa.

Vuonna 1950 oli Heimarin naapurissa Auralassa kiinteistön pakkohuuto-
kauppa. Ajateltiin, että siitä saataisiin lisää majoitustilaa ja olihan se muuten-
kin lähellä Heimaria sopiva lisäalue liitettäväksi kiinteistöön. Huutokaup-
paan lähettiin kolmimiehinen valtuuskunta. He olivat olevinaan toisilleen 
tuntemattomia henkilöitä. Tarina kertoo, että kun ulkopuolinen korotti 
hintaa, näistä kolmesta herrasta joku lisäsi siihen päälle. Lopulta kauppa 
onnistui ja Aurala ostettiin Heimarille silloisen yhden miljoonan markan 
hintaan. Aurala kuului Vaskilinnalle, joka oli menestynyt hyvin sota-aikana 
mustanpörssin kaupalla. Sodan loputtua Vaskilinna ajautui rahavaikeuksiin 
ja meni lopulta konkurssiin. Siitä alkoi Auralan tarina. 

Aurala on tänäkin päivänä upea rakennus upealla paikalla. Se tarjoaa mo-
nenlaiset mahdollisuudet harrastuksille ynnä muulle virkistäytymiselle.

Honkapirtti rakennettiin vuonna 1960. Siinä on neljä huonetta, jotka tarjoa-
vat hyvät majoitustilat kahdeksalle henkilölle.

Kun toiminta vähitellen muuttui ja ajanhenki oli koulutukselle ja seminaa-
reille myönteinen, alettiin haikailla uusia luentotiloja. Vuonna 1966 rakennet-
tiin Kerhola, johon tuli hyvät luentotilat ja saunaosasto, joka on tänäkin päi-
vänä vielä samassa käytössä. Kerholaan saatiin avustuksia monelta taholta, 
suurin lahjoittaja oli tietenkin Heimarin kukkaisrahastoyhdistys. Kerholassa 
on tehty kaksi kertaa peruskorjaus neljänkymmenen vuoden aikana.

Lepo- ja vanhainkotitoiminta päättyi 1960-luvun lopulla ja siirryttiin keski-
oluen anniskeluun. Samalla päärakennus saneerattiin asianmukaisesti. Aika 
kului ja vähitellen tuli taas tilanahtaus, kun majoitustoiminta lisääntyi. 

Uusi majoitussiipi rakennettiin 1973 vanhan talousrakennuksen kivijalan 
tasoon, ja se käsitti 12 uutta majoitushuonetta. Ne olivat nykyaikaisia huo-
neita, joissa oli oma kylpyhuone suihkulla ja wc:llä varustettuna.
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Näin mentiin seitsemän vuotta, oli ainainen narina niiden osalta, jotka 
joutuivat majoittumaan vanhoihin rakennuksiin. Päätös uudesta pääraken-
nuksesta oli helppo viedä läpi liiton hallituksessa ja valtuustossa. Rakenta-
minen alkoi 1980, ja päärakennus valmistui vuoden 1981 kesällä. Vihkiäisiä 
vietettiin saman vuoden elokuussa. Taas irtaimiston hankinnoissa näytteli 
kukkaisrahastoyhdistys suurta osaa. Vuoteet, televisiot, tuolit, pöydät sekä 
suuri osa keittiön kalusteista tuli lahjoituksina kukkasilta.

Rantalan tila tuli myyntiin Heimarin naapurista 1980. Se oli hyvä ostos, 
sillä tilalla oli oma hiekkahauta ja todella hyvä puusto. Ensimmäisellä puu-
kaupalla tuli maapohja jo lunastettua. Heimarin kuntopolku rakennettiin 
myöhemmin myös osittain Rantalan tilan maastoon. Kaupassa tuli myös 
Saimaan rantaa noin viisisataa metriä. Samoihin aikoihin, kun uusi hotellira-
kennus valmistui, kävivät saunatilat rannalla ahtaiksi ja ruvettiin suunnitte-
lemaan uutta rantasaunaa. 

Se päätettiin rakentaa omista puista. Seuraavana talvena puut kaadettiin ja 
sahautettiin hirsiksi. Saman vuoden syksyllä alkoi uuden saunan rakentami-
nen, ja sauna valmistui keväällä 1983.

1980-luku oli kiireistä lomailun aikaa. Tuolloin hankittiin erilaisia välinei-
tä, kuten surffilautoja, polkupyö-
riä, kanootteja, soutuveneitä, sekä 
rakennettiin tenniskenttä ja kun-
topolut Heimarin metsiin. 

Kun lomalaisia tuli yhä enem-
män, kurssitoiminta lisääntyi ja 
perhejuhlat näyttelivät aiempaa 
huomattavampaa osaa käyttöas-
teesta, tuli tarve saada alkoholin 
anniskeluluvat. Pitkien neuvot-
telujen ja hyvin perusteltujen 

hakemusten ansiosta Heimari sai 
rajoitetut anniskeluluvat ravinto-
laan 1988.

Vuonna 1993 alkoi taas suurten muutosten aika. Myyntitilat anniskeluun 
olivat vanhanaikaiset ja kurssitoiminnan lisääntyessä oli saatava lisää luento-
tilaa. Yläkerran aula ja niin sanottu vahakabinetti yhdistettiin yläkabinetiksi, 
jolloin saatiin noin 40 hengelle tilat. 

Postilaisia Pohjoismaista kokoontui 
Heimarissa 1990-luvun lopulla.
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Samoin ruokasalin viereiset kabinetit 1,2 ja 3 yhdistettiin ja saatiin niistä 
luentotilaa noin 30 hengelle. Samoin vähäisellä käytöllä ollut kirjasto muu-
tettiin majoitushuoneiksi. Vanhat saniteettitilat muutettiin nykyaikaisiksi ja 
rakennettiin invavessa niiden yhteyteen. Näillä muutoksilla mentiin uudelle 
vuosituhannelle.

2000-luvun uudistuksista mainittakoon terassin rakentaminen ruokasalin 
jatkoksi, hotellin katon uusiminen, yläkerran majoitussiiven täyskorjaus, 
savusaunan rakentaminen ja Auralan vesikaton uusiminen. 

Yhä edelleen Heimarissa vietetään lähes joka kesälauantai häitä. Kesäisin 
järjestetään lounasristeilyt Mikkelistä Heimariin päivittäin. Lomailijat tulevat 
etupäässä Etelä-Suomesta ja ovat enimmäkseen posti- ja logistiikkaunionin 
väkeä.

Auralassa tehtiin mittavat remontit vuosina 2009–2010, jolloin päära-
kennus kunnostettiin nykyaikaiseksi majoitus- ja koulutuspaikaksi. Myös 
Auralaan rakennettiin hulppea rantasauna, joka on varmasti paikkakunnan 
suurin sauna. Auralan iloliiteri sai myös ehostuksen sisältä ja päältä. Aurala 
ja sen sauna lämpiävät luontoystävällisesti maalämmöllä.

Mutta miten Heimarista sitten tuli Heimari? Heimarissa oli Mari-niminen 
emäntä joskus kauan sitten. Isäntä huuteli Maria pellolta: ”HEI MARI! Tule 
kahville.” Taru kertoo, että tästä olisi tullut Heimarin tilan nimi – totta vai ta-
rua, kukapa sen tietää.

KESÄASUKKAITA

Kesäasukkaat tulivat koko kesäksi 
(2011) Perustuu katri pulkkisen tekemään haastatteluun vuodelta 1992

Mökkiviikonloput olivat sodanjälkeisessä Suomessa tuntematon ilmiö. Au-
toja oli harvoilla ja kesämökeille tai huviloille – jos niitä oli – tultiin koko ke-
säksi junalla, linja-autoilla, laivoilla tai vuokra-autoilijoiden kyydissä, kuten 
takseja kutsuttiin. 

Vitsiälän ensimmäiset mökkiläiset olivat tiettävästi Puntalan tilan Onnelan 
torpan ostanut helsinkiläisperhe. Siitä kertoi alueella lapsuutensa viettänyt 
rva Toini Tiusanen s. Tuukkanen (synt. 1920) seuraavasti: Onnela, Ristiina, 
Puntala 5, on Juurisalmen länsirannalla entisen Löydön saha-alueen reunal-
la. Onnelan ranta oli sahan lasten mieluisa uintipaikka. Sakeata metsää, joka 
nyt on vallannut sen, ei silloin ollut. Lasten polskutellessa kulki aina joku lai-
va ohi ja lähetteli uimapaikalle jälkimaininkejaan. Niissä oli hauska keinua.
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Juhannusvieras Esko Pent-
tinen talon avoverannalla.

Anto Anttila (toinen oike-
alta) rakensi leikkimökin, 
jota käytettiin myös ma-
joitustilana.

Onnelan torpassa isoin 
huone lämpesi leivinuu-
nilla, jossa paistettiin lei-
vät ja pullat. Yläkertaan 
mahtui neljä ihmistä nuk-
kumaan.

79



Rouva Rauni Haltsonen (s. 1915) kertoi tästä sukunsa kesäpaikasta haas-
tattelussa kesällä 1992: Minun ja veljeni yhteisesti omistama mökkipalsta 
Onnela ei ole suinkaan mikään kulttuurihuvila, vaan alunperin vain kaksi 
huonetta käsittävä Vihkon puustellin torppa piharakennuksineen, johon 
sisältyi savusauna, liiteri ja navetta, josta löytyi vuosiluku 1911. Silloin nämä 
rakennukset on pystyttänyt onnelakseen kirvesmies Villehard Tuukkanen. 

Sahan seutu veti väestöä ja kirvesmiehen oli helppo lähteä täältä joko 
omalla veneellä tai reittilaivoilla. Myöhemmin tämä pariskunta oli talonmie-
henä Honkaharjun huvilassa siihen aikaan, kun kuuluisa lentäjäkapteeni 
Väinö Bremer perusti kettufarminsa huvilalleen. Tuukkasen vaimo Martta 
koulutettiin silloin kettujen hoitajaksi. Uuden kotinsa, lähes samanlaisen 
mökin, he rakensivat Vihkon Heinikaisen mäelle, Puntala 5, Päivärinne.

Onnelan osti isäni Anto Anttila opettaja Lehtikunnaalta vuonna 1946. 
Olimme menettäneet kesäkotimme Rauhalan Säiniöllä, 15 km Viipurista 
Pietariin päin. 

Kuulimme, että Onnelaa oli käytetty helsinkiläisperheen evakkokotina tal-
visodan aikana. Siinä tosin oli vain yksi lämmin huone, mutta olihan pankko 
ja iso vanhan ajan uuni, joka vieläkin on jäljellä. Mökillä ei ollut sinne muut-
taessamme kuin vanha lypsyjakkara. Lehmää oli siis pidetty, siitä oli todis-
teena kohtalaisessa lannoituksessa oleva pelto.

Alussa meitä oli kahdeksan henkeä: isäni, äitini, Olga-täti (kuoli 50-luvul-
la), mieheni Sulo Haltsonen, minä sekä kolme lastamme. Neljäs syntyi 1947. 

Matkat Helsingistä Mikkeliin, yli 300 km, kuljimme yöjunalla. Ikimuistoi-
sen aamukoleuden tunnelmissa kapusimme junasta myttyinemme ja pie-
nine lapsinemme odottelemaan jatkoyhteyttä, kylältä tilattua taksia (Lauri 
Liukkonen). Otettiin esille eväsleivät, termos- ja maitopullot (Eeva oli 3-4 kk 
ikäinen). 

Mutta kesä oli alkanut ja edessä joko ihana tai sateinen kolme kuukautta. 
Ensimmäisen kesämme lopussa tuhrasimme öljylampun valossa, sitten isä 
sai hankittua sähköt. 

Tukkilautat pilkkopimeässä

Pienenä seikkana tältä syksyltä muistan sotakorvaustukkilautat hinaajineen. 
Niiden valonheittäjät valaisivat rantoja ja [hinaajat] huutelivat Kempin se-
tää aukaisemaan kääntösiltaa. Sahan läheisyydestä johtui monia kolinoita ja 
puun tuoksuja, jopa ilmaisia aikamerkkejä useita kertoja päivässä. Sahan toi-
minnassa ollessa kulki Onnelan rantaa pitkin ”sahalaisten” oikopolku Juuri-
salmen laiturilta aiheuttaen meille vähän hankaluutta.

Suurena apuna mökkielämää aloittaessamme oli touhukas ja taitava äitini. 
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Hän paistoi vanhassa muuratussa leivinuunissa pullat ja piirakat, ”paperi-
lahnat” ja laatikot, vähitellen tekniikan apuvälineet otettiin käyttöön, säh-
köliesikin säästää emännältä monta huolta tulen sytyttämisessä. Ruokave-
temme on vieläkin kannettava kaivosta, jossa yleensä on riittänyt vettä. Tänä 
kesänä (-92) tapahtui kuivuminen. Muistin silloin Kannaksen-mökkimme 
lähdettä, joka ei koskaan kuivunut ja josta kuivina kesinä muukin kylän väki 
sai hakea vettä. 

Päivärytmimme oli melko perinteinen. Äitini oli entisajan ihminen. Hänen 
elämäänsä kuului aamukahvi kerman kanssa, aamiainen keskellä päivää, 
iltapäiväkahvi ja illallinen, joka tosin oli kevyenpuoleinen. 

Lapsia patistettiin vaihtelevalla menestyksellä töihin, useimmiten kitke-
mään. Äitini oli innokas puutarhaihminen, aikoinaan käynyt Tuunaansaaren 
puutarhakoulun. Eivät lapset kitkemistä erikoisesti rakastaneet, mutta mum-
mon sana oli laki. 

Vuonna 1955 saimme lisää tilaa, jolloin rakennettiin tupa ja uusi sauna. 
Vuonna 1969 tehtiin rannalle sauna takkatupineen ja entisestä saunatuvasta 
tehtiin kaksi lisähuonetta, joka olikin tarpeen kasvavalle perheelle.

Ruoka tiukilla

Ruokatalous oli hankalaa niukkoina sodanjälkeisinä vuosina. Äiti kävi Koso-
niemessä ”kerjäämässä” maitoa, tuli takaisin tyhjän hinkin kanssa ja hänellä 
taisi olla tippa silmässä. 

Saimme sitten sovittua maitotingin Heinikaisen vanhan emännän kanssa 
ja muistan elävästi ne pyöräilyretket maitoa hakemaan ja odottelut Heinikai-
sen (myöhemmin Vihkon kestikievari) vanhassa isossa tuvassa.

Kaupat olivat Ristiinassa harvassa. Muistan ”Kiäriäisen” kaupan ja toisen 
kaupan, jossa suolasillin ja yhtä suolaisen sianlihan ohella myytiin ampuma-
tarvikkeita (Liukkosen kauppa). 

Myöhemmin Osuusliike Savonseutu perusti kaupan Löytöön ja silloin oli 
helpompaa, tavarat saatiin jo mökin lähistöltä. Eihän nykyistä runsautta voi 
edes verrata silloiseen niukkuuteen. Ihmettelen, jos joku nykyään valittaa, 
niin monipuolista on palvelu nyky-Ristiinassa.

Kesä vedessä

Harrastuksemme mökillä olivat hyvin tavanomaisia. Mökkipalstamme 
maasto on hyvin epätasainen, joten mitään kenttää ei voinut ajatellakaan. 
Useimmiten oleskelimme rannalla, lapset vedessä, äiti laskemassa, ovatko 
kaikki päät pinnalla. 
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Kun ”vaija” rakensi uppotukeista lautan, niin siitä riitti iloa moneksi ke-
säksi. Siitä tönittiin toisia veteen ja hauskaa oli. 

Ensimmäisen veneemme isä tilasi Isonkiven Mikolta (Martikainen), tun-
netulta veneentekijältä Yöveden rannalta. Muistan kuinka uudenuutukainen 
puuvene eräänä kauniina kesäaamuna kolahti rantaamme. Mikko oli lähte-
nyt aamulla kello neljä itse soutamaan veneen perille, laittanut heinäsäkin 
takamuksensa alle ja soutanut monta tuntia. Ei ollut trailereita… 

Myöhemmin meillä oli perämoottoreita ja kerran oikein jalopuuvene 
ohjauslaitteineen, mutta sattui oikein sateinen kesä. Kun ei ollut venevajaa, 
möin koko veneen. En kestänyt katsoa sen pilaantumista sateiden kynsissä.

Ihmettelijöitä ulkomailta

Meillä ei ollut paljon yhteyksiä ulkomaailmaan, autokaan ei ollut vielä ylei-
nen kulkuneuvo. Muutamia ulkomaalaisia kävi, kuten eräs vävyni venäläi-
nen tuttava, joka ihmetteli ihmettelemästä päästyään sitä, miten suomalaiset 
elävät metsässä. 

Kesällä eräs englantilainen perhe oli niin ihastunut paikkaan, että olisi 
halunnut jäädä sinne ”forever”. Vieraiden vähyyteen oli syynä sekin, ettei 
haluttu rasittaa äitiäni, kun omaakin väkeä oli paljon. Kun lapsemme kas-
voivat, alkoi heille tulla kavereita milloin vesitse milloin pyörällä Mikkelin 
kautta.

Omissa oloissa

Kyläläisten kanssa emme olleet paljoa tekemisissä. Lähin naapurimme Sai-
ma Lokka oli ystävämme. Hän asui meiltä sillalle päin sopivan polun päässä. 
Hän oli puoleksi helsinkiläinen, puoleksi ristiinalainen. Hänen kotinsa täällä 
oli rakennusmestari Oskar Hallin kunnostama talviasuttava huvila vuodesta 
1934 lähtien. 

Hänen miehensä Armas Lokka, Valistus-kustannusliikkeen virkailija, 
kuoli. Rouvalle jäi huomattava omaisuus. Hän käytti rahojaan mm. siten, että 
lunasti Sillankorva-huvilan Halosilta ja lahjoitti sen mikkeliläiselle  
Anna-kodille. 

Saima Lokka piti 80-vuotispäivänään hienot juhlat ravintola Pietari Bra-
hessa. Sali täyttyikin hänen ystävistään. Kun hänen kuntonsa huononi, 
palveli sekä häntä että Salovaaran huvilan Alli Beata Niemeä Aune Plathan 
valmistamalla molemmille ruokaa. 

Siltavahti Kempin perhe oli myös lähimpiä ystäviämme Ristiinassa. Uu-
den sillan alle vuonna 1960 jäi pengerrettäessä siltavahdin koti eikä Kemppe-
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jäkään enää tarvittu. Heinikaisista tuli hyviä tuttuja ja vierailimme toistem-
me nimipäivillä. Joskus soutelimme vesistön yli Naaraniemeen, jossa asui 
Helmi Ylönen, entinen Sventon perheen apulainen.

”Herrasväkeä” vierastettiin

Sahalaiset vierastivat meitä ”Helsingin herrasväkenä” pitkään. Olikohan sii-
nä perua sota-ajan luokkarajoista? Nythän on tultu yli rajojen… Mutta sen 
verran ”herrasväkeä” oli äitinikin, että kun hän lähti kirkolle sunnuntaina, 
niin piti panna olkihattu päähän ja valkoiset hansikkaat käteen.

Vanhempani siirtyivät vuorollaan ajan rajan taak-
se ja saivat leposijansa Ristiinan hautausmaalla. Sit-
ten kun mieheni kuoli, tuntui hyvältä saattaa hänet-
kin Ristiinaan, koska siellähän me kaikki olemme 
kesäisin. Hänen hautajaisiinsa tuli linja-autollinen 
ystäviä ja tutkijoita Helsingistä.

Onnelaa on käytetty sekä kesällä että talvella. 
Paikasta on tullut koko suvun lomaparatiisi. Jo 
viides polvi kuluttaa sen luonnonmukaisia kallioita ja polkuja. Sinne kaikki 
kilvan rientävät harva se viikonloppu.

Onnelan poluilla haastattelijaa opasti 12.10.-92 opettaja Helena Kostiainen. 
Silloin maan peitti yllättäen satanut lumi. Totesimme, että lisärakennuksi-
neen entinen Tuukkasen torppa majoittaa 15 lomanviettäjää. Heille yhteinen 
ruoanlaitto- ja ruokailupaikka on alkuperäinen mökki, johon on 50-luvulla 
rakennettu lasikuisti (isoisä ja Taavetti Möttö). Helenalla ja Kyöstillä on hal-
lussaan vanhan harmaan ulkorakennuksen navetta. Se on sisustettu muka-
vaksi kesäkämpäksi. 

Yhteistä eri kämpille on runsas varasto kirjoja, joita myös käytetään. Vaik-
ka Onnela on ripoteltu pieniksi yksiköiksi metsään, kuulevat sen lomanviet-
täjät valtavirtojen sykkeen: Juurisalmen kapeikon vesiliikenteen sekä uuden 
sillan autojen äänet. 

Kalliorinta  
Kirsti Laakkonen (2011)

Isoäitimme Ida Heikkinen nukkui pois 1952. Koska mökki jäi tyhjilleen, sisa-
rukset päättivät myydä mökin Lyyli-siskolle. Hänestä tuli Kalliorinnan omis-
taja. Hän laitatti heti alkajaisiksi mökkiin uudet, nykyaikaiset ikkunat sekä 

Sahalaiset vierastivat 
meitä ”Helsingin herras-
väkenä” pitkään. Oliko-

han siinä perua sota-
ajan luokkarajoista? 
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aidan tontin ympärille siihen asti, mistä kyläläiset oikaisivat tontin läpi ko-
teihinsa.

Löydön saha oli silloin koko kyläyhteisön työllistäjä. Ihmettelin, miksi 
aitaa ei rakennuttu rajapyykkiin asti. Tätini vastasi topakasti: ”Pyykki pysyy 
siellä, missä on. Pääasia on, ettei tonttini ole enää läpikulkupaikka.” Vanha 
mökki ei kuitenkaan ollut enää talviasuttava vaan muistan, kuinka vesiäm-
päri jäätyi yöllä.

Vuosien saatossa Lyyli-täti sai ajatuksen rakentaa uuden mökin. Ajatus oli 
kuitenkin melko mahdoton, koska häneltä puuttui kokonaan säännöllinen 
kuukausipalkka. Hän toimi talvet matkaevankelistana Karjalan salomailla 
kiertäen talosta taloon ja piti hartaushetkiä kyläläisille. Hänellä oli valtava 
tuska sieluista, jotka eivät tunteneet Jeesusta Pelastajanaan ja Vapahtajanaan. 
Sieltä hän sai roposensa.

Hän oli tottunut turvaamaan kaikessa Jumalaan. Uutta mökkiä ajatellen 
hän kiersi kylää taloissa ja kertoi vaikean asiansa, asumisen vanhassa mökis-
sä. Hän rukoili ja laittoi ehdoksi, että jos hän saa rakennustarvikkeet, raken-
taminen voi alkaa. Määräpäivänä tuli tilallisilta 31 tukkia pihaan ja siitä se 
sitten alkoi.

Hän toimitti tukit Löydön sahalle, jossa tukit ajettiin laudoiksi. Tutut mie-
het hänen työkentältään tekivät koko mökin valmiiksi.

Kalliorinta on ollut monen väsyneen levähdyspaikka. Vieraskirja jäi kerto-
maan, kuinka monet saivat nauttia Lyyli-tädin vieraanvaraisuudesta. Ennen 
uskoontuloaan Lyyli-täti oli ollut niin sanotun herrasväen taloudenhoitajana. 
Kesäaikaan Lyyli-täti järjesti mökissä hengellisiä tilaisuuksia sekä joka kesä 
oli telttakokouksia viereisellä Savonseudun kentällä. Evankeliumin tarjonta 
oli hänelle kaikkein päällimmäisin asia.

Hänen testamenttinsa oli, että Kalliorinnan asukkaat palvelevat elävää 
Jumalaa, joka on kaikkein paras elämänsuoja ja turva joka päivä. 

Kirsti Laakkonen (os. Heikkinen) on omistanut Kalliorinnan vuodesta 
1985 lähtien.

YLIMMÄISENRINNE-RIVITALO
Seija Vartiainen (2011)

Rivitalohanke sai alkunsa kylällä ilmenneen asunto- ja päivähoidon tilan-
tarpeen seurauksena. Vitsiälän koululla 4.11.1990 pidettyyn kokoukseen oli 
kutsuttu kunnan eri viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä sosiaalityön ja päi-
vähoidon alueilta. Kokouksesta lähti kunnalle muistio, jossa painotettiin, et-
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tä päivähoitopalvelut tulee tarjota omalla kylällä, kerhotilojen tarve selvittää 
ja että myös koulun opettajat tarvitsevat asuntoja.

Suunnittelu lähti ripeästi käyntiin. Jo 28.9.1991 rakennuspiirustukset olivat 
valmiit ja rakentaminen alkoi. Rivitaloon tuli neljä huoneistoa, joista kunta 
varasi kaksi (toinen koulun opettajalle, toinen päivähoidolle) ja yksityiset 
kaksi (Raili Nikola ja Risto Oinonen, joka myi sen myöhemmin Vartiaisille). 
Rivitalo valmistui pikavauhtia, sillä se oli valmis jo keväällä 1992.

Sosiaalitoimi perusti toiseen kunnan omistamaan huoneistoon ryhmä-
perhepäivähoitokodin eli Veitikka-nimisen “ryhmiksen“. Siihen tuli kolme 
perhepäivähoitajaa ja 12 alle kouluikäistä lasta sekä neljä koululaista. Päivä-
hoitoon lapsia riitti aina siihen saakka, kunnes koulu lopetettiin ja sen myö-
tä alkoi myös ryhmiksen alasajo. Ryhmis lopetti toimintansa vuonna 2004, 
jolloin kaksi hoitajista siirtyi perhepäivähoitajiksi omiin koteihinsa ja kolmas 
jäi eläkkeelle. Syksyllä 2010 kylän viimeinenkin hoitaja siirtyi kirkonkylälle 
hoitajaksi päiväkotiin. Ennen ryhmistä kylällä oli päivähoidon tarve hoidettu 
kolmen perhepäivähoitajan avulla.

Seurakunta vuokrasi Vartiaisten omistaman huoneiston päiväkerhon 
käyttöön. Huoneistossa kokoontui päiväkerhon lisäksi nuorten kerhot, py-
häkoulu, äiti-lapsikerho ja myös muita seurakunnan toimintoja vuoteen 2000 
saakka, jolloin osake siirtyi Vartiaisten omaan käyttöön.

Vuonna 1997 kunta luopui toisesta osakkeestaan ja myi sen yksityiselle. 
Ryhmiksen lopetettua toimintansa vuonna 2004 kunta myi myös toisen osak-
keen, joten nyt kaikki neljä huoneistoa ovat yksityisessä omistuksessa.

VESIOSUUSKUNTA
Risto Teittinen (2011)

Löydön, Vitsiälän ja Sattilan alueilla pohjavedet painuivat talvisin alas ja 
veden puute vaivasi kyläläisiä. 1980-luvun puolivälissä Mikkelin läänissä 
tutkittiin haja-asutuksen vesihuoltoa, ja Löydön kylä oli yksi tutkimusalueis-
ta. Tuolloin vesiongelmat saatiin kirjattua, ja ajatus yhteisestä vesihuollosta 
kypsyi vuosikymmenen lopulla.

Kyläläisten vesihuollon turvaamiseksi perustettiin Löytö–Vitsiälä-vesi-
osuuskunta 25.11.1990 ja jo vuoden 1991 lopussa jäseninä oli 19 taloutta. 
Vuonna 1991 rakennettiin myös ensimmäinen noin sadan metrin syvyinen 
porakaivo Parikanniementien viereen ja vesiputkea yli 2000 metriä. Puhdas 
vesi virtasi kotitalouksiin loppuvuonna 1991.

Vuonna 1992 vesiputkea jatkettiin Parikanniemeen sekä aloitettiin Juuri-

85



salmen puolen rakentaminen, pumppaamo ampumaradalle sekä vesiputki 
Eskonniemi–Naaraniemi-alueelle. Myös Sokkalanmäen alueella aloitettiin 
vesiputken veto sekä vedenottamon rakentaminen. Molemmat uudet pump-
paamot otettiin käyttöön vuoden loppupuolella.         
(LS 7.5.2002) 

Vuonna 1993 verkostoa laajennettiin Löydön alueella ja vedensaannin 
varmistamiseksi verkostot yhdistettiin talven 1993–1994 aikana Löydönraitin 
pään kohdalla. 

Parin kiihkeän rakentamisvuoden jälkeen vedettiin henkeä. Vuoden 1996 
lopulla runkoputkea oli valmiina lähes yhdeksän kilometriä ja liittymiä 52. 
Valtatie 13:lle rakennettiin alikulkusilta vuonna 1999, minkä yhteyteen teh-
tiin varaus vesiputken vetoa varten. 

Vuosina 2002–2004 verkostoa laajennettiin Sattilan suuntaan, ja se liitet-
tiin pääverkostoon. Tässä vaiheessa putkiston pituus oli noin 35 kilometriä 
ja liittymiä lähes 70. Jo pidempään käytöstä pois ollut Sattilan pumppaamo 
poistettiin lopullisesi verkostosta vuonna 2010. Alkuvuonna 2011 osuuskun-
taan kuluu 73 taloutta.

Rakentaminen rahoitettiin pankkilainalla, osakkailta perityillä liittymis-
maksuilla ja vesi- ja ympäristöpiiriltä sekä Ristiinan kunnalta anotuilla avus-
tuksilla.

SEURAT, JÄRJESTÖT JA  
HARRASTUSTOIMINTA

Sattilan Erä  
Harri Sjögren (2011)

En mielelläni näkisi tikkua silmässäni, vaikka tässä vanhoja asioita muis-
telenkin. Elikkä Sattilan Erän taipaleesta vuosien varrelta. Nämä asiat ovat 
muistinvaraisia aika pitkälti koska senaikaisen sihteerin kotona ollut tuli-
palo tuhosi kirjanpitoa ja jonka jälkeen kaikkia pöytäkirjoja ei ole löytynyt. 
Onhan Sattilassakin metsästetty kautta aikojen, mutta 70-luvun lopullahan 
vielä käytiin paljon pyhän tienoilla naapureissa “mualimoo” parantamassa. 
Tällöin heräteltiin ajatusta oman porukan saamisesta Sattilaan. Tämä johtui 
pääasiassa siitä, etteivät kyläläiset päässeet osallisiksi hirviporukoihin. Mau-
no Torniainen, Tauno Torniainen, Seppo Lappalainen, ym. kävivät Porrassal-
men Eräveikoissa. Kalervo Kurki kävi Kunnarin porukassa.
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Pääasiassa Mauno Torniaisen ja Simo Nuutilaisen kanssa viriteltiin ajatus-
ta omasta seurasta. Tätä ajatusta kannustamassa oli voimakkaasti varsinkin 
Niilo Pettinen.

Päätettiin perustavasta kokouksesta 15.12.1978 klo 19, joka pidettiin Nouk-
kalassa. Paikalle kutsuttiin neuvonantajiksi Ristiinan Riistanhoitoyhdistyk-
sen Lauri Korpisalo ja riistapäällikkö Arvi Lintonen. Tupa oli täynnä kiin-
nostuneita, etupäässä miehiä. Yhteinen mielipide oli ettei haluta seuruetta, 
vaan rekisteröity yhdistys. Nimeksi päätettiin Sattilan Erä. Tässä muodos-
sahan päätökset porukassa ovat demokraattisempia kuin jonkun nimetyssä 
seurueessa. Seura rekisteröitiin seuraavana vuonna. Puheenjohtajaksi valit-
tiin Mauno Torniainen ja sihteeriksi Juhani Pöntinen. Maat saatiin hyvässä 
yhteishengessä Kumarilta, Leskiseltä ja Porrassalmen Eräveikoilta. Pohjoi-
nen raja sovittiin silloinen Mikkelin maalaiskunnan ja Ristiinan raja. 

Ensimmäinen johtokunnan kokous oli Päivälässä 4.1.1979. Seuraavaksi ko-
koonnuttiin Nyylässä 2.8.1979. Nylkypaikkana toimi Nyylän liiteri 3 vuotta. 
Sitten tuli haaveet seuran majasta ja paikasta. Keskeinen sijainti saatiin Jaak-
ko Kurjelta, aivan Sattilan tien varrelta. Kevättalvella 1982 pidettiin kylällä 
puutalkoot, johon talkoisiin veljeni sahasivat puut sopiviksi majaa varten. 
Seuraavana talkootapahtumana oli hiekanajo traktoreilla Puuskankankaal-
ta. Valutyöt olivat seuraavana vuorossa 2.5.1982. Se päivä oli jäänyt Jaakolle 
mieleen eräästä mukavasta tapahtumasta. Oravan Makelle syntyi sinä päi-
vänä tyttö, liekö ollut ensimmäinen? Majaan hankittiin myös kylmiö lihojen 
säilytykseen. 

Seuraava toimenpide oli tontin lohkominen seuran nimiin vuonna 2002, 
jonka toimitti Alpo Leinonen. Tehtiin 50-vuoden vuokrasopimus, jonka mak-
suna Jaakolle annettiin Sattilan Erän “ministeriön” myöntämä ”hirvineuvok-
sen” arvonimi sekä jäsenmaksuvapautusseuraavat 50 vuotta. Myös poltto-
puut ovat tulleet häneltä. Peijaiset on pidetty aluksi Raskissa, sitten Laasiassa 
ja sen jälkeen Heimarissa.

Kaikki tämä toiminta on liittynyt aika keskeisesti hirvenmetsästykseen 
sekä samalla sosiaaliseen kanssakäymiseen. Lupia on ollut vaihtelevasti 
vuosittain 2–10. Puheenjohtajan vaihdos Mauno Torniaisesta Kalervo Kur-
jeksi tapahtui 1994. Kotamäellä pidetyssä kokouksessa 16.2.2006 Jussi luopui 
sihteerin paikasta ja Harri Sjögren lupautui tilalle.

