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AlkuSAnAt

Se oli kuulema syrjästäkin sivussa ja sikäläiset ihmisetkin ”oma 
rotunsa”. Tavastkenkäsillä oli omia tapoja ja ominaisuuksia, kes-
kinäisten avioliittojen ja ikiaikaisten naapuruuksien vahvistamia. 
Millainen elinympäristö voi synnyttää näin omanlaisen kulttuurin?

Näin kysyi nimimerkki MHe Siikajokilaakso-lehdessä 6.6.1996. Hänen ky-
symykseensä tiivistyy koko tämän kirjan tarkoitus. Tavoitteena on kertoa 
lukijalle, miten Tavastkenkä ja tavastkenkäläisyys on saanut alkunsa, missä 
ovat kyläläisten juuret ja miten kylä on kehittynyt sellaiseksi kuin se nyky-
ään on. Tässä kirjassa pyrin yhdessä muiden kirjoittajien kanssa vastaamaan 
näihin kysymyksiin ja toivottavasti siinä jollakin tavoin onnistumme.

Kaikella on historiansa. Tavastkengän kylällä se on hyvin pitkä ja 
vaiherikas, vielä loppuun kirjoittamaton tarina. Oma historiansa on myös 
tällä kirjalla, vaikka se onkin vain pieni säie kylän pitkässä elämänlangas-
sa. Kirjan syntyvaiheet voidaan viedä vuoteen 1994, jolloin Haapaveden 
kansalaisopiston perinnepiiri ryhtyi keräämään tavastkenkästen muistitietoa 
”vihtasaverikosta atomiaikaan”. Hanke kuivui erinäisten syiden vuoksi ko-
koon, ja kerätty aineisto katosi teille tietämättömille, mutta halu omaa histo-
riakirjaa kohtaan jäi kytemään. Omalta osaltani tulin mukaan kylähistorian 
tarinaan toukokuussa 2007. Tein silloin Suomen ja Skandinavian historian 
opintojani Oulussa ja olin juuri saanut valmiiksi ensimmäisen itsenäisen 
tutkimustyöni. Eräänä viikonloppuna satuin lukemaan kotiini jaetun Tavast-
kengän Maa- ja kotitalousseuran kesätiedotteen, jossa kyseltiin kyläläisten 
kiinnostusta kyläkirjan kokoamiseen. Asiasta kiinnostuneiden neuvottiin 
ottamaan yhteyttä Saija Hyttiseen tai Virpi Rimpeläiseen. Soitin välittömäs-
ti Saijalle ja pian myös Virpille, ja kerroin olevani erittäin kiinnostunut asi-
asta. Esittelin olevani paikallinen historian opiskelija, jolla olisi tarvittavat 
tiedot ja taidot kirjan tekemiseen. Sovimme Saijan ja Virpin kanssa, että 
pidettäisiin asiasta palaveri Kylätalolla heti kesäkuun alussa. Jälkeenpäin 
voin rehellisesti sanoa, ettei minulla ollut aavistustakaan siitä, minkälaisen 
urakan tulin vastuulleni ottaneeksi.

Tavastkengän kyläkirjan ensimmäinen suunnittelupalaveri pidettiin 
Kylätalolla tiistaina 5. kesäkuuta 2007 klo 19 alkaen. Paikalla olivat Leena 
Heikkinen, Saija Hyttinen, Lea Leiviskä, Mika Leiviskä, Tiina Mikkonen, 
Anna Reeta Rahikkala, Virpi Rimpeläinen ja Maire Pirttisalo. Itse en tuol-
loin päässyt paikalle, mutta koolla ollut joukko hyväksyi yksimielisesti alle-
kirjoittaneen vetämään hanketta ja kirjoittamaan kirjaa. Myös Tavastkengän 
Maa- ja kotitalousseuran johtokunta suhtautui kirjahankkeeseen myötämie-
lisesti heti alusta alkaen. Kokouksessaan 21.6.2007 johtokunta hyväksyi 
minut kirjan kirjoittajaksi ja työsopimus päätettiin laatia mahdollisimman 
pian. Puheenjohtaja Arto Heikkinen pyysi kuitenkin tarkempaa suunnitel-
maa ja kustannusarviota. Ne laadittiin, ja niissä on pysytty yllättävän hy-
vin. Heti saman kesän aikana sain hankkia historiapiirin käyttöön nauhurin 
haastatteluiden tallentamista varten sekä skannerin valokuvien digitointiin. 
Molemmat hankinnat ovat osoittautuneet korvaamattoman tärkeiksi.

Siitä se sitten alkoi. Seuraava historiapiirin palaveri, johon pääsin jo 
itsekin paikalle, pidettiin Kylätalolla torstaina 18.6.2007. Sen jälkeen ko-

Elokuinen ilta Tavast-

kengän  Kallionperällä 

vuonna 2006. Kuvan-

nut Matti Leiviskä.
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koonnuimme koko kesän ajan aina torstai-iltaisin Kylätalolle suunnittele-
maan ja kirjamaan ylös vanhoilta kuultuja ja itse muistettuja asioita kylän 
menneiltä vuosilta. Ongelmana kuitenkin oli, että paikalle pääsi yleensä 
vain muutama henkilö ja osallistujat olivat viikosta toiseen samoja. Van-
hempia ihmisiä saatiin mukaan vain harvoin. Ratkaisu keksittiin syksyn 
tullen: Kokoontumispaikkoja alettiin kierrättää ympäri kylää eri taloissa, 
jolloin saatiin mukaan aina uuden talon väki ja yleensä vielä heidän suku-
laisensa. Nyt tietoa ja tarinoita alkoi toden teolla karttua.