Seuralla on ollut mukana myös urheilutoimintaa, joista mainittakoon 
Mauno Torniaisen SM-mestaruus ampumahiihdossa, Taisto Torniaisen SM-
soudussa, Ampumakilpailut joka vuosi, koiranäyttelyihin osallistuminen, 
rallikilpailuihin osallistuminen toimitsijoina, pilkkikisoja, motocross Puus-
kankankaalla, rallikilpailut mahdollisesti talvella 2009 ja erämessuihin osal-
listuminen.
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Marttatyötä yli 60 vuotta  
Auli Liukkonen (1986), Seija Vartiainen (2011) 

Marttatyö Vitsiälän kylällä on aloitettu 16.4.1950, jolloin joukko naisia ko-
koontui perustamaan kerhoa Katri Sokan luo. Perustajajäseniin lukeutui 
Katrin lisäksi Eila Hulkkonen, Elina Puhakka, Lyyli Liukkonen, Aino ja Kert-
tu Manninen, Hilja Hämäläinen ja Kirsti Karimäki. Toiminta aloitettiin Eila 
Hulkkosen puheenjohdolla. 

Kerho on näinä toimintavuosina kokoontunut parin viikon välein talviai-
kaan. Kesällä ovat retket olleet näyttävintä toimintaa. Myöskin talkootyö on 
ollut kerhossamme vireää. Erityisesti kannattaa mainita eläkeläisille avunte-
kotalkoot. Parikanniemen lastenkodilla on kokoonnuttu parsintatalkoisiin ja 
keväällä on oltu viime vuosina kylätoimikunnan kanssa siivoamassa tien-
varsia. Toimintaan on sisältynyt myös hautausmaan siivoustalkoot. Koko 
33-vuotisen toiminnan ajan ovat juhlat kuuluneet vakiotoimintaamme ja mo-
nenlaiset kurssit ovat koonneet marttajoukon milloin minkin aiheen pohjalta 
saamaan virikkeitä 
ja valistusta. Useana 
talvena on kerhota-
paamisten yhteydes-
sä myös opiskeltu. 

Eila Hulkkosen 
lisäksi ovat puheen-
johtajan nuijaa hei-
lutelleet Katri Kyy-
rö, Anna Pöntinen, 
Elna Ylönen, kukin 
noin neljän vuoden 
jakson. Nykyinen 
puheenjohtaja on 
Seija Vartiainen, takanaan 18 toimikautta. Puheenjohtajan lisäksi ovat sihtee-
rit ja rahastonhoitajat hyvin tärkeitä toiminnan kannalta. Rahakirstun nyöre-
jä ovat pidelleet käsissään Elina Puhakka, Eila Hulkkonen, Aino Pemberton 
ja Eija Hämäläinen. 

Sihteereinä ovat kerhon toiminnan aikana pykäliä pöytäkirjoihin sorvail-
leet Helvi Junnila, Kerttu ja Aino Manninen, Katri Sokka, Leena Hämäläinen 
(os. Rahkola), Veera Tuukkanen, Leena Hulkkonen, Anja Hämäläinen, Kyl-
likki Rautjärvi ja vuodesta 1979 lähtien Aino Liukkonen. 

Täydentäessämme kyläkirjaamme vuonna 2011 voimme kirjoittaa jo 
Martta-toimintamme 60 vuoden taipaleesta, sillä viime keväänä toukokuus-
sa juhlimme täysiä vuosikymmeniä koko pitäjän Marttayhdistysten voimin. 
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Aikaisemmin Martta-kerhon nimellä kulkenut toimintamme on muuttunut 
yhdistykseksi. Toiminta ei ole juurikaan muuttunut miksikään, vaikka nimi 
muuttui Vitsiälän Martat ry:ksi. 

Edelleen meillä on talkoita, milloin minkälaisen asian tiimoilta. Siivoam-
me ympäristöämme ja toivottavasti pidämme jatkossa “omat raittimme ja 
pihamme” siisteinä. Jo vuosia sitten haastoimme Heimarin Martat, Allasjär-
ven maatalousnaiset ja Vitsiälän kyläseuran ja kaikki “kynnelle kykenevät” 
siivoamaan omien kyliensä tienvarret. Hyvin oli haastetta noudatettu kun 
Vitsiälän koululle kertyi yli 70 henkeä talkookahveille. Talkoolaisille oli 
myös arvontaa. Siivouksen jälkeen traktorin omistajat keräsivät teiden var-
silta täydet roskapussit ja kuskasivat ne kaatopaikalle. Nyt on jo aika ottaa 
homma uusiksi! 

Talkoilla pyrimme antamaan myöskin apua sinne missä kulloinkin on tar-
vetta. Pöytäkirjoja lukiessa tuli eteen, miten olimme olleet monena vuonna 
polttopuiden teossa iäkkäille ihmisille.

Suurin talkootyömme taitaa olla kuitenkin Savonia-hiihdon muonituk-
sessa vuosikymmeniä sitten, siihen tarvitsimme koko kylän väen mukaan. 
Hiihtäjiä oli muistini mukaan lähes tuhat, heille oli tarjolla mehut, kurkut ja 
rusinat. Mehua kului peräti 200 litraa. Kiirettä piti, että hiihtäjät saivat halu-
amansa välipalan. Hiihtoreitti kulki Parikanniemen lastenkodin pelloilla ja 
siellä oli myöskin meidän “muonituspaikkamme”. 

Entisiä pöytäkirjoja lukiessa sihteereille suuri kiitos mieliin painuvista 
huomioista esimerkiksi retken ilmapiiristä tai jonkun tapahtuman säätiedos-
ta. Erään vuoden vuosikertomuksesta selviää, miten ahkerat kuntoilijamme 
Raili ja Kylli joutuivat pyöräretkellään rekka-auton ilmavirran pyörteeseen 
ja kuinkas ollakaan niin toinen löysi itsensä tienpenkalta loukkaantuneena 
ja housut revenneenä. Kuntoutuksessa meni useita viikkoja. Rekka-auto ei 
huomannut onnettomuutta ollenkaan ja meni menojaan. 

Kyläseuran taloprojektin tiimoilta on ollut pari viime vuotta monenlaista 
puuhaa mm. muonituspuolella. Tuunasimme  yhdessä myöskin lakkautetun 
koulumme ikkunaverhoista persoonalliset verhot ja pöytäliinat kylätaloom-
me.  Olemme myös alkaneet elvyttää vanhaan aikaan maalaiskylissä ollutta 
rotina-perinnettä. Kun kyläämme syntyy vauva, niin kutsumme itsemme 
perheeseen rotinoille, jokainen vierailija vie perheelle jotain leivonnaista. 
Vierailemme perheessä tietenkin perheen suostumuksella.

Edelleen on toiminnassamme tärkeällä sijalla ns. Martta-illat tai nykyisin 
voisimme sanoa marttailusta. Kokoonnumme nykyisin pääosin päivisin, 
sillä suurin osa jäsenistämme on tällä erää eläkeläisiä. Sosiaalinen kanssa-
käyminen on askartelujen ja muun ohjelman lomassa meille eläkeläisille 
erittäin tärkeä toiminnan muoto. Toivoisimme myös ns. työikäisten esittävän 
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toimintaideoita, jotka heitä kiinnostaisivat ja sitä kautta tulevan tiiviimmin 
toimintaan mukaan. 

Emme toivo, että nuorille tulee sellainen tunne niin kuin eräs nokkela 
“nuori ajattelijamme” Aaro asian ilmaisi, kun häneltä oli kysytty mitä Martat 
tekevät: ”Ne istuvat pöydän ääressä ja juovat kahvia ja miettivät kenen luona 
seuraavan kerran juodaan kahvia.”

Pikku-Martta toimintaa Liisa Alanko pyöritti lähes kymmenen vuoden 
ajan. He valmistivat Liisan opastuksella tarjottavat aikuisille, jotka siivosivat 
Kartanon pihapiiriä keväisin. Mutta nykyiset lapset ovat kasvaneet jo niin 
isoiksi että pikku-Marttojen välipala- ja iltapalakurssi loppui. Uusia lapsia ei 
ole tullut mukaan.  

Koko Ristiinan kunnan Marttayhdistysten yhteistyötä on viritelty retkien 
ja haastekampanjoiden muodossa. Yhteisesti hankimme mm. Parikanniemen 
lastenkodille pöytäkangaspuut jo parikymmentä vuotta sitten. Toivottavasti 
saisimme yhteistyölle jatkoa.

Marttaliiton täyttäessä 100 vuotta neuloimme juhlavuonna syntyville vau-
voille pienen pienet sukat. “Martta-väreissä” tietenkin! Sairaalat jakoivat ne 
vastasyntyneille.

Tämän alkaneen vuoden (2011) käsityö on ollut 
Sotilaskotisisar-järjestön haastekampanja “Tun-
temattoman sotilaan sukat”. Tavoitteenamme oli 
neuloa 50 paria sukkia. Nyt niitä on jo 60 paria. 
Tästä kiitos kaikille sukkatalkoisiin osallistuneille 
jäsenillemme sekä myös teille ystävät ja sukulaiset. 
Yhteistyöllä homma hoitui! 

Sotilaskotisisaret lahjoittavat kudotut sukat 
jokaiselle tänä vuonna (2011) armeijaan tulevalle nuorelle. Yhdistyksemme 
on tarvinnut myös toimihenkilöitä, seuraavassa ovat ne, jotka ovat toimineet 
vuoden 1982 jälkeen, kuka lyhyemmän kuka pitemmän ajan.

Puheenjohtajina ovat toimineet Marja Paasonen, Pirjo Hines, Seija Varti-
ainen ja nykyinen puheenjohtaja on Liisa Alanko. Sihteerinä ovat toimineet 
Aino Liukkonen, Irene Teittinen, Arja Nieminen, Sari Teittinen, Pirjo Hines ja 
nykyinen sihteeri on Seija Vartiainen. 

Rahastonhoitajina ovat toimineet Eija Hämäläinen, Pirjo Parkkonen, Ire-
ne Teittinen, Seija Vartiainen ja tällä hetkellä rahoja vartioi Outi Airaksinen 
Lisäksi on ollut vuosittain mm. puutarha-, kunto-, terveys-, retki- ja nuoriso-
Marttoja aina tarpeen mukaan. 

Sotilaskotisisaret lah-
joittavat kudotut sukat 
jokaiselle tänä vuonna 

(2011) armeijaan tulevalle 
nuorelle. 
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Monien harrastusten kylä 
Seija Vartiainen (2011)

Omalla kylällämme on ollut ja on edelleen monia mahdollisuuksia harras-
taa. Kunta on pitänyt urheilukentän kunnossa, lanannut sen useaan ottee-
seen kesäisin ja talvella jäädyttänyt luistelukuntoon. Iltaisin pimeän aikaan 
on valotkin. Melkein joka ilta kentällä on luistelijoita ja kesäisin jalkapallon 
pelaajia. Latu on ollut monena talvena kirkonkylältä saakka kiertolenkkinä. 
Hiihtäjiä on ollut joka iltapäivä ja varsinkin viikonloppuisin lenkki on ollut 
ahkerassa käytössä. Kylältä löytyvät myös hyvät lenkkeilymaastot. 

Kansalaisopisto on tarjonnut vuosien saatossa monia harrastusmahdol-
lisuuksia. Muistan, kun kansalaisopisto tuli Ristiinaan ja alkoi levittäytyä 
myös tänne kylälle. Alkuvuosina oli matematiikassa joukko-oppia, ja koko 
kylä riensi opiskelemaan sitä ihmettä. Väkeä tuli niin paljon, että kurssilaiset 
oli jaettava kahdelle illalle. 

Tanhukurssi oli myös suosittu, ja meitä oli lähes 20 paria. Raija Auersalo 
kävi opettamassa meille tanhuja yli kymmenen vuotta. Kurssilaisten ikäja-
kauma oli yläasteikäisestä seitsemäänkymmeneen. Jokainen tanhusi oman 
jaksamisensa mukaan.

Englantia opeteltiin Leena Leistin opastuksella kymmenisen vuotta. Ope-
teltiin ilmaisemaan itseämme puhumalla, ei niinkään paneuduttu kieli- 
oppiin. 

Tutustuimme myös useiden eri maiden ruokiin vaihto-oppilaiden tai muu-
ten eri maista ja kulttuureista kiinnostuneiden henkilöiden opastuksella. 
Oli kalakurssi, sienikurssi, iltapalakurssi ja monia muita kursseja. Mieleeni 
on jäänyt eräs ”illanistujaiskurssi”, jossa opettelimme valmistamaan erilai-
sia dippikastikkeita. Myös dipattavat oli varattu, mutta Lemisen perhe oli 
käynyt hakemassa tuoreita maalaisruisleipiä. Niitä taisi olla 4–5 kappaletta. 
Lemiset sanoivat, että maistetaan, miltä tuore leipä maistuu eri kastikkeissa. 
Ja niin siinä kävi, että ei jäänyt kokonaista leipää kotiin viemiseksi. Ne meni-
vät parempiin suihin.

Käsityökurssi on toiminut vuosittain. Aina on ollut mielenkiintoista ”rätti-
työtä”, johon on kävijöitä riittänyt. Nykyisin opettajana toimii Margit Alatu-
pa. Kudonta jatkui käsityökurssin ohessa niin kauan kuin oli paikka, missä 
kangaspuut mahtuivat olemaan.

Kevätkaudella 2011 on meneillään digivalokuvauksen kurssi. Timo Särkkä 
on opastanut kurssilaisia. Tässä on vain pieni otos eri kursseista kylällämme. 
Toivottavasti tapahtumat ja kurssit jatkuvat.
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Harrastettiin ennenkin 
Reijo Hokkanen (2011)

Ennen sotia Löydön kylän harrastustoiminta oli vanhempieni kertomuksien 
mukaan vilkasta. Näytelmät ja kaikenlaiset sooloesitykset kiinnostivat esit-
täjiä ja katselijoita. Musiikista vastasi oma torvisoittokunta ja haitari-viulu-
rumpu yhtyeet. Äänentoistolaitteitahan ei juuri ollut, vaan musiikki esitettiin 
livenä. 

Toiminta pyöri lähes kokonaan Työväentalon ympärillä, olihan se melkein 
ainoa kokoontumistila kylällä. Koulu kun oli koulunkäyntiä varten eikä mi-
kään huvitalo. Työväentalo rakennettiin 1900-luvun alkupuolella talkoovoi-
min ja lahjoitushirsistä, jotka torpparit ja talonpojat lahjoittivat. Seinät tehtiin 
veistohirsistä, eikä niitä vuorattu kummaltakaan puolelta, vaan komeat 
hirret olivat ainakin 50-luvulla näkyvissä. Salin päätyseinässä olevan esiri-
pun takaa paljastui esiintymislava kulisseineen, ainakin kankaiset koivupuu-
seinät muistan erittäin hyvin. Ahkerasta käytöstä kertoo sekin, että sodan 
jälkeen lattiat täytyi uusia, koska ne alkoivat kulua puhki. Lattiat uusittiin 
koivuisesta ponttilaudasta ja asennettiin noin neliömetrin ruutukuvioihin, 
jotta tanssijat liukuisivat mahdollisimman paljon laudan pituus suuntaisesti 
ja luisto olisi hyvä. Erinomaisen liukkaan lattian sanottiin olleenkin. Työ teh-
tiin tietysti talkoilla, muistelen kymmenkunnan miehen puurtaneen monta 
iltaa lattian kimpussa.

Politiikka ei erityisesti näytellyt osaa kylän elämässä. Oltiin enemmän 
Löytöläisiä kuin oikeistolaisia tai vasemmistolaisia. Sodan jälkeen eräs muu-
alta muuttanut punatukkainen nuorimies yritti agiteerata, mutta ei siitä sen 
enempää innostuttu. Aikanaan agiteerajakin muutti muualle ja rauha palasi 
kylälle. Sodan aikana Työväentalo oli otettu armeijan käyttöön. Lähinnä se 
palveli rintamajoukkojen varusteiden välivarastona. 1945 armeija luovutti 
talon takaisin omistajilleen ja huvielämä saattoi alkaa.

Vuonna 1947 kesätansseja ajatellen rakennettiin talon viereen tanssilava, 
talkoilla tietysti. Lavaa ei koskaan katettu, vaan sateella tanssittiin talossa. 
Kesäisin tanssi-iltoina oli myös oheisohjelmaa, ainakin tikanheittoa ja voi-
mankoetuksia. Voittajille oli palkintoja, en vaan muista minkälaisia.

Sodan jälkeen ei ollut enää torvisoittokuntaa, mutta useampiakin hanu-
risteja paikkakunnalla oli. Esimerkiksi Viljo Martikan hanuri tahditti monen 
Löytöläisen jalkoja vuosien ajan. 

Aluksi iltamat olivat ohjelmallisia ja lopuksi oli tunti tanssia. Tämä oli kai 
kovan huviveron takia, ohjelmailtamat kun olivat verottomia. Joka syksyinen 
Osuuskaupan asiakkailleen järjestämä juhla oli kovasti odotettu ja melkein 
jokainen lähiseudun asukas otti osaa juhlintaan. Mikkelin teatterin näytteli-
jät esittivät näytelmiä, sketsejä ja kaikenlaisia hupiohjelmia. Ohjelmassa oli 
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myös elokuvaesityksiä, jotka koostuivat piirretyistä Mikki Hiiri-kuvista ja 
Ohukaisen ja Paksukaisen seikkailuista. Filmit tosin katkeilivat välillä. Mutta 
väliäkös hällä, silmät soikeina niitä tuijotettiin.

Työväentalolla ei ollut sähköä. Osuuskaupan kuorma-auton takapyörän 
taakse asennettiin generaattori, pyörä nostettiin ilmaan ja väliin viritettiin 
hihna. Auton moottori käyntiin ja niin saatiin sähköä filmikoneelle. 

Kovasti me pojat jännitettiin, että saadaanko laite toimimaan ja elokuvat 
katsottua.

Ainakin yhtenä vuonna oli ohjelmassa paikallisen vitsinikkarin kirjoitta-
ma eräänlainen riimikroniikka, jossa kyläläisistä esitettiin hyviä ja huonoja 
puolia, tosin enimmäkseen huonoja. Minusta ne olivat kateellisen ihmisen 
ironiaa. Kirjoittajaa ei jostain syystä uskallettu koskaan paljastaa.

Vuosien kuluessa huvitteluhalut vähenivät, ja kun tanssia alkoi olla muu-
allakin, etenkin kun Metsälinna rakennettiin, tilaisuudet vähenivät. Kiertäviä 
ohjelman esittäjiä kyllä oli yhteen aikaan paljon. Yleensä ne olivat ryhmiä, 
joissa oli taikureita, tanssiryhmä, sketsin esittäjä, laulaja ja pieni orkesteri. 
Yksi esittäjä on jäänyt erityisesti mieleeni. Voimamies, joka teki kaikenlaisia 
voimaa vaativia temppuja, muun muassa hampaillaan kiinni pitäen taivutti 
tuuman vahvuisen rautatangon mutkalle. Esityksen jälkeen Voimamies jätti 
väännetyn rautatangon meidän pihaan ja meni nukkumaan yöpaikkaansa. 

Velipojan kanssa menimme tutkimaan raudan aitoutta ja laitoimme kan-
gen toisen pään aidan nurkan alle. Kahteen Pekkaan vääntämällä saimme 
raudan jonkin verran suoristumaan. Tulimme siihen tulokseen, että Voima-
mies oli tosi vahva kaveri. Aamulla Voimamies tuli hakemaan tavaroitaan 
ja alkoi kiukkuisena kuulustella, kuka oli tangoa oikonut kylmänä. Emme 
uskaltaneet olla myöntämättä syyllisyyttämme, koska pelkäsimme hänen 
alkavan taivutella meitä solmuun. Onneksi Voimamies leppyi ja alkoi nau-
raa, kun olimme kertoneet, kuinka olimme ahertaneet tangon kimpussa. 
Sitten lähdimme oppaiksi, kun Voimamies halusi mennä sahan pajalle sepän 
kanssa laittamaan välineet kuntoon. Erosimme hyvinä ystävinä. Voimamies 
jatkoi kiertuettaan. Nimeä kun en varmaksi muista, käytän sen takia Voima-
miestä.

Ristiinan kuntaan saatiin sähköt 40 luvun lopulla. Sahallahan sähköt olivat 
olleet aikaisemmin.

Urheiluharrastukset kukoistivat sodan jälkeisinä vuosina. Pohjalaisen 
Reijo Pyörälän tultua paikkakunnalle monet lajit saivat vauhtia hänen innoit-
tamanaan.

Nyrkkeily oli yhteen aikaan erittäin suosittu laji. Työväentalolla oli harjoi-
tuksia iltaisin. Siellä sai nyrkkeilyhanskoilla tintata vastustajaa minkä kerke-
si, tosin siinä sai itsekin aikamoisia tällejä. Reijo Pyörälä asui naapurissa ja 
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kuljimme usein samaa matkaa. Häneltä opin, että huilata tarkoittaa Pohjan-
maalla kovaa kävelyä. Reijon muutettua pois paikkakunnalta, etenkin saliur-
heilu alkoi hiipua, kun ei tahtonut olla innostunutta vetäjää.

Uintikilpailuja ei kukaan järjestänyt, vaikka uimarantoja oli paljon. Juu-
risalmen sillan vieressä olevalla rannalla järjestettiin joka kesä uimakoulu. 
Pojat tietysti hyppäsivät sillankaiteelta. Kaikki eivät uskaltaneet, sen verran 
korkea silta oli.

Pesäpalloa pelattiin monesti sahan vieressä olevalla nurmikolla. Valitetta-
vasti pelit saivat ainakin hetkellisesti surkean lopun, kun poliisi takavarikoi 
pallot. Hyvien pallojen saanti oli lähes mahdotonta. 

Muutama kaveri keksi, että sahan varastossa seisovan vanhan henkilö-
biilin penkissä oli erinomaista kumipehmustetta ja tuumasta toimeen, pala 
eristettä suutarille, joka päällysti ne nahalla ja niin pojilla oli paikkakunnan 
parhaat pallot. Valitettavasti auton omistaja ei ollut samaa mieltä eristeen 
käytöstä ja ilmoitti poliisille. Pojat joutuivat erityistarkkailuun ja vähitellen 
asia unohtui.

Hiihtokilpailuja järjestettiin joka talvi. Sarjoja oli useampia, etenkin lasten 
hiihdot olivat kovasti mielenkiinnon kohteena. Palkintoina oli ainakin ho-
pealusikoita ja muita pieniä koriste-esineitä. Kerran tuli lasten kilpailussa 
kilpailijoiden välillä erimielisyyksiä, jopa siinä määrin, että tarvittiin van-
hempia erotuomariksi. No, asiat sovittiin ja kilpailua jatkettiin sovussa ja 
jalossa urheiluhen-
gessä. Hyppyrimäkiä  
oli useampia. Mutta 
ei niissä mitään suu-
ria kilpailuja käyty, 
paikallisia poikien 
välisiä vain. Kerran 
olin hiihtämässä 
sahalle päin ja lähellä Juurisalmen siltaa näin poikien rakentaneen suuren 
hyppyrin metsään lähelle rantapenkkaa. Lähtölava oli kiinnitetty korkeiden 
mäntyjen runkoon lähelle latvaa. Alastulorinne rantapenkassa oli aika jyrkkä 
päättyen Saimaan jäälle. Hetken aikaa pähkäiltyäni kiipesin ylös lähtöpaikal-
le. Yhtäkkiä sain päähänpiston laskea hyppyristä alas. 

En ollut huomannut, että mäen ladut olivat jäätyneet peilikirkkaiksi ja 
koko alastulorinne oli yhtä jääkenttää. Lähtiessäni liukumaan alas huoma-
sin vauhtia olevan aivan liikaa. Kevyesti ponnistamalla lensin tosi pitkälle. 
Varmasti mäkiennätys tuli loistavasti rikottua, mutta kaatumista en voinut 
millään konstilla välttää, kun tulin tasamaalle asti, että mäjähti.

En ehtinyt tai halunnutkaan laskea montako kuperkeikkaa heitin. Vähi-

Hiihtokilpailuja järjestettiin 
joka talvi. Sarjoja oli useampia, 

etenkin lasten hiihdot olivat ko-
vasti mielenkiinnon kohteena.
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tellen vauhti pysähtyi, taju palasi ja aloin tutkia, kuinka olin loukkaantunut, 
mutta ihmeekseni havaitsin, että nivelet olivat paikoillaan, eikä jäseniä ollut 
poikki. Mustelmia ja ruhjeita vähän joka puolella kyllä tuntui olevan enem-
män kuin tarpeeksi. Selvittyäni hengissä hyvän tuurin ansiosta, päätin lo-
pettaa mäkihyppyharrastukseni tähän, enkä ole sen jälkeen hyppyrimäkeen 
noussut edes katsojana.

Lasten kerhotoimintaa kylällä 
Seija Vartiainen, Outi Airaksinen (2011)

Vitsiälässä oli 80-luvulla alle kouluikäisiä lapsia lähes parikymmentä, joten 
sosiaalilautakunta päätti aloittaa kerhon. Perhepäivähoidonohjaaja piti ker-
hoa joka toinen viikko koululla. Seurakunta otti päiväkerhon toimintaan-
sa rivitalon valmistuttua ja kerho toimi siellä seurakunnan vuokraamassa 
huoneistossa. Raija Kontinen toimi kerhotätinä vuosien ajan ja hänen jää-
tyä eläkkeelle Mervi Kovanen ja Leena Letonsaari jatkoivat kerhoa toimin-
nan loppuun saakka. 90-luvun lopussa seurakunnan tiloissa kokoontui myös 
perhekerho eli käytännössä noin puolitusinaa äitiä lapsineen kerran viikossa 
aamupäivisin.

Äiti ja tyttö -kerho toimi yhtenä vuonna. Kerhossa valmistettiin nukeille, 
lähinnä barbeille, vaatteita sekä harrastettiin muita askarteluja. 4H-kerho toi-
mi koululla useita vuosia, mutta se loppui kävijöiden ja pitopaikan puutteen 
takia. 

Vitsiälän kyläkoulun ja ”ryhmiksen” lakkauttamisen jälkeen oli tarve 
koululaisten yhteiselle kerhotoiminnalle iltapäivisin. Vuosina 2006–2008 
järjestettiin entisellä Vitsiälän koululla iltapäiväkerho 1.–9.-luokkalaisille lää-
ninhallituksen ja kunnan rahallisella avustuksella. Kerhossa liikuttiin, tehtiin 
läksyjä, leikittiin ja tietysti syötiin välipalaa. 

Vuosina 2008–2010 kerho jatkui monitoimikerhona, joka kokoontui lopuk-
si vastavalmistuneella kylätalolla. Kerhon vetäjinä ja järjestäjinä ovat toimi-
neet muun muassa Salla Oinonen, Henrik Äijälä, Jaana Vartiainen ja Outi 
Airaksinen. Kerhotoiminnan kautta hankittiin urheiluvälineitä koko kylän 
käyttöön.
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Raviurheilua Sattilassa 
Kaj Närhinen (2011)

Ravihevoset ovat kuuluneet eläinlääkäri Jukka-Pekka Närhisen arkeen jo yli 
30 vuotta sekä työn että harrastuksen johdosta. Jukka-Pekka ja Maria När-
hinen muuttivat vuonna 1983 Sattilaan, ja silloin hevoset saatiin vihdoin 
omaan pihaan. Vuosien saatossa tilalle on rakennettu viiden hevosen talli, 
noin kahden kilometrin ajolenkki sekä erillinen ajosuora hevosten valmen-
nusta varten.

Enimmillään ajohevosia on ollut samanaikaisesti neljäkin, mutta useimmi-
ten työn alla on ollut yksi tai kaksi ajohevosta. Isän hevosinnostus on tart-
tunut perheen kaikkiin neljään lapseen, ja Kaj, Lotta ja Hanna ovat ajaneet 
raviajokortinkin. Hanna on ollut innokkain lapsista ajamaan ravilähtöjä ja 
etenkin monté-lähdöissä Hanna on ollut tuttu näky sekä omilla että vierailla 

hevosilla ratsastaen.
Vuosien saatossa Närhisen perheen 

menestys ravikilpailuissa on ollut 
luonnollisesti vaihtelevaa. Jukka-
Pekka on ehtinyt ajamaan jo yli 300 
ravikilpailua uransa aikana. 

Huippukohtina voidaan pitää 
Jukka-Pekan itse ajamaa V65-finaali-
voittoa tamma Fau Patrikilla talvella 
2000 Tampereella sekä perheen nuo-
rimmaisen Hannan valmentaman 
Debran osallistumista neljävuotiaiden 
tammojen Kasvattajakruunun finaa-
liin kesällä 2011  
Turussa. 

Varsojen kasvatus on Jukka-Pekalle 
mieluinen harrastus, ja vuosien 
saatossa varsoja on syntynyt jo toista-
kymmentä, joista suurimmalla osalla 

hän on itse ajanut kilpaa. Kaikki tähän mennessä ravikilpailuihin osallistu-
neet kasvatit ovat myös onnistuneet voittamaan. Viimeisten vuosien aikana 
hevosmäärä tilalla on pysynyt vakiona, mutta johtuen perheen naisväen 
innostuksesta ratsastusharrastukseen löytyy tilalta nykyään myös ratsuja ja 
niitä varten onkin rakennettu valaistu ratsastuskenttä.
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Savelan talli 
Elina Sjögrén (2011)

Savelan talli Ristiinan kunnassa, 
Sattilassa toimiva aktiivinen rat-
sastuskouluyritys. Tilalle muutet-
tiin Elinan “lapsuuden maisemiin” 
vuonna 2001 ja yritystoiminta aloi-
tettiin varsinaisesti vuonna 2004. 
Hevosmäärä ja tilan toiminta on 
kasvanut vähitellen. Vuonna 2011 
talli vastaa noin 30 hevosen hoidos-
ta. Savelan talli tarjoaa ratsastuk-
seen ja hevosten hoitoon liittyviä 
palveluja. 

Ammattimaista koulutusta tarjo-
taan sekä hevosille että ratsastajille 
ja myös hevosten omistajille. Talli 
on erikoistunut osaaviin suomenhevosiin ja poneihin. Opetuksen tavoitteena 
on tehokas oppiminen, jolloin myös oppilailta vaaditaan innostusta har-
rastukseen ja aktiivista osallistumista tunneilla. Tallimme kannustaa oppi-
laitaan kilpailemaan. Käytössä on osaavia alue- ja kansallisen tason este- ja 
kouluratsuja. Tallillamme on pienimuotoista suomenhevoskasvatustoimin-
taa. Tästä esimerkkinä oma kasvatti ratsukantakirjaori Savelan Hemuli. 

Opetuksesta vastaa ratsastuksenohjaaja Elina Sjögrén (Ypäjä 2006). Elinalla 
on takanaan myös hevosharrasteohjaajan tutkinto Ypäjältä, kasvatustieteen 
opintoja Tampereen yliopistosta sekä Nuori-Suomi -ohjaajan koulutus. Elina 
on myös IVK koulutuomari. Vuonna 2011 Elina jatkokouluttautuu ratsastuk-
senopettajaksi.
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LÖYDÖN SAHAN HISTORIAA
Ote kirjasta Löytölapset ja kadonnut saha (2002). Toimittanut Martti Vastela.

Karhun aika

Gustav Wilhelm Karhu (s. 1868) oli talollisen poika. Hän oli ky-
vykäs tukki- ja uittotöissä ja kohosi pian Kuusankosken tehtaan 
uittopäälliköksi ja metsien ostajaksi. Savon radan valmistuttua 
hän perusti kaupan Voikoskelle. Hän osti ja uudisti Tainakos-
ken myllyn 1891. Vuonna 1897 hän osti Löydön kartanon.

Seuraavana vuonna 1898 hän jo perusti kar-
tanon maille, Saimaan rantaan Löydön Sahan 
liikekumppaniensa Eleniuksen ja Osmonsa-
lon kanssa. Karhulla oli tuolloin jo lotjia ja 
höyryhinaaja. Saha oli perimätiedon mukaan 
aluksi tarkoitettu vain kotitarvesahaksi, jonka 
tukit oli aikomus hankkia pääasiassa Karhun, 
Eleniuksen ja Osmonsalon omista metsistä. 
Työntekijä- ja sahausmääristä ei ole tarkkaa 
tietoa.

Juseliuksen aika

Porilainen Fritz Artur Juselius osti sahan Karhulta vuosisadan alussa. Tark-
kaa vuotta ei ole tiedossa, mutta kauppa tehtiin ilmeisesti 1903 tai 1904. Sa-
malla nimi muutettiin Osakeyhtiö Löydön Höyrysahaksi.

Vuorineuvos ja valtiopäivämies F. A. Juselius oli Suomen suurimpia puu-
tavaran viejiä 1900-luvun alussa. Vuonna 1913 hän oli Suomen yhdeksän-
neksi suurin sahanomistaja. Hän perusti myös muun muassa Porin Puuvilla-
tehtaan ja Porin Tulitikkutehdas Oy:n.

Juseliuksen liikeperiaate oli muihin sahanomistajiin nähden poikkeuksel-
linen. Saha oli tarkoitettu olemaan paikallaan vain niin kauan kuin seudul-
la oli tukkeja saatavana edullisesti. Sen jälkeen koneet ja laitteet siirrettiin 
sinne, missä oli koskemattomia metsiä, Siksi itse saharakennus oli yleensä 
kevyesti ja halvalla rakennettu.

Kerrotaan, että Juselius ei koskaan itse käynyt Löydössä olevaa sahaansa 
katsomassa, sillä hänellä oli suurempia ja tärkeämpiä liiketoimia muualla. 
Sahan toiminnasta vastasivat paikalliset sahanhoitajat ja työnjohtajat, muun 
muassa J. Hakkarainen, W. Liljeström ja Uuno Aarnio.

Historiallisesta  sanomalehtikirjastosta 
löytyy tietoa Karhun ajasta: ”Höyrysa-
han rakentaa kauppias G.W. Karhu äs-
kettäin ostamansa Löydönhovin maalle 
Ristiinan pitäjässä.
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Juseliuksen ostaman sahan kokoa ei varmuudella tiedetä. 1910-luvun alus-
sa se oli kuitenkin jo kaksiraaminen ja kaksilinjainen keskisuuri saha. Työn-
tekijöitä oli keskimäärin 80 ja vuosituotanto noin 13000 kuutiometriä. 

Kesäisin saha kävi yleensä kahdessa vuorossa. 1920-luvulla Löydön Saha 
oli Ristiinan kunnassa suurin työnantaja. Saha ja työväki maksoivat yli puo-
let koko kunnan veroista. 1920-luvulla tukki muuttui lankuiksi ja laudoiksi 
suunnilleen seuraavasti:

Sahan rantaan uitetut puut nostettiin vorokkipelillä (yleensä pystyakse-
linen kelauslaite) ja myöhemmin myös kiramolla maihin. Sieltä ne ajet-
tiin hevosella sahalle. Sahan edustalla oli sortteeri, jossa tukit lajiteltiin. 
Alarepsikka ”hirtti” tukit kettingillä kahteen nippuun, ja ylärepsikka 
vedätti ne tukkivinssillä nippuina transporttia myöten ylös. Ylärepsik-
ka irrotti kettingit irti, ja tukit jäivät tukkisillalle. Sahuri työnsi lyhytvar-
tisella tukkihaalla puut raamisahaan, jossa ydinpuusta tuli lankkua ja 
molemmilta reunoilta lautaa sekä pintaa. Löydössä oli kaksi A. Ahlströ-
min Karhulan konepajan valmistamaa raamisahaa.

Apusahari ohjasi latvapäätä sahurin käskyn mukaan raamiin. Raamin 
jälkeen sekä lankut että laudat särmättiin. Kantinperämies oikoi lau-
dat ja lankut kanttarille kanttipöydälle. Kanttari eli särmääjä siirsi kant-
tisirkkelin terien väliä tarpeen mukaan, jotta lankusta tai laudasta olisi 
tullut halutun levyistä. 

Särmätyistä reunoista tuli rimaa, jonka rimanheittäjä katkoi sopivan 
mittaiseksi ja heitti rimavaunuun. Tyvikaappari katkaisi tyvet välivaih-
tomenetelmällä toimivalla katkaisusirkkelillä. Merkkaaja eli mittamies 
asetti latvapuolen oikeaan mittaansa katkaisupöydälle. Latvakaapparin 
apulainen lajitteli katkaistut päät: lyhyet pätkät polttopuuksi ja pidem-
mät päre- ja kimpiraaka-aineeksi. Nämä pinottiin rullavaunuun odotta-
maan päre- tai kimpisahausta. Kuormantekijä lajitteli käsin eripaksuiset 
ja -levyiset laudat ja lankut eri vaunuihin, joissa kärrääjät työnsivät lau-
dat lautatarhalle taaplattavaksi. Taaplari kantoi laudat olallaan tapuliin. 
Taaplarin olkapäällä oli apuvälineenä nahkainen kantotyyny. Taaplarilla 
oli myös nahkainen puoliesiliina eli förkkeli suojaamassa housuja.

Särmäyksessä syntyneitä rimoja käytettiin polttoaineena sahan höyrykat-
tilassa ja työläisten kodeissa. Niistä rakennettiin laituria sahan eteen, mutta 
suurin osa poltettiin hyödyttömänä niin sanotussa rimahelvetissä eli varta 
vasten tehdyssä polttouunissa.

Sahalla oli myös pieni höyläämö, jossa tehty höylätavara meni pääasiassa 
paikallismyyntiin. Eräässä lähteessä ilmoitetaan sahan vuosituotannoksi 
1920-luvun lopulla 5000 std (standarttia) eli noin 23400 kuutiometriä. 

Muiden lähteiden perusteella todellinen vuosituotanto lienee ollut noin 
4000 std. Vuonna 1928 sahan höyrykattila oli jo niin huonossa kunnossa, että 
se oli välttämättä uusittava. Juselius muutatti silloin voima-aseman kaksi-
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kattilaiseksi. Uudet voima-aseman rakennukset pystytettiin syksyllä 1928 ja 
sahalle hankittiin kaksi uutta höyrykattila Savonlinnan Lypsyniemen kone-
pajalta.

Juseliuksen kaudella lähes kaikki 
tuotettu sahatavara vietiin ulkomaille. 
Vain pieni määrä huonompilaatuista 
lautaa ja lankkua myytiin paikallis-
markkinoille. Puutavara vietiin ensin 
sahan hinaajilla Saimaan kanavan 
merenpuoleiseen päähän Juustilaan. 
Tämä hinaaja oli s/s Löytö. Juustilassa 
oli toinen sahan hinaaja, Löytö II, joka 
veti puutavaran Uuraan ulkosatamaan 
lotjilla. Näitä oli käytössä 4–5 kappa-
letta. Uuraassa oli Löydön Sahalla välivarasto, jonne puutavara pinottiin 
eli taaplattiin tapuleihin. Siellä oli ympäri vuoden työntekijät, jotka hoitivat 
lastauksen valtamerilaivoihin, ja puutavara kuljetettiin yleensä johonkin 
Euroopaan maahan.

Löytö-hinaaja veti myös tukkinippuja sahalle aina Partakoskelta ja Sulka-
valta asti. Kuorma pyrittiin tuomaan isona nippulauttana, mutta esimerkiksi 

Löydön Saha ja sen työntekijöitä 1920-luvulla. 
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Partakoskelta Löytöön on monta kapeikkoa. Näissä paikoissa kuorma jou-
duttiin purkamaan niin, että kapeikkojen läpi vedettiin aina yksi säie kerral-
laan. Sen jälkeen niput taas koottiin yhdeksi lautaksi ja hinattiin seuraavaan 
salmeen. Tukkilahti (Hankataipaleen lahti) oli jo silloin tukkinippujen väliva-
rastoalueena.

Sahatavara on ollut erittäin herkkää suhdannevaihteluille. 1920-luvun lo-
pulla alkoi laskukausi. New Yorkin pörssiromahduksen jälkeen lama tuntui 
Suomenkin teollisuudessa. Sahan tulevaisuus näytti epävarmalta, kun vielä 
kävi niin, että Juselius kuoli 7.2.1930 ja saha jäi Sigrid Juseliuksen säätiölle. 
Tukkeja ei enää ostettu lisää vaan vanhat varastot sahattiin vähitellen pois. 
Varsinainen sahaus päättyi lopullisesti 28.4.1931. Sahatun tavaran myynti- ja 
lastaustöitä jatkettiin vielä seuraavan kesän ajan, minkä jälkeen sahan toi-
minta oli täysin pysähdyksissä.

Työntekijöistä noin kymmenen pääsi eläkkeelle, mutta suurin osa jäi työt-
tömäksi. Yhtiön omistamissa asunnoissa asuneet irtisanottiin. 1930-luvun 
pula-aika ei luonut kovinkaan hyvää tulevaisuudennäkymää sahan entisille 
työntekijöille.

Reunasten aika

Käkisalmelaiset veljekset Kaarlo ja Yrjö Reunanen ostivat sahan Sigrid Juseli-
uksen säätiöltä 5.12.1935. Samalla nimi muutettiin takaisin Löydön Sahaksi. 
Reunasilla oli tuolloin Käkisalmen ja Laatokan sahat Käkisalmessa sekä kol-
me pienempää sahaa muualla Karjalassa. Kaupan mukana seurasi noin 17 
hehtaaria maata sahan ympäristössä. Seuraavien kymmenen vuoden aikana 
ostettiin noin viisi hehtaaria lisää maata sekä vuonna 1950 vesialuepalsta yk-
sityishenkilöiltä.

Käkisalmesta lähetettiin välittömästi sahanhoitaja, joka aloitti tukkien 
hankkimisen. Konemestari hankittiin lähempää Haukivuoren sahalta. Sa-
malla tehtiin myös välttämättömät huoltotyöt sahan käyttökuntoon saat-
tamiseksi. Maaliskuun 15. päivänä 1936 aloitettiin sahaus. Sahaa käytettiin 
täydellä kapasiteetilla koko kesän ajan. Elokuussa 1936 saha pysäytettiin 
korjaus- ja uudistusremontin vuoksi. Siihen mennessä oli sahattu 1277 std eli 
5970 kuutiometriä (1 standartti = 4,672 m³). Miltei kaikki kuljetettiin Uuraan 
kautta vientiin. Itse rakennus oli melko ahdas sekä ilmeisesti halvalla ja 
kevyesti rakennettu. Se purettiin syksyllä 1936 ja tilalle tehtiin uusi, pidempi 
saharakennus.

Samalla sahalle asennettiin rimahakkuri. Ennen ei rimoilla ja vajaakantti-
silla pinnoilla ollut juuri mitään rahallista arvoa, mutta nyt rimat silputtiin 
noin kahden sentin pituiseksi hakkeeksi, joka myytiin paperiteollisuuden 
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raaka-aineeksi. Hakkurin yhteyteen rakennettiin hakekuljetin, jolla syntynyt 
hake siirrettiin rantaan sahan ulkopuolelle varastoon. Sieltä se edelleen las-
tattiin kesäisin lotjiin vietäväksi paperitehtaille Joutsenoon ja Kaukopäähän.

Remontin yhteydessä hankittiin sahalle kolmas raamisaha. Toinen linja 
muutettiin kaksiraamiseksi ja sillä aloitettiin niin sanottu nelisahaus. En-
simmäistä raamia kutsuttiin myös pelkkaraamiksi. Tämä tarkoittaa sitä, 
että tukista sahattiin ensin sivut suoriksi ja siten syntynyt hirsi eli pelkka 
käännettiin 90⁰ kyljellään, minkä jälkeen se sahattiin laudoiksi ja lankuiksi. 
Näin saatiin tukeista noin 10 prosenttia aikaisempaa enemmän sahatavaraa, 
koska hukkarimojen määrä väheni. Enää ei tarvinnut särmätä ensimmäisen 
raamisahan sahauksista kuin vain laudat. Lankut sahattiin pelkasta toisessa 
raamissa.

Toinen linja jätettiin tässä vaiheessa vielä yksiraamiseksi. Tukkikuljetin, 
joka nosti tukit järvestä sahan sisään, uusittiin. Sen edustalla oli muusta ve-
sialueesta erotettu niin sanottu repsikka-allas. Se pidettiin talvellakin sulana 
jätehöyryn eli höyrykoneesta poistuneen höyryn avulla. Kylmimpinä talvi-
päivinä piti altaaseen laskea höyryä myös suoraan hyörykattilasta.

Kun remontti oli saatu tehdyksi, saha käynnistyi uudelleen keväällä 1937. 
Siitä lähtien saha toimikin yhtäjaksoisesti aina sotaan saakka. 1930-luvun 
lopulla saha kävi kesäisin kahta vuoroa. Työntekijämäärä oli yli sata ja 
vuosituotanto asettui 3000 std tienoille. Lähes kaikki sahatavara kuljetettiin 
proomuilla Uuraaseen ja sieltä edelleen ulkomaille. Reunaset myivät saho-
jensa tuotannon suoraan ulkomaisten agenttien välityksellä. Suurin osa meni 
Keski-Eurooppaan, mutta myös kaukaisempiin vientimaihin kuten Argentii-
naan ja Etelä-Afrikkaan.

Toisen maailmansodan syttyminen toi ratkaisevan käänteen Löydön Sahan 
historiaan. Vaikka itse sahaa vastaan ei sotien aikana suunnattukaan mitään 
sotatoimia, sahan toiminta kuitenkin pysähtyi talvisodan alkaessa. Työmie-
het joutuivat rintamalle, ja ulkomaankauppa loppui täysin. 

Sahan ainoat todelliset menetykset olivat yhden hinaajan jääminen Uu-
raaseen uuden rajan taakse sekä Uuraan sahatavaravaraston ja sen mukana 
1520 std:n menetys. Kun Karjala menetettiin, Reunaset muuttivat Löytöön 
asumaan.

Rauhan palattua maaliskuussa 1940 aloitettiin sahaustoiminta vähitellen. 
Kesällä oli jo sahaus täydessä vauhdissa. Sahatavaralla oli taas menekkiä, 
ja kotimaassa tarvittiin puuta rakentamiseen. Tuohon aikaan valmistuivat 
rakenteilla olleet sahan työläisille tarkoitetut asunnot. Taloja oli kuusi ja näin 
muodostuneen kylän nimi oli Koivula. Kansa kuitenkin alkoi käyttää nimeä 
Torala. Tämän kutsumanimen alkuperää ei tarkemmin tunneta. 
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Tuohon aikaan Löydön Saha oli Reunasten ainoa saha, kunnes he hankki-
vat Nurmeksen Sahan vuonna 1940.

Rauhaa ei valitettavasti kestänyt paljon vuotta kauemmin. Jatkosodan 
syttyessä tarvittiin taas miehiä rintamalle. Sahan toiminta häiriintyi, mutta ei 
pysähtynyt kokonaan. Saha seisoi välillä ja kävi aina silloin, kun työvoimaa 
oli tarjolla. Sahatavara myytiin aluksi kotimaahan, mutta sitä meni myös 
vientiin, etenkin Saksaan. Myös Saksan sotavoimille kirjanpidon mukaan 
myytiin puutavaraa. Kun Karjala vallattiin takaisin, palasivat Reunaset Käki-
salmeen. Siellä käynnistettiin sodassa säilynyt Laatokan saha.

Jatkosodan loppuvaiheessa Karjalan uudelleen menetys ei ollut yhtä 
yllätyksellinen kuin talvisodan jälkeen. Nyt ehdittiin Karjalasta evakuoida 
suurempiakin määriä omaisuutta. Löytöön tuotiin lotjilla ja rautateitse muun 
muassa Käkisalmessa sijanneiden sahojen koneistoa ja muuta irtaimistoa. 
Niitä varten rakennettiin sahan alueelle pari varastoa. Myöhemmin näistä 
joutui valvontakomissiolle tekemään selkoa sahan nuorempi johtaja Yrjö 
Reunanen. Komission määräyksestä piti palauttaa kaikki teollisuuslaitosten 
koneistot ja laitteet sylkykuppeja myöten, kertoo Yrjö Reunanen, joka joutui 
matkustamaan useasti kuulusteluihin Helsinkiin Hotelli Torniin.

Rauhan tultua jatkettiin työläisten asuntojen rakentamista. Vuonna 1945 
valmistui neljä taloa lisää ja sen kylän nimeksi tuli Päivärinta. Tästä kylästä 
käytettiin kuitenkin nimeä Sopula. Kun alueen muu väki oli antanut aiem-
min rakennetulle Koivula-kylälle nimen Torala, antoivat toralaiset vastavuo-

roisesti uudelle kylälle nimen 
Sopula. 

Rakennukset suunnitteli ja ra-
kennutti Reunasten luottohenki-
lö, rakennusmestari Antti Kuutti, 
joka oli paljon mukana myös 
sahan saneeraussuunnitelmissa 
ja toteutuksissa.

Sodan jälkeen palautui sahaus-
toiminta vähitellen normaaliksi. 
Työvoimaa oli saatavilla ja saha-
tavaralla oli kova kysyntä, kun 
Eurooppaa alettiin jälleenraken-
taa. Koska maan suurin puuta-

varan vientisatama oli menetetty, täytyi sahatavara viedä toisten satamien 
kautta. Kesällä sahatavara vietiin Mikkeliin hinaajien vetämillä lotjilla. Sieltä 
se lastattiin junaan ja kuljetettiin pääasiassa Haminaan, josta edelleen laivoil-
la ulkomaille. Lotjat olivat tylppäkeulaisia, ja ne oli rakennettu saha-alueen 
pohjoispäässä olevan Iisalmen lastauslaiturin vierellä.
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Talvella kuljetettiin puutavara maanteitse Mikkeliin. Koska tie Mikke-
liin oli mäkinen ja mutkainen sekä kuljetuskalusto heikohkoa, helpotettiin 
talvikuljetusta tekemällä suora ja tasainen jäätie. Se alkoi sahalta ja yhtyi 
Mikkelin maantiehen (nykyinen Porrassalmentie) Hietalahden kohdalla. 
1950-luvulla Löydön Saha hankki Pursialasta käyttöönsä lautatarha-alueen 
ja 1960-luvulla sahatavaraa alettiin kuljettaa suoraan maanteitse Haminaan.

Syksyllä 1950 pysäytettiin saha täydellistä remonttia varten. Sahaan uu-
sittiin toinen raami ja samalla purettiin vanha yksiraaminen, pienempi linja 
kokonaan pois. Hankittiin uusi särmäsaha ja entisen pienen hakekuljettimen 
tilalle rakennettiin betonipylväiden varaan uusi suurempi noin 80 metriä 
pitkä kuljetin.

Saharakennuksen päähän rakennettiin 15 x 30m kokoinen siipirakennus, 
jossa oli lajitteluosasto. Siellä laudat katkaistiin ja lajiteltiin. Tätä tarkoitusta 
varten ostettiin kaksi uutta katkaisusahaa. 

Vuonna 1951 ryhdyttiin myös rakentamaan uutta konttoria sekä paja- ja 
ruokatuparakennusta, joka sisälsi myös sosiaalitilat. Täysin uudistunut 
saha käynnistyi keväällä 1951. Kesän aikana rakennettiin vielä uusi palo- ja 
muuntaja-asema. Tuolloin sahausprosessi oli seuraava:

Repsikka työnsi tukit pitkittäin yksitellen transportin eli tukkikuljetti-
men piikkikolaan, joka veti tukin kourumaisessa kuljettimessa pelkka-
raamin viereen. Sahurilla oli ensin käsikäyttöinen pihtivaunu, jolla hän 
pystyi pyörittämään tukkia sopivaa asentoon. Myöhemmin vaunu oli 
istuttava ja pihtien kääntely tapahtui hydraulisesti. Sahurin apuna oli 
kirkas valaisin, jonka alapuolella oli varjolangat, jotka auttoivat tukin 
asettamisessa sahattavaksi niin, että siitä tuli mahdollisimman paljon 
virheetöntä hirttä.

Aluksi sahuri itse joutui myös vetämään haalla tukin vaunuun. Myö-
hemmin hänen tarvitsi vain nykäistä yläpuolelleen pingotetusta köy-
destä ja mekaaninen työntölaite tyrkkäsi tukin vaunuun. Pinnat 
putosivat hakkerikuljettimelle ja siitä suoraan hakehakkuriin. Pintalau-
dat jatkoivat matkaansa kuljettimella kanttarille. Sahattu pelkka siirtyi 
sivuttaiskuljettimella hajottajasahurille. Hajottajasahurilla oli samanlai-
nen varjolanka apunaan, kun hän työnsi pelkan hajottajaraamiin.

Hajottajaraamin jälkeen laudat ja lankut jatkoivat matkaansa lajittelu-
pöydälle kuljetinta pitkin. Hajottajaraamin takana tarvittiin kuitenkin 
apusahuri, joka erotti vajaakanttiset ja erotti ne sivuttaiskuljettimelle. 
Tämä kuljetin vei ne kanttarille. Kanttikoneelle ei enää tullut lankkuja, 
kuten aikaisemmassa prosessissa, vaan ainoastaan lautoja. 

Laudat jatkoivat särmäyksen jälkeen matkaansa kuljetinta pitkin lajitte-
lupöydälle. Rimat putosivat hakekuljettimeen. Lajittelupöydällä puuta-
vara kulki poikittain. Ensin laudat ja lankut joutuivat tyvikaappaukseen 
ja sen jälkeen kierukkarullat tyrkkäsivät ne pöydän toiseen reunaan lat-

104



vakaappaukseen. Tämän jälkeen laudat vedettiin rullavaunuihin, mutta 
lankut kulkivat myrkkyaltaan kautta (kesäisin) loppupäähän lajittelu-
pöytään, josta ne työnnettiin rullavaunuihin.

Lautatarhallakin oli jo suurempaa tavaraa varten taaplauskoneet, joten 
taaplareiden työtaakka keveni jossain määrin.

Vielä samana kesänä valmistui pieni moottorikäyttöinen veturi, jonka 
suunnitteli johtaja Yrjö Reunanen. Noin viisi vuotta myöhemmin rakennet-
tiin uusi veturi, jonka suunnitelmat oli laatinut Toivo Rahkola. Hän myös 
rakensi sen sahan korjauspajalla eli verstaalla. 

Veturi, jota myös pässiksi kutsuttiin, oli suurenmoinen apu rullavaunujen 
siirtelyssä, sillä varsinkin märkää puutavaraa täynnä oleva vaunu oli hyvin 
raskas miesvoimalla liikuttaa.

Investointeja jatketaan

1950-luvulla sahatavaraa olisi mennyt vientiin enemmän kuin sitä pystyttiin 
sahaamaan. Tulevaisuuden näkymät olivat hyvät. Siksi investointeja jatket-
tiin. Vuonna 1952 hankittiin sahalle dieselkäyttöinen Ferguson-traktori. Se 
viimeistään syrjäytti hevoset tukinajossa sahan alueella. Vuonna 1953 os-
tettiin uusi päähöyrykone ja generaattori. Höyrykone oli Hackmanin teh-
taalla käytössä ollut 430-hevosvoimainen Bellis & Morgom, joka tosin oli 
valmistettu jo vuonna 1933, mutta oli edelleen hyvässä kunnossa. Samalla 
muutettiin sahakoneita enemmän sähkömoottorikäyttöisiksi entisen valta-
akselivoimansiirron sijaan.

Pieniä parannus- ja uudistustöitä tehtiin koko vuosikymmenen lopun ajan. 
Sahan tulevaisuus näytti hyvältä. 1950-luvun viimeisinä vuosina hankittiin 
sahalle vielä tukkien kuorimakone. Aluksi se sijoitettiin vanhan lotjan pääl-
le sahan eteen. Kuorimakoneen käyttöönoton jälkeen tukit kuorittiin vasta 
tässä vaiheessa eli vähän ennen sahausta. Tätä ennen tukit oli kuorittu joko 
metsässä tai sahan tukkilaanilla.

Vuonna 1961 sahan eteen lahdelle rakennettiin koneellinen tukkien lajitte-
lulaitos. Samassa yhteydessä kuorimakone asennettiin pohjaan juntattujen 
tolppien varaan lajittelijan yhteyteen. Koska sahalla oli jo käytössä sähkö-
käyttöiset pintavirran kehittimet, oli mahdollista käyttää lajittelulaitosta 
myös talvisaikaan. Niillä saatiin aikaan alueella veden virtaus, joka piti 
lajittelualtaan sulana koko talven ajan.

Vuonna 1958 Reunaset jakoivat Löydön ja Nurmeksen Sahat keskenään 
niin, että Löydön Saha jäi Kallen ja hänen poikiensa omistukseen ja Nurmek-
sen Sahan osakkeiden enemmistö siirtyi Yrjölle. Tuolloin muutettiin Löydön 
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Sahan nimeksi Löydön Saha K. E. Reunanen & pojat. Sahan toimintaan ei 
muutos olennaisesti vaikuttanut. Löydön Sahan ja Nurmeksen Sahan yh-
teinen pääkonttori toimi yhdessä vuoden 1963 syksyyn, jolloin Nurmeksen 
sahan konttori siirtyi Mikkeliin. Edellisten vuosien uudistukset olivat vähen-
täneet hieman työvoiman tarvetta. Talvella sahalla työskenteli vähän alle sata 
henkilöä, kesällä parikymmentä enemmän.

 
Laskukausi ja Löydön Sahan viimeiset vuodet

Kaarlo E. Reunanen sairasteli vakavasti jo 1950-luvulla ja kuoli vuonna 1962. 
Silloin saha siirtyi kokonaan hänen pojilleen Juhani ja Reko Reunaselle. Sa-
malla nimi muutettiin jälleen ja siitä tuli Löydön Saha Reunanen & Reu-
nanen. Samoihin aikoihin alkoi sahateollisuuden laskukausi maailmalla. 
Yleismaailmallinen lamakausi kaatoi monta sahaa Suomessa. Löydön Sa-
hakin joutui taloudellisiin vaikeuksiin ja sahan toiminta lakkasi kokonaan 
syyskuussa 1966.

Työläisten asema ei onneksi ollut yhtä huono kuin 1930-luvun alussa. 
Pelloksen lastulevytehdas oli juuri perustettu Ristiinaan. Tiettävästi yksikään 
sahan entisistä työntekijöistä ei jäänyt pitkäaikaistyöttömäksi. Pelloksella 
riitti työtä puunjalostusalalla kokemusta omaaville.

Juhani Reunanen kävi neuvotteluja Pelloksen johtaja Aarnion kanssa 
Löydön Sahan myynnistä tai vuokraamisesta, mutta ne eivät johtaneet tu-
lokseen. Sahan koneet ja laivat myytiin. Muun muassa uusi kuorimakone ja 
höyrykone menivät Nurmekseen.

Sahan rakennuksista on jäljellä vain paloasema torneineen, pieni veturi-
koppi, höylätavarakatos sekä hakekuljettimen betonipylväät. Tietysti myös 
verstas-ruokatuparakennus ja konttorirakennus ovat entisen sahan raken-
nuksia, vaikka ovat olleet jo kauan yksityisessä asumiskäytössä.

Itse saharakennus paloi kesäkuuss 1987, ja Mikkelin vesi- ja ympäristö-
piiri raivautti alueen tasaiseksi 1990. Hanke perustui valtion rahoitusohjel-
maan vanhojen saha-alueiden raivauksesta, ja se toteutettii valtion, kunnan 
ja maanomistajan kustannuksella. Suur-Savon Sähkö purki ja vei pois ison 
muuntajarakennuksen sekä rakensi nykyaikaisen muuntajan lähistölle.

Nykyään puusto alkaa vallata vanhaa saha-aluetta. Vielä jäljellä olevan 
möljän (rimoista tehdyn laiturin) vähitellen maatuessa alkaa alkuperäinen 
ranta saada vanhan muotonsa takaisin. Maisema on jo nyt muuttunut niin, 
ettei satunnainen kulkija osaa arvata, että hänen katselemallaan rannalla on 
aikoinaan toiminut ja elänyt vilkas sahayhteisö.

Yksi aikakausi tämän alueen elämässä on siirtynyt historiaan.
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Sahan kupeessa
Marjatta Olkkonen (2011)

Löydön Sahalla Rauhala-nimisessä talossa asuivat äitini Vieno Wickströ-
min (os. Kyllönen) vanhemmat Maria (s.1884) ja Eemil (s.1884) Kyllönen. 
Avioiduttuaan he asuivat Sahan vuokra-asunnossa, mutta v. 1939 he osti-
vat Muinosen perheeltä Rauhalan. Heille syntyi kaksi lasta Vieno Maria 
(s. 1911) ja Sulo Valtter (s. 1912).

Maria oli taitava ompelija, ja kierteli mm. isoissa taloissa ompelemassa 
vaatteita. Eemil työskenteli Aarnion aikaan Löydön Sahalla ns. sahanaset-
tajana. Hänellä oli myöskin Merenkulkuhallituksen myöntämä pätevyys 
kuljettaa laivoja ja esim. kesäisin hän vei tavaraa Ristiinasta aina Uuraa-
seen asti. Hän oli taitava käsistään ja valmisteli itse erilaisia työkaluja. 
Nykyisin Rauhala on tyttäreni Merjan perheen kesäasuntona.

Löydön Sahan laivat kulkivat Saimaalla 
Reijo Hokkanen (2011)

Löydön saha toimi viime vuosisadan alusta vuoteen 1985 Ristiinan pitäjäs-
sä, noin 20 kilometriä Mikkelistä etelään. Varsinainen tuotantosahaus päättyi 
1965.

Laivat olivat tuttuja jokaiselle seudun asukkaalle, olivathan ne olennainen 
osa jokapäiväistä elämää sahan ympärillä. Ennen 50-lukua kaikki valmis 
sahatavara kuljetettiin proomuilla, samoin hake, jota saatiin tukin pinnoista 
ja rimoista. Hake kerättiin talviaikaan korkeiksi pyramideja muistuttaviksi 
aumoiksi odottamaan kevättä ja jäiden sulamista. Tukitkin tuotiin pääosin 
uittamalla, vain pieni osa rahdattiin lähialueilta talvella hevosilla. Joten siis, 
jos ei olisi ollut laivoja, ei olisi ollut sahaakaan.

Maihinnousualuksia muistuttavia L-tyypin proomuja oli kolme: Liisa, 
Leena ja Laila. Proomujen malli oli ilmeisesti aivan omansa, Löydön sahalla 
kehitetty. Proomut rakennettiin ja huollettiin sahan rannassa. Näillä kätevillä 
laatikkomaisilla aluksilla valmis sahatavara kuljetettiin Mikkelin satamaan, 
jossa se lastattiin rautatievaunuihin. Lonna ja Rauha olivat täysimittaisia 
Saimaan lotjia, ne oli vuokrattu hakkeen kuljetusta varten. 

Ennen sotaa sahalla oli ollut hinaajat s/s Löytö ja s/s Löytö 2.
S/s Tapola oli tervahöyry eli pikinytky, puinen lastilaiva, joita Saimaalla oli 

useita kymmeniä. Tapolan aikaisemmista vaiheista ei minulla ole mitään tar-
kempaa tietoa. Todennäköisesti sillä vietiin Saimaan kanavan kautta valmis 
tavara Viipurin satamaan. Kanavan sulkeuduttua alus jäi työttömäksi. Löytö- 
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yhtiö oli ostanut sen vuonna 1940. Sodan jälkeen noin vuonna 1947 se ilmes-
tyi sahan rantaan huonokuntoisena, eikä sillä enää kuljetettu lasteja. Tapolan 
sanottiin olleen hyväkulkuinen. Vuosien kuluttua siitä poistettiin kattila ja 
kone. Laivan runko makasi vuosia sahan rannassa pohjaan vajonneena.

S/s Niemelä oli pieni kaunis hinaaja, joka siirrettiin sodan jälkeen saman 
yhtiön Nurmeksen sahalle. Viimeinen muistikuva minulla on Niemelästä, 
kun jatkosodan alkaessa vein isälleni sotaan lähtökäskyn laivalle. Niemelän 
kohtalosta ei minulla ole tietoa. Ehkä se on jossain vaiheessa romutettu.

S/s Rito oli myös hyvin pieni höyrypursi, sen tehtävänä oli hinata proomu-
ja Löydön sahan ja Mikkelin sataman välillä. Viimeisen kesän se oli ammatti-
liikenteessä v. 1949. Nykyinen omistaja on Jyrki Reunanen.

M/s Veto oli pieni noin 80 kW tehoisella dieselmoottorilla varustettu hi-
naaja. Se oli ostettu v. 1950. Avonaisen takakannen takia, sitä voitiin käyttää 
vain lähiliikenteessä sahan lähellä, tukkilauttojen siirrossa ja proomujen 
hinauksessa Mikkeliin. Minne Veto hävisi, en tiedä, luultavasti myytiin, ehkä 
romutettiin?

S/s Hero tuotiin Laatokalta 1936. Sen runko oli jäänmurtoon suunniteltu, 
solakka ja murtajakeulalla varustettu. Tietojeni mukaan se rakennettiin pe-
lastusalukseksi. Kansirakennelmia ei voinut kauniiksi sanoa, ne oli tehty ko-
vaan käyttöön meren myrskyihin. Laiva oli suhteellisen voimakas ja nopea 
n. 200 IHV tehollaan. Löydön saha vuokrasi aluksen vuodeksi 1945 Ensolle 
ja se hinasi tukkilauttoja Saimaalla. Löydön sahan käytössä sillä liikennöitiin 
2–3 kuukautta kesässä tukkilauttoja hinaten.

Minä näin sen viimeksi seisomassa sahan laiturissa v. 1954 syksyllä.
Erkki Riimalan kirjan mukaan Etelä-Suomen Sukellus Oy myi Heron Nep-

tun yhtiölle 1919. Reunanen osti vuorostaan Heron v. 1928 Neptun yhtiöltä 
ja siirsi sen Laatokalle. Vuonna 1936 hinuri tuotiin Löytöön. Loppu siitä tuli 
60-luvun alussa kun siitä riisuttiin kone ja kattila. Runko oli vielä kymmenen 
vuotta myöhemmin sahan rannassa. Minne runko joutui on yhä hämärän 
peitossa.

S/s Koivuniemi ostettiin Löytöön v. 1948 Kotkasta. Sillä liikennöitiin yhden 
kesän aikana Löydössä. Teholtaan Koivuniemi oli n. 90 IHV. Siihen tehtiin 
iso kattilaremontti talvella 1949. Minäkin naputtelin viikon ajan suolaa pois 
kattilan sisältä, aikamies kun ei sopinut pujottautumaan miesluukusta si-
sään. Kattilan tuubit vaihdettiin ja suola hakattiin tulipesän päältä ja siderau-
doista pois. Myös kone kunnostettiin perusteellisesti. Remontin jälkeen alus 
siirrettiin Nurmeksen sahalle hinaamaan tukkilauttoja.