Heti alkuvaiheessa sovittiin, että kirja pyrittäisiin saamaan valmiiksi 
vuoden 2011 loppuun mennessä. Aikaa olisi reilu neljä vuotta, mikä tuntui 
ruhtinaallisen pitkältä ajalta. Lopulta aika kului todella nopeasti, mutta pal-
jon ehdittiin saada aikaan. Kesään 2011 mennessä Tavastkengän historiapii-
ri ehti kokoontua 63 kertaa. Keväästä 2008 lähtien sitä pidettiin Haapaveden 
kansalaisopiston ja sittemmin Jokihelmen opiston kurssina. Kokoontumi-
siin osallistui kaikkiaan 151 entistä ja nykyistä kyläläistä, joiden kertomia 
muistoja, tarinoita ja perimätietoa tallennettiin satojen sivujen verran. Ko-
koontumisten lisäksi haastattelimme erikseen 45 vanhemman polven kylä-
läistä. Kun mukaan lasketaan kaikki arkistojen ja lehtihaastatteluiden kautta 
tavoitetut henkilöt, nousee kirjaan tietoja antaneiden kyläläisten määrä noin 
250:een. Voidaan siis hyvällä syyllä sanoa, että tavastkenkästen ääni kuuluu 
tämän kirjan sivuilla.

Historiapiirin kokoontumisten ja haastatteluiden lisäksi tietoja on 
koottu asiakirjoista kyläläisten kotiarkistoista, Oulun maakunta-arkistosta 
ja monista muista arkistoista. Löytyneen tiedon määrä on valtava. Aineis-
toa oli käytettävissä paljon enemmän kuin työtä aloittaessa olin aavistanut. 
Aluksi tavoitteena oli kaiken mahdollisen kylästä kertovan aineiston läpi-
käyminen, mutta tutkimuksen edetessä tämä osoittautui mahdottomaksi. 
Voidaan sanoa, että 1700-lukua vanhempi aineisto on hyödynnetty kokonai-
suudessaan, mutta sitä nuoremmalta ajalta on hyödynnetty vain keskeisim-
mät lähteet. 1800- ja 1900-luvun osalta monia asiakirjalähteitä on tietoisesti 
jätetty käyttämättä, koska niitä hyödynnetään tulevassa Pyhännän kunnan 
ja seurakunnan historiassa. Niiden sijaan on pyritty tuomaan esille mah-
dollisimman paljon kyläläisten muisti- ja perimätietoa, koska juuri vanha 
tarinaperinne on suurimmassa vaarassa hävitä. Käytettävissä olevien läh-
teiden suuren määrän vuoksi voidaan sanoa, että Tavastkengässä riittää pal-
jon tutkittavaa sukututkijoille ja muille asiasta kiinnostuneille vielä tämän 
teoksen jälkeenkin.

Nyt kirjahankkeen tullessa päätökseensä, on aika kiittää kaikkia muka-
na olleita kyläläisiä. Ensimmäisenä täytyy kiittää Tavastkengän Maa- ja ko-
titalousseuran puheenjohtajaa Arto Heikkistä ja johtokunnan muita jäseniä 
kiinnostuksesta ja rohkeudesta lähteä toteuttamaan mittavaa kirjahanketta. 
Kiitos kuuluu etenkin seuran jäsenelle Saija Hyttiselle, jonka aloitteesta 
hanke pantiin alkujaan vireille. Kirjahanketta ovat taloudellisesti tukeneet 
Museovirasto, Lions Club Pyhäntä ja Pyhännän kunta. Ilman näiden tahojen 
apua kirjan julkaiseminen nykymuodossaan olisi ollut huomattavasti vai-
keampaa. Oman tukensa työlle antoi Jokihelmen opisto, jonka opintoryh-
mänä historiapiiri kokoontui kolmen ja puolen lukuvuoden ajan. Kaikkia 
historiapiirissä, haastatteluissa ja muissa tilaisuuksissa muistilokeroitaan 
raottaneita kyläläisiä haluan kiittää tasapuolisesti, samoin kaikkia tähän 
kirjaan valokuviaan lahjoittaneita. Ilman teitä tätä kirjaa ei olisi olemassa. 
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Valokuvien ansiokkaasta restauroimisessa julkaisukuntoon vastasivat Urpo 
Haapalainen, Jouko Rissanen ja Eino Ylönen. Historiapiiriläisistä erityis-
mainininnan ansaitsevat Helvi ja Simo Haataja, jotka ovat kuluneen neljän 
vuoden aikana olleet mukana lähes jokaisessa kokoontumisessa, sekä Virpi 
Rimpeläinen, joka on väsymättä auttanut historiapiirin ja muiden tapahtu-
mien järjestämisessä. Kirjaan eri aiheista artikkeleita kirjoittaneet kyläläiset 
ovat helpottaneet merkittävästi tutkijan urakkaa ja antaneet kaivattua lisävä-
riä kirjaan, mistä heille suuri kiitos. Eniten muistojaan kirjasivat ylös Maria 
Leena Kemppainen ja Aino Törmälä. Erityiskiitos täytyy osoittaa Sari Kes-
tille, jonka vuonna 1994 valmistunut kasvatustieteen opinnäytetyö Tavast-
kengän kyläkoulun vaiheista otettiin lähes sellaisenaan osaksi tätä kirjaa. 
Ilman Sarin tekemää työtä olisi tämän kyläläisten elämälle keskeisen asian 
käsittely jäänyt kovin vajavaiseksi ajanpuutteen vuoksi. Kotiväkeä kiitän 
tuesta ja kannustuksesta työ eri vaiheissa sekä veljeäni FT Janne Leivis-
kää käsikirjoituksen lukemisesta ja hänen siihen antamistaan arvokkaista 
huomautuksista. Lopuksi haluan kiittää koko Tavastkengän kylää kuluneis-
ta vuosista. Olen saanut viettää lapsuuteni ja nuoruuteni ainutlaatuisessa 
kylässä, ainutlaatuisten ihmisten keskellä. Kylän historian, omien ja muiden 
kyläläisten juurien tutkiminen on ollut etuoikeus ja ehdottomasti yksi elä-
mäni hienoimmista kokemuksista. Näitä vuosia en koskaan unohda.

Tavastkengän Männikössä 14.12.2011

Matti Leiviskä

toiSen pAinokSen AlkuSAnAt

Tavastkengän kylähistorian ensimmäinen 500 kappaleen painos myytiin 
loppuun parissa kuukaudessa keväällä 2012, minkä jälkeen valmistelut 
toisen painoksen ottamisesta aloitettiin. Lukijoilta pyydettiin korjausehdo-
tuksia vuoden loppuun mennessä. Varsinaisista asiavirheistä tuli vain pari 
ilmoitusta, ja ne on tähän kirjaan korjattu. Kuvateksteihin on lisätty tunnis-
tettujen henkilöiden nimiä, samoin talonhaltijaluettelon tietoja on täyden-
netty. Enimmät korjaukset liittyvät kiireessä tulleisiin kirjoitusvirheisiin.

Uutta tutkimustietoa on lisätty vain 1860-luvun nälkävuosia käsitte-
levään lukuun, jossa lähdeaineiston laajentaminen paljasti merkittävän ti-
lastoharhan. Muilta osin uutta tutkimusta Tavastkengästä on luvassa vasta 
lähivuosina ilmestyvässä Pyhännän kunnan ja seurakunnan historiassa. Te-
keillä on myös Tavastkengän kuvakirja, jossa hyödynnetään tässä kirjassa 
julkaisematta jääneitä valokuvia, perimätietoa ja tarinoita.

Kiitän ensimmäisen painoksen lukijoita saamastani erittäin myöntei-
sesti palautteesta! Kaikille uusille lukijoille toivon antoisia hetkiä Tavast-
kengän historian parissa. Toivottavasti kylän historiaan tutustuminen tar-
joaa teille yhtä suuren elämyksen kuin se on tarjonnut kirjan kirjoittajalle.

Tavastkengän Männikössä 27.3.2013

Matti Leiviskä
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Alue jA ASukkAAt

Luonto

Jääkauden jälkeen

Tavastkengän nykyiset luonnonolot ovat perua viimeisimmästä jääkaudes-
ta, jonka sulamisvaiheen aikana suurin osa eri maastonmuodoista ja vesis-
töistä saivat alkunsa. Mannerjää ja sen sulamisvedet lajittelivat maaperän 
ja muodostivat nykyiset harjut ja mäet. Kun jää vetäytyi kokonaan noin 
12 000 vuotta sitten, oli suurin osa Tavastkengän alueesta veden peitossa. 
Sulamisvedet olivat synnyttäneet nykyisen Itämeren kohdalla suuren An-
cylusjärven, jonka korkeimmat rannat olivat tuolloin 190 metriä nykyisen 
merenpinnan yläpuolella. Tuolloin kylän korkeimpienkin harjujen laet oli-
vat vain pieniä saaria, jotka hädin tuskin nousivat veden yläpuolelle. Vähi-
tellen maa kohosi ja vedenpinta laski. Ancylusjärven alimmat rannat ovat 
olleet Tavastkengällä noin 100 metriä korkeuskäyrällä eli lähellä Siikajoen 
nykyisen uoman tasoa.1 Tältä ajalta ovat peräisin Siikajoen, Kuurajoen, Ete-
läjoen ja muiden latvapurojen syvät kanjonit, jotka syntyivät, kun valtavat 
sulamisvesien massat syöksyivät vuosisatojen ajan nykyisen Keskikylän ja 
Perukan seutuvilla olleeseen Ancylusjärven lahteen.

Noin 7300 eaa. puhkesi Ancylysjärvestä nykyisten Tanskansalmien 
kohdalta yhteys Atlantille, jolloin suolainen vesi täytti vähitellen nykyisen 
Itämeren altaan ja syntyi Litorinameri. Sen ylimmät rantaviivat olivat täällä 
noin 100–97,5 metrin korkeudella nykyisestä merenpinnasta. Tavastkengän 
alueella tämä rantavaihe jäi vain muutaman sadan vuoden pituiseksi, sillä 
vedenpinta laski pian 95 metrin alapuolelle ja meri vetäytyi nykyisen kylän 
alueelta jo vuoteen 7000 eaa. mennessä.2 Meren vetäydyttyä alueelle muo-
dostui useita pieniä sisävesialtaita, joista nykyiset järvet, lammet ja suot 
ovat jäänteinä. Ennen viime vuosisatoina tehtyjä kuivatustöitä näiden vesis-
töjen pinnat ovat olleet ehkä parikin metriä nykyistä korkeammalla, mutta 
maastonmuodoista johtuen ne eivät ole milloinkaan olleet pinta-alaltaan 
kovin suuria. Myös Siikajoen nykyinen uoma on niin syvä, jyrkkärantainen 
ja kapea, että sen voi olettaa muotoutuneen nykyiselleen pian meren vetäy-
tymisen jälkeen.

Harjut ja mäet

Maastonmuodoiltaan Tavastkenkä on eräänlainen välialue, sillä se sijaitsee 
pohjalaisen ja keskisuomalaisen maisema-alueen rajalla. Kylän laitaosat 
ovat pääosin tyypillistä alavaa ja loivapiirteistä Pohjanmaata, mutta keski-
kylällä maasto on kumpuilevaa ja muistuttaa enemmän Kainuun ja Savon 
maisemia. Järvien määrä on suurempi kuin Pohjanmaalla keskimäärin, mut-
ta ne ovat pinta-alaltaan pieniä. Maaperä on pääosin karua ja soiden määrä 
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on suuri, mikä on ominaista Suomenselän vedenjakaja-alueelle.3

Kylän korkeimmat mäet sijaitsevat sen kaakkoisosissa, jossa keskikor-
keus on 150‒200 metriä. Muutamat mäet ovat tätäkin korkeampia. Luotee-
seen päin siirryttäessä maa alenee niin, että entisen Kestilän kunnan rajalla 
Siikajoen uoma on jo 100 metrin korkeuskäyrän alapuolella. Harjut koostu-
vat jääkauden sulamisvirtojen kasaamasta ja lajittelemasta kerroksellisesta 
sorasta eli somerosta, mutta suuri osa kylän pinta-alasta on lajittelematonta 
moreenisoraa. Alemmilla paikoilla, kuten jokilaaksoissa ja järvien rannoil-
la, on maaperässä paikoin hiesua tai savea. Hiekkamaata on harvassa, sa-
moin kallioalueita on melko vähän.