S/s Olavi hankittiin Löytöön v. 1937 Viipurista. Olavi oli todellinen työ-
myyrä. Sillä liikennöitiin aina, kun jäätilanne salli. Pääsin ensimmäisen 
kerran mukaan v. 1946, kun Olavi lähti viemään niputuskalustoa Partakos-
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kelle. Perillä lauttoja kootessamme ajoimme karille ja kivenmurikka kiilautui 
potkurin ja rungon vähiin. Usean tunnin aherruksen jälkeen miehistö on-
nistui irrottamaan kiven ja pääsimme kotimatkalle. Sinä kesänä siinä olivat 
vielä alkuperäiset koneet. Vuonna 1947 talvella Olaviin vaihdettiin kattila ja 
kone, sekä sähköä kehittävä turbogeneraattori. Koneen teho oli 80 IHV:tä. 
Olisi saanut olla vähän enemmän, mutta tälläkin tultiin toimeen.

Miehistöä oli kahdeksan henkilöä: emäntä, päällikkö, konemestari, pe-
rämies, koneapulainen, lämmittäjä ja kaksi kansimiestä. Syksyllä, kun oli 
vähemmän ajoa, miehistöä oli vain päällikkö, konemestari ja lämmittäjä. 
Saattoi tulla pitkiä vuoroja, jos ajot sattuivat peräkkäin. Yli vuorokaudenkin 
pituisia työjaksoja tehtiin. Silloin väsymys tahtoi käydä ylivoimaiseksi ja va-
paan koittaessa uni maittoi. Minut palkattiin 17.4.1951 lämmittäjäksi Olaviin, 
kun olin sitä mankunut isältä ja sahanhoitajalta.

Työ oli vuorotyötä: 6 tuntia töitä, 6 vapaata, joka käytettiin lepäämiseen, 
jos ei sattunut halkojen ottoa polttoaineeksi. Halkojen lastauksen miehistö 
suoritti yhdessä, jolloin vapaavuoroa ei ollut. Halot lastattiin laivan kannelle 
korkeiksi pinoiksi tai sitten “konttiin“.

Lämmittäjä teki niin sanottua konemestarin vuoroa, joka oli klo 6–12 ja 
18–24. Konemestari ei juuri konehuoneessa käynyt vahtien aikana, lämmit-
täjä hoiteli itsenäisesti lämmityksen ja koneen käytön, samoin tekivät toisen 
vuorot hoitava koneapulainen. Vapaapäiviä piti olla yksi viikossa, mutta 
kiireisimpänä aikana niitä ei voinut pitää, vaan ne maksettiin  
rahana.

Tukkilauttoja hinatessa laivan rinnalle kiinnitettiin pieni proomu eli “kont-
ti“, joka oli lastattu täyteen halkoja. Olavi kulutti n. ½ kuutiota tunnissa kui-
via puita. Halot oli varastoitu rannoille yleensä tukkilauttojen niputuspaikan 
lähelle tai sitten sahan rantalaiturille.

Noin huhtikuun puolivälissä miehistö kokoontui ja aloitti laivan kun-
nostuksen kesää varten. Kattilat, koneet ja muutkin laivan rakenteet puh-
distettiin ja maalattiin tarpeen mukaan. Se oli aina juhlava hetki, kun tuli 
sytytettiin kattilaan ja savu alkoi pöllytä piipusta. Paine kattilassa nostettiin 
vähitellen kymmeneen baariin. Kattila katsastettiin ja koneita käytettiin 
laiturissa tarkkaillen, että kaikki on kunnossa. Laiva oli talven jälkeen herän-
nyt elämään, siellä oli lämmintä ja kotoista. Vappuna alkoi kesäkausi, silloin 
ajettiin Mikkelin väylä auki. Jos vähäisiä hauraita jäitä vielä oli, ne murtuivat 
helposti. Kyytiin tuli sahanhoitaja ja joku muukin pomomies sahalta, mutta 
johtajista ei kumpikaan koskaan. Illalla tultiin takaisin, pomomiehet jonkin 
verran juhlamielellä.

Höyrypilli puhalsi ilmoille oman säveleensä. Jokaisella laivalla oli oma 
äänilajinsa, josta tarkkakorvainen tunnisti laivan näkemättä sitä. Kapeissa 
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väylissä alukset antoivat äänimerkkejä toisilleen, yleensä ensin äänimerkin 
antanut kulki ensin ja toinen odotteli vuoroaan. Monenlaiseen viestintään 
ihan käyttökelpoinen väline, siihen aikaan kun ei radiopuhelimia vielä ollut.

Juurisalmessa oli kääntösilta, jossa oli kiinteä aukko tukkinippujen uittoa 
varten ja avattava aluksille. Siltavahtina toimi pariskunta, joka asui pienessä 
punaisessa mökissä sillan vieressä ja oli aina töissä kesäkautena. Mahtoi olla 
välillä hankalaa, kun useampi alus sattui kulkemaan yön aikaan salmen läpi. 
Kun alus lähestyi siltaa ja puhalsi pitkän yhtäjaksoisen vihellyksen, siltavah-
ti meni ja sulki järeillä puomilla ajotien molemmin puolin siltaa, avasi sillan 
lukituksen pitkästä vivusta kääntämällä ja sen jälkeen veivasi pitkävipuises-
ta käsipyörästä sillan auki ja niin laivat pääsivät kulkemaan. Aluksen men-
tyä ohi suljettiin silta ja jäätiin odottamaan seuraavaa kulkijaa. 

Tukkiniput piti uittaa kiinteästä aukosta. Yleensä kuormat jaettiin jo Pyö-
rösalmen takana ja tuotiin salmien läpi pitkinä jonoina kaksi nippua rinnak-
kain.

Löytö-yhtiö osti pääosan tukeista Sulkavalta, enimmät Lohikoskelta ja 
Partalan saaresta. Arkinen aherrus alkoi, kun alkukesästä kävimme viemässä 
niputuslaitteen Sulkavalle ja keräilemässä tukkilauttoja yhteen paikkaan ni-
putettavaksi. Myöhemmin, sitä mukaa kun nippukuormat valmistuivat, kä-
vimme hinaamassa tukit sahalle. Tukkiniput hajotettiin lautoiksi eli pyräiksi 
sahan läheisillä lahdilla. Pitkin kesää lautat hinattiin lajitteluun, josta tukit 
joutuivat sahan kuljettimille. Välillä veimme valmiin tavaran lotjia Mikkelin 
satamaan. Keväällä alkoivat hakekuljetukset Kaukopään kartonkitehtaalle 
Imatralle. Toisinaan kävimme Savonlinnassa tai Joensuussa, siis työmaana 
oli koko kaunis Saimaa.

Joka vuosi syyskuisena sunnuntaina tehtiin marjanpoimintaretki johonkin 
Saimaan saareen. Kaikki sahalaiset olivat tervetulleet mukaan. Vähintään 
kolmisenkymmentä henkilöä olikin aina matkassa. Suomen lippu liehui pe-
rässä ja tunnelma oli korkealla, kun Olavi suuntasi Yövedelle päin Ne olivat 
odotettuja, hauskoja matkoja, marjasaaliin määrästä en oikein tiedä.

Joskus innostuttiin ajamaan kilpaa muiden samaan suuntaan menevien 
laivojen kanssa. Eräs tapaus on jäänyt tarkemmin mieleeni. Olimme tulos-
sa Olavilla Pälkeenselältä Löytöön päin, kun s/s Mikkeli, joka oli Saimaan 
nopeimpia kaksikerroksisia matkustajalaivoja, sattui ajamaan samaan 
suuntaan. Kilpa-ajohan se siitä kehittyi. Höyrynpaine maksimissa koneesta 
otettiin kaikki saatavissa oleva teho irti, syöttämällä piiskaventtiilillä höyryä 
suoraan matalapainesylinteriin teho kasvoi noin 10 prosenttia. Olavi ei ollut 
kaikkein nopeimpia laivoja, keskikastia paremminkin. 

Kun kaarroimme rinnakkain Kangassaarta ohittaen Olavin ollessa si-
säkaarteen puolella, kippari päätti hiukan oikaista päästäksemme edelle. 
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Saaren eteläpään kohdalla Olavin perä hyppäsi ylös ja laiva keinahti pahasti, 
mutta ei siinä vauhtia hiljennetty, vaan jatkoimme matkaa ja tulimme sahalle 
rinnakkain Mikkelin kanssa. Satamassa tutkimme pohjaa, mutta ei mitään 
vaurioita näkynyt. Järven pohjalla oli kaiketi kova hiekkapenger mihin jy-
säytimme.

Karille ajoimme harvoin, vaikka ajelimme paljon virallisten väylien ulko-
puolella, lahden jos toisenkin perukoilta tukkilauttoja keräillen. Päälliköt 
olivat taitavia, koko elämänsä Saimaan vesiä seilanneita ikämiehiä. 

Odotusaikoina luettiin kirjoja ja lehtiä. Oli meillä joitain soittopelejäkin, 
mutta ei oikein hyvää soittajaa sattunut miehistöön. Korttia pelattiin, mutta 
ei suurista rahoista, sellaisia 10 pennin leikkipelejä ne enimmäkseen olivat. 
Emäntä laittoi niin hyvää ruokaa, kuin silloisista tarvikkeista sai. Kävimme 
ostelemasta taloista maitoa ja perunoita, kaupasta muut tavarat. 

Vihanneksia ei siihen aikaan juurikaan käytetty, kaalia, herneitä ja porkka-
noita tietysti keitettynä. Emännät olivat usein hieman vanhempia henkilöitä, 
kippareiden mielestä, kun nuorista naisista tahtoi olla kaikenlaisia ongelmia.

Yleensä kesäpäivät olivat lämpimiä ja kauniita, silloin kelpasi olla laivan 
miehistöä. Etenkin avonaisia tukkilauttoja hinatessa voi seurailla sahaseu-
dun elämää. Sahalla oli vilkasta, savu kiemurteli piipusta ja höyrypilvi pöl-
lysi konehuoneen katolta, koneessa ei ollut lauhduttajaa vaan koneen läpäis-
syt höyry puhallettiin taivaalle. Energiasta ei ollut puutetta, sillä sahanpurua 
riitti. Pieni veturi työnteli lautalastissa olevia vaunuja pitkin lautatarhaa 
lävistäviä ratoja. Työntekijät hääräsivät alueella taaplaten ja lastaten sahan 
tuotteita lankkuja ja lautoja. Tukkien sortteerilla, jonne olimme matkalla, 
lajiteltiin tukit koon mukaan. Sahan työntekijöitten asuntoja oli Saimaaseen 
laskevan rinteen yläosassa. Kylässä näkyi vilkasta liikehdintää – lapset kir-
mailivat pihoilla ja pyykkiä leviteltiin kuivumaan. 

Lilluimme eteenpäin pienimmällä mahdollisella teholla. Avointa lauttaa 
täytyi vetää hyvin varovasti, etteivät tukit karanneet puomin alitse eivätkä 
näreistä tehdyt puomilenkit katkenneet. Nippukuormien puomeissa käy-
tettiin ketjulenkkejä, jotka kestivät kovaakin vetoa. Mutta eivät hyvät ilmat 
aina hellineet miehistöä, vaan syksyn edetessä ja kylmän sateen piiskatessa 
olot muuttuivat välillä ankeiksi. Syysmyrskyjen riepotellessa Saimaata oli 
hakelotjien hinaus Kaukopään tehtaille aikamoista riepottelua. Pieni hinaaja 
keikkui aallokossa ja vesi löi partaan ylitse. Usein vesi- tai räntäsade heiken-
si näkyvyyden lähes nollaan, mutta koskaan ei jääty sään huonouden takia 
menemättä lotjien kanssa. Tukkikuormia vedettäessä jouduttiin kyllä välillä 
menemään tuulensuojaan, etteivät kallisarvoiset tukkilautat olisi hajonneet 
aallokossa ja tukit levinneet ympäri Saimaata.
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Uskon nähneeni kaikki mahdolliset säät, mitä Saimaalla yleensä on, kuu-
laat keväiset päivät, valoisat lämpimät kesäyöt ja syysmyrskyt räntäsatei-
neen, mutta kaikki ne ovat kokemisen arvoisia. Talven lähestyessä ja järvien 
jäätyessä laivat huollettiin talvikuntoon ja ne jäivät seisomaan kevättä odo-
tellen.

Eräänä syksynä jäidentulon aikaan veimme sahatavaraproomun Mik-
keliin, jossa jo oli toinen proomu purettavana. Junavaunujen pulan takia 
purkaminen viivästyi ja jäät alkoivat vahvistua. Puinen proomuhan ei kestä 
vetää, jos on vähänkin kiintojäätä. Proomujen vihdoin tyhjennyttyä kiintojää 
ulottui koko matkalle Löytöön asti. Teimme pienen koematkan Olavilla Mik-
kelin sataman lähellä ja totesimme, että jäät olivat aivan liian kovia puisille 
aluksille, jotka olivat paljon leveämpiä kuin hinaaja. Päällikkö Johan Björn 

soitti johtajalle, että emme saa 
aluksia ehjänä kotiin, joten voi-
taanko jättää proomut talveksi 
Mikkelin satamaan. 

Hero-hinaaja kulki kovaa, se oli 
eräiden arvioiden mukaan Saimaan 
nopein höyrylaiva.

Konttorilla ryhdyttiin miet-
timään, mitä tehdä. Johtajan 
ja sahanhoitajan tiedusteltua 
Heron konemestarin Vilho 
Hokkasen arviota siitä, kuinka 

nopeasti s/s Hero, joka oli huollettu talvehtimista varten, olisi valmis läh-
töön, ja saatuaan vastauksen, että vuorokauden sisällä, päättivät lähettää 
Heron Olavin avuksi. Olavin päällikölle ilmoitettiin, että odottakaa, apua 
tulee. Heroon oli koottu pikavauhtia miehistö, minut komennettiin tulemaan 
linja-autolla Löytöön auttamaan Heron koneiden kasaamisessa. Ei kestänyt 
kauan kun suljimme kattilan mutaluukut ja kiristimme putkien avatut lai-
pat, sitten palokunnan pumpulla vettä kattilaan ja lämmitys voitiin alkaa. 
Konetta kasasimme koko päivän, laakerit piti tarkistaa ja sylinterien kannet 
kiristää. Miesvoimin paaksaamalla pyöritettiin konetta ja voitelu saatiin 
toimimaan. Toinen porukka haalasi kuivia halkoja bokseihin. Herossa oli 
tilava konehuone, joten isompikin porukka saattoi touhuta yhtä aikaa. Oli 
kiire, koska oli kova pakkanen ja jäät vahvistuivat koko ajan. Lähtökuntoon 
alus saatiin ennätysajassa, kymmenessä tunnissa. Entinen pelastuslaiva 
pääsi alkuperäiseen tehtäväänsä, auttamaan pulassa olevia. Alus lähti noin 
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klo 17 aikaan sahan satamasta päällikkönä Toivo Härkönen ja konemestari-
na Vilho Hokkanen, toisena lämmittäjänä tämän kirjoittaja, toisena oli Olli 
Jokinen. Hero ajoi vauhdilla Mikkeliin ja teki samalla leveää väylää jäähän. 
Proomujen lastien purkaminen kesti vielä vähän aikaa, mutta sitten hinaajat 
kytkettiin rinnakkain ja proomut perään lyhyen vaijerin päähän. Kotimatkal-
le lähdettiin myöhään pimeässä yössä.

Sitten alkoivat vastoinkäymiset. Heron sähködynamo rikkoontui ja laiva 
meni pimeäksi, myös kulkuvalot. Valonheittäjäkään ei tietysti toiminut. Rin-
nakkain kuljettaessa valot saatiin Olavin verkosta ja niin mentiin hiljaisella 
vauhdilla Mikkelin kapeaa satamaväylää, jonka Hero oli käynyt puhdista-
massa. Voimaahan meillä olisi ollut kovaankin vetoon, mutta puisia proo-
muja piti varoa. Annilan selkä oli kuitenkin umpijäässä, ja Heron tekemä 
väylä jäätynyt kiinni. Jäät vahvistuivat tosi nopeasti, ja Heron oli lähdettävä 
avaamaan väylää. Laivojen irrottua toisistaan, Heroon jäi ainoaksi valaisi-
meksi pieni myrskylyhty konehuoneeseen ja taskulamppu konemestarille, 
mutta hyvin pärjättiin. Hämärässä konehuoneessa tulipesän liekkien loimu 
heijastui siron koneen kiiltävinä välähtelevistä kiertokankeista ja luistimien 
epäkeskoista, jotka tekivät omaa säännöllistä kuviotaan. Vaikka kone työs-
kenteli täydellä teholla ei kuulunut juuri muita ääniä kuin höyryn vaimea 
suhina sen kulkiessa venttiilien ja lauhduttimen läpi. Lämmittäjät mättivät 
ripeästi halkoja isoon uuniin. Meitä oli normaalista poiketen kaksi lämmit-
täjää. Heron kattila oli jostain syystä mitoitettu hieman pieneksi ja laiva oli 
raskas lämmittää. Mutta nyt meillä oli kuitenkin kuivia, hyvin palavia halko-
ja, joten höyrynpaine pysyi maksimissaan. 

Muistoihini on jäänyt se juhlava näky, kun Hero kiiti täydellä vauhdilla 
pimeässä syysyössä ilman kulkuvaloja, kipinät savupiipusta pöllyten kuin 
mikäkin aavelaiva, avaten leveää väylää kirkkaaseen syksyiseen teräsjäähän. 
Kymmenen sentin vahvuinen jää murtui paukkuen keulan leikatessa sitä 
kevyesti. Käydessäni kannella ihailemassa laivan menoa minusta näytti, että 
koko Pähkeenselän jääkansi keinui Heron tehdessä jyrkkää käännöstä pala-
takseen Olavin ja proomujen luo. Tarvittaessa Hero kulki kovaa. Se oli eräi-
den arvioiden mukaan Saimaan nopein höyrylaiva. Asiasta puhuttiin, mutta 
virallisia mittauksia ei koskaan tehty.

Tämä taisi olla ainut kerta, kun muistan sahan laivojen työskennelleen yh-
dessä. Tällä tavalla vuorotellen hinauksen ja väylän avaamisen kanssa tulim-
me yöllä kotisatamaan. Proomut kiinnitettiin talvehtimispaikoilleen ja hinaa-
jat omaan laituriinsa. Proomuihin oli tullut vain vähäisiä vaurioita, joistain 
kohdin oli terva kulunut pois ja valkoinen puu tullut näkyviin. Tämä taisi 
olla s/s Heron viimeinen palvelus Löydön sahalle. Seuraavana päivänä alkoi 
hinaajien talvikuntoon varustaminen. Molemmat laivat jäivät seisomaan ja 
odottamaan kevättä. 
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Heron virallinen teho oli 178 IHV Vuokrakäytössä asiasta tuli erimielisyyt-
tä vuokraajan kanssa ja tehot tarkistettiin. Vuosi oli 1945. Jos Heron vanhat 
paperi löytyisivät jostain niin tehomittauspöytäkirjat varmaan myös. Ensim-
mäinen näkemäni indikointipiirros oli näiden papereiden mukana.

Vuonna 1954 marraskuun alussa minun tuli aika jättää jäähyväiset s/s Ola-
ville Savonlinnan Laitaatsillan telakalla, minne Olavi jäi talveksi korjauksia 
varten. Samalla Löydön sahakin jäi taakse ja yksi jakso elämästäni vaihtui 
toiseksi.

S/s Olavi jatkoi sahan palveluksessa vielä vuoteen 1959, jonka jälkeen siitä 
poistettiin koneet. Olavi oli paljolti samannäköinen kuin Koivuniemikin. Nyt 
Olavi on huvialuksena, perusteellisen muodonmuutoksen läpikäyneenä, 
Kuopion seudulla. Samoin m/s Koivuniemi palvelee moottoroituna huvi-
aluksena Kuopiossa. Joku oli mennyt purkamaan höyrykoneen pois ja laitta-
maan dieselmoottorin tilalle. Ulkoapäin alus näyttää hyvin entisöidyltä. 

Laivojen miehistö joutui tekemään kaikenlaisia laivoihin liittyviä huolto-
töitä etenkin syksyllä, hinaustöiden alkaessa vähetä. Vaikka työt sujuivatkin 
yleensä hyvin sattui välillä pieniä kommelluksiakin. Kerron pari tapausta. 
Vuoden 1954 syksyllä nostimme Vetoa möljälle. Nostovaiheessa alus nousi 
liian pystyyn ja haalausvaijeri katkesi juuri pahimpaan aikaan.

Seurauksena oli, että Veto sukelsi perä edeltä laiturin viereen pystyyn, 
vain keulaa jäi näkyviin metrin verran. Hetken tuumailun jälkeen Hero ja 
Olavi siirrettiin Veton molemmille puolille ja väliin nostettiin palkki johon 
talja kiinnitettiin. Meillä oli niin hyvä tuuri, että saimme koukun osumaan 
Veton hinauskoukkutelineeseen, joten nostimme aluksen pinnalle ja pump-
pasimme sen tyhjäksi. 

Saman tien vedimme Veton maihin kannattelemalla sitä perästä. Muistan 
hyvin sen, että moottori oli poistettu ennen nostoa, joten se ei kastunut.

S/s Riton loppu oli tavanomainen. Laiva oli seisonut jo ainakin kolme 
vuotta sahan laiturissa. Eräänä päivä kuljin Riton ohitse ja sain ajatuksen 
käydä ihailemassa sen pientä höyrykonetta.

Istuin konehuoneen penkillä tutkien koneen rakennetta, silloin huomasin 
laivan pohjassa koneen vieressä pienen vesinoron ja kun hieraisin sitä, alkoi 
siitä suihkuta reilusti vettä. Lähdin ilmoittamaan konemestarille vuodosta, 
Mietittyään asiaa mestari käski minun lyödä puutappi reikään. Minä etsin 
rannalta katkenneen puoshaan varren ja vuolin siitä kartiomaisen tulpan 
jonka vasaroin reiän tukkeeksi. Vuoto lakkasi, mutta vettä oli jo niin paljon, 
että ajoimme s/s Olavin Riton viereen ja Olavin keskipakopumpulla tyhjen-
simme Riton pilssin tyhjäksi.

Parin viikon kuluttua saimme määräyksen purkaa Ritosta kattila ja kone 
pois. No tuumasta toimeen. Haimme ison A-pukin laiturille Riton viereen, 
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toiselle puolelle siirsimme tervahöyry Tapolan, joka tuettiin vaijereilla tiu-
kasti maihin kiinni. Riton päälle nostettiin paksu hirsi jonka arveltiin kes-
tävän kattilan paino. Kansirakeiden purkamisen jälkeen kone nostettiin 
miesvoimalla pois, mutta kattilaa varten tarvittiin iso talja. Taljan avulla 
hilasimme kattilaa ylös ja taakan alle ladoimme lankuista ristikon sitä mukaa 
kun kattila nousi. Kattila olikin melkein laiturin tasalla kun nostohirsi katke-
si ja kattila putosi alas. Mutta ei siinä kuinkaan käynyt, olihan meillä puuris-
tikko alla ja Tapola tiukasti kiinni laiturissa. Haalasimme kattilan poikittain 
maihin ja varastoon koneen ja muiden varusteiden viereen. Johtaja Reuna-
nen kävi vielä itse varmistumassa, että olimme ottaneet kaiken arvokkaan 
tavaran pois. Riton runko oli vielä muutaman viikon sahan laiturissa kunnes 
romukauppias kävi sen ostamassa. Mennessämme seuraavan kerran Mikke-
liin proomua viemään otimme Riton rungon Olavin viereen ja veimme sen 
Hallan telakan viereiseen laituriin. 

Nyt minua ihmetyttää se, että säilyneiden kolibrilaivojen luettelossa maini-
taan Riton kaikkien osien olevan tallessa. Jos näin on, niin silloin Reunasten 
on on täytynyt ostaa runko takaisin omistukseensa. Missä osat ovat? Sahan 
rantavarastot on purettu jo aikoja sitten.

Näinä vuosina seuraavat henkilöt vastasivat laivojen kunnosta ja liiken-
nöinnistä: Sahanhoitajana oli Vilho Karimäki, tosi herrasmies ja hyvä sahan-
hoitaja. Päälliköt ja konemestarit vaihtuivat, he toimivat tarpeen mukaan eri 
laivoissa ja sahalla.

Laivojen päällikköinä toimivat Johan Björn ja Toivo Härkönen. Kone-
mestareina olivat Vilho Hokkanen, Lauri Väänänen, Tenho Vastela ja Erkki 
Lamppén.

Löydön Sahan laivat kulkivat Saimaalla vastavirtaan
Reijo Hokkanen (2011)

 
50-luvun vuosina s/s Olavilla riitti hinattavaa Löydön sahan toimesta, jopa 
kiireeksi asti. Eräänä vuonna, mahtoi olla -51 syksyllä, valtion ruoppaaja oli 
syventämässä Pyörösalmen väylää.

Väylätyö valmistui, ja ruoppaaja piti siirtää talveksi Pielisjokeen Joensuun 
yläpuolelle. Hinauksesta neuvoteltiin usean viikon ajan, enkä enää lopulta 
uskonut sen toteutumiseen. Reissusta olin kyllä kovasti kiinnostunut. Olin 
vasta viisitoistavuotias, mutta työskentelin lämmittäjänä; sellainen oli siihen 
aikaan mahdollista. Neuvottelut edistyivät. Hinaajia ei syksyllä enää ollut 
paljon saatavissa, ja niin Olavi sai tehtävän hoitaakseen. Meillä oli vielä täysi 
miehitys, koska töitä oli riittänyt. Korean sota oli kuumimmillaan, ja suoma-
laisilla sahoilla meni hyvin.
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Lastasimme halkoja täyden kansilastin, ja lähdimme katsastamaan hinat-
tavaamme. Ruoppaaja oli syvässä uiva neliömäinen laatikko, jonka päälle 
oli rakennettu vinssit ja korkeat kauhalaitteet. ”Aikamoinen rotisko”, oli 
kipparin mielipide. Jo muutaman kilometrin matkalla meille selvisi, ettei 
hinaustyö ollut kaiken helpoimpia. Useaan kertaan vaijerin paikkaa ja pi-
tuutta muuttamalla saimme hinattavan kulkemaan hinaajan perässä kiemur-
telematta. Tosin aina kapeikkoihin tultaessa vaijeria oli lyhennettävä hyvin 
lyhyeksi, jotta ruoppaaja pysyisi väylällä. Oletettua hitaampaa matkanteko 
kuitenkin oli. Saatuamme hinauksen vakautettua Louhivedellä matka alkoi 
kuitenkin edistyä, ja etappi toisensa jälkeen ohitettiin. 

Kuljimme Väätämönsalmen ja Puumalanvirran kautta Vekarasalmeen, 
jotka olivat kaikki tuttua tutumpia merkkipaaluja. Savonlinnaa lähesty-
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essämme aloimme varustautua vaikeuksiin, 
sillä Kyrönsalmessa oli kuulemma nyt paljon 
vettä, ja vastavirta kova. Saavuttuamme lin-
nan alapuolelle katselimme veden pyörteitä, 
ja arvioimme mahdollisuuksiamme. Päällikön 
ja konemestarin neuvonpidon päätyttyä läh-
dimme yrittämään, eihän siinä muukaan autta-
nut. Virta olikin väkevä ja Olavin voimat eivät 
millään tahtoneet riittää, vaan ruoppaaja pyrki 
ajautumaan väylältä pois, päin Olavinlinnan 
kallioita. Onneksi halot olivat kuivia mänty- 
ja kuusen latvuksista tehtyjä, tällaiset halot 
sopivat parhaiden Olavin lämmittämiseen, ei 
niinkään koivuhalot. Usean tunnin ajan taiste-
limme virran voimia vastaan. Paine kattilassa 
tiukasti varoventtiilin puhallusrajassa pääsim-
me pikkuhiljaa eteenpäin. Koneesta otettiin taas 
kaikki teho irti, kuten usein tehtiin, tehoa kun 
oli vähänlaisesti. 

Onneksi Olavin kattila oli mitoitettu tar-
peeksi suureksi ja höyryä riitti, etenkin näin 
hyvillä haloilla lämmitettäessä. Lopulta Olavi 
sai kiskottua vastahakoisen hinattavan virran 
yläpuolelle ilman vaurioita. Sillatkin oli avattu 
sopivasti. Olimme helpottuneita, olisihan ollut 
noloa, jos Olavi olisi joutunut haaveriin nimik-
kolinnansa kanssa. Vaikein osuus matkasta oli 
nyt kuitenkin suoritettu. Haukivesi oli melkein 
tyyni ja matka jatkui leppoisasti kohti pohjoista 
syksyisessä hämärässä En ollut aikaisemmin 
käynyt täällä, olihan minun laivaurani vasta 

alkutaipaleella, vaikka olinkin ollut laivoissa isän mukana monet kerrat jo 
pikkupojasta lähtien. Illalla lähestyimme Joensuun kaupunkia. Pimeällä 
satamaan tultaessa on aina oma tunnelmansa, oli kaupunki tuttu tai outo. 
Olen sen jälkeen tullut moniin satamiin, mutta tämä on jäänyt ehkä parhai-
den muistoihin. Syyspimeältä Saimaalta tultaessa kaupunki loisti valaistuna, 
kuin hohtava koru, tasainen kaupunki näytti todellista suuremmalta. Kiin-
nityimme ruoppaajan kanssa satamaan odottamaan aamua. Jotkut miehistä 
päättivät juhlistaa kesän päättymistä Seurahuoneella, olihan matka tämän 
kesänä viimeinen täydellä miehistöllä. Minä lähdin tutkimaan kaupunkia. 
Eihän pienessä kaupungissa lopultakaan paljon nähtävää ollut. Aikani ka-
tuja käveltyäni palasin laivalle. Päällikkö ei ollut mennyt maihin ollenkaan; 
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hän väitti olleensa Joensuussa aivan tarpeekseen. Vanha tervahöyrykippari 
olikin varmaan kiertänyt kaikki Saimaan kaupungit moneen kertaan. Puolen 
yön aikaan juhlijatkin palasivat laivalle ja painuivat nukkumaan. Aamulla 
miehistö heräsi virkeänä, juhlijatkin, oli nimittäin kunnia-asia, että pohmeloa 
ei näytetty eikä huonoa oloa valitettu. Päivän valjettua vedimme ruoppaajan 
Pielisjokea vastavirtaan jonkin matkaa ja jätimme murikan, kuten olin alka-
nut sitä nimittämään, ankkuriin odottamaan työtehtävien alkamista.

Tehtävä oli suoritettu ja s/s Olavin kotimatka alkoi. Se joutuikin nopeas-
ti, olihan Olavi kohtalaisen hyväkulkuinen hinaaja. Polttopuita oli kulunut 
taakan raskauden ja Kyrönsalmessa virtaa vasten taisteltuamme, laskettua 
enemmän. Halot alkoivat käydä paluumatkalla vähiin, boksit olivat melkein 
tyhjät Savonlinnaan tullessamme, mutta ei meillä hätää ollut. Löytö-yhtiö 
osti paljon tukkeja Sulkavalta ja siellä oli tukkipuiden latvoista tehtyjä halko-
ja varastossa. Lastasimme Partalansaaresta Joenpää-nimisen talon laiturilta 
täyden lastin hyviä halkoja. Halot oli kannettava sapilailla eli kahdella riulla, 
joiden päälle halot ladottiin aikamoiseksi kasaksi. 

Näin tehtiin usein lastattaessa halot suoraan hinaajan kannelle, kottikärry-
jä eikä kärräystielankkuja pidetty mukana, ne olivat eväskontissa, jota käy-
tettiin vain tukkilauttoja kiskottaessa. Toisinaan halot jouduttiin hakemaan 
rannasta keluveneellä, laituriahan ei aina ollut halkoplaanin vieressä, eikä 
laiva päässyt matalaan rantaan. Tässä laiturissa olisimme viihtyneet kauem-
minkin, talossa kun näkyi olevan useampikin nätti tytär, mutta kippari oli 
tosikko ja patisti armotta lähtemään heti kun halot oli saatu lastatuksi.

Tulipaloja ja niiden sammuttajia 
Reijo Hokkanen (2011)

Sahalaitoksethan ovat olleet kautta aikojen paloherkkiä, niin vielä nykyään-
kin. Löydön sahakin tuhoutui 80-luvun lopulla tulipalossa. En tunne ta-
pahtumia, mutta minusta on hyvä, että kunniakas taival päättyi komeaan 
juhannuskokkoon.

Sahalla oli oma palokunta, joka suojeli vuosikymmenien ajan tehokkaasti 
sahaa ja lähiympäristöä. Ristiinan kunnan palokunta oli varsin vaatimaton  
eikä siitä ollut apua. En ainakaan muista, että kunnan palokunta olisi kos-
kaan käynyt Löydössä. Sahan palokunnan muodosti noin kymmenen nuorta 
miestä, jotka toimivat vapaaehtoisesti eivätkä muistaakseni saaneet mitään 
korvauksia harjoituksista tai sammutustyöstä. Palopäällikkönä toimi sahan 
konemestari. Sammutustöihin ottivat osaa kaikki, jotka saapuivat palopai-
kalle ja kykenivät sammutustyöhön.

118



Sammutuskalustoa ei paljon ollut, vain yksi moottoriruisku ja siihen 
letkuja. Lisäksi oli hakkuja, kirveitä, paloämpäreitä ja käsiruiskuja. Lautatar-
halla oli jokaisen tapulin nurkalla tynnyri, joka oli kesäaikana täynnä vettä 
ja tynnyrin päällä kartiomainen paloämpäri. Sahan liian matalan piipun 
takia lähiympäristössä oli kesällä pieniä palonalkuja, mutta ei niistä koskaan 
isompaa roihua tullut vaan ne sammutettiin alkuunsa. Muutama uhkaava-
kin palo sattui, mutta taidolla ja hyvällä onnella ne saatiin hallintaan ennen 
kuin ne riistäytyivät suurpaloiksi.