Kylän läpi kulkee pitkä jääkauden synnyttämä harjujono, joka saa al-
kunsa kunnan kaakkoisrajalta. Harju kulkee Tavastkengälle etelästä Viere-
män pitäjän puolelta Linnalankankaana, muuttuu sitten Järvienkankaaksi 
Salmijärven seudulla. Palokangas-nimellä se tunnetaan Sainijärven lai-
tamilta aina Kestilän rajalle saakka, josta se jatkuu Isonakankaana. Tästä 
eteenpäin harju seurailee Siikajoen itärantaa luoteeseen ja kulkee kohti 
Pohjanlahtea Kestilän, Rantsilan, Paavolan, Revonlahden ja Siikajoen ky-
lien kautta. Harju on muodoltaan melko rikkonainen, sillä monessa kohtaa 
Siikajoen sivu-uomat puhkaisevat sen lyhyemmiksi, toinen toistaan seuraa-
viksi harjanteiksi. Kokonaisuutena tätä harjua voidaan nimittää Tavastken-
gänharjuksi, mikä lienee myös sen alkuperäinen nimi. Se on valtavan laaja 
ja perimätiedon mukaan niin pitkä, että sen päälle on rakennettu kaikkiaan 
seitsemän pitäjän kirkot. Nykyisin harju tunnetaan kylällä lähinnä nimellä 
Palokangas, koska se on palanut lukemattomia kertoja, ensimmäisen ker-
ran jo satoja vuosia sitten. Muistitietoa on kahdesta suuresta palosta, jois-
ta käytetään nimiä Palokankaanpalo (1800-luvun lopulla) ja Keräsenpalo 
(1930-luvulla).4

Tavastkengän ja koko Pyhännän kunnan korkein paikka on kylän kaak-
koislaidalla sijaitseva Itämäki, joka kohoaa 205 metriin nykyisestä meren-
pinnasta.  Yli 200 metrin korkeudella on myös läheinen Liiviharju.5 Toinen 
huomattavan korkea kohouma on Kontiokangas, jonka korkein kohta on 
noin 165 metriä merenpinnan yläpuolella ja noin 40 metriä ympäröivää 
maastoa korkeammalla. Nimensä kangas on saanut joskus ikimuistoisina 
aikoina siellä liikkuneista karhuista. Kankaan korkeinta kohtaa sanotaan 
Kontioharjuksi. Kontiokankaasta pistää Siikajokeen Myllyharju, joka on 
loppupäästään niin kapea, että sitä pitkin juuri ja juuri mahtuu kulkemaan.6

Näiden suurempien harjujen lisäksi kylässä on useita pienempiä kan-
kaita ja mäkiä. Keskeisimpinä voidaan mainita Keskikylältä Heiskalankan-
gas, Kurkelanmäki, Autiomäki, Selkämaankangas ja Repokangas, Alipäästä 
Makkolanmäki, Tervolankangas ja Mäntyselkä, Katajamäenperän ja Kal-
lionperän suunnalta Katajamäki, Tuuli- eli Myllykangas, Pinoniemi, Rutise-
vanmäki ja Itäkangas sekä Saarenperältä Sadinsaari eli Saarenmäki. Nämä 
kumpareet antavat kylälle sen kauniin yleisilmeen.

Pienempiä jääkauden jäänteitä Tavastkengällä ovat siirtolohkareet, joi-
ta löytyy melkeinpä joka puolelta kylää. Luultavasti suurin lohkare on Kul-
junperän Isokivi. Tutkijoiden mukaan se on siirtynyt jäätiköiden mukana 
Itämäestä, josta samaa kivilajia vielä nykyisinkin löytyy. Korkeutta kivellä 
on ainakin kuusi metriä ja tilavuutta noin 250 kiintokuutiota. Kivi on kuin 
asetettu paikoilleen, sillä sen alla on pienet kivet ”perustana”. Sen lähellä 
on muitakin siirtolohkareita, mutta ne ovat paljon pienempiä.7 Toinen lähes 
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yhtä suuri siirtolohkare löytyy Leiviskänperältä Valkeisenjärven ja Kuu-
rajoen väliseltä Isonkivenkankaalta. Sen nimi on Isokivi eli Taikakivi. ”Pai-
menessa kun sen isonkiven päälle karkasi, nii eipä päässy sonni perässä”, 
kertoi Alfred Leiviskä (s. 1911). Näiden lisäksi kylällä on monia muitakin 
suuria siirtolohkareita ja niiden mukaan nimettyjä paikkoja.8

Joet ja purot

Siikajoki on Tavastkengän merkittävin joki ja koko kylän asutushistorian 
ajan sen tärkein elämänlanka. Siikajoki on myös yksi Pohjois-Pohjanmaan 
suurista joista. Se saa alkunsa Tavastkengän kaakkoispuolelta Suomense-
lältä, aivan Kainuun ja Pohjois-Savon rajan tuntumasta. Tarinan mukaan se 
saa alkunsa Vuolijoen puolelta, läheltä Saaresmäen kylää, Sikakiven alta. 
Joen kerrotaankin alkujaan olleen Sikajoki, mutta jostakin syystä nimeä oli-
si jälkeenpäin kaunisteltu. Oulu- ja Pyhäjoesta poiketen Siikajoella ei ole 
yhtä suurta lähdejärveä, vaan joki syntyy useiden pienten purojen yhdisty-
essä toisiinsa. Perämereen joki laskee Siikajoen kunnan alueella. Noin 160 
km pitkällä Siikajoella on monia sivu-uomia ja myös Tavastkengän alueella 
siihen yhtyy lukuisia pienempiä sivuhaaroja ja latvapuroja. Pienten jokien 
ja purojen suuri määrä onkin yksi tärkeimmistä Tavastkengän luonnon piir-
teistä.9 Ennen 1970-luvun rajuja koskien perkauksia Siikajoessa oli paljon 
nykyistä enemmän vettä ja vesi oli myös puhtaampaa. Niinpä kalaa, kuten 
matikkaa, lahnaa ja säynävää saatiin paljon. Jokaisella talolla oli katiska tai 
koukut jatkuvasti vedessä. Joen nimikkokalaa siikaa ei enää nykyisin esiin-
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ny, mutta jossakin historian vaiheessa sitä on saatu poikkeuksellisen paljon 
ainakin rannikkopitäjissä.10