Vuotta en tarkkaan muista, 50-luvun alkua se kuitenkin oli. Olin matkalla 
Iisalmen laiturille lautatarhan läpi kulkevaa lankkurataa ja lähestyin Vintta-
kuuriksi kutsuttua varastohallia.

Jostain kuului outoa rätinä, katselin ympärilleni, ketään ei kuitenkaan 
näkynyt työskentelevän lähimain. Seisoin hallin oven luona, kun palava liek-
ki putosi seinän viertä alas. Vilkaisin ylös ja näin korkealla seinällä olevan 
sähköjohtopäätteen palavan ja roiskivan liekeissä olevaa pikeä ympäriinsä. 
Ketään ei näkynyt oleva lähellä, silloin minulle tuli aikamoinen hoppu loik-
kiessani konehuoneelle päin, mahtoikohan lautatarhan läpijuoksun ennätys 
tullut rikottua. Onneksi sahan konemestari oli paikalla. Minä kiireellä sel-
vittämään mitä olin nähnyt. Konemestari oli epäilevän näköinen ja joutuin 
selittämään tarkemmin, mikä ja missä liekehtii.

Kun konemestarille selvisi missä palaa häneen tuli ripeyttä ja kiire katkais-
ta virta lautatarhan linjasta. Sitten sieppasimme sankoruiskun mukaamme 
ja puolijuoksua menimme Vinttakuuria kohti. Vedellä täytetty ruisku hidasti 
vain vähän vauhtia. Yksi työntekijä oli tällä välillä tullut paikalle äimistele-
mään korkealla liekehtivää soitua. Liekit olivat kovasti kasvaneet poissa ol-
lessani. Tarkalla suihkulla palopäälliköksi muuttunut konemestari sai palon 
sammumaan. Tuli talttui nopeasti ja kekäleetkin sammutettiin maasta. Palo 
oli ohitse ja lautatarha pelastunut hyvän tuurin ja ripeän toiminnan tulokse-
na. Konemestari lähti tyhjän ruiskun kanssa konehuoneelle ja minä jatkoin 
keskeytynyttä matkaani Olaville, joka oli Iisalmen laiturissa.

Yhden tapahtuman muistan hyvin. Kesällä 40-luvun lopussa Louhivedellä 
ajoi laiva karille ja pyysi hinaajaa apuun. Tieto tuli puhelimella jostain tapah-
tumapaikan lähellä olevasta talosta. Ei tarkalleen tiedetty, kuinka kiire avulla 
oli, mutta kun on merihätä, niin mennään niin nopeasti kuin voidaan. S/s 
Hero oli satamassa, ja sai kiireellisen lähtökäskyn. Puita pesään ja paine nos-
tettiin kattilassa niin nopeasti kuin mahdollista, ja ei kun matkaan. Valitetta-
vasti Heron piipusta pöllähti kipinäsade laiturille miehistön huomaamatta 
tapahtumaa. Jonkin ajan kuluttua Heron lähdöstä joku ohikulkija huomasi 
yhden laiturilla olevan ison moottoriveneen suojakatoksineen olevan tulessa.

Sahan höyrypillin hälytysääni kaikui seudun ylitse. Asukkaat kokoontui-
vat sammutustöihin. Vaja veneineen paloi kokonaan, mutta laiturilla olleet 
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muut veneet ja varastot saatiin suojeltua. Paloämpäreiden avulla vettä saa-
tiin laiturin vierestä mätettyä liekkeihin – moottoriruisku kun ei suostunut 
lähtemään käyntiin palopäällikön sitkeistä käynnistysyrityksistä huolimatta.

Kun laituripalo alkoi olla hallinnassa, huomattiin läheisen lautatarhan 
viereisen maaston palavan. Taas ämpäriketju nopeasti kuntoon, ja vesi alkoi 
siirtyä palopesäkkeisiin. Vettä oli tarpeeksi, ja ripeästi ämpärit siirtyivät hen-
kilöltä toiselle. Vähitellen palo saatiin talttumaan, ja kun moottoriruiskukin 
saatiin vihdoin toimimaan, maasto kasteltiin märäksi ja vaara oli ohi.

S/s Hero palasi satamaan vedettyään karilla olleen laivan syvemmille ve-
sille. Hämmästys oli melkoinen, kun miehistölle selvisi tapahtumien kulku, 
ja suurpalon mahdollisuus. 

Tapauksen jälkeen hinaajien savupiippuihin asennettiin kipinäverkot, jot-
ka pidettiin aina satamassa ollessa kiinni.

Sammutusapua annettiin muuallekin kunnan alueella. Ainakin joitain 
maastopalojen sammutustöitä käytiin avustamassa. Yhteistyö on voimaa, 
sanottiin. Ainakin tässä asiassa se toimi tehokkaasti, ja saha saatiin varjeltua 
tuholta.

Löytölapset 
Martti Vastela (2011)

Elettiin elokuuta 2000 kun ensimmäisen kerran tavattiin. Sitä ennen Liisa 
Vastela jo vuosi tai pari aikaisemmin oli ilmaissut ajatuksen Martti Vastelalle 
näin: ”Mitä jos mie keittäsin paallisen hernerokkaa ja kutsuttais samanikäi-
siä juttelemaan niistä vanhoista ajoista.”

Ajatus tuntui hyvältä, ja kun Martilla ei enää ollut sukulaisyhteyksiä 
paikkakunnalla, hän siirsi tiedusteluhommat Terho Vihavaiselle, joka saikin 
myönteistä vastakaikua, mutta asia ei edistynyt sen pidemmälle. Sitten tuli 
sopiva hetki. Meitä oli muutama pariskunta Martti Pöntisen luona ja tote-
simme, että eihän tässä muuta kuin otetaan kännykät käyttöön ja kutsutaan 
porukkaa koolle. Martti Hämäläinen lupasi hoitaa isännyyden Salmelassa, ja 
Liisa lupasi olla emäntänä. Näin sai Löytölasten ensimmäinen tapaaminen 
alkunsa.

Idea kirjan kirjoittamisesta jäi itämään siitä ensimmäisen tapaamisen 
innostuneesta ilmapiiristä. Monia lapsuusajan tapahtumia käsiteltiin tuon 
kauniin ja lämpöisen elokuun päivän ja illan aikana niin teltassa kuin Salme-
lan rantasaunassakin. Marttia alkoi houkuttaa ajatus muistojen kirjaamisesta 
ja hän patisteli vanhoja kavereitaan kirjoittamaan muisteluitaan. Kun mitään 
ei alkanut kuitenkaan tapahtua, tuskaili hän asiaa muun muassa hyvälle ys-
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tävälleen Terholle. ”Onks sillä kiire?”, kysyi Terho. ”On sillä”, vastasi Martti 
ja jatkoi: ”Siinä on kaksi asiaa, jotka on otettava huomioon ja ne ovat tuoni 
ja juoni. Tuoni kaataa kertojia joukostamme ja mitä vanhemmaksi tulemme, 
sitä vähemmän muistuu mieleen juttujen juonia.” Esiintyi erilaisia epäilyjä, 
tulisiko hommasta mitään painokelpoista.

Kirja on syntynyt pääosin niin, että Martti ryhtyi paikalliseksi Lönnrotiksi 
ja sopi tapaamisista vanhojen kavereidensa kanssa. Kun tapaamisia järjestyi 
ja juttu alkoi luistaa laittoi hän nauhurin päälle. Tähän keräilyyn suhtau-
tuivat myönteisesti lähes kaikki, vaikka joitakin haastateltavia tuo nauhoit-
taminen jossain määrin jännitti. Nauhurille syntyi aikamoinen muistojen 
riepumatto. Martti yritti saada niitä jonkinmoiseen loogiseen järjestykseen. 
Aikajärjestys ei tuntunut hyvältä esitystavalta, koska usein vuosiluvut oli-
vat vaikeampia muistaa kuin itse jutut ja siksi päädyttiin asiaryhmittelyyn. 
Tekstit on kukin muistelija tai kirjoittaja hyväksynyt ennen kuin kirja meni 
painoon. Oikolukua harrastettiin useampaan otteeseen Vihavaisen Terhon ja 
Raijan kanssa. 

On myös ehdotettu toista osaa 
näitä muistelmia, mikä kertoo, että 
yhtä jos toista jäi vielä kertomatta. 
Esimerkiksi koulun raittiuskil-
pakirjoitukset jäivät harmillisesti 
pois. Kylällä vallinnut korttipeli-
kulttuuri oli myös asia, josta olisi 
ollut mukava kertoa. 

Kirjoja ajateltiin ensin kustantaa 
pienellä porukalla yhdessä, mutta 
loppujen lopuksi kustannusriski jäi toimittajalle. Terholla oli tietoa Haka-
painosta, joka valikoitui painajaksi. Meidän materiaalimme kelpasi heille, 
ja hinta oli kohtuullinen. Kirjoja painettiin 400 kappaletta, joista enää alle 
kymmenen on toimittajan hyllyssä. 

Tapaamiset jatkuvat

Tapaamisia on nyt jatkettu jo toistakymmentä vuotta. Ensimmäinen oli Sal-
melassa, mutta sen jälkeen on käyty Löydön Kartanossa, Saimaa-laivalla 
Mikkelistä Kallioniemeen ja takaisin, Anttolan puolella vanhassa maalais-
talossa, Ristiinan Vanhassa Pappilassa ja niin edelleen. Vetäjät ovat myös 
vaihtuneet, mikä kertoo, että järjestämishalua ja -kykyä on aina löytynyt po-
rukasta, kun sitä on tarvittu. 

Tapaamiset ovat olleet pääosin vapaamuotoisia, mutta mukaan on otettu 
myös erilaisia teemoja. Laivamatkan aikana luettiin muutama muistelma, 
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joilla haluttiin herätellä osallistujia aktivoitumaan muistelmien kirjoittami-
seen. 

Ritva Karimäki on yksin ja myös miestuttavansa kanssa esittänyt useilla 
tapaamisilla hupailusketsejä. Rauni Karjalainen on esittänyt kouluaikaan 
opittuja runoja. Onpa esitetty myös Kalle Väänäsen savolaismurteella kirjoi-
tettu runo Auringon nousu, joka kuvaa mainiolla tavalla savolaismaiseman 
heräämistä auringon nousun myötä.

Viljo Martikka on useilla kerroilla soittanut harmonikkaa illan hämärty-
essä ja lapsuuskavereiden pyörähdellessä tanssilattialla. Päivällinen on aina 
kuulunut ohjelmaan ja sen antimet ovat vaihdelleet yksinkertaisista perintei-
sistä ruuista pitokokkien laittamiin runsaisiin pitopöytiin.

Joukostamme on poistunut useita Löytölapsia, joita on muistettu hiljaisella 
hetkellä. Joukko pienenee, mutta vielä on runsaasti aktiivisia jäseniä vuosiksi 
eteenpäin.   

Työväentalo  
Lyyli Liukkonen (1986)

Ristiinan työväenyhdistyksellä on ollut Löydön sahan läheisyydessä talo, 
jonka se on myynyt Mikkelin Työväen Osuuskaupalle. Tontti uudelle talolle 
on ostettu Ananias Kyyröltä 1922. Talo tälle Pylkkälänmäellä olevalle tontil-
le on rakennettu vuosina 1922-23 pääasiallisesti talkootyönä. Työväenyhdis-
tyksen toiminta on ollut vireää Ja monipuolista varsinkin tämän uuden talon 
valmistuttua. Jäsenet ovat esittäneet näytelmiä, joihin on esim. lauluja ohjan-
nut silloinen kansakoulunopettaja. Samoin on toiminut laulukuoro. 

Erikoisuutena lienee mainittava torvisoitto-
kunta, jonka oli perustanut Punkaharjulta 
tullut vahtimestari Haverinen, eräiden tie-
tojen mukaan viralta pantu kanttori. Tämä 
soittokunta, “Seitsikko”nimeltään, soitteli 
juhlissa ja tansseissa. 

Vireintä toiminta on ollut ennen 1930-
1uvun lamaa. Se hiljensi toimintaa, vaan 
se piristyi 1936–39. Sotien jälkeenkin oli 
ohjelmallisia tilaisuuksia, pikkujouluja, äitienpäiväjuhlia, myös tanssiaisia ja 
häitä oli usein. Pikkuhiljaa toiminta laantui suuren muuttoliikkeen johdosta 
ja sahan lopetettua toimintansa. Rakennus myytiin v. 1967 Toivo Ukkoselle ja 
on edelleen käytössä asuntona. 
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LÖYDÖN BAARI / NALLE-BAARI
Kyösti Kostiainen (2011)

Löydön baarin elämänkaari alkoi vuonna 1959, jolloin Elina Härkänen os-
ti tontin Toivo Kyyröltä. Tontti lohkottiin Lassilan tilasta. Elinan isä ja vel-
jet olivat luvanneet rakentaa talon hänelle. Yksi veljistä oli konstaapeli Oiva 
Härkänen, joka oli tunnettu persoona Ristiinassa. Talo valmistui vuonna 
1960, ja liiketoiminta saattoi alkaa.

Baarin avajaisia vietettiin 1.5.1960, ja toiminimeksi tuli Löydön baari. 
Toiminta alkoi vilkkaana ja täytti sahakylän tarpeet kahvilana ja kokoontu-
mispaikkana. Myös ruokaa tarjottiin, ja Elina muistaa, että muun muassa 
konttoripäällikkö Eero Heilala ja kasööri Matti Rissanen kävivät syömässä 
työpäivinä. Viikonloppuisin baari oli nuorison suosiossa. 

Vuonna 1966 sahan toiminta loppui, mutta se ei suuremmin vaikuttanut 
toimintaan, koska työväki ja nuoriso asuivat kylällä ja jatkoivat asiakkaina. 
Virkistävän piristysruiskeen antoi keskioluen myynnin vapauttaminen 1969. 
Olut lisättiin välittömästi listalle, mikä toi lisää asiakkaita.

Valtakunnan politiikkakin kosketti Löydön Baaria läheisesti. Presidentti 
Urho Kekkonen hajotti eduskunnan kesken kauden ja määräsi uudet  
vaalit. 

Tuolloin 21-vuotias mikkeliläinen Erkki Liikanen aloitti menestyksekkään 
poliitikko- ja pankinjohtajauransa pitämällä ensimmäisen vaalitilaisuutensa 
vuonna 1971 Löydön Baarissa. Liikanen kehui yleisöä osaaottavaksi ja innok-
kaaksi. Hänet valittiin vaaleissa SDP:n kansanedustajaksi.

Elina Härkänen avioitui vuonna 1961 himalanpohjalaisen Kosti Savolan 
kanssa. Samalla sukunimi muuttui Savolaksi. Aviomies kävi Löydöstä töissä 
kotitilallaan ja toimi myös kuorma-
autoilijana. Myöhemmin hän muutti 
asumaan Himalanpohjalle, ja Elina 
päätti lopettaa hankalan etäliittonsa. 
Hän myi baarin ja muutti miehen-
sä kanssa yhteen. Hän ehti hoitaa 
baaria 13 vuotta 4 kuukautta. Vuosi 
oli 1973.

Uusi yrittäjä oli Päivi ”Piksa” Karjalainen, joka piti baaria vuoteen 1976. 
Haastateltaessa hän kertoi tärkeimpänä asiana tältä ajalta sen, että hän löysi 
elämänsä miehen rinnalleen.

Päivi Karjalaisen jälkeen taloon asettui Kyllikki Pitkänen perheineen. 
Hänellä oli baariemännän kokemusta pitkältä ajalta Helsinkiä myöten. Baari 

 Vuonna 1977 olivat avajaiset ja nimi 
muuttui Nalle-baariksi. Nimi johtui 

Kyllikin koiran nimestä, ja uudet koi-
rat saivat aina saman Nalle-nimen.
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pysyi vuoden verran kiinni, jolloin tiloja remontoitiin uuteen uskoon vas-
taamaan asiakkaiden toiveita. Vuonna 1977 olivat avajaiset ja nimi muuttui 
Nalle-baariksi. Nimi johtui Kyllikin koiran nimestä, ja uudet koirat saivat 
aina saman Nalle-nimen.

Eduskuntavaaliehdokas Erkki Liikanen vieraili Nalle-baarissa jälleen 
vaalikiertueellaan vuonna 1980 puhumassa edustamansa puolueen ja omis-
ta käsityksistään päivänpolttavista asioista. Läsnäolijat muistavat erityisesti 
sen, että kanta-asiakkaana tunnettu, sanavalmis Sälli-Taavetti pani puhujan 
ahtaalle asiantuntevine kysymyksineen.

Kyllikki järjesti erilaisia tapahtumia asiakkaille vuodenaikojen mukaan. 
Kaikki muistavat onkikilpailut, pilkkikilpailut sekä hiihto- ja ampumahiih-
tokilpailut, joiden palkintojenjaot olivat riemukkaita tilaisuuksia. Myös 
rantakalailtoja järjestettiin. Kaikkien mielissä ovat säilyneet lämminhenkiset 
pikkujoulut. Läheisessä Löydön kartanossa vietetyt häät toivat baariin usein 
morsiamen ryöstöseurueita, jotka ilahduttivat asiakkaita.

Eräs erikseen mainittava asia tapahtui vuonna 1992. Mikkelin Valokuva-
keskuksen valokuvataiteilijat Kare Lampinen ja Olli Jaatinen tekivät näyttä-
vän kuvasarjan, josta tuli hieno näyttely nimeltään Mikkelin läänin Ristiinan 
kunnan Löydön kylän Nalle-baarin järjestämät pilkkikisat 21.3.1992 – sosiaa-
linen merkitys kyläyhteisölle. Yksi sarjan kuvista palkittiin New Yorkissa. 

Iän karttuessa myös Kyllikki joutui sulkemaan kaikkien kyläläisten yhtei-
sen olohuoneen. Uutta yrittäjää ei löytynyt, joten Löydönraitti hiljeni vuonna 
1997.

Poliittisen uran ponnahduslauta 
erkki liikaNeN (2011)

Jokaiselle mikkeliläislapselle Ristiina oli eri syistä tuttu paikkakunta. Eila ja 
Eino Liikasen perheessä pääsyy oli Parikanniemen orpokoti. Vanhempani 
olivat tutustuneet seurakuntanuorissa Mikkelissä sodan jälkeen. Voimakas 
nuorisoherätys toi yhteen suuret ikäluokat. Vanhempani oppivat tuntemaan 
siellä myös Erkki Lemisen. Parikanniemen orpokoti perustettiin Ristiinaan 
samoihin aikoihin vuonna 1949. 

Vanhempani olivat menneet naimisiin vuonna 1948 ja vuosina 1949–1954 
syntyi perheen neljä ensimmäistä lasta. Olin toiseksi vanhin. Koko perhe 
kävi usein Parikanniemessä. Meillä kotona asui myös aika ajoin lapsia Pari-
kanniemen orpokodista. Näin Parikanniemen seutu oli tuttu. Uusi kohtaa-
minen kyläseudulle tuli myöhemmin toista kautta. Marraskuussa vuonna 
1971 presidentti Urho Kekkonen kyllästyi Ahti Karjalaisen II-hallitukseen ja 

124



hajotti eduskunnan. Eduskunta oli istunut vasta vajaat kaksi vuotta. Kiireellä 
ryhdyttiin järjestämään uusia vaaleja, jotka pidettiin jo tammikuun alussa. 
Olin tuolloin päättämässä vuottani Suomen Teiniliiton puheenjohtajana. 
Marraskuun alkupäivinä oli Teiniliiton liittokokous Pieksämäellä ja sain 
siellä seuraajakseni Erno Lehtisen. Paluumatkalla Helsinkiin pysähdyin Mik-
kelissä. Muutama kysyi, olisinko valmis kansanedustajaehdokkaaksi. Olin 
kypsytellyt asiaa, vaikka tarkoitus oli ottaa siihen vakavasti kantaa vasta val-
mistuttuani muutamaa vuotta myöhemmin. Mutta tilanne oli uusi ja ratkaisu 
oli tehtävä pikaisesti. Päätin ryhtyä ehdokkaaksi.

Olin silloin 21-vuotias. Olin toiminut sosialidemokraattisissa nuorissa 
Mikkelin piirissä ja valtakunnan tasolla, joten kenttä oli jossain määrin tuttu. 
Vaikka nuoret ikäluokat olivat suuria, ei niiden varaan yksin valintaa voi-
tu rakentaa. SDP:n piiritoimiston toimistonhoitaja Sirkka Reponen ryhtyi 
ottamaan yhteyttä eri puolille maakuntaa tilaisuuksien järjestämiseksi. Yksi 
ensimmäisistä järjestyi jo samassa marraskuussa 1971 Vitsiälään. Seutu oli 
kuuluisa juuri orpokodista ja siellä aiemmin toimineesta Löydön sahasta. 
Isäni lähti autonkuljettajaksi. Tilaisuus oli järjestetty Löydön baariin. Paikalla 
oli parisenkymmentä ihmistä. 

Siellä tutustuin Juhani 
”Jussi” Vartiaiseen. Jussi 
oli opettaja ja kunnan-
valtuutettu, mutta myös 
monessa muussa muka-
na. Ihmiset olivat hyvin 
ystävällisiä ja valmiita 
keskusteluun. Siitä kam-
panja sai vauhtia.

Tämän päivän valos-
sa täytyy ihailla kyläläisten rohkeutta. Baariin tulee puhetta pitämään vain 
21-vuotias valtiotieteen ylioppilas ja häneen suhtauduttiin täysin ennakko-
luulottomasti. Sitä en unohda.

Marraskuu oli omassa elämässäni muutenkin tapahtumarikasta aikaa. 
Menin naimisiin Assi Issakaisen kanssa. Syksyllä avioliitto on ollut voimassa 
40 vuotta. Sama ajanjakso tulee kuluneeksi tuosta ensimmäisestä tilaisuudes-
ta Löydön baarissa. Ristiina ja ristiinalaiset tulivat vähitellen hyvin tutuiksi. 
Pellosniemen tehtaat olivat tuoneet paljon teollisia työpaikkoja ja siellä kävin 
usein. 

Tutuiksi tulivat myös Kuomiokosken tehdas ja ystävät siellä. Koko 19 
vuotta kestäneen kansanedustajakauden ajan kävin Ristiinassa säännöllises-
ti, ja ristiinalaiset antoivat myös tukea vaalikoitoksissa. Yhden tilaisuuden 
muistan erityisesti. Se oli Ristiinan kirkonkylällä sunnuntaina 10. syyskuuta 

 Baariin tulee puhetta pitämään 
vain 21-vuotias valtiotieteen yli-
oppilas ja häneen suhtauduttiin 
täysin ennakkoluulottomasti. 

Sitä en unohda.
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1972. Silloin olivat olympialaiset Münchenissä. Terroritragedian takia oh-
jelmaa oli lykätty päivällä. Samaan aikaan ilmoitetun tilaisuuden kanssa 
juoksivat Lasse Viren ja Pekka Vasala kultamitalista. Päätin jäädä Mikkeliin 
katsomaan juoksuja ja lähdin sen jälkeen kiireesti ajamaan Ristiinaan. Niin 
olivat tehneet kaikki muutkin. Tilaisuus alkoi puolitoista tuntia myöhässä. 
Mutta missä tunnelmissa! Suomi oli voittanut puolentoista tunnin sisällä 
kaksi kultaa olympialaisissa!

Löydön baarin tilaisuudesta on kauan ja paljon on tapahtunut sen jälkeen. 
Olen saanut tehdä monia mielenkiintoisia ja vaikeita tehtäviä Suomessa ja 
ulkomailla. Kaikki kuitenkin rakentui sille, että tulin valituksi kansanedus-
tajaksi Mikkelin vaalipiiristä. Löydön baarissa löysimme luontevat yhteydet, 
joiden varaan oli hyvä rakentaa. Kansanedustajan tehtävä on kaikista hie-
noin. Parasta siinä oli ja on välitön yhteys edustajan ja kansalaisten välillä.

OLIPA KERRAN PALVELUITA
Kauppa (1986) 

Puntalan kylässä Juurisa1mella avasi silloinen Ristiinan Osuuskauppa si-
vumyymälän vuonna 1918. Myymälänhoitajana toimi Häyrynen-niminen 
mies pari vuotta. Sen jälkeen oli myymälänhoitajana Hokkanen aina vuoteen 
1915 saakka, jolloin Osuuskauppa myi kyseisen myymälän kauppias Her-
man Laitiselle, joka piti kauppaa vuoteen 1945. Laitinen vuokrasi kaupan 
Antti Haloselle, joka piti kyseistä kauppaa n. vuoteen 1950, jolloin hän siirtyi 
Juurisalmen toiselle puolelle omaan kiinteistöönsä nykyisen sillan oikealle 
puolelle. Kauppias Halonen kuoli vuonna 1966. Hänen nuorin tyttärensä piti 
vielä vähän aikaa tässä kauppaa ja lopetti vuonna 1969. 

Tällä paikalla oli toiminut aikaisemmin sekatavarakauppa Aukusti Romol-
la, joka lopetti kauppatoiminnan n. 1925-1930. Hän rakensi uuden talon, joka 
kauppojen kautta siirtyi edellä mainitulle Antti Haloselle. 

Vuonna 1955 rakensi kauppias Nieminen kaupan Löydön sahalle lähtevän 
tien alkupäähän. Nieminen myi kaupan vuonna 1956 kauppias Ahoselle, 
joka piti kauppaa aina vuoteen 1962, jolloin myi sen kauppias Erkki Liukko-
selle. Liukkonen pääsi syksyllä 1963 eläkkeelle ja niin on kyseinen kauppa 
edelleen myytävänä joulukuussa 1983, eikä ostajaa ole löytynyt. 

Mikkelin Työväen Osuuskaupan myymälä numero 5 on tullut Löytöön 
vuonna 1915 Työväenyhdistyksen omistamaan kiinteistöön, joka oli ostet-
tu seppä Jaakko Rahikaiselta. Työväenyhdistys myi talon Osuuskaupalle 
vuonna 1922. Taloa laajennettiin ja peruskorjattiin ja noin vuonna 1950 nimi 
muutettiin Savonseuduksi. Myymälä lakkasi toiminnasta vuonna 1967 ja 
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kiinteistön osti Eljas Ihonen asunnoksi. Pitkäaikaisin myymälänhoitaja tässä 
liikkeessä oli Antti Monni vuosina 1922–1949 eli kuolemaansa saakka. 

Sattilassa Anjalan talossa piti kauppaa Eino Hytönen vuosina 1935-1936. 
Paikka on nykyisin autiona. 

Ali Nuutilainen perusti kaupan Sattilaan ja hoiteli sitä tarmokkaasti eläk-
keelle jäämiseensä saakka eli vuoteen 1980. Kaupparakennus on nykyisin 
asuntona. Sokkalanmäellä piti kauppaa kauppias Arvi Valve, Rientola-nimi-
sessä talossa Kaipialan kylässä vuosina 1938-1950. 

Sen aikainen rakennus tuhoutui tulipalossa joulun alla v. 1959. Nykyinen 
omistaja on Esko Hämäläinen. Rakennettu uusi talo on asuntona, ei kauppa-
puotina. 

Kauppa Naukkalassa om. Arvi Kyyrö, lopetti v. 1952. Ei ollut erityistä 
kauppakiinteistöä, vaan myynti tapahtui maalaistalon kamarista. Nykyisin 
kiinteistö on asuntona omistaa Linnea Kurki. 

Pankki (1986)

Vitsiälän kylällä alkoi Postipankki toimia noin vuonna 1959 Evert Puhakan 
talossa Kihirinteen tilalla, jossa myös oli postitoimisto, jatkuen edelleen Ju-
hani Vartiaisen talossa niin sanottuna Postiasema 1:nä. Etelä-Savon Säästö-
pankin pankkiauto on kävi alueella 1980-luvun alkupuolelta alkaen.

Posti (1986)

Ensimmäisiä postikuljettajia oli Iivar Stadig. Hän kuljetti hevosella postia 
Ristiinan ja Mikkelin välillä vuosina 1925–1930. Hän asui Lamminmäen ti-
lalla, Sattilan kirkkotien varrella. Vuoden 1930-luvun alussa alkoi Ernesti 
Pettissalo kuljettaa postia henkilöautolla reitillä Mikkeli-Ristiina, hän kuljet-
ti myös matkustajia. Posti oli ns. heittopostia, jota ei viety postin kuljettajan 
toimesta postinjakelupaikkaan, vaan jätettiin tien oheen, josta postipaikan-
hoitaja kävi noutamassa postin. 

Posti kulki edellä kerrotulla tavalla kolme kertaa viikossa 1930-luvun 
loppupuolelle asti, jonka jälkeen mikkeliläinen linja-autoliike Savonlinja 
Oy alkoi kuljettaa postia reitillä Mikkeli–Ristiina–Mäntyharju, linja-autolla. 
Postin kulku muuttui tämän kuljetusmuodon myötä kuusi kertaa viikossa 
kulkevaksi, joka oli suuri edistys edellisiin kuljetuskertoihin verrattuna. 

Postin kulku kylällemme loppui Savonlinja Oy:n toimesta v. 1947, jolloin 

127



posti- ja lennätinlaitos avasi postiautolinjan reitille Mikkeli-Ristiina-Kausala 
-Artjärvi-Helsinki. Tämä linja hoiti postin kulun edellä kerrotusta vuodesta 
vuoteen 1982, jolloin linja lakkautettiin.

 Postin kulku on ollut 1940-luvun lopulta tänne asti ja edelleen seitsemän 
kertaa viikossa kulkeva, joten sunnuntaisinkin on ollut sanomalehdet luetta-
vissa. 

Postin jättöpaikkoja alueellamme ovat olleet Heimari Laitialan kylässä, 
Sorvamäen talo Sokkalan kylässä, Vitsiälän koulu Vitsiälän kylässä ja Löy-
dön sahan th, Kosolan kylässä. 

Edellä mainitulla tavalla, kun posti oli saapunut näihin posti jättöpaik-
koihin, kävivät kylän asukkaat itse noutamassa näistä edellä mainituista 
jakelupaikoista postinsa. Vitsiälän koulun postin jättöpaikasta koulutoimin-
nan aikana kuljettivat postia koululaiset mukanansa koteihin, vuoteen n. 
1936, jolloin Sattilaan ja Savelaan alkoi kantaa postia Manu Pöntinen. Tämä 
postimaalaiskirjeen kantolinja, oli ns. jalkaposti, joka kuljetettiin jalkaisin, 
sai kyllä käyttää kulkuneuvoja, mutta niistä ei saanut korvausta toiminnan 
alkuaikoina, myöhemmin kyllä. 

Tämä postin kantolinja alkoi Vitsiälän postin jättöpaikasta alkamisvuosina 
ja sitten Sorvamäen talosta, kunnes Vitsiälän postiasema perustettiin 1930-lu-
vun lopulla ja on toiminut tästä paikasta näihin päiviin asti. Muita pos-
tinkantajia on ollut Pöntisen jälkeen Kerttu Kuusela, Pekka Lepistö, Vieno 
Liukkonen ja Seppo Kainulainen, joka jatkaa postin kantoa edelleen. 

Nykyinen postin kantolinja käsittää koko kylämme alueen, alkaen Vitsiä-
län postitoimipaikasta kierrellen Löydön sahan, Pöntilän, Sokkalan, Lai-
tialan, Savelan ja Sattilan kyliin. 

Vitsiälän postitoimipaikka 

Vitsiälän postitoimipaikka perustettiin Vitsiälään n. 1930-1uvun puolivä-
lin jälkeen. Se on toiminut seuraavissa taloissa kylämme alueella: Männikön 
talossa Vitsiälän kylässä 1930-1uvun lopulta vuoteen 1945, postinhoitajana 
Toimi Ahtiainen Vitsiälän koululla Vitsiälän kylässä 1945–1947, postinhoita-
jana opettaja Janne Hakulinen, Rajumäen talossa Pöntilän kylässä vv. 1947–
1948, postinhoitajana Tyyne Puhakka, Männikön talossa Vitsiälän kylässä 
1948–1957, postinhoitajana Taimi Ahtiainen, Kihinrinteen talossa Pöntilän 
kylässä 1957–1970, postinhoitajana Tyyne Puhakka. 

Vartiaisen talossa Vitsiälän kylässä v. 1970 postinhoitajina toimivat Hannu 
Sergejeff, Irmeli Kylä-Utsuri ja Irene Teittinen. Edellä kerrotut vuosiluvut 
perustuvat muistitietoihin, joten niiden paikkansapitävyys ei saata olla aivan 
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tarkka. Muita postitoimipaikkoja on ollut Löydön postiasema Löydön sahan 
tienhaarassa olevassa kaupassa. Se on perustettu 1960-1uvulla. 

Postinhoitajana alussa oli Elli Ahonen, myöhemmin Kirsti Liukkonen 
postitoiminnan lakkauttamiseen asti vuoteen 1983. Tämän jälkeen Löydön 
postin toiminnat siirtyivät Vitsiälän postiin. Heimarin postiasema toimii Pos-
tivirkamiesliiton lomakodissa Heimarissa, alkamisvuodesta ei tietoa. Postin-
hoitajana Heimarissa on ollut yleensä Heimarin emäntä. 

Parikanniementiellä Vartiaisen talossa toiminut Vitsiälän posti oli viimeistä päivää auki 
maaliskuussa 1991.