Siikajoessa on lukemattomia koskia ja lampia, joista Tavastkengän 
alueella ovat yläjuoksulta alkaen seuraavat: Karhukoski ja -lammit, Sivak-
kakoski, Roinilankoski ja -lampi, Hannunlampi, Kalliokoski (kartassa vir-
heellisesti Kaltiokoski), Kivipuronkoski, Kontiopuronkosket, Huttukoski, 
Koistilankoski, (Koistilan) Myllykoski, Haaralankoski ja -lampi, Seppälän-
koski, Rantalankoski ja -lampi, Korpelankoski ja -lampi, Ämmänkoski ja 
-lampi, Pikkukoski ja Pikkukoskenlampi, Leiviskänkoski ja -lampi eli Myl-
lykoski ja -lampi, Urppaankoski, Kissakoski, Vanhanjoenmutka, Kuuselan-
lampi eli Laiskalampi, Lehtolanniva ja Opotanlampi. Tavastkengän Kes-
kikylän kohdalla Siikajoki virtaa hiljalleen ilman suurempia pudotuksia. 
Joen viimeinen voimakkaampi virtapaikka on Niva, joka sijaitsee Alipäässä 
Nivalan talon kohdalla. Sen jälkeen joessa alkaa Pitkäsuvanto ja seuraavat 
kosket ovat vasta Hyvölänrannan puolella.11 Huomattavaa on, että Tavast-
kengän Kissakoski ja Hyvölänrannan Ruottalankoski ovat samalla tasolla 
merenpinnasta, joten niillä ei ole korkeuseroa käytännössä lainkaan. Joskus 
vedenpinta saattaa olla jopa pari senttiä ylempänä alajuoksulla Ruottalan-
koskella, koska paljon pieniä jokia laskee Siikajokeen sen yläpuolella.12

Siikajoella on Tavastkengän alueella monia sivuhaaroja. Ylimmäinen 
näistä lienee Kaukolanpuro, joka alkaa Isosta Mätässuosta, läheltä Järvien-
kangasta. Siihen laskee Mätässuolta lähtevä Nataspuro. Kaukolanpuron 
alapuolella Siikajokeen laskee Tausnevalta Tuomipuro, jonka rannoilla 
kasvaa nimen mukaisesti tuomia, sekä Naamangannevalta alkavat Naaman-
gannevanoja ja Nikkisenpuro.13 Näiden jälkeen Pahkapuro on ensimmäinen 
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hieman suurempi Siikajoen sivuhaara. Se virtaa kylän itäpuolelta, entisen 
Vuolijoen pitäjän puolelta. Tämän puron harvinaisempi nimitys on Itäjoki. 
Nimi esiintyy nykyisin enää joen rantamilla olevan Itäjoenhautakankaan 
nimessä. Pahkapuron sivuhaara on Naamankapuro, joka lähtee Naamanka-
järvestä. Karmitunnevalta Pahkapuroon tulee Teeripuro.14 Pahkapuron ala-
puolella Siikajokeen yhtyy taas lukuisia pieniä puroja. Sauvasuolta siihen 
virtaa Sauvapuro ja Viisseinäsenkankaan alta Varsapuro. Ruoholammin-
nevalta tulee Taskupuro, joka ”tekee polovekkeita, ihan niin kun taskuja”. 
Kivinevan laidoilta jokeen laskevat Lehmipuro ja Kivipuro, Kontionevalta 
taas Kontiopuro.15

Eteläjoki on yksi Siikajoen isommista latvahaaroista. Sen vanhempi, 
kartoissakin esiintyvä nimi on Maanselänoja, mikä juontuu siitä, että joki 
alkaa Suomenselän vedenjakajalta. Nykyinen nimi viittaa luonnollisesti 
joen tulosuuntaan. Eteläjoen katsotaan alkavan Itämäen ja Teerimäen väliltä 
kohdasta, jossa Myllypuro ja Vesikkopuro yhdistyvät. Toisaalta Myllypuroa 
pidetään joskus Eteläjoen pääuomana, joka on vain nimetty uudelleen sen 
jälkeen, kun juutislaiset rakensivat siihen myllynsä. Myllypuro alkaa Nur-
milammesta läheltä Juutisten kylää. Toinen Eteläjoen haara eli Vesikkopuro 
alkaa Isolta Mätässuolta, kuten sen pienempi sivuhaara Pystöpurokin. Näi-
den lisäksi Eteläjoella on muitakin sivuhaaroja. Juutis(ten)puro alkaa Juu-
tisten kylänosan läheltä Koiralammesta ja yhtyy Eteläjokeen Köhisevän ta-
lon kohdalla. Haapopuro saa alkunsa Haaposuolta. Siihen laskevat Kortearo 
eli Persekoro ja Jänisaro. Jänispuro alkaa Isonkivennevan takaa ja yhtyy 
Eteläjokeen Arolan talon luona. Lummenevalta Eteläjokeen laskee Lum-
mepuro.16 Eteläjoen lammet ja kosket ovat yläjuoksulta alkaen Lohikoski, 
Köhisevänkoski- ja lampi, Pikkukoski, Raivionkoski, Avuttomankoski, 
Kahlotinkoski, Siltakoski eli Haapalansiltakoski ja Siltalampi, Vanhanpir-
tinkoski, Porraskoski ja -lampi, Arolankoski ja Aronsuunlampi, Pikkukoski 
ja -lampi, Linjalampi, Vesalankoski eli Raivionkoski ja -lampi, Lummekos-
ki eli Karjosillankoski ja -lampi. Eteläjoessa on kaksi Kanavansaarta, jotka 
ovat syntyneet kun joki on oikaistu kulkemaan niiden läpi. Tämä on tehty 
uittojen helpottamiseksi.17

Perukan kylänosan kohdalla Siikajokeen laskee muutamia pieniä pu-
roja. Sainijärvestä tulee Järvioja. Löytölänoja alkaa Pahaoja-nimisenä Pirt-
tirämeeltä ja vaihtaa nimensä Löytölän talon ohi kulkiessaan. Sen pienempi 
haara on Liejuoja.18

Seuraava suurempi sivuhaara on Kuurajoki, joka alkaa kylän itäpuo-
lelta Kuurajärvestä. Kuurajoessa on erikoinen luonnonmuodostelma, Pöy-
täniitynkolo, joka on paikoin noin 15 metriä syvä jyrkkäreunainen rotko-
laakso. Sen pohjalla Kuurajoen rannoilla on ollut pieni tasainen niitty, jota 
on käytetty lammaslaitumena. Kuurajoen rannoilla on tällä seudulla lukui-
sia pieniä lähteitä ja reheväkasvuista vanhaa metsää. Kuurajoen sivupuroja 
ovat Ruoholamminoja, Kivipuro ja Tamma-aro. Kuurajoessa on vain muu-
tamia koskia ja lampia: Yläjuoksulla on Kurkikoski ja Pöytäniitynkolon 
yläpuolella Nokelankoski ja -lampi.19

Kuurajoen suun alapuolella Leiviskänperällä Siikajokeen laskee Pa-
hapuro, joka alkaa Isoltarämeeltä Lautakankaan alta. Tämän puron sivu-
haara on Koivuoja, joka alkaa Haasiaiskankaan alta. Jyrkkäpuro laskee Sii-
kajokeen Aholan talon lähellä. Nimensä se on saanut jyrkistä penkoistaan. 
Heiskalanperällä Siikajokeen yhtyy Pirttipuro, joka nykyisin tunnetaan pa-
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remmin nimellä Eksylänoja. Se on alkujaan ollut Kinttuvaaran alta lähtenyt 
luonnopuro, joka on laajennettu myöhemmin kanavaksi. Sen yläjuoksua on 
sanottu Pökkelöojaksi.20

Törmäsjärvestä alkunsa saava Törmäsjoki laskee Siikajokeen Kataja-
mäenperällä, jossa sitä on nimitetty myös Myllyjoeksi. Joen nimestä ker-
rotaan lisää luvussa ”Jälkiä saamelaisista”. Törmäsjoki oli ennen vanhaan 
erittäin kalaisa, mutta se pilattiin voimakkailla ruoppauksilla. Suurin vai-
kutus on ollut Myllykosken ruoppauksella, jonka myötä vedenpinta laski 
joessa lähes parilla metrillä. Vaikutuksensa oli myös Loukkulan yläpuolella 
tehdyillä oikaisuilla, jolloin joki muuttui suoraksi kanavaksi ja kaloille mie-
luisat suvannot hävisivät.21 Törmäsjoella on useita sivuhaaroja. Haaraoja 
on nimensä mukaisesti kaksihaarainen oja, jonka toinen haara (Talviaro) 
alkaa Vorninnevalta, toinen Isoltarämeeltä. Vorninnevalta Törmäsjokeen 
laskee myös Vorninoja. Matelioja on nykyisin kanavoitu entinen luonnon-
oja, joka alkaa Porrasrämeeltä. Pukinnevalta alkava Pukinoja laskee Tör-
mäsjokeen Metsäperän ja Törmälänperän välisessä maastossa. Alempana 
Törmäsjokeen yhtyy Valkiaoja. Sillä on oma sivuhaaransa Kirjavaoja, joka 
alkaa Kestilän puolelta Kirjavaltanevalta. Rapakkonevalta Törmäsjokeen 
laskee Rapakko-oja ja Pilpanoja yhtyy siihen vanhan Pykäläpuron mökin-
paikan kohdalla. Seuraavana Törmäsjokeen laskee Karjunojan luonnonpuro 
Pykäläkankaan ja Kuoppakankaan välissä, sitten Rapakko-oja, Tavastken-
gänjärvioja ja viimeisenä Avainaro Katajamäen alla. Törmäsjoen koskia ja 
lampia ovat seuraavat: Haarakoski, Pirttitörmäsenkoski, Tyynilampi, Tör-
mälänkoski ja -lampi, Paitakoski eli Mattilankoski, Mustinlampi, Lampi-
pohjanlampi, Lampipohjansuvanto, Suutarinkoski, Nimetönkoski, Ellin-
koski, Tanelinlampi, Laurinkoski, Pykäläkoski, Törmäs(en)koski ja -lampi, 
Kissakoski, Myllykoski ja Arolampi.22

Pyhännäjoki alkaa Pyhännänjärvestä ja yhtyy Siikajokeen Tavastken-
gän Keskikylällä Joensuussa. Joen ylintä osaa järvestä alkaen on kutsuttu 
joskus Ylijoeksi. Pyhännänjoella on pienempiä sivuhaaroja. Niistä suurin 
on Kansanoja, joka laskee Pyhännänjokeen Kansannevalta. Sen ja Pyhän-
nänjoen risteyskohtaa on kutsuttu Haarapuroksi. Kansanojaan laskee kolme 
pientä luonnonojaa: Ensimmäinen, Toinen ja Kolmas Vedenheitin. Varsinkin 
tulvakesinä näihin puroihin on noussut paljon kalaa, erityisesti isoja haukia: 
”Sen ku haravalla tempasi niin sai kalakeiton. Saatto saaha samana päivänä 
seihtemänki haokija”, kertoi Felix Mäki (s. 1913). Ruostesuolta Pyhännän-
jokeen laskee Ruostepuro. Siihen yhtyy Heitto-oja, joka on alkujaan lapiol-
la kaivettu kanava. Seuraavana jokeen laskee Saukko-oja ja Koskenperällä 
Varkainoja, joka virtaa petollisesti piilossa maan alla. ”Jos siihe’ ’astuu voe 
mennäv vyötäryksijä möytej ja kaolaakim myöten”, varoitti Joel Haataja (s. 
1900). Pyhännänjoen koskia ja lampia ovat: Päiväniemenlampi, Kähkölän-
koski, Pitkäkoski, Koivulankoski, Saarinkosket ja Selkälänkoski.23 

Pyhännänjoen alapuolella Siikajokeen yhtyy Tavastkengän alueella 
enää vain pieniä puroja. Nikunnevalta Siikajokeen laskee Nikunpuro, sitten 
Järviojat sekä Makkolanjärvestä että Mäntyjärvestä. Viimeinen Tavastken-
gällä Siikajokeen yhtyvä luonnonpuro on Kuljunoja, joka alkaa Kuljunne-
valta, joen lounaispuolelta.24

Aivan kaikki virtavedet eivät yhdisty Siikajokeen. Tavastkengän kaak-
koisosat ovat vedenjakaja-aluetta, josta purot virtaavat sekä pohjoiseen 
päin Pohjanlahteen että etelään, jossa ne lopulta päätyvät Suomenlahteen. 
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Poispäin Tavastkengältä laskevia puroja ovat tällä suunnalla Salmipuro ja 
Lohipuro, jotka yhdistyvät Heinälammen kohdalla Luodepuroksi. Tämä 
nimi, samoin kuin Lohipuron rinnakkaisnimi Salonpuro, on Vieremän pi-
täjäläisten antama, sillä joki virtaa heistä katsoen luoteesta päin. Lohipuron 
lampia ovat Iso Lohilampi, Heinälampi ja Sarvilampi. Vieremän puolelle 
virtaa myös Maanselänjoki, joka alkaa Pyhännän puolelta Maanselänneval-
ta. Maanselkä-nimi viittaa juuri vedenjakajaan.25