YHTEYDET MAAILMALLE

Radio (1986)

Vuonna 1928 opettaja Kaarlo Pöyry hankki itselleen radion ja möi myös niitä 
silloin. Ensimmäisiä radioita oli myös Sorvamäen Alatalossa Sokkalan kyläs-
sä, kun Oskari Matilainen hankki itselleen radion 1930-luvun alkupuolella. 
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Puhelin (1986) 

Ensimmäinen puhelinkeskus alueellamme oli Juurisalmella Dagmar Mietti-
sen talossa. Keskuksenhoitajana toimi Elli Rehn. Keskus rakennettiin uudel-
leen vuonna 1928 Vihkon tilan alapuolella sijaitsevaan Keskus Nimisen tilan 
rakennukseen, vanhan Mikkeli-Lappeenranta maantien varteen. 

Keskuksenhoitajana toimi edelleen Elli Rehn aina vuoteen 1932, jolloin 
keskuksenhoitajaksi tuli Toivo Häkkinen, joka hoiti tehtävää kuolemaansa 
asti, eli 17.11.1940 sekä Inkeri Häkkinen, joka hoiti keskusta vuoteen 1951. 
Tällöin keskus siirtyi valtiolle ja sijoitettiin Kirkonkylään Inkeri Häkkisen 
uuteen asuintaloon. Samanaikaisesti myös lopetettiin Ristiinan Puhelinosa-
keyhtiö, jossa siihen aikaan oli n. 100 puhelinta. 

Ensimmäiset puhelimet alueellamme olivat Iisak Puhakalla Rajumäen ti-
lalla Pöntilän kylässä, Emil Hännisellä Oravan tilalla Sokkalan kylässä, Arvi 
Valveella Rientolan tilalla Kaipialan kylässä ja Väinö Pursiaisella Löydön 
kartanossa Vitsiälän kylässä. 

Valokuitua odotellessa (2011)

1990-luvulla ensimmäiset tietoliikenneyhteydet saatiin puhelinlinjoja pitkin. 
2000-luvulla uusia lankayhteyksiä ei enää rakennettu vaan kaikki yhteydet 
halutaan langattomiksi. 

Valtioneuvosto lupasi laajakaistan joka kotiin 2015 mennessä. Ensimmäi-
nen tarjouskilpailu vuonna 2011 ei tuottanut Ristiinassa yhtään tarjousta 
laajakaistayhteyksien rakentamisesta. 

Uusia lupauksia …YHTEYSVIRHE…
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Ristiina-juhlaa vietettiin Löydön kartanossa kesällä 1983. 

Seuraavalla sivulla kenraali Gustaf Edward Tuderuksen piirros Haminan kadettikoulus-
sa hänen opiskeluaikanaan 1828.
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PIETARI BRAHESTA MUUTOKSEN TUULIIN
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Puntala–Löytö–Vitsiälä–Sattila-alueen varhaishistoria 
Jukka Paatero, Kyösti Kostiainen (1986)

Ristiinan varhainen asuttaminen alkoi Hämeestä päin ja sitten Karjalan kan-
nakselta käsin. Sen tekevät ymmärrettäväksi hyvät vesikulkuyhteydet eteläs-
tä ja idästä. Vesitiet olivat varsinaisia kulkuväyliä sekä kesällä että talvella. 

Varhaisimmat tiedot löytyvät seudun vanhimmasta maakirjasta vuodel-
ta 1561, joka myös todistaa karjalaisesta alkuperästä. Maakirjassa esiintyy 
samoja kylännimiä kuin sielläkin. Ristiinassa puhuttava murre on peräisin 
Karjalasta. 

Syyskuun 19. päivä 1640 oli käänteentekevä päivämäärä Ristiinan histori-
assa. Silloin Ruotsin hallitus myönsi kreivi Pietari Brahelle 272 1/12 veromar-
kan läänityksen Suur-Savon kihlakunnan alueelta Pellosniemen pitäjästä, 
johon myös kyläalue kuului. Alkoi läänitysaika, jota kesti vuoteen 1688. 

Ensimmäinen nimi asiakirjoissa esiintyy sopimuksessa, jonka Pietari Brahe 
teki talonpoikien kanssa joulukuussa 1640. Yksi allekirjoittajista oli Pehr 
Larss. Laitinen Laitialan kylästä Pellosniemen neljänneskunnasta. 

Pietari Brahen ja hänen lääninvoutinsa Hans Bomgårdhin kirjeenvaihdosta 
löytyy tietoja siitä, etteivät ajat suinkaan olleet helppoja silloinkaan. Olåff 
Witziäinen Witzikalan (Vitsiälä) kylästä oli varaton suorittamaan veroja lää-
ninherralleen v. 1643. 

Pietari Brahen läänityskartta vuodelta 1645 Lorentz Röösin piirtämänä si-
sältää kyläluettelon, joka luettelee alueeltamme tusinan verran kyliä. Kartalle 
merkityt kylät ovat suurelta osin vieläkin olemassa. 

Tärkeä vaihe Ristiinan historiassa oli läänityksen palauttaminen valtiolle 
eli ns. reduktio. Reduktiomaakirjassa esiintyy tämän alueen kylistä seu-
raavat talollisina: Vitsiälä 7 taloa, Pöntilä 3 taloa, Puntala 2 taloa, Laasola 2 
taloa, Sattila 2 taloa, Savela 5 taloa. (24. 7. 1688)

Liikenneoloista tältä ajalta mainittakoon, että vesireitti Mikkeliin kulki 
kyläalueen sivuitse, ja että vuonna 1649 keskikievaritien (Mikkeli-Viipuri) 
ensimmäinen osuus 3 penikulmaa (n. 18,5 km) Mikkelistä nykyisen Pökkään 
seuduille meni alueen halki. Pienenä yksityiskohtana kirkon elämään liittyy 
tieto vuoden 1664 maakirjasta, jossa silloisen pappilan Tukialan ulkopals-
toista eräs oli tällä alueella. Se esiintyi nimellä Witsissenmaa. Vuonna 1561 
maakirjassa se oli nimellä Witasmaa. 

Victor Tuderuksen akvarelli 
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Vuodet 1695-1721 

Suurien nälkävuosien ja Isonvihan vaikutukset eivät osoittaneet tällä alueella 
mitään suurta kurjistumista talojen lukumäärän laskemisen suhteen, koska 
viranomaiset pitivät huolen talojen autioitumisen jälkeen niiden muuttami-
sesta kruununtiloiksi verotulojen vuoksi. 

Vitsiälässä talojen lukumäärä ei pudonnut lainkaan. Lohduttoman kuvan 
sen sijaan antaa verojen rästiluettelo vuodelta 1638. Alueen kylistä kokonai-
suudessaan olivat rästissä Puntala, Savela ja Vitsiälä. 

Maksukykyisiä olivat (perässä maksukykyisten talojen määrä) Laasola 1, 
Laitiala 3, ja Sattila 2. Ristiinassa 179 taloa noin 260:stä oli ilman isäntäväkeä, 

koska isäntä oli 
kuollut, lähtenyt 
muille seuduille tai 
kierteli omassa pi-
täjässä kerjäläisenä. 

Kyläalueen kartta vuo-
delta 1645, alueen kuu-
luessa kreivi Pietari 
Brahen läänitykseen. 
Ylhäällä oikealla on 
Mikkelin kivisakasti.

Porrassalmen taistelu 1789 

Kyläalueemme toimi pääosin venäläisten sotajoukkojen läpikulkutienä Por-
rassalmelle kahteen otteeseen sen vuoden kesäkuussa. Jaakko Toiviaisen 
kirjassa taistelusta mainitaan vain pari tietoa tarkemmin: Suomalaisten rat-
suväkietuvartiosto sijaitsi Sokkalanmäellä kapteeni Adlercreutzin johdolla, ja 
osaston partio joutui sankassa yösumussa Puntalan suunnassa väijytykseen 
ja kaksi rakuunaa joutui vangiksi.
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Suomen sota 1808-1809 

Tällöin Suomi siirtyi Venäjän vallan alaisuuteen. Kyläalueemme esiintyi jäl-
leen venäläisten sotajoukkojen läpikulkupaikkana. Ruotsin sotaväen riveissä 
mainitaan kaatuneeksi Vitsiälän kylästä Mikke Klen sekä Löydön kartanon 
poika kapteeni Joackim Zachris Duncker, kuuluisa Vänrikki Stoolin tarinois-
ta. 

Alueen miehiä pitäjän asioiden hoidossa 

Kirkkoherran apuna seurakunnan hallinnossa ja hoidossa oli sexmanneja eli 
kuudennusmiehiä hoitamassa omaa aluettaan: valvomassa uskonnollista ja 
siveellistä elämää, kirkkokuria toimeenpanemassa, johtamassa vaivaishoitoa 
ja kruununpalvelijan apuna sakkojen perinnässä. Alueeltamme vanhimpia 
sexmanneja olivat Pekka Lyytikäinen, s. 1754 Lyytikkälän Brusista ja Magnus 
Palm, s. 1771 Savelan Palmista. 

Kirkonisäntänä hoitamassa seurakunnan kirkonkassaa ja viinirahastoa toi-
mivat vuonna 1847 valittuna lautamies Salomon Särkkä Sokkalasta. Hän sai 
palkkaa II ruplaa hopeaa ja 4 seteliruplaa. Seuraajanaan hänellä olivat Antti 
Sinkko Sattilasta. 

Ensimmäisessä 9.2.1918 valitussa kirkkovaltuustossa olivat Ananias Kyyrö 
Löydöstä ja Herman Pöntinen Ruoppaalta. Puntalan Vihko on ollut kahden 
nimismiehen asuinpaikkana Karl U. I. Nylanderin (s. 1798, k. 1827) ja Otto 
Vilhelm Nylenderin. Pitäjänkokouksessa 17/1 1830 mainitaan vt. nimismie-
henä Bengt Calonius, s. 1790 Löydön kartanosta. 

Ristiinaan 1830-luvulla rakennetun valtion viljamakasiinin hoitajana on 
toiminut Otto Magnus Forstadius, s. 1792, joka puolisonsa Henrika Möller-
svärdin kanssa omisti Buntalan tilan. 

Vuonna 1825 muutti Suur-Savon tuomiokunnan tuomari Gustav Vilhelm 
Brander Ristiinaan asuen Puntalan Rätyksen puustellissa. V. 1864 Mänty-
harjun tuomiokunnan tuomari laamanni K. F. Forsström muutti ostamaansa 
Puntalan kartanoon. 

Kyläalueemme merkittävistä kartanoista ja alueista on tarkemmat selvi-
tyksensä, joten niiden tarkempaan esittelyyn ei tässä ole aihetta. Mukaan on 
poimittu historian eri vaiheista tämän kyläalueen asioita. 

Tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin voi lukija niin halutessaan tutkia läh-
deteoksia, joissa käsitellään Ristiinan historiaa. 

Seuraavan aukeaman kuvassa Victor Tuderuksen piirros Löydön kartanosta 1880-luvulta.
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Maalaistalo ja maalaistalon elämää  
Anna Pöntinen (1986)

Maalaistalo on maaseudulla, usein hyvinkin pitkän matkan takana kaupun-
gista tai kirkonkylästä. Se kuuluu tähän rauhalliseen, avaraan pihapiiriin 
omenapuiden ja vanhojen suomalaisten puiden suojaan. Peltoaukeamat li-
säävät pihapiirin avaruutta, metsä rauhaa ja tuulensuojaa. Mutkikkaat, huo-
not tiet ja polut yhdistivät asukkaat muihin naapureihin. 

Maalaistalo on rakennettu hirsistä. Tavallisesti siihen kuului iso tupa, 
kaksi kamaria, porstupa ja porstuapohjassa keittiö. Harjakattoinen kuisti oli 
rakennuksen sivuseinällä, kuistin molemmin puolin oli istuinpenkit, jotka 
olivat laatikkomaiset. Miehet säilyttivät siellä työvälineitään. Puusta tehdyt 
isot tikapuut, palotikkaat, olivat räystääseen aina vartiossa palon varalta. Pa-
lohaka kuului tikapuiden mukaan, ja se roikkui aina koukustaan tikapuissa. 

Katto oli katettu liisteillä eli päreillä. Kesällä kuuman aikaan katto oli 
kuiva ja tulen arka, ja niin leipominen piti tehdä aamuyöstä kasteen aikaan. 
Joskus paloruiskulla kasteltiin katto. 

Aikojen saatossa maalaistalo on nähnyt monenlaiset vaiheet. Perheet olivat 
suuria ja kaikenikäisiä, eikä ollut harvinaista, että kaksi tai kolme sukupol-
vea kuului samaan perheeseen. Maalaistalossa elämä oli turvallisen totuttua 
kehdosta hautaan. Maalaistaloon kuului myös perheen juhlat, jotka pidettiin 
aina kotona. 

Työtä tuvassa sekä tuvan eri osat 

Tupa on ollut maalaistalon keskus, kaikkien töiden ja perheenjäsenten yhtei-
nen koti ja kokoontumispaikka. 

Tuvassa oli pitkä pöytä, rahi pöydän vieressä, pitkät tuvan seinän pituiset, 
yhdestä puusta veistetyt penkit, sekä lisäksi keinu, joka sekin oli yleensä 
kotitekoinen. 

Tupa oli monikäyttöisin huone. Se oli perheen ruokatupa, tarvittaessa 
seuratupa, kinkeritupa, miesten puutyö- ja verkonkudonta, naisten kehräys- 
ja kankaankudontatupa. Kyläsuutari valmisti kengät tuvassa, ja miesräätäli 
valmisti miesten puvut kotona tuvassa. Naisompelija kävi kotona ompele-
massa alusvaatteet kaikille ja leningit kotona tuvassa. 

Orret kuuluivat tupaan, ja usein niitä oli neljä kappaletta ylhäällä laipiossa 
koko tuvan ylitse. Miehet säilyttivät orsilla puutyötarpeita ja naiset kehrää-
miään rihma- ja lankavyyhtiä. Reikäleivät ladottiin vartaaseen ja nostettiin 
orsille kuivumaan, lihapuoli ulospäin ja keppi nahkan sisään ja pieni paino 
nahkan sisään painoksi. 
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Uuni oli tuvassa lämmönantaja. Se oli puuarkun päälle tehty iso kiviuuni, 
ja sitä lämmitettiin joka päivä. Puut saivat olla metrin pituisia. Uunissa hau-
dottiin tuore koivupuu reenjalaksia varten 3-4 tuntia, jonka jälkeen kuumana 
vestäminen ja painaminen alkoi painipuulla jalaksen muotoon. Työ tehtiin 
tuvassa iltapuhteella, painaminen oli aikaa viepää työtä, joskus viimeinen 
painaminen tehtiin seuraavana aamuna. Paininpuu jalkasineen nostettiin 
kahdeksi viikoksi uunin päälle kuivumaan. 

Luokkipuuksi varattiin vaivaskasvuinen puu. Se oli sitkeä eikä ottanut sä-
löjä painettaessa. Tuomi oli hyvä, mutta myös koivuluokkeja tehtiin. Luokin-
paksuinen puu haudottiin kuumassa uunissa noin kaksi tuntia, jolloin se oli 
sopiva painettavaksi. Ulkorakennuksen seinässä oli kiinnitetty paininpuu, 
johon luokki painettiin. 

Uuninpäällys oli lämpöisin paikka tuvassa ja sinne oli hyvä kiivetä rappu-
sia myöten lämmittelemään. Uunin kupeeseen oli muurattu raput. 

Jos taikina ei noussut, nostettiin se uunille. Ja jos villat eivät selvinneet 
karstatessa, nostettiin koppa uunille lämpenemään. Pakkasen aikana syn-
tyneet porsaat piti tuoda kopassa uunille, samoin lampaan vuonat. Kun ne 
lämpenivät, alkoivat ne juosta pitkin koppaa, porsaat yrmiä ja lampaat mää-
kiä, jolloin tiedettiin lämmittää maitoa jota lusikalla laitettiin niiden suuhun. 

Iltaisin, kun miehet tulivat ulkotöistä, laittoivat he kastuneet vaatteet 
uunille kuivumaan ja kengät orsille. Hevosen valjaat tuotiin tupaan kuivu-
maan, länget, valjaat ja käyttönuorat uunin viereen naulaan tai lattialle. 

Hiilus oli uunin etuosa, ja hiiluksen yläpuolella oli piisi, jonka kautta 
hiiluksesta meni savu ulos. Hiiliä ja kekäleitä vedettiin uunista hiilukseen, 
jonka nurkassa olivat haahlat ja musta pyöreäpohjainen pata. 

Hiilillä keitettiin, ja jos oli kiire, vedettiin kekäleitä padan alle uunista, että 
ruoka joutui. Padan jalat olivat myös hiiluksessa, siinä voi keittää vaikkapa 
kahvia. Padanjaloissa oli kolme pystyjalkaa, 20 senttiä korkeat, pyöreä rinki 
päällä ja kolme rautapuikkoa rinkistä keskustaan päin. Padan jalat olivat 
sepän tekemät. Tuvan hiiluksessa ja uunissa tervattiin suksia,  ja uunissa 
valmistui talkkunat ja kaljamaltaat, sekä lampaanlihaa myyntiä varten, vietä-
väksi Viipuriin saakka myyntiin. 

Hiilukseen koottiin kekoon hiiliä, niin että tuli säilyi siinä, ja seuraavan 
kerran kun tulta sytytettiin pöyhötettiin vähän ja puhallettiin hiilikekoon, 
niin päre syttyi hyvin. 

Ehkä noin 1900 tehtiin ensimmäisiä helloja hiilukseen ulkonurkan puolei-
seen päähän. Siten oli mahdollisuus keittää hellalla sekä hahloissa hiilukses-
sa, siis molemmissa samaan aikaan.
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Uunin alus alkoi etupuolella hiiluksen alla, jatkuen uunin alle jopa perälle 
asti. Uuninaluksessa oli suuaukko ja siitä oli hyvä laittaa puita kuivumaan. 
Uunin alla pidettiin myös kanoja. 

Pieniruutuisia ikkunoita oli tuvassa kolme tai neljä. 
Öljylamppu roikkui laipiossa pöydänkohdalla ja se oli ainoa valopiste 

tuvassa pärevalon lisäksi. Pärettä pidettiin seinänraossa tai jossakin olivat 
erityiset pärepihdit. 

Piian sänky oli tuvassa peränurkassa ja rengin sänky oven pielessä. Tuvas-
sa oli vain yksi ovi. Ruotieukot ja ruotiukot olivat vanhoja ihmisiä ja asuivat 
tuvassa ja tekivät taloon töitä vointinsa mukaan. Kaiken ylöspidon he saivat 
talosta, samoin kaikki vaatteet. Kunta maksoi heidän ylöspidostaan. Mikä-
li talossa oli huutolaislapsia, jotka oli huudettu halvimmalla taksalla talon 
ylöspitoon ja kunta maksoi heidän ylöspidostaan, asuivat myös he tuvassa. 
Loiset olivat omissa ruuissaan, asuivat tuvassa, ja maksoivat vuokran sekä 
kävivät töissä kuta tarvitsi. 

Jos kaikille ei sänkyjä riittänyt eikä tuvassa ollut tilaa sängyille, tehtiin 
penkeille ja lattialle vuode, joka päiväksi korjattiin sänkyjen päälle tuvassa. 

Tuvan lämpimässä nukkui perheenjäseniä. Heillä oli tavallisesti laidasta 
vedettävä sänky tai kaksi. 

Oljilla täytetty patja oli varattu sekä tyyny ja täkki; jos taloon poikkesi 
matkalainen yöksi pyrkimään, hänelle tehtiin vuode uunin viereen lattial-
le. Isännällä ja emännällä oli oma kamarinsa, jossa he nukkuivat. Tuvassa 
tehtiin paljon käsitöitä. Naiset kehräsivät ja kutoivat. Heillä oli kangaspuut, 
rukki ja villavakka karstoineen. 

Miehet nikkaroivat aamusella vain silloin, kun ulkona oli kauan pimeää. 
Puhdetyöt olivat yleisiä, ja vestäminen ja höylääminen siirtyi isältä pojalle, 
kuten myöskin puutöiden tekemisen taito. 

Höyläpenkki ja vestopölkky sen alla olivat aina valmiina. Pitkän talven 
aikana valmistui puusta paljon, niin puuastiat, saavit, kirnut, reet, kärryn-
pyörät, luokit kuin suksetkin. 

Lauantaisin tupa sai uuden ilmeen. Lastut lakaistiin pois lehtiluudalla, 
entisellä saunavastalla. Kangaspuut hiljenivät, rukki vaikeni. Oli tulossa 
sunnuntai, lepopäivä, joka pidettiin kunniassa, ja työnteko oli harvinaista 
sunnuntaina.

Tuvan pesu 

Tuvan ripsuminen ja pesu tehtiin kevättalvella. Olihan lattia maalaamatonta 
lankkua, joten sitä ei pesty usein. Pesun ajaksi tupa raivattiin tyhjäksi. Kata-
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jasta tehtiin ripsumaluuta. Se laitettiin pitkään keppiin, jolla yletti hangata 
pölyt pois seinänhirsistä ja orsista. Joskus pestiin harjalla hankaamalla tuvan 
seinät. 

Lattian pesussa tarvittiin näreenhavuista tehty metla, jossa oli pitkä varsi. 
Hiekkaa ripoteltiin lattialle. Saunan muuripadasta tuotiin saavilla korennol-
la kantaen kuumaa vettä, jota heitettiin kauhalla lattialle ja alettiin metlalla 
hangata. Monta saavia meni vettä, kun lattia oli suuri ja maalaamaton. Kun 
hankaus lopetettiin, huuhdeltiin hujauttamalla 

Ämpärin reunasta kuumaa vettä pitkin lattiasiltaa keräten sitä saunavas-
talla rikkalapion avulla ämpäriin. Piti huuhdella hyvin, muuten meni pesu 
hukkaan. Viimeksi lattia kuivattiin isolla pellava- tai liinavaatteella, esimer-
kiksi vanhalla lakanalla. 

Suuret tuvat ja kalustukset 

Sokkalassa Sorvamäellä tuvan koko on 9 kertaa 10 metriä. Tuvan penkit kah-
della seinällä olivat samaa puuta. Penkit poistettu käytöstä vuonna 1960. Sat-
tilan Kurvilan tuvan koko on 9 kertaa 9 metriä, ja Pöntilassa Ruoppaan tupa 
on kooltaan 8 kertaa 8 metriä. 

Sokkalassa Laasian tupa on kooltaan 7,5 metriä kertaa 7 metriä, ja tuvan 
kaksi penkkiä ovat samaa puuta. Tuvan vanha pöytä oli myös yhdestä puus-
ta valmistettu, ja on nykyisin varastossa. 

Tupa on alunperin ollut haikutupa,joka on mataloitettu vuonna 1865. Vii-
me vuosina on lisäksi tehty remontti. 

Vanha pöytä ja rahit 

Vihkon vanhassa tuvassa on useita satoja vuosia vanha pöytä. Se on siirtynyt 
omistajansa mukana 1800-luvun alussa Heinikaisten suvun mukana Suo-
menniemelle ja edelleen vuonna 1895 Taavetti Heinikaisen mukana Vihkoon, 
jossa on edelleen. Pöydässä on vieläkin 1900-luvulta venäläisten sotamiesten 
kirveenjälkiä, kun he pilkkoivat lihaa paljaalla pöydällä. 

Hiismäellä on kahdesta puusta tuvan pöytä, joka on leveydeltään noin 80 
senttiä ja pituus on yli kaksi metriä. Pöydän tekovuosi on 1866. Se on edel-
leen käytössä, kuten myös kaksi pitkää rahia, yhdestä puusta valmistettuna. 
Käytössä on vanhat, yhdestä puusta veistetyt penkit, jotka olivat kahdella 
seinällä, poistettu 1950. 
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Suurimmat tuvan uunit 

Alueella on ollut Sokkalassa Sorvamaen tuvassa suuri, noin 4 metriä kertaa 
4 metriä kokoinen uuni. Uunin ympäri pääsi kulkemaan 40 senttimetrin le-
vyistä solaa pitkin. Uuni on poistettu käytöstä vuonna 1960. 

Erilaisia aittoja 

Aittoja oli maalaistalossa useita, hirsiaittoja erilleen rakennettuna tai useita 
saman katon alla. Aitoissa oli sepän tekemät lukot ja avaimet. Jokaisella ai-
talla oli oma nimi sen mukaan, minkälainen käyttö sillä oli. 

Liha-aitta eli särvinaitta oli ruokatavaran säilytystä varten. 
Suuret lihasammiot, puusammiot, useitakin, olivat jopa 
noin 200–350 litran vetoisia, joihin suolattiin sian ja naudan 
lihat. Keitetty suolavesi ja kivipainot laitettiin lihojen pääl-
le. Lampaanlihoille oli pieni sammio, voita varten tiinuja, 
kuivatuilie kaloille saaveja. Savusaunassa savustetut 
sianlihat laitettiin laipioon roikkumaan. Aitassa ruoka-
tavarat säilyivät hyvin, olihan siinä paksut hirsiseinät ja 
lankkulattia. 

Vaateaitta oli niitä vaatteita varten, jotka olivat harvemmin 
käytössä. Ennen reissuun lähtöä vaatteet tuotiin lämpenemään, varsinkin 

talvella, ja kun tultiin kotiin, vietiin vaatteet aittaan henkariin. 
Tytöillä oli oma aitta, siellä oli orret, joiden päälle he laittoivat kutomiaan 

ja merkatuita kapioita. Tyttöjen pukimet olivat omassa aitassa ja kesällä he 
nukkuivat siellä ja sisustivat sen nätiksi. 

Vilja-aitassa oli lankuista tehdyt hinkalot jokaiselle viljalajille. Pienemmät 
hinkalot oli varattu siemenviljalle. Oli myös yläaittoja, jonne oli rappuset ul-
koa ja pieni soma parveke ylhäällä. Joihinkin aittoihin pääsi alakerran aitan 
kautta rappuja nousten. Siellä nukkui talon palvelija, joka sai pitää henkilö-
kohtaiset tavaransa siellä. 

Savusauna 

Sauna oli maalaistalon pihapiiriin rakennettu hirsinen puurakennus. Sauna-
rakennukseen kuului myös lautarakenteinen kota. 

Savusauna oli kookas. Perheet olivat suuria, joten saunassa eli kylvyssä 
oli monta perheenjäsentä samalla kertaa. Kivistä tehty uuni oli ovenpielessä 
ja se oli jotenkin nelinkanttinen. Uunin sisus oli iso, 70–90 senttiä syvä, puut 
mahtuivat hyvin. Uunin kiuas oli löylykiviä, sellaisia suunnilleen nyrkin 
kokoista kiveä. 
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Kiukaalla oli pata ja siinä lämpisi pesuvesi eli saunavesi. Kun otti vettä, 
piti muistaa laittaa tilalle uutta lämpiämään. Pitkä penkki ovensuussa peräl-
lä, siinä riisuttiin vaatteen ja puettiin pakkasen aikaan ja kesäisin saunako-
dassa. Lauteet olivat isot noin 2 kertaa 2 metriä, sinne sopi monta ihmistä. 
Pestiin yhteisestä puuastiasta, joka oli lauteilla keskipaikalla. 

Kotona keitettyä saippuaa hangattiin kämmeneen ja tällä maasaippualla 
pestiin myös tukka. 

Saunassa oli orret ja siellä pidettiin puita ja sytykkeitä sekä puulattia. Lau-
teiden alla oli karsina ja siinä ei ollut lattiaa. Sieltä sai onkimatoja, jos muu-
alta ei löytynyt. Lauteiden kohdalla seinässä oli reikä, josta savu meni ulos 
lämmityksen aikana. Ovi jätettiin raolleen, että paksumpi savu tuli ulos. 

Kun sauna oli lämminnyt, laitettiin tukea savureikään ja käytiin vielä pöy-
himässä hiillosta ja pienentämässä rakoa. Jos laittoi liian aikaisin savureiän ja 
oven kiinni, tuli saunaan häkää eli vinkaa. 

Saunassa oli pieni, moniruutuinen yksinkertainen ikkuna. Ikkunaruutu oli 
ulkoseinän kanssa tasassa. Siten jäi ikkunakarmi, jossa sai pitää saunalamp-
pua, joka oli huulilamppu läkki- eli peltipesällä. 

Saunan käyttö 

Vaikka sauna on ollut ainoa lämmin peseytymispaikka, on sillä ollut hy-
vin paljon muutakin käyttöä. Pellavat ja liinat puhdistettiin saunassa. Sauna 
lämmitettiin hyvin ja loukutetut pellavat ja liinat ladottiin orsille lämpene-
mään littausta varten. Littaus oli pölyistä työtä. Siihen pyydettiin usein kylän 
naisväkeä avuksi. Olihan se joutuisampaa ja juttu luisti paremmin, kun kuu-
lumisia oli kodin ulkopuolelta. 

Pyykinpesu pakkasella suoritettiin saunassa. Saunakodassa oli muuripata, 
jossa vaatteet keitettiin tuhkasta tehdyssä lipeävedessä. Pyykkivesi, kuten 
saunavesikin, nostettiin vinttikaivolla tai ämpärillä kaivosta. 

Kaljamaltaat tehtiin saunassa. Samoin lihansavustus huhtikuussa tapahtui 
saunassa. Sianlihat laitettiin roikkumaan laipioon. Savu laskettiin lämmittä-
essä sisään. 

Aluksi kahtena päivänä vähän lämpöä ja sitten lisättiin lämpöä. Neljän 
– viiden päivän kuluttua lihat olivat kypsiä. Savustus oli huolellista työtä, 
eikä sitä taitoa moni taida. Alueellamme on lihaa vieraille savustaneet muun 
muassa Aili ja Toivo Parkkonen. 

Savustuksen jälkeen saunanpesu oli rasvaista ja nokista työtä. Sitä sai 
pestä, mutta seuraavan kerran kun saunan lämmitti, kaikki näytti rasvaisen 
märältä.
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Sauna oli myös kuppauksen parhain paikka. Kuppari oli ammattinsa tai-
tava. Sarvet, joilla hän imi pahan veren pois, oli tehty eläinten rasvoista ja ne 
hän toi tullessaan pienessä pussissa. Kuppauksen jälkeen kuppari pesi itse 
saunan. 

Oli hyvin yleistä, että kun hetki koitti ja syntyvä lapsi oli tulossa, sauna 
varattiin odottavalle äidille ja tulevalle vauvalle, synnyttämisen ajaksi. Sau-
nassa tapahtui synnytys ja muutama viikko saunassa oloa. Siitä on lähtenyt 
myös sanonta: “hän on vielä saunaihminen” sekä “kävin saunoilla, viemässä 
rotinoita”. Toisille lapsille kerrottiin, että vauva löytyi saunan karsinasta. 

Riihi 

Riihet olivat noin 4 metriä korkeita ra-
kennuksia, joissa leveys oli noin 5 kertaa 
6 metriä. Tämä hirsinen rakennus oli tii-
viiksi rakennettu, vaikkei sammalta käy-
tetty hirsien välissä. 

Parsia oli kaksi, eli kahdella korkeudel-
la, sen vuoksi, että esimerkiksi kaurani-
kulia ahdettiin kahteen kerrokseen. Rii-
hen sivuseinillä oli vahvat hirret, joiden 
päällä parrenpäät, toiset noin metrin korkeudella, joiden päällä ahinlauta, 
joka oli paksu ja leveä lankku. Sen päällä liikkui ahoksen ahtaja, kun toinen 
antoi lyhteitä. Riihen uuni oli ovenpielessä, kiviuuni, kooltaan noin 2 kertaa 
2,5 metriä. Riihi lämmitettiin isoilla puilla. 

Kun rukiin kuhilaat olivat jonkun päivän olleet pellolla, ajettiin ne riiheen 
ja ahdettiin parsille pystyyn. Laitettiin kaksi partta rinnakkain, yksi lyhde 
kumpaankin. Sitten kun parret tulivat täyteen, laitettiin taas uusi parsi. Par-
ret olivat niin korkeat, että voi liikkua hyvin alapuolella. 

Riihtä lämmitettiin pari päivää, jolloin lyhteet olivat kuivia puitavaksi. 
Lyhteet laitettiin tyvet seinään päin, toiset lyhteet latvat vastatusten, niin 
paljon kuin lattialle mahtui. Siteet katkaistiin ja löysättiin lyhde ja alettiin 
puida. Kaksi puijaa oli vastatusten ja he puivat vuorotahtia varstoilla haka-
ten. Välillä lyhteet käännettiin ja puitiin vielä toiseltakin puolen, puisteltiin 
ja laitettiin kuvolle. 

Viskurilla puhdistettiin vilja, ja sitten pantiin uusi ahos tilalle. Ahoksen 
puintipaikka oli yksi kappa rukiita ja talon ruoka. 

Kaurat puitiin varstoilla vielä 1920-luvun lopulla. Kauranikulien piti olla 
oikein lämpimiä kun ne pudotettiin puitavaksi, silloin ne karisivat hyvin. 
Kauranpuinnissa oli toisella remmi-pulikkavarsta ja toisella karttu. 
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Ruumislaudalla kesäisin säilytettiin riihessä vainajia, koska riihi oli kylmä 
kalliolattiansa tähden. Oli ruumislauta, jonka päälle vainaja laitettiin ja lauta 
laitettiin pukkien päälle puolen metrin korkeudelle, siksi aikaa, kun ehdittiin 
hankkia arkku. Ruumislauta oli yhdestä puusta valmistettu noin kaksi met-
riä pitkä lauta. Ehkä juuri vainajien säilytyksestä johtui, että riihiä yleensä 
pelättiin. 