Järvet ja lammet

Virtavesien lisäksi Tavastkengän alueella on huomattavan paljon lampia 
ja järviä, jotka kuitenkin ovat pinta-alaltaan melko pieniä. Erityisen paljon 
pienvesistöjä on Tavastkengän kaakkoiskulmalla, jossa sijaitseva Järvien-
kangas on saanut nimensä juuri lukuisista järvistään ja lammistaan. Seudun 
suurin järvi on Salmijärvi, jonka kapea salmi jakaa kahteen osaan, Isoon ja 
Pieneen Salmijärveen. Sen kohdalla Tavastkengänharjua sanotaan Salmi-
järvenkankaaksi. Toinen Järvienkankaan vesistöistä on Honkalampi, joka 
on saanut nimensä siitä, että sen pohjassa erottuu paljon kuivuneita honkia. 
Lampi kuivui lähellä tehtyjen suo-ojitusten vuoksi ja kutistui pieneksi lätä-
köksi. Samalla seudulla sijaitsevien Ison ja Pienen Nurmijärven rantoja on 
aikoinaan niitetty eläimille rehuksi. Karttaan merkittyjä Suurta- ja Pientä-
Martimoa kutsutaan yleensä Isoksi- ja Pieneksi-Nimettömäksi. Patalampi 
on pienehkö suppalampi, ”pyörijä silimäke korkeijeh harijuin keskellä, niin 
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kirkasvetinen, että pohja näkkyy”, kuvaili Veikko Koivuhuhta (s. 1921).26 
Juutisten kyläosan eteläpuolella on Koiralampi, jonka nimen alkuperä ei ole 
enää muistissa. Sen vieressä on pienempi Kissalampi.27

Nykyisin Kajaanintien varrella sijaitseva Kontiolampi on kaunis ja 
kirkasvetinen kangaslampi. Lampi on saanut nimensä viereisen Kontiokan-
kaan mukaan, jonka koillislaidalla laidalla se sijaitsee. Lammesta on ole-
massa tarina, jonka mukaan sitä olisi joskus yritetty kuivata (ks. Haltijat, 
pirut ja kummitukset).28

Perukan kylänosassa sijaitseva Sainijärvi on Tavastkengän suurimpia 
järviä. Perimätiedon mukaan sen nimi olisi joskus menneisyydessä ollut 
Heinijärvi. Nimi voisi olla peräisin ajalta ennen järven pinnan laskemista, 
jolloin sen Sainilan puoleinen pää on ollut matalavetinen ja mahdollisesti 
hyvin heinikkoinen. Isojakokartoissa vuodelta 1780 järven nimi on Sain-
lamppi. Nimen alkuosa juontunee sanasta sadin ’ansa, pyydys’. Sainijärves-
tä laskee Siikajokeen Järvioja, jota on ainakin laajennettu järven kuivatta-
miseksi. Toisaalta se saattaa olla kokonaan keinotekoinen.29

Leiviskänperän ja Saarenperän rajalla sijaitseva Valkeisenjärvi on 
saanut nimensä siitä, että sen vesi on aikoinaan ollut kirkasta ja kylmää, 
pohjalähteistä kumpuavaa. Järven pohjoispäätä on ollut tapana kutsua Saa-
renpuolipääksi ja eteläpäätä Kankaanpuolipääksi. Valkeisesta laskee Siika-
jokeen kaksi Valkeisenojaa, joista toisesta käytetään myös nimeä Järvioja ja 
toisesta Pekanoja. Ennen sanottiin, että Valkeisen syvin kohta on seitsemän 
syltä (noin 12 metriä). Siikajokeen virtaavan Valkeisenojan laajentamisen 
jälkeen järven pinta on kuitenkin laskenut ja pohja liettynyt, eikä vettä enää 
ole kuin 5‒6 metriä. Pehmeän mutapohjan vuoksi järvi on suorastaan poh-
jaton. Siinä on edelleen paljon lähteikköjä, jotka pysyvät toisinaan sulana 
talvellakin. Valkeisesta on ennen aikaan saatu isoa kalaa. Jaakko Kestin ker-
rotaan kerran tuoneen järvestä niin ison kalan, että olalla roikkuessaankin 
sen pyrstö oli viistänyt maata.30

Keskikylällä sijaitseva Kurkelanjärvi on kylän maamerkki, vaikka se 
onkin nykyisin pahasti rehevöitynyt ja huonossa kunnossa. Järvi on saa-
nut nimensä viereisen Kurkelan kantatilan mukaan. Sen vanhempi nimi on 
Leiviskänjärvi, joka esiintyy vielä 1780-luvun isojakokartoissa.31 Alipäässä 
samanlainen maamerkki on ollut Makkolanjärvi, joka on Makkolan kanta-
tilan mukaan nimetty pieni järvi Alipäässä. Nykyisin myös tämä järvi on 
pahasti soistunut ja kasvamassa umpeen. Makkolanjärvestä on laskenut Sii-
kajokeen luonnonoja, Järvioja eli Vitsapuro, joka on muutettu kanavaksi 
1940-luvulla.32 Hyvin samanlainen lampi on entisen Kestilän pitäjän rajalla 
sijaiseva Mäntyjärvi. Siihen laskee Riepakkosuolta pieni Heinipuro, jonka 
varrella on ollut hyvin heinää kasvavia luonnonniittyjä. Mäntyjärven yhdis-
tää Siikajokeen Järvioja, joka lähteen Ojansuunlahdesta.33

Kylän itäosissa Punaperällä on kaksi pientä lampea. Mustalampi on 
nimensä mukaisesti mutapohjainen ja tummavetinen mutta hyvin kalaisa.34 
Pahalampi sen sijaan on hyvin kirkasvetinen lampi Vorninharjun laitamilla. 
Sen nimen alkuperää ei tiedetä, mutta lampi on rannoiltaan ja pohjaltaan 
erittäin kivinen. Nykyisin Pahaanlampeen on istutettu lohta, minkä vuoksi 
sen vedenlaatu on hieman heikentynyt.35