Hevostalli 

Hevostalli oli erillinen rakennus lähellä navettaa. Se oli hirrestä tehty, 5 ker-
taa 6 metriä kooltaan suunnilleen ja tilava. Siinä oli välilaipio ja vintillä olivat 
hevosen heinät. Tallissa oli korkea kynnys. Ovi oli korkeussuunnassa kak-
siosainen. Yläovea pidettiin auki silloin, jos oli liian lämmin. Toisella sivulla 
tallia oli varsankoppi. Hevoset kasvatettiin kotona. 

Tallin peräseinällä oli paksuista lankuista tehty seinään kiinnitetty pitkä 
laatikko, jota sanottiin rupuksi. Ylempänä seinällä oli pystypulikoista tehty 
heinähäkki, johon vintillä olevat heinät annoksittain pudotettiin hevosille 
kiinnipitoa varten. Rupun reunassa oli reikä, johon riimuvarsi kiinnitettiin. 

Oli talleja, joissa ei ollut ikkunaa. Niissä oli hevosenpään korkeudella 
seinäaukko, korkeus 30 senttiä ja leveys 5 senttiä. Sivuttain liukuvalla luu-
kulla säännösteltiin tallin ilmaa. Kertyneet lantakasat tasoiteltiin ja peiteltiin 
hakatuilla havuilla. 

Navetta eli läävä

Navetat olivat isoja, noin 15-20 metriä pitkiä. Seinät olivat paksut, isoista ki-
vistä tehtyjä. Ulko- ja sisäseinä oli muurattu erilleen ja välillä täytteenä hiek-
kamultaa ja monenkokoisia kiviä. Paksuutta kertyi seinälle noin puolitoista 
metriä. 

Molemmissa päädyissä oli ikkuna ja keskiseinällä ovien päällä oviaukon 
levyiset matalat ikkunat. Ovet olivat kaksipuoleiset ja toisessa puolikkaassa 
oli alaovi ja yläovi. Yläovea pidettiin auki jos navetta oli liian lämmin. Kes-
kellä laipioita oli laudoista tehty iso ilmatorvi. Laipio oli lautaa. Paksut hirret 
navetan ylitse kannattivat laipion, joten katto oli myös laudoista. 

Navetan yhdessä nurkassa oli lammaskarsina, yhdessä sian karsina ja yksi 
nurkka oli kanojen yöpuita varten. Lehmät olivat kiinni seinävierellä olevis-
sa vajoissa, jotka oli yläpäästä naulattu laipioalushirteen. Kun lantaa kertyi 
paksulta, lyötiin keskinavettaan paalu pystyyn, johon kiinnitettiin pikkuva-
sikka. Kun navetat olivat suuria, jäi vielä tilaa rahtimiehen hevoselle. 
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Maalaistalon työt 
Anna Pöntinen (1986)

Karjanhoito 

Navetalle eli läävään lähdettiin töihin aamulla puoli kuuden maissa. Lyp-
syämpäri vain käteen ja lyhti toiseen, jos oli pimeää. Navetan laipiossa oli 
rautalankakoukku, johon lyhti laitettiin valaisemaan. Kukko alkoi kiekua ja 
kanat hyppiä yöpuoltaan alas, vaikka valaistus olikin hämärää. 

Lehmien alukset puhdistettiin, appeet jaettiin lehmille ja sekä heiniä vasi-
koille ja lampaille. Tuvasta tuotiin lypsyämpärissä lämmintä vettä tullessa, 
että sai pestä lypsyrätin ja lehmien utareet ennen lypsyä. 

Lypsy tehtiin käsin, maito tuotiin sisälle ja siivilöitiin. Sitten vain separaat-
tori kokoon, eilisen pesun jäljiltä. Maito kaadettiin separaatin tuuttiin. Kier-
rettiin kammesta, ja kun se oli tullut sopivaan vauhtiin, avattiin maitohana, 
ja sitten alkoi tulla toisesta torvesta kurria, toisesta kermaa. 

Lehmät lypsettiin kolme kertaa päivässä. Lämmin kurri lähdettiin viemään 
vasikoille. Vastasyntyneille annettiin juustomaitoa ja sitten kaksiviikkoiseksi 
nuorta maitoa, jonka jälkeen kurria. Samalla reissulla silmästettiin lehmien 
appeita ja laitettiin lisää jauhoja appeisiin ja ruokittiin kanat. Sika oli myös 
navetassa ja sille annettiin ruokaa illoin aamuin. 

Kun lehmät olivat syöneet appeet ja sen jälkeen heiniä, ne juotettiin. Oli 
puusaavit, joihin kaadettiin vettä ja vietiin lehmän eteen ja sitten saavi siir-
rettiin taas seuraavalle. 

Juoton jälkeen annettiin lehmille heiniä ja kauranolkia. Lampaille annet-
tiin vihkoja eli lehtipuusta tehtyjä tukkuja ja heiniä. Juotavaksi lampaille oli 
tiskivettä, johon siihen aikaan ei käytetty myrkyllisiä pesuaineita. Jos kurria 
riitti, joivat lampaat sitä mielellään. 

Iltapäivisin ruokintaa varten laitettiin hakkeleet eli silput valmiiksi ruu-
heen ja kuuma vesi päälle, että pehmenivät. 

Ennen poislähtöä navetta tasoitettiin. Lantakasat peitettiin hakatuilla 
havuilla. Kello yksi oli päivälypsy. Iltapäivällä kolmen aikaan aloitettiin 
ruokkiminen appeella ja eläimet syötettiin ja juotettiin kuten aamulla. Kello 
seitsemän maissa oli iltalypsy ja maitoastioitten pesu. 

Jokaisessa navetassa ei pidetty sonnia ja siksi lehmien käyttö kylässä muo-
dostui päivän työksi. Siinä meni kahden ihmisen aika. Toinen talutti narun 
kanssa ja toisella oli pieni risu kädessä, jolla kiirehti lehmää. Kahdeksankin 
kilometriä kävellen yhtäänne päin lehmän kanssa oli alueellamme mahdol-
lista. Oli tapauksia, että sama reissu piti tehdä kolmen viikon perästä uudes-

148



taan saman lehmän kanssa. 
Vuosien kuluessa tulivat traktorit ja lehmät ohjattiin nousemaan peräkär-

riin, siten matkalla ei kauan viipynyt. 
Melkein joka talossa pidettiin emakko tai kaksi. Ne käytettiin kylässä 

hevoskyydillä. Sika laitettiin sille tehtyyn puulaatikkoon ja sitten nostettiin 
kärrin lavalle tai rekeen matkalle, joka saattoi olla jopa 15 kilometriä. 

Lampaita kerittiin kolme kertaa vuodessa, keväällä ennen vuonien syn-
tymistä, syyskesällä sekä talvella. Jos lampaalla oli enemmän kuin kaksi 
vuonaa, piti käydä imettämässä tai viedä maitoa, että jokainen vuona pääsi 
kasvun alkuun. 

Sian porsimisessa oltiin melkein aina mukana. Kun sitä odotettiin, käytiin 
katsomassa päivällä ja yöllä. Sian porsimisen aikaan meni monta yötä vähäl-
lä nukkumisella. Harvoin jätettiin sian pesään porsaita, syntymän jälkeen 
ne imetettiin ja laitettiin koppaan, nostettiin karsinasta pois, joskus tuotiin 
tupaan, jos navetta oli kylmä. Parin tunnin välein vietiin vastasyntyneet por-
saat imemään. Tällaista työtä tehtiin reilu viikko. 

Keväällä navetta tyhjeni. Lehmät ja lampaat vietiin metsään. Ne lypsettiin 
karjapihassa aamuin illoin ja niiden hakeminen metsästä oli usein hyvinkin 
aikaa viepää työtä. Lehmät olivat metsässä ja kulkivat kahdenkin kilometrin 
matkan kotoa. Ei silloin ollut aitoja naapurimaitten välillä. Vain peltojen ym-
pärillä olivat särentäaidat. Sanottiin, että lehmät olivat väljällä. 

Siat vietiin ulkopajaan ja ne saivat kiertää 
pitkin pihaa ja tonkia mitä niitä kiinnosti. Ta-
vallisesti ne pätkähtivät tuoreelle, kyntämäl-
leen mullokselle pitkälleen. Kanat kävelivät 
irrallaan pihapiirissä, tekivät pesänsä piiloon, 
hautoivat ja tulivat taas joukolla pihaan. 

Eläinten ruokinta 

Vielä ainakin 1950-luvulla ruokittiin eläimet yleensä kuivilla rehuilla. Kaura-
noljet syötettiin pitkänä, rukiinoljista tehtiin hakkelia silppukoneella. 

Hakkeen pituutta voitiin säädellä haluttuun pituuteen, tavallisesti ne teh-
tiin 2-3 senttiä pitkiä. Hakkelia tehtiin aina useamman päivänvaralta, tavalli-
sen työpäivän päätyttyä. 

Hakkelitalli oli lähellä navettaa, jossa oli silppukone ja varattu olkia hak-
kelia varten. Hakkeleet kannettiin parevakassa navettaan varattuun puuas-
tiaan. Niitä laitettiin niin paljon, että riitti yhdeksi ruokintakerraksi. Sekaan 
ripotetiin vähän suolaa ja kasteltiin kuumalla vedellä. Tällä tavalla valmis-
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tettua sanottiin appeeksi. Jauhot sekoitettiin, kun ape jaettiin lehmille. Tätä 
annettiin kaksi kertaa päivässä ja lisäksi kauranolkea ja vähän luonnonhei-
nää, jota varattiin kesällä karholla kuivattamalla. 

Peltojen pintareelta leikattiin piennarheinää sirpin kanssa nippuloille ja 
laitettiin aitojen päälle kuivumaan. Tällaista heinää annettiin maidossa ole-
ville lehmille. Kesällä, kun eläimet pidettiin metsälaitumilla, varattiin illaksi 
lypsylehmille makuvettä . Siihen kerättiin kaalimaalta kaalin sekä lantun 
lauhtuneita alalehtiä ja pieniä lanttuja sekä nokkosia. Ne keitettiin muuripa-
dassa ja annettiin hautua, kunnes lehmät iltasella tulivat metsästä kotiin. 

Elleivät lehmät tulleet oikealla lypsyajalla kotiin, niitä kutsuttiin laulamal-
la “katse lehmät, katse vetsee, Mansikki, Lystikki, Kyytikki, Peilikki, katse, 
katse vetseeee ...“

Ruokkolehmä 

Entisaikaan maaseutuasukkailla oli melkein kaikilla perheillä oma lehmä. 
Siitä saadusta maidosta valmistettiin myös voi kotona. Voi valmistettiin vis-
pilällä vispaamalla, jos ei ollut separaattoria. Taloissa, joissa oli useampia 
lehmiä, valmistettiin myös voi kotona, kirnuamalla. Karjat olivat yleensä pie-
niä noin 4-5 lehmää talossa ja muuta karjaa lisäksi. 

Oli sellaisia perheitä, joilla ei ollut varaa ostaa lehmää, niin he kyselivät, 
olisiko kenellä naapurilla sellaista lehmää, jonka voisi antaa ruokolle. 

Ruokkolehmä oli sellainen, joka annettiin vuokralle. Vuokra-aika oli yksi 
vuosi kerrallaan. Sovittiin, paljonko vuokralle ottaja maksaa vuokraa ja saa 
pitää siitä saamansa maidon. Usein sovittiin, että vuokranottaja sai pitää va-
sikan omanaan ja maksoi sovitun vuokran muuten, useammin 2–3 kiloa voi-
ta vuodessa. Vuokra voitiin myös sopia useammaksi vuodeksi ja se voitiin 
maksaa myös työllä. Ruokkolehmiä oli vielä 1900-luvun alkukymmenillä. 

Teurastus 

Kaikki eläinten teurastukset suoritettiin kotona, syksyllä jolloin ilmat kyl-
menivät. Lampaan teurastus oli ensin. Verestä sai lettuja ja uusien kaalien 
kanssa lammaskaalia. Maksa ja munuaiset lihan kanssa antoivat herkulli-
sen maun. Päät ja sorkat korvennettiin hiilloksella ja raaputettiin välillä, niin 
monta kertaa, että oli villat pois. Sorkista otettiin kynnet pois, pää halkaistiin 
ja sen jälkeen ne laitettiin kylmään veteen. Pari päivää niitä pidettiin vedessä, 
vettä vaihtaen. Sitten ne keitettiin kypsäksi, jonka jälkeen paloiteltiin ja laitet-
tiin suolaan. 

Lampaan maha myös puhdistettiin, liotettiin ja keitettiin pään ja sorkkien 
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kanssa. Tätä sanottiin palasyltyksi. Lampaan nahka laitettiin kuivumaan ja 
ruukittavaksi. 

Sian teurastuksen yhteydessä sai verta, josta sai veripalttua, päästä ja sor-
kista alatoopia, rullasylttyä, joulukinkkuja, savukinkkuja, sikavillaa, suolista 
saippuaa ja harjaksia, joita käyttivät muun muassa suutarit pikilangan päi-
hin. 

Eläinten ruhot käytettiin niin tarkkaan, ettei jäänyt teurastuksen jälkeen 
mitään jäljelle. Nautaeläimet, samoin kuin edellä, käytettiin tarkkaan. Myös 
eläinten nahkat käytettiin tarkkaan. Kerityt lampaan nahkat sekä vasikan 
nahkat ruukittiin rukkasnahkoiksi. Villaiset lammasnahat muokattiin turkin 
ja vällyjen tarpeeksi. Isojen mullien nahkat ruukittiin ja käytettiin pikkuken-
kien tekoa varten. 

Vasikkahaka 

Kartanon lähellä oli eri aitaus vasikoita varten. Pienetkin vasikat vietiin ke-
väällä, kun ilmat lämpenivät, omaan hakaansa isompien vasikoiden kans-
sa. Pikkuvasikat piti juottaa kaksi kertaa päivässä. Juomiseen laitettiin vähän 
jauhoja, kurria ja vähän haaleaa vettä kylmän veden lisäksi. Elleivät vasikat 
sattuneet olemaan juottopaikan lähellä, silloin niitä kutsuttiin laulamalla:  
“viis -juomista -viis juomista, viis viis viiiiiis”.  

Hevoshaka 

Hevosilla oli myös oma hakansa, jossa oli vähän enempi ruohoa, että ker-
kesivät ruokatunninkin aikana haihduttaa nälkäänsä. Aamuaterian, kello 
kahdeksan aikaan, ei riisuttu hevosia, vaan niitettiin pientareelta heinää he-
vosten syötäväksi. 

Päiväruokailu oli kello kahden aikaan, silloin riisuttiin hevoset ja laskettiin 
hakaan ja pidettiin ruokalepo. Vielä ainakin 1930-luvulla oli tapana syödä 
kolme kertaa päivässä ateria, jolloin myös hevoset saivat työstä tauon ihmis-
ten lepohetken ajaksi. 

Hevosilla oli aina kesällä kello kaulassa. Se pidettiin tukossa heinillä tai 
sammalilla ja avattiin, kun hevonen laskettiin metsään. Kellon sointi ilmai-
si hyvin, missä päin hevonen oli. Samoin lehmille laitettiin keväällä, kun 
laskettiin metsään, hyvin soivat kellot kaulaan. Kun kellot kuuluivat, tiesi 
mennä kiirehtimään eläimiä kotiin. 
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Kevättyöt 

Kevään lähestyessä, kun lumet alkoivat sulaa, ruvettiin tekemään kartanotöi-
tä. Sitä aikaa sanottiin rospuutoksi. Polttopuita oli varattu halkoliiterin lä-
helle. Niitä ruvettiin pilkkomaan ja pinoamaan liiteriin. Risukuormia oli isot 
kasat karjapihalla. Niitä alettiin hakata sopiviksi karjan alusiksi läävään ja 
hevostalliin. Paksummista rangoista saatiin sopivia saunapuita. 

Usein oli keväällä hyvät hankikelit. Kun pellot alkoivat vapautua lumesta 
ja ruislaihon päällä oli metsän reunassa vielä paksu lumi, sinne kylvettiin 
poroa eli puuntuhkaa. Näin lumi suli nopeammin eikä rukiin laiho mädän-
tynyt. Kun rospuuttokeliä jatkui, miehet nikkaroivat tuvassa viikatteen ja 
haravan varsia ja lapoja. Haravan lapa tehtiin kovasta koivusta, varsi haapa-
puusta. Se oli kevyt ja lau

hkea käsille. Haravan piit tehtiin pihlajasta ja niitä tehtiin ylimääräisiä 
katkeamisen varalle. Kevättöihin kuului myös sianlihan savustus sekä sie-
menperunan varaaminen. 

Kylväminen 

Kaura oli ensimmäinen kylvettävä vilja. Kaura oli kirjavaa, mustanruske-
aa. Siemenkaura oli varattu jo edellisenä syksynä, heikompi kaura syötettiin 
eläimille. Kun maa oli muokattu risukarhin kanssa, alettiin laittaa sitkaimet 
jonkun matkan päähän toisistaan, 4-5 metrin levyinen kaista kerrallaan. Vil-
jasäkistä tehtiin kylvöpussi. Naru solmittiin säkin toiseen kasaan ja suupuo-
leen ja laitettiin niskan takaa olkapään ylitse ja toisella kädellä kylvettiin. 
Kylvös peitettiin aatralla tai karhilla. Lannoitteena käytettiin karjalantaa. Oh-
ra kylvettiin kauran kylvön jälkeen samalla tavoin kuin kaura.  
 

Ruismaan laitto ja rukiin kylvö 

Kun kevätviljat oli tehty, alettiin varata peltoa rukiinkylvöä varten. Ruismaa-
kin oli jo edellisenä syksynä kynnetty. Sitä karhitettiin useampaan kertaan. 
Juhannuksen aikoihin alettiin lannanajo ja levitys sekä kyntö. Silloin tällöin 
karhitettiin, ettei vain pääse heinittymään. Ruis kylvettiin elokuun 20. päi-
vän aikoihin. Kylvösiemen varattiin aina edellisenä syksynä. 

Jonakin kesänä ruis valmistui niin aikaisin, että ennätti puida siemenen 
uudesta sadosta. Rukiin kylvös peitettiin aatralla hyvin tiheään vakoon. 
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Perunanteko 

Peruna tehtiin edellisenä kesänä kasvaneeseen ruismaahan. Perunat otettiin 
itämään toukokuun alussa tupaan tai läävään. Vakiolajikkeet olivat Amerik-
ka ja Punainen peruna. 

Keväällä, kun maa oli karhittu ja kynnetty, se lämpeni hyvin. Tuolloin otet-
tiin perunat ämpäreihin ja ne laitettiin vakoon. Kun oli ajettu yksi vako, se 
jätettiin tyhjäksi. Seuraavaan vakoon pantiin perunat ja ajettiin aatralla peit-
toon. Pantiin vielä toiseenkin vakoon perunat ja peitettiin, sitten yksi vako, 
joka jätettiin tyhjäksi. Sillä tavoin tehtyä perunaa sanottiin kaksivakoiseksi. 

Mättäjiä piti olla useita, ettei kyntömiehen tarvinnut varttua. Yleinen pe-
runantekoaika oli touko-kesäkuun vaihteessa. Sitten kun peruna tuli pienel-
le taimelle, karhittiin notkapiikkisellä risukarhilla, jotta rikkaruoho hävisi, 
mutta perunan taimi vain yltyi kasvamaan. Kun peruna kasvoi vähän isom-
maksi, ajettiin hevosen kanssa aatralla sitä tyhjäksi jätettyä vakoa, jotta multa 
saatiin menemään taimien juurelle, kun aatran eteen laitettiin lauta. 

Sadonkorjuuta 

Ruis leikattiin sirpillä lyhteiksi ja laitettiin kuhilaille kuivumaan. Kuhilas oli 
18 lyhdettä, jotka laitettiin pystyyn toisiaan vasten ja kaksi laitettiin hatuksi 
suojaksi sateen varalle. Lyhteen paksuus oli noin 20 senttiä. 

Vieraat, jotka kävivät leikkaamassa ruista apuna, saivat yhdestä kuhilaasta 
kilon jauhoja. Se oli hyvä palkka, mutta vieraita oli apuna, sillä rukiinleikkuu 
oli aikaa vaativaa työtä jota oma väki ei aina yksin kerinnyt. 

Kaura leikattiin sirpillä lyhteiksi ja sidottiin kaksi rinnakkain. Sitä sanottiin 
nikuliksi. Neljä nikulia laitettiin toisiaan vasten pystyyn ja yksi nikuli hatuk-
si. Sitä sanottiin viisikoksi. 

Kun viisikot olivat kuivia, kannettiin useita viisikoita yhteen kasaan ja teh-
tiin pieniä sänkiaumoja, jossa ne säilyivät niin kauan kuin oli sopivaa aikaa 
ajaa ne riiheen kuivumaan puintia varten. Kaurat ahdettiin riihessä kahteen 
kerrokseen, kun riihet olivat korkeita. Heinäniityillä kasvoi vain luonnonhei-
nää. Heinä niitettiin vääränvarrenviitakkeella, jota sanottiin myös kynkkä-
varreksi. Haravalla haravoitiin heinä karhoille noin 20 sentin paksuudelle. 

Saman päivän niitto ei kerinnyt kuivua talliin pantavaksi. Haravalla pöy-
hittiin karhoa parikin kertaa päivässä. Yöksi heinä koottiin ruokoloilIe siltä 
varalta, jos sattui vaikka yöllä satamaan. 
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Seuraavana päivänä, kun kaste oli haihtunut heinästä, levitettiin ruvot 
paksummalle karholle. Jonkun ajan kuluttua haravalla pöyhittiin ja iltapäi-
vällä kannettiin taakkavitsojen kanssa talliin. Talli oli kovalla maalla niityn 
laidassa. 
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Victor Tuderuksen maalaus.
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Puutarhayrittäjä – ajassa eläjä 
Marja-Leena Bilund (2011)

Isoisäni Evert Lappalainen oli Mikke-
lin alueen ensimmäisiä omenan vilje-
lyyn erikoistuneita puutarhayrittäjiä 
1900-luvun alussa. Hän sai idean kes-
kittyä omenan viljelyyn Heimarissa 
toimineesta puutarhakoulusta.

Anttilan tila 1920-luvulla.

Hän havaitsi, että tuotannon hajottaminen useaan suuntaan, kaaliin, pe-
runaan ja kessun viljelyyn, ei ollut tehokasta. Kessun viljely oli kannattavaa 
vain sota-aikana. Sodan loputtua kessun tarve loppui kokonaan. Oli seurat-
tava muutoksen tuulia. Omenan viljelystä oli jo kokemusta pienemmässä 
mittakaavassa, ja sodan jälkeen päätettiin keskittyä omenoiden kasvattami-
seen, koska hedelmistä oli pulaa.

Isäni Seppo Lappalainen seurasi myös aikaansa siirtymällä omenoista 
mansikoiden viljelyyn 1960-luvulla. Hän näki ajan merkit ja ymmärsi, ettei 
omenan viljely ollut kannattavaa, koska tuontilisenssit purkautuivat ja ome-
noita saattoi tuoda vapaasti Euroopasta. Tämän myötä suomalaisen omenan 
hinta romahti. Oli etsittävä uusi tuotantosuunta. Idea mansikoiden viljelyyn 
lähti siitä ajatuksesta, että tilan pinta-ala oli pieni ja maa oli saatava tehok-
kaaseen käyttöön. 

Suonenjoella olevien tuttaviensa kautta hän sai idean ryhtyä kokeilemaan 
mansikan viljelyä. Isäni on ollut ensimmäisiä Mikkelin seudun mansikan-
viljelijöitä ja oman alansa kehittäjä ja vaikuttaja Marjarenkaassa. Hänelle 
myönnettiin Suomen valkoisen ritarikunnan 1. luokan mitali 1997 kehittä-

mistyöstään puutarhayrittäjänä. Tuotannon isäni 
markkinoi itse. 

Seppo Lappalainen vaihtoi omenat  
mansikoihin 1960-luvulla.

Hän myi satonsa Kouvolan seudulle, koska siel-
lä oli alituotantoa mansikoista. Isän aikana päälajike mansikassa oli senga 
senga. Hän etsi uusia, tuotantotehokkaita lajikkeita, mutta tuontirajoitukset 
estivät taimituonnin Suomen rajojen ulkopuolelta. Isän aikana puutarha-
yrittämistä ei tuettu kuten muuta maanviljelyä. Näin ollen työskentelyyn 
muodostui alusta alkaen yrittäjämäinen ote. Pakastimien yleistyessä ihmiset 
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kiinnostuivat myös marjojen pakastamisesta ja itsepoiminta nousi merkittä-
vään asemaan muun ulosmyynnin ohella 70-luvun lopulla. Tänäkin päivänä 
asiakkaina on ihmisiä, jotka ovat käyneet tilalla poimimassa jo isäni aikana.

Mansikoiden poiminta työllisti 70–80-luvuilla 50–100 lähialueen nuorta 
kesäisin. Muistan elävästi, kuinka poimijoita kuljetettiin parhaimmillaan pa-
rilla linja-autolla Mikkelistä Suomen Pankin kulmalta kello 12. Työrupeama 
kesti muutaman tunnin, jonka jälkeen palkka maksettiin käteen joka päivä. 
Meitä on viisi sisarusta ja opimme tekemään töitä tilalla. 

Isämme opetti meidät pienestä pitäen kantamaan vastuuta kitkennästä 
palkanmaksuun, haulikkoammunnasta traktorilla ajoon. Hän luotti työpa-
nokseemme – ei ollut työtä, mihin tytöt eivät olisi pystyneet. 

Tänä päivänä ymmärtää tuon luottamuksen ja vastuunkantamisen opet-
tamisen merkityksen, mutta totuuden nimissä täytyy tunnustaa, että sitä ei 
nuorena aina tahtonut hyväksyä, kun useimmat samanikäiset viettivät lomi-
aan rannalla tai kielimatkoilla. Isäni on ollut edelläkävijä ajattelussaan kuten 
aikoinaan oma isänsä. Pientilallisina heidän oli seurattava tiiviisti yhteis-
kunnallista kehitystä ja tehtävä johtopäätöksiä tuotantoaan ajatellen. Heidän 
asenteensa koulutukseen ja ajan ilmiöiden seuraamiseen on siirtynyt meihin 
lapsiin ja jatkuu seuraaviin sukupolviin.

EU ja uudet tuulet

Sukupolvenvaihdos tehtiin tilalla 1990, jolloin otimme tilan hoitoon mie-
heni Timo Bilundin kanssa. Timo lähti ennakkoluulottomasti viljelijäksi, 
vaikka maaseudulla asumisesta hänellä ei ollut muuta kokemusta kuin kesä-
lomat mummolassa Enonkoskella. 1990-luvulla puhalsivat jälleen muutok-
sen tuulet. Maanviljely muuttui yhä ammattimaisempaan suuntaan, tilakoot 
kasvoivat ja odotettiin uutta asennetta koko maanviljelyyn, mutta myös puu-
tarhayrittämiseen. 

Mansikoiden viljelyalojen kasvaessa ja hintakehityksen jäätyä tuotantokus-
tannuksista jälkeen täytyi miettiä uutta ajatusmallia. Ryhdyimme rohkeasti 
sivutoimisiksi viljelijöiksi, koska mansikan viljely pääelinkeinona ei enää 
ollut kannattava. Timon astuttua isännäksi tuotantoon on tullut uudenlaista 
yrittäjyyttä: omat myyntipisteet sekä alihankkija-ajattelu, jonka ajatuksen 
hän on mallintanut LVI-urakoinnista, joka on hänen päätyönsä. Taimituotan-
non vapauduttua olemme siirtyneet satotaimiin ja uusiin lajikkeisiin. 

Siirryttäessä 2000-luvulle puutarhatuotannossa korostuu yhä enemmän 
kuluttajalähtöisyys. Poimintatuoreet marjat toimitetaan liikkeisiin pääsään-
töisesti heti aamusta. Tuotantopuolella tämä tarkoittaa varhaista heräämistä. 
Poiminta aloitetaan viimeistään kello 6 ja hellekesinä, kuten kesä 2010, jo 
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kello 5. Poiminta suoritetaan useammassa erässä, koska tuotantomme ylpey-
denaihe on tuoreus ja laatu. 

Poiminta on rankkaa työtä, kun sitä tehdään useita tunteja päivässä, ja 
työrupeama alkaa kello 6. Poimijoiden on oltava saatavilla tarvittaessa, mikä 
tarkoittaa, että he majoittuvat tilalla tai lähiympäristössä. Poimintatyön 
luonteen vuoksi alaikäraja on 16 vuotta. Poimintatyö on kuitenkin menettä-
nyt kiinnostavuutensa kesätöiden joukossa. Suurin osa nykynuorisosta on 
kasvanut erilaiseen työkulttuuriin ja poiminnan fyysisen luonteen ja aikaisen 
heräämisen vuoksi se koetaan usein liian haastavana työnä.

Poimijat tulevat pääasiassa ulkomailta: Virosta, Venäjältä ja Ukrainasta. 
Uusimmat tulokkaat ovat Thaimaasta ja Intiasta. Viron ja Venäjän talou-
dellisen kehityksen vuoksi näen, että poimijat tulevat yhä kauempaa tule-
vaisuudessa. Viime vuosina olemme työllistäneet maahanmuuttajia, mutta 
siinä on vielä työsarkaa käytännön ongelmien vuoksi. Kotouttamistuen 
vuoksi monetkaan eivät ole halukkaita hakeutumaan poimintatöihin, koska 
jo pienet ansiot pudottavat tukea. Työn tekemisestä tulisikin tehdä kannatta-
vaa. Pieniä tukia ei tulisi vähentää, oli sitten kysymyksessä kotouttamis- tai 
työttömyysturva. Kaikki hyötyisivät: asenteet maahanmuuttajiin muuttuisi-
vat, ihmiset tuntisivat itsensä arvostetuiksi ja yhteiskunta saisi verovaroja ja 
yrittäjä työntekijöitä. Kaikki voittaisivat.

Laadunvalvonta ja asiakaslähtöisyys ovat meille sydämenasia. Tuotanto-
suunnan vuoksi toiminta on hektistä ja vaatii kykyä sietää kaaosta ja muut-
tuvia tilanteita. Rehellisyyden nimissä tässä vauhdissa tapahtuu toisinaan 
erehdyksiäkin, mutta pyrimme aina vastaamaan huutoon eli asiakaspalaut-
teet huomioidaan. Mikäli laadussa on huomauttamista, korvaamme heik-
kolaatuisen tuotteen uudella erällä. Olemme EU:n mittakaavassa pieni tila, 
minkä vuoksi meidän on panostettava asiakaslähtöisyyteen. Terveysvaikut-
teiset tuotteet kiinnostavat yhä useampia kuluttajia. Marjojen terveellisyys 
ymmärretään. 

Haluamme pysyä kiinni ajassa ja tälläkin hetkellä haemme uusia lajikkeita 
mansikan viljelyyn. Etsimme myös muita viljelykelpoisia lajikkeita. Meillä 
on kolme tytärtä, Senni, Tittamari ja Ellinoora, jotka ovat ottaneet ensimmäi-
set askeleensa mansikkapelloilla. Senni oli jo muutaman vuoden vanhana 
mukana työnteossa: ”Kaks maakkaa ja keppi mukkaan” oli tytön neuvot 
itsepoimijoille. Tittamari ja Ellinoora ovat seuranneet isosiskonsa jälkiä. Tule-
vaisuus näyttää, mille alalle he suuntautuvat. Kokemuksesta voin kuitenkin 
sanoa, että maaseudulta saa hyvän ponnahduslaudan maailman tuuliin, sillä 
täällä heillä on juuret, jotka ulottuvat aina 1700-luvulle. Siitä on syytä olla 
ylpeä.
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VITSIÄLÄN SEUDUN LIIKENTEESTÄ 
reiJo hokkaNeN (2011)

Maantiet olivat Ristiinassa sorapäällysteisiä ja huonossa kunnossa, kuten 
koko Suomessa. Kesällä sorapinta pölysi, jos joku auto sattui kulkemaan. 
Kuoppia ja monttuja riitti, lanauskalustoa kun oli aivan riittämättömästi. Tal-
visin pyrittiin auraamaan vain päätiet ja välillä nekin olivat tuiskujen jälkeen 
tukossa monta päivää. Teitä ei tietysti hiekoitettu, vaan autoissa täytyi olla 
lumiketjut. Toisaalta oli hyvä, ettei hiekoitettu, koska potkukelkat ja hevos-
ten vetämät reet kulkivat mainiosti jäisillä teillä. Toisinaan keväällä tiet olivat 
yhtä savivelliä, johon autot upposivat akseleitaan myöden. Sorankuljetusau-
tot yrittivät tuoda kuivaa kiviainesta pahimpiin paikkoihin, mutta upposi-
vat itsekin. Eipä ollut autojakaan ruuhkaksi asti. Sodan aikana Ristiinassa oli 
vain yksi pirssiauto. 

Kirkonkylällä asuva autoilija Tiusanen oli saanut pitää 1939-mallisen 
Chevrolet-auton. Se oli varustettu komealla häkäpöntöllä. Pitihän kunnas-
sa yksi vuokra-auto olla. Renkaiden kanssa autoilijalla oli tosin vaikeuksia, 
uusia kun ei tahtonut mistään saada.

Sodan päättyessä autokanta oli totaalisesti lopussa. Hevosilla kuljettiin ja 
kuljetettiin tavaraa pitäjän eri osiin vielä pitkään sodan jälkeen. Tosin armeija 
alkoi palauttaa pakko-otettuja autoja omistajilleen. Autot olivat kokeneet ko-
via, kuten koko Suomi. Monet palasivat ajokelvottomina, toisista oli jäljellä 
vain runko tai hytti. Yksityisillä ei autoja ollut muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta. Sahan johtajilla oli kummallakin auto. Studebaker oli vaalean 
ruskea, melkein maitokahvin värinen, toisesta en ole varma olisiko ollut joku 
englantilainen? Myös nämä kulkivat puukaasulla.

Sahan varastossa oli useampia henkilöautoja varastoituna. Autot oli har-
vinaisina ja vaikeasti huollettavina jätetty ottamatta armeijan käyttöön. Pieni 
kaunis Steyer-merkkinen avoauto otettiin tallista sitten, kun bensaa alkoi 
saada. Auton oli johtaja ostanut häälahjaksi vaimolleen juuri ennen sotia. 
Muistini mukaan auto oli väriltään viininpunainen ja verhoilu oli vaaleaa 
nahkaa.

Reko oli saanut luvan ajella autolla sahan teillä, ja kiva kaveri kun oli, otti 
minutkin kyytiin. Kovasti koppavana istuin Rekon vieressä, kun ajoimme 
Toralan-kylän perukoille ja siitä takaisin konttorin kiertäen Rekon kotitalon 
pihaan. Tietääkseni auto on olemassa vieläkin Rekon suvun hallussa.

Toiselle Steyerille, koppakuoriaista muistuttavalle Boxer-Steyer autolle 
kävi vähän köpelösti, kun se otettiin käyttöön. Johtajan vanhempi poika Jani 
lähti kaverien kanssa ajelulle. Punakallionmäen mutkissa auto karkasi ojan 
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taakse ja pyöri katon kautta ympäri. Hyvää tuuria pojilla oli kun kukaan ei 
loukkaantunut vakavasti. Auto annettiin konttoripäällikölle, joka naputteli 
pellit suoraksi ja maalautti auton uudestaan. Jonkin aikaa ajeltuaan hän myi 
sen innokkaalle auton tarvitsijalle.

Yksi pienehkö Steyer-merkkinen kuorma-auto sahalla oli. Se seisoi yleensä 
sahalle menevän tien laidassa mäen yläosassa, varmaan siksi, että mäkistartti 
olisi mahdollinen.

Autolla kuljetettiin tarvikkeita ja varaosia Mikkelin ja Löydön välillä. Jos-
kus käytiin Heinolan konepajalla. Sahan alueen tiet aurattiin talvella tällä au-
tolla, vaikka se ei siihen oikein soveltunutkaan. Traktoreita ei Löytö-yhtiössä 
minun havaintojeni mukaan koskaan ollut. Löcner-merkkinen kuorma-auto 
palautettiin sodasta, ja se palveli muutaman vuoden erilaisissa sahan ajoissa. 
40-luvun lopulla sahalle saatiin ostettua uusi Chevrolet-merkkinen hieno 
kuormabiili ja Steyer-vanhus sai uuden kodin.

Sodan aikana maantiellä kulkivat enimmäkseen armeijan autot. Sotasaalis 
Molo-merkkisiä ne enimmäkseen olivat. Moloja oli valmistettu Neuvosto-
liitossa amerikkalaista A-fordin kuorma-autoa kopioiden, ja niitä jäi Talvi-
sodassa paljon suomalaisten käsiin. Joskus näki korkea-arvoisia upseereita, 
suomalaisia ja saksalaisia ajavan Mikkelissä sijainneen Päämajan ja rintaman 
välillä.

Linja-autoja kulki Lappeenrantaan, Mikkeliin ja Mäntyharjulle yleensä 
kerran päivässä, jos ei sattunut keliesteitä tai autot hajonneet. Ristiinan ja 
Mikkelin välilläkin liikennöi myös liikennöitsijä Pettissalon Volvo-merkkiset 
linja-autot. Ne tosin olivat niin huonokuntoisia, että hajosivat vähän väliä ja 
varaosia sai odottaa Ruotsista useitakin viikkoja. Autot romutettiinkin heti 
sodan jälkeen. Matkustajia autot olivat aina täynnä. Käytävällä seisottiin niin 
tiukassa, että rahastajan oli vaikeuksia päästä keräämään maksut. Matka 
maksettiin vasta autossa eikä autoon noustessa niin kuin nykyisin.

Linja-autotkin kulkivat häkäpöntön voimin ja kiipesivät ylämäet niin hi-
taasti, että me pojat usein koulumatkoilla kiipesimme takapuskurille otta-
maan ilmaista kyytiä. Toisinaan kuskit äkkäsivät salamatkustajan, ja silloin 
alkoi melkoinen mekkala, kun ylimääräiset matkustajat häädettiin kyydistä. 
Vähitellen bensaa alkoi saada ja vanhatkin kulkupelit otettiin liikenteeseen. 

Eräänä päivänä mennessäni Lassilan pajaverstaan ohitse näin Pentti Kyy-
rön laittavan henkilöautoa kuntoon. Pentti oli saanut sahan johtajalta ostet-
tua Minerva-merkkisen hienon henkilöauton. Valitettavasti auton moottori 
ja vaihdelaatikko olivat tohjona. Autoista oli kova puute, ja niin Pentti asensi 
jostain hankkimansa Fordin moottorin autoon. Muutaman päivän aherruk-
sen jälkeen Pentti oli jo koeajolla.

Hyvin auto kulki, tosin jarrut eivät olleet kunnossa, mutta iso koivuhal-
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ko oli asennettu takapyörän eteen. Kyllä auto pysähtyi, kun apumies halon 
päästä vipusi. Aikanaan jarrut saatiin kuntoon ja auto kulki hyvin, mutta ei 
Pentti sitä kauan pitänyt, vaan myi Minervan - kauppamies kun oli. Pentti 
sai pirssiautoon liikenneluvat ja osti tsekkiläisen Tatrabalan-merkkisen au-
ton, joita oli alkanut tulla myyntiin. 

Myöhemmin Pentti Kyyrö perusti vaimonsa kanssa Ristiinan kirkonkylään 
autokorjaamon ja huoltoaseman, sekä Mikkeliin autoliikkeen.

Luultavasti Ristiinan ensimmäinen traktori ostettiin sodan jälkeen Lassi-
lan tilalle. Se oli käytetty Ford-merkkinen, keltaiseksi maalattu ja rautaisilla 
piikkipyörillä varustettu kummajainen. Mutta kyllä Pentti sillä kynti peltoja, 
vaikka kone ei aivan moderni ollutkaan. 

Yksityisillekin alkoi ilmaantua autoja. Vihkon kartanoon ostettiin Citroen-
merkkinen henkilöauto. Enso-Gutzeitin piiripäällikkö Suhoselle ilmaantui 
Hilman tai vastaava. Kuplavolkkareita myytiin metsäntyönjohtajille, vien-
tiyhtiöt kun saivat valuttaa ja ostolupia. Ja niin alkoi autoistuminen Vitsiäläs-
sä. Uusia kuorma-autojakin alkoi vähitellen saada 50-luvun alussa. Ne olivat 
enimmäkseen Austin-, Reo-, Fargo- ja Chevrolet-merkkisiä ja bensakoneella 
varustettuja.

Dieselautot yleistyivät vasta muutamaa vuotta myöhemmin. 1950-luvun 
alusta alkoivat tukinkuljetukset sahalle myös autoilla. Tähän asti hevoset ja 
hinaajat olivat kiskoneet pöllit sahan tarpeisiin. Valmiin sahatavaran kulje-
tuksia alettiin sahalta ajaa jonkin verran Mikkeliin ja kokeilumielessä Ha-
minan satamaan asti. Uusi aikakausi oireili tulostaan, mutta valitettavasti se 
myös tiesi sahauksen loppumista monelta suomalaiselta sahalla.

Mikkeli–Lappeenranta valtatie 13 
Reijo Hokkanen (2011)

Oli vuosi 1944 kun Karjalan kannaksella käytiin hirveitä torjuntataistelui-
ta. Rintama oli jo Viipurin kohdalla. Meiltä oli n. sata kilometriä rintamalle. 
Koska asuimme mäen päällä, näkyvyys etelään oli hyvä. Kesäkuun lopul-
la etelänpuoleinen taivas oli mustien saastepilvien peitossa ja ukkosta muis-
tuttava kumu kuului jatkuvasti. Siellä lähes kaksisataatuhatta suomalaista 
sotilasta puolusti raivokkaasti maataan ylivoimaista vihollista vastaan. Kar-
jalaiset olivat taas joutuneet evakkotielle. Yhtäkkiä kesäkuussa ilmestyi 
maantielle jatkuvia, vanhojen pappojen ajamien, hevosten vetämien neli-
pyörärattaiden kolonia, joiden välissä kulki karjalaumoja, lehmiä ja lampaita 
karjalaistyttöjen paimentamina. Me kysyimme, mitä tämä tarkoittaa? Tytöt 
kertoivat, että koko Karjala tyhjennetään, koska venäläiset ovat vallanneet 
monia pitäjiä ja painavat päälle hirvittävällä voimalla. Tätä evakkoliikennet-
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tä jatkui usean viikon ajan. Osa tuotiin laivoilla kirkonkylän satamaan osa 
kulki maantietä myöden. Onneksi ilmat olivat lämpimiä ja aurinkoisia. Hei-
näkuun alkupuolella hyökkäys saatiin pysäytetyksi ja evakkokuormat har-
venivat - jäätiin odottamaan.

Näissä kovissa olosuhteissa näkyi karjalaisten iloisuus ja elämänmyöntei-
syys. Minua vieläkin ihmetyttää, miten rauhallisesti karjalaiset nuoret tytöt 
suhtautuivat raskaaseen matkantekoon. Jalat olivat hiertyneet rakoille, ja 
väsymys painoi hartioita, mutta siitä huolimatta tytöt jatkoivat reippaasti 
matkaa kohti sijoituspaikkakuntaa, josta kaikki eivät tienneet muuta kuin 
nimen.

Usean kymmenen lehmän kuljettajina saattoi olla vain kaksi n. 15-vuoti-
asta tyttöä. En kertaakaan kuullut, että kukaan olisi valittanut kohtaloaan, 
vaan parhaansa mukaan he koettivat huoltaa karjaansa, ja olivat toiveikkaita 
uudesta sijoituspaikastaan.

Evakuoitujen karjalaisten ja paikkakuntalaisten välillä ei erimielisyyksiä 
juurikaan näkynyt. Ehkä se yhdisti, että meilläkin oli matkatavarat pakattui-
na eikä evakkotielle lähtö ollut kovin kaukana. Muistan yhden tapauksen, 
jossa erimielisyyksiä tapahtui. Taloista pyrittiin osoittamaan ohikulkeville 
karjoille syöttöpaikat laidunniityistä. Nämä viralliset syöttöpaikat tulivat 
pian niin puhtaaksi syödyiksi, että ei lehmät niistä mitään hyötyneet. Niinpä 
eräs karjalaisemäntä vei karjansa, noin kymmenen lehmää, Lassilan heinä-
peltoon syömään. Lassilan isäntä kiirehti häätämään lehmiä pois hyvästä 
heinäpellosta. Emäntä oli juuri lypsämässä lehmiään ja silloin häneltä repesi 
hermot ja Lassilan isäntä sai kuulla elämänsä läksytyksen. 

Emäntä kertoi melko kovalla äänellä kuinka karjalaisten oli pitänyt jättää 
paljon paremmat ja isommat talot ja lähteä tuntemattomille konnuille uutta 
elämisen mahdollisuutta etsimään Sitten tulee yksi äijänkuvatus nälkäisiltä 
eläimiltä ruoan epäämään, että hävetkää. Näin lasketteli evakkoemäntä ja 
Lassilan isäntä häipyi paikalta. Seuraavana päivänä evakot lähtivät jatka-
maan matkaansa. 

Aselevon jälkeen syyskuussa alkoi armeijan kotiuttaminen. Sotilaskolon-
nat täyttivät taas tien ja kaikki yösijat, mitkä suinkin olivat mahdollisia käyt-
tää, olivat sotilaita täynnä. Eräänäkin sateisena lokakuun iltana pataljoona 
sotilaita oli liikkeellä myöhään illalla. Heidän piti majoittua työväentalolla, 
mutta eihän sinne mahtunut niin suuri joukko. Komentaja lähetti tieduste-
lemaan lähimökeistä voisivatko ne majoittaa väsyneitä miehiä yöksi. Kyllä 
hyvää tahtoa löytyi. Meilläkin pienen tupakeittiön lattialla yöpyi kahdeksan 
soturia ja saunassa heidän varusteitaan yritettiin kuivattaa. Aamulla joukko 
jatkoi matkaansa, Lappiin olivat menossa, sotahan jatkui siellä vielä kevää-
seen asti. 

Toivon, että kukaan ei milloinkaan joutuisi tällaiselle evakkotielle.

162



LÄNNEN LOKARIN SÄESTÄJÄ
Antti Mentula (2011)

Harmonikansoittaja, kuplettilaulaja Emil Hänni-
nen syntyi 25.3.1892 Kangasniemen Itäkylässä. 
Hän oli William ja Alma (os. Hokkanen) Hän-
nisen vanhin lapsi. Hänen jälkeensä perheeseen 
syntyi kymmenen lasta.

Ensimmäisen hanurinsa Hänninen osti salaa, 
sillä hänen isällään oli ennakkoluuloja harrastusta 
kohtaan. Hän opetteli soittamaan ja aloitti pian 
esiintymiset. Kun isä huomasi poikansa tienaa-
van soittamisella antoi hän luvan ryhtyä hanu-
rinsoittajaksi. Emil Hänninen lähti Yhdysvaltoi-
hin 21-vuotiaana veljensä Albinin kanssa 1913. 
Hänninen kokeili aluksi mainarina kaivoksissa 
ja työskenteli myöhemmin räätälin ammatissa. 
On arveltu, että Hänninen olisi oppinut räätälin 
ammatin Lännen lokari -kappaleestaan tunnetul-
ta Hiski Salomaalta (oik. Hiskias Möttö), joka oli 

Hännisen tavoin lähtöisin Kangasniemeltä. Myöhemmin Hänninen orkeste-
reineen säesti neljää Hiski Salomaan levytystä New Yorkissa.

Emil Hännisestä tuli Amerikassa monien muiden hanuristien tapaan pia-
nohanuristi.  Hän kehittyi siirtolaisena ollessaan hyväksi soittajaksi. Nuotit 
hän oppi itsenäisesti. Hän piti eniten suomalaisesta tanssimusiikista, mutta 
ohjelmistoon kuului myös amerikkalaista musiikkia. Hännisellä oli vuosina 
1927–1929 oma tanssi- ja varieteeorkesteri, jonka kokoonpano vaihteli niin 
paljon, että voidaan puhua useasta eri orkesterista.  Hänninen orkesterei-
neen teki noina vuosina laajoja kiertueita ympäri Yhdysvaltoja, kunnes hän 
asettui muutamaksi vuodeksi New Yorkiin. 

Kesällä 1931 Emil Hänninen päätti lähteä synnyinseuduilleen Suomeen. 
Hännisen tarkoituksena oli ainoastaan vierailla Suomessa, mutta hän ei enää 
koskaan palannut Yhdysvaltoihin. Hän muutti Mikkeliin syyskuun alussa 
1931 ehdittyään kiertää Amerikkaa lähes parikymmentä vuotta. Albin-veli jäi 
pysyvästi kalastajaksi Yhdysvaltoihin.

Suomeen palattuaan Hänninen asui aluksi vanhempiensa luona. Hän oli 
tuonut reissultaan useita soittimia ja osti niitä Suomesta lisää. Hän opetti 
kahta siskoaan ja nuorinta veljeään soittamaan. Vähitellen taidot kehittyi-
vät niin, että Emil Hänninen perusti oman perheorkesterin. Se soitti aluksi 
Harmonikkaorkesteri New York -nimisenä, mutta nimi vaihtui pian Hänni-
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sen orkesteriksi. Hänninen kierteli 1930-luvulla ja jonkin aikaa 1940-luvul-
lakin eri puolilla Suomea. Alkuvuosina hän kulki perheorkesterinsa kanssa 
ja jatkoi myöhemmin esiintymisiä yksin tai muusikkotuttaviensa kanssa. 
Hän soitti häissä, markkinoilla, tivolissa, talkoissa, kesäjuhlissa, kahviloissa, 
laivoissa ja joskus radiossa.

Matkalla hääkeikalle Emil Hänninen tapasi myös tulevan vaimonsa Hilma 
Kakkisen. Kouvolaan matkalla ollut seurue pysähtyi Hilman vanhempien 
kotitilalla Ristiinan Vitsiälässä – vanhoja tuttuja kun olivat. Vaikka soittajan 
vierailu jäi lyhyeksi, koska taloon oli poikettu vain hakemaan maitoa, jäi 
tuvassa pianohanuria taitavasti käsitellyt mies Hilman mieleen. Myöhemmin 
pari tutustui toisiinsa, ja heidät vihittiin 17.10.1933 Hämeenlinnassa.

Emil Hänninen oli kartuttanut Amerikassa kokemusta liikemiehenä. 
Suomessa hän perusti kahvila-ravintoloita. Ensimmäinen oli Kahvila Kes-
kus Hämeenlinnassa. Samoihin aikoihin hänellä oli toinen kahvila Nokialla. 
Hännisellä oli palveluksessaan tarjoilijoita, joten hän saattoi soittaa paitsi 
omissa kahviloissaan, myös käydä soittomatkoilla. Hännisen mentyä nai-
misiin myös Hilma-vaimo työskenteli tarjoilijana. Hänniset muuttivat myö-
hemmin 1930-luvulla Kuopioon, jonne Emil perusti kolmannen ja viimeisen 
kahvilansa.

Emil Hännisen sotavuodet kuluivat aluksi linnoitustöissä Viipurin lähellä. 
Samoihin aikoihin Hilman isä sairastui, ja Emilin täytyi ottaa Hilman kotitila 
hoitoonsa. Näin hänestä tuli maanviljelijä Vitsiälään. Pysyvästi aloilleen aset-
tumiseen vaikutti myös se, että Vitsiälässä syntyi 1941 perheen ainoa lapsi 
Hannu, josta tuli isänsä opissa etevä soittaja. 

Vähitellen Emil Hännisen soittokeikat vähenivät. Hänellä oli yhä enem-
män soitto-oppilaita ja hän päätti keskittyä heidän opettamiseensa. Koska 
oppikirjoja oli vähän, Hänninen kirjoitti oppilaitaan varten oman alkeiskou-
lun. Muutoin Hännisen sävellys- ja laulutuotantoa on säilynyt yllättävän 
vähän. Soitonopetuksen lisäksi hänen aikansa kului 1940–50-luvuilla maata-
loustöissä ja taksikuskina. Hännisten luona Ristiinassa kävi vuosien varrella 
lukuisia soittajia, laulajia ja oppilaita. Myös Hiski Salomaa vieraili Suomessa 
ollessaan Vitsiälässä, jolloin kaverukset muistelivat menneitä ja lauleskelivat 
yhdessä. 

Emil Hänninen kuoli 72-vuotiaana aivokalvontulehdukseen 5.6.1964 Ris-
tiinassa. Hänet on haudattu historialliselle paikalle Brahelinnan raunioiden 
viereen.
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PÄHKEEN VALSSI
nuotintanut Juhani Vartiainen
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VANHAA ELÄMÄNMENOA
LyyLi Liukkonen 

Ennen vanhaan hyvään aikaan
niinhän aina sanotaan
ei se aina ajan kuva
niin hyvä liene ollutkaan
vaan ihmismieli mukautuva
niin paljon, paljon unhoittaa.
Minkä muistan entisaikaa
vuorotteli sota, lama,
aina oli puute köyhyys sama.
Välillä jos pelko puute vähän poistui
monin verroin kovempana toistui.
Ja vanhat kertoi, kuinka kovaa oli entisaikaan
kuinka silloin töitä tehdä saikaan,
niin ahersivat, lisäsivät leipään petäjäistä
oon maistanutkin sitä lämpimäistä.
Oli hiljaista tuo elämisen laatu
ei maailman menosta tietoa saatu
lehtiä ei edes monille tullut,
eikä muita tiedon lähteitä ollut.
Toivat tietoja usein kulkukauppiaat
ja muut pitkän matkan vieraat,
kai silloin Savossa pyydettiin vierasta
”Painakee puuta ja soittakee suuta,
istukee minkä siijätte ja huastakee mitä tiijätte”.

Löytyi ennen monesta maalaistalosta
niin monenlaista eläjää, asukasta,
oli isäntä emäntä ja lapset,
oli vanhukset harmaahapset
palkollisina piiat, rengit, ruotilaiset, huutolaiset
ja vielä suuriperheiset loiset.
Ne asui samoissa suurissa tuvissa
ja oli meno melkein kuin elävissä kuvissa,
siinä toimi perhepäivähoito, yhteisvastuu,
kasvoi sosiaalinen mielen laatu
eikä paljon traumoja saatu.
Kaikki teki voimiensa mukaan talon töitä
kesäisin melkein pitkin öitä
kyntivät, kylvivät, siunasivat siemenensä
syksyin sadon saatuansa kiittäin ristivät kätensä.
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Vaikka oli elo, olo vaatimatonta
niin silti oli puutetta monta.
Oli puute ruuasta, vaatteista ja varsinkin rahasta,
joka pelastanut olisi monesta pahasta.
Täältä Löydön seudulla oli saatu varhain tuo saha
kaipa silloin jo liikkui raha.
Tämä kartano on ollut tuotetta aiemman ajan,
mutta saha toi seudulle rakentajan.
Oli rakennettu omat talot, tilat omistajille
samoin ammattimiehille, konttorilIe.
Työmiehille asunnot, saunan ja ruokatuvan
ja näähän jo muodosti teollisuuskuvan.
Moni rakensi ympäristöön sahan
vaatimattoman pienen mökkipahan.
Tehtiin sellaiset kun voimat ja varat periksi antoi,
moni mökkinsä sahalta kantoi.
Tämä saha ja asutus tuli kartanon maille
nämä yhdessä toimeentulon antoi asukkaille.
Oli seudulla myös kauppa ja työväentalo
ja taisi niillä olla jo sähkövalo.
Oli elämä edelleen tiukkaa ja vaatimatonta
sillä perheissä oli syömässä suuta monta
kuitenkin elämä meni yleisesti parempaan päin
oli saatu koulut ja työ riitti, edettiin eteenpäin.

Alkoi sitten se kolmekymmentäluvun laaja lama.
Sen vaikutus oli kaikille sama~
tuli elämässä eteen aivan kuin muuri,
sillä työttömyys oli uskomattoman suuri.
Se eniten koetteli nuoria miehiä heitä,
jotka laumoina vaelsi Suomen teitä.
Ei ollut kortistoita, ei saatu työttömyysrahaa,
vaan ruokaa huusi tyhjä maha.
Sai suuriperheiset kunnalta apua vaikeampaan oloon,
vanhat ja sairaat pääsivät vaivaistaloon.
Tämä lama myös pysäytti Löydön sahan,
teki täälläkin työttömyyden pahan.
Toiset marjoja kesävieraille möi,
joku ehkä jo mökkiänsä söi.
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Vaan vuodet ne vieri ja ihmiset eli,
kuka mitenkin kituutteli.
Lama loppui tuli uskoa parempaan aikaan
miten elämään toivoa aikaan se saikaan.
Sai Löydön sahakin uuden omistajan
voi muistoihin liitää sen vaikean ajan.
Niin löysit ne alkoi ja töitä riitti
yhä laajemman alueen saha piiriinsä liitti.
Ja töihin tultiin jalan, ei autoa ollut alla
polkupyörä ehkä jo useammalla.
Ja mökkejä nousi taas seudulle tälle
toi sisältöä se elämälle.
Ne mökit oli tuotetta puutteen ja työn
silti moni kai vietti unettoman yön:
miten velkansa maksetuksi sais
ja viimein mökkinsä omistais.

Taas alkoi säröillä tässäkin ajassa
kävi puolueriidat jo monessa ajassa
alkoi sota muualla maailmalla
oli pelko niin monilla rinnan alla.
Ja Suomikin sotkeutui sotimaan
puolesta kodin ja synnyinmaan.
Taas mullisti koko elämän
toi puutteen itkun ja ikävän.
Tuli kansanhuolto luovutukset ja korttipeli,
vaan ihmiset paremmin sovussa eli.
Yhteisvoimin talkoilla teki työtä
murheissa suruissa elivät naapureiden myötä.
Niin paljon saatettiin Suomessakin sankareita
oli kuitenkin paljon myös heitä,
jotka toivossa yhä vielä eli
jospa tulis terveenä mies, poika, veli.
Tuskin terveenä palasi kukaan~
Kotirintama vaati koville myös Suomen naiset
piti kaksin verroin työtä tehdä,
hoitaa kodit ja lapset.
Harva heitä kiitti, tuskin heille mitaleita riitti.
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Palas sodasta miehet ja naiset
ja samalla tulivat siirtolaiset.
Piti heille saada asunnot, tilat ja maat
myös sodan tuhot jälleen rakentaa.
Sai tääkin kartano maitaan luovuttaa
ja siirtolaisia monta perhettä asuttaa.
Sodan jälkeen alkoi suuri syntyväisyys
oli monilla lapset ainoa ylellisyys.
Ne lapset kasvoi kouluteille
ei ollut antaa kun kansakoulu heille.
Ei oppia, työtä näille nuorille ollut
kai työn ja toimen on jokainen saanut.
Olis paikallaan hatunnosto äideille heille,
jotka puutteessa kasvatti veronmaksajat ajalle tälle.

Kaksikymmentä vuotta on siitä varmaan,
kun Ristiinan siirtyi Pellos Aarnion aikaan.
Oli muutos Ristiinassa laajin ja syvin
joko voittaa sen maineessa Kreivin:
On kiivasta ollut nyt elämän tahti
ja entsä se rakentamisen mahti:
taajamat, keskukset ne nousee ja kehittyy
kyläkunnat ympärillä hiljentyy.
Nyt on tiedon, taidon ja materian aikaa,
mutta ihminen, läheinen, riittääkö hänelle aikaa.
Toivon, että nämä kylät säilyy ja lapsia karttuu
niistä kyntäjiä, kylväjiä ja lypsäjiä varttuu
näille kauniille kylille,
armaille asuinsijoille.
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LASTEN KYLÄ

LASTEN SANONTOJA
Koonnut Seija Vartiainen (2011)

Alangon perheessä katseltiin television uutisia ja säätietoja kun Seija 
Paasonen tuli ennustamaan tulevaa säätä, niin Noona (alle 10 v) ilmoitti 
ukille ja mummille “nyt se pakkasen säätelijä tuli”. Noonalle oli varmaan 
jäänyt mieleen aikuisten keskustelusta sana säätieteilijä ja samana talvena 
oli ollut kovat pakkaset.

Kerran Noonalta kysyttiin kuka on Seija Paasonen “no se on se pakka-
sen säätelijä”

Aaro oli tuuminut Martoista “Martat istuvat pöydän ympärillä ja juo-
vat kahvia ja suunnittelevat missä seuraavan kerran juodaan kahvia.”
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Vitsiälän lasten tarinoita kerättiin talteen keväällä 2006.  (Ristiinalainen 29.3.2006)
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KYLÄN MAUT
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siivottuja muikkujasavukylkeä
sipulia renkaina
rikottuja, esikypsennettyjä ohraryynejä
liemikuutio (kala tai liha)(suolaa tarvittaessa)Ota kahden litran vuoka. Lado muikut, sipulit ja savukylki kerroksittain 

vuokaan. Ripottele väleihin rikottuja, esikypsennettyjä ohrasuurimoita. 

Lisää liemikuutio ja vettä. Hauduta 175-asteisessa uunissa. Tuoksu alkaa 

levitä vähitellen ja pata on sopivasti valmista, kun pihatyöt tms. on saatu 

tehtyä eli noin neljän tunnin päästä.
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Kuorekukko Marjatan ohjeella

ruisleipäpaloja

kuoreita ( päät pois ja hyvin huuhdeltu)

sianlihan kylkisiivuja

suolaa

liha- tai kalalientä

Ota kannellinen saviastia ja lado pohjalle kala- tai lihaliemessä kasteltuja 

ruisleipäviipaleita astian pohja peittoon sen jälkeen kuoreita kerros 

ripottele vähän suolaa, lihaviipaleita jälleen kerros ja kuoreita kerros. 

Lado niin monta kerrosta kuin haluat ja kuppiin sopii. 

Laita päällimmäiseksi kerrokseksi kostutettuja leipäviipaleita. 

Lisää vähän vettä. 

Paista uunissa (ei kovin kuuma) aluksi ilman kantta jonkun aikaa ja laita 

sitten kansi päälle ja hauduta ainakin 2 tuntia. 

Maistuu leivän päällä kylmänäkin. 

Kukon voi tehdä myös muikuista.
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0,5 l piimää
2 dl sokeria
5 dl vehnäjauhoja
2 tl suolaa
100-150g margariinia sulatettuna
Kaikki aineet sekoitetaan ja taikina kaadetaan leivinpaperilla vuoratulle 
pellille. Paistetaan 200 asteisessa uunissa 20 min. Ohjeesta tulee hyvä 50 
cm 
leveän uunin pellille. Tämän piimäpannarin muistavat varmaan kaikki 
Vitsiälässä Veitikan ryhmäperhepäiväkodissa hoidossa olleet lapset. 
Pannaria syötiin Veitikassa välipalana sellaisenaan. 
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kuoreita tarpeen mukaan (päät poistettu ja hyvin huuhdeltu)
ruisjauhoja kuoreiden leivittämiseen 

suolaa maun mukaan sekoitetaan ruisjauhoihin

voita paistamiseenDippikastike paistetuille kuoreille:
2 dl purkki kermaviiliäsitruunan mehua oman maun mukaan

sitruunapippuria oman maun mukaan
tilliä pieneksi silputtunaPaista kuoreet ulkona wokkipannussa (voi paistaa myös tavallisessa 

paistinpannussa) erittäin rapeaksi. Lämpimät vastapaistetut kuoreet 

dipataan kastikkeeseen ja sitten vain ääntä kohti !
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25 g voita
1 dl vehnäjauhoja
1 l maitoa
1 kasvisliemikuutio
¼ paketti Koskenlaskija-juustoa
kourallinen kuivattuja ja murskattuja suppilovahveroita
mausteeksi valko- tai maustepippuria
valkosipulin kynsi murskattuna
Paahda jauhot sulatetussa voissa, kunnes vähän ruskistuvat. Lisää 
maito ja lopuksi muut aineet. 
Annetaan hiljakseen sakeentua puulastalla hämmentäen. Tämä 
keitto on monen kokeilijan testaama ja saanut hyvää palautetta. 
Myös lapsilta!
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1 litra tavallista piimää
3 dl rikottuja ohrasuurimoita
1 purkki kermaviiliä
2 dl kaurahiutaleita
2 kananmunaa
suolaa
Ohrasuurimoita liotetaan piimässä pari tuntia tai yön yli. Lisätään 
muut aineet. Voidellaan pannu. Pyöreässä rautapannussa tulee hyvää, 
mutta tavallinen uunipannu (reunallinen pelti) käy myös hyvin. Paiste-
taan 
kuumassa (300°C) uunissa nopeasti, siten tulee rapea rieska. Syödään 
munavoin kera. Kaikista ryynirieskoista tämä Liisan rieska on ihan paras.
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paahtoleipäviipaleita (tai muuta vaaleaa leipää)
margariinia tai voita
kinkkuviipaleita
ketsuppia
oreganoa
juustoviipaleita
Voidelluille leiville laitetaan kinkkuviipaleet ja niiden päälle ketsuppia. 
Leivät päällystetään juustoviipaleilla, joiden päälle ripotellaan oreganoa. 
Leivät laitetaan pellille ja uuniin, kunnes juusto on kauniisti sulanut. 
Tämä ohje siirtyi Vitsiälässä pikkupoikien kesken suullisena tietona naapuriper-
heelle. 

Seuraavien sivujen maisemakuvat ovat Timo Särkän ottamia. 
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Viljo Kalola esitteli Afrikan tuliaisina tuotuja 
kankaita Löytö-Vitsiälän lähetyspiirissä. Kan-
kaita kokeilemassa myös Aino Liukkonen ja 
Mikko Nieminen. Kuva: Seija Vartiainen.

Syksyllä 2010 oli kalankäsittelykurssi Aki Hir-
vosen opastuksella. Kuva: Aaro Nironen.
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Nalle-baarin onkikilpailut. Nalle 
vahtii palkintoja. Taustalla Löy-
dön sahan rakennelmia 1990-lu-
vun alussa. 

Nalle-baarin kyltin korjailua.

Perinteinen pilkki.
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Aapo Teittisen ja Jorma Korhosen vetämässä luistelukerhossa riitti porukkaa Vitsiälässä 
talvella 1999–2000. Lätkäpojat tauolla talvella 2009.

Kylämme pikkupojat Kaapo 
ja Ville seurasivat innokkai-
na kun kylämme halki kulki 
Vaakuna-ralli. 

Rajumäen kohdalla oli pika-
taipaleen lähtöpaikka, mihin 
kaverukset riensivät. Kimi 
Räikkönen oli myös mukana 
ja pojat saivat häneltä nimi-
kirjoituksetkin ja olivat näh-
neet Kimin nousevan autosta 
ja käyvän “puskapissillä”.

Kotimatkalla pojat keskuste-
livat Kimistä ja tuumasivat, 
“sehän oli ihan oikea ihmi-
nen“.

Kesän riemuja ja suruja. Jal-
kapallomaalin häviäminen 
surettaa pientä ”Carlosia”.
Kuvat: Timo Särkkä, Seija 
Vartiainen, Markku Nironen.
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Kirjassa esiintyvät Victor Tuderuksen maalaukset kokonaisina ja väreissä.
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Kuljetusliike Wickström Karsikkoniementie 1 
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