Tavastkengän itäpuolella, lähellä entisen Kestilän pitäjän rajaa on kol-
me karujen kankaiden ja nevojen ympäröimää erämaajärveä. Kuurajoen 
lähdejärvi Kuurajärvi on nykyisin hyvin ruohikkoinen, sillä se oli kauan 
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aikaa kuivatettuna luonnonniityiksi. Nykyisin järvi on vesitetty uudelleen. 
Kuurajärven nimen selitetään johtuvan siitä, että se sijaitsee kylmällä seu-
dulla ja on aikaisemmin kuurassa syksyisin. Kuurajoen vesistöön kuuluu 
pieni Ruoholampi, jonka ympäristöä on myös käytetty heinäniittynä.36 Kol-
kanjärvi on Kuurajärveä hieman pienempi mutta vähäruohoisempi. Järveä 
saartavalta suurelta Kolkannevalta siihen laskee Kolkanoja.37 Kolkanjärven 
nimen alkuperästä ei ole perimätietoa, mutta se voisi liittyä kolkkakalastuk-
seen, jota ennen aikaan on harjoitettu. Hyvin edellisten kaltainen on myös 
Törmäsjoen lähdejärvi Törmäsjärvi. Siihen laskee pieni luonnonoja nimeltä 
Pökkelöoja, joka alkaa Harjakankaan läheltä.38

Samanlainen soiden ympäröimä erämaajärvi on myös Oulainen, joka 
sijaitsee kylän lounaispuolella, Tavastkengän ja Pyhännän kirkonkylän ra-
jalla. Se on virallisesti Pyhännän puolella, mutta se on vuosisatojen ajan 
ollut tavastkenkästen käyttämä kalastuspaikka. Sen vieressä on Pieni-Ou-
lainen.39 

Tavastkengänjärvi eli Katajamäenperällä sijainnut kylän nimikkojärvi 
on nykyisin kuivatettu ja sen paikalla on vain pusikkoa ja pieni avonainen 
nevapyöräke. Järven nimestä kertova kansantarina löytyy luvusta ”Asutus-
tarinat”. Tavastkengänjärvestä laskee Törmäsjokeen Järvioja, joka on ollut 
alkujaan luonnonoja. Myöhemmin sitä on laajennettu, jotta järvi saatiin kui-
vatettua.40 Tavastkengällä on säilynyt tietoja toisestakin kokonaan kuivate-
tusta järvestä. Tämä Purnujärvi on sijainnut Pinoniemen ja Kallionperän 
välillä, mutta se on kuivattu jo satoja vuosia sitten ja on nykyisin kokonaan 
peltona. Paikalla olleesta järvestä todistaa se, että vielä 1940-luvulla löytyi 
Pinoniemen alta Purnujärven länsilaidan soista veneen runko. Se oli erittäin 
vanhan näköinen, ja sen naulat olivat rautaa, mutta ”eivät oikeita nauloja 
vaan sellaisia piikkejä”. Vielä 1900-luvulla entisen Purnujärven pohja oli 
petollisen upottava, eikä sinne kannattanut ajaa kovin raskailla koneilla. 
Vielä silloinkin, kun Kallionperälle rakennettiin vesijohtoa 1980-luvulla, 
neuvoivat paikalliset tekemään työn traktorilla kaivinkoneen sijasta, koska 
niin raskasta konetta ei kannattaisi järven pohjalle ajaa. Tätä ennen oli Pi-
noniemen lähellä uusia peltoja ojittanut kaivinkone puhkaissut paksun tur-
vekerroksen alapuolisen maakerroksen, jonka alta oli alkanut pulputa vettä. 
Kun syntynyttä reikää oli koeteltu kepillä, ei pohjaa ollut tuntunut vielä 
monen metrin syvyydessäkään.41

Lähteet

Tavastkengän koillisosat ovat merkittävää pohjavesialuetta. Kylän suurin 
tai ainakin tunnetuin lähde on Hörölänlähde. Sitä on nimitetty myös Kiehu-
vaksilähteeksi, koska sen vesi ”koko ajan virtaa ja hieta pohjassa nousee ja 
laskee ja kiehuu”, kuten Väinö Kangas (s. 1901) asiaa kuvaili. Hörölänläh-
teen viereen rakennettiin 1980-luvulla vedenottamo, josta saadaan nykyisin 
vesi suurimpaan osaan Tavastkengän taloista. Samalla Palokankaan poh-
javesialueella on ollut runsaasti pienempiäkin lähteitä, mutta monet niistä 
ovat hävinneet ojitustöiden myötä. Esimerkiksi Törmälän talon pellolla on 
ollut useita pieniä ja yksi oikein iso lähde.42

Kylän laidoilla sijaitsevista lähteistä kannattaa mainita muutamia mui-
takin. Merkittäviä ovat olleet Torikallionlähde ja Torikalliolta eteenpäin 



24         Tavastkenkä

kulkevan Siltaniemen kärjessä sijaitseva Siltalähde, jota on käytetty van-
haan aikaan niittyväen juomapaikkana.43 Rintalan talon lähellä, Itäkankaan 
rinteessä, on ollut Mooseksenkaivo-niminen lähde. Siitä on hakenut vettä 
lähellä asunut Mooses Sivonen eli Soturi-Mooses selkään kiinnitetyllä tyn-
nyrillä. Hänen omalla maallaan ei ollut kunnon kaivoa.44

Aivan kylän pinnassakin on ollut useita tunnettuja ja runsasvetisiä 
lähteitä. Selkälän talon lähellä on ollut Selkälänlähde. Ojapellolla on ollut 
pellolla Lähdelato, jonka vieressä lähde on pulpunnut. Alipäässä Nivalan ta-
lolla on ollut kaksi vedenottopaikka, Isompilähde ja Pikkulähde. Tervolan-
kankaan laidassa pitäisi olla Vanhan-Tervolanlähde Tervolan talon vanhalla 
tontilla. Tervaskankaan laidalla on pieni hetteikköinen alue nimeltään Kyl-
mäkorpi. Siellä on samanniminen lähde.45 Lähdemäisenä kohteena voidaan 
pitää myös Kivenkoloa, kallion kolossa olevaa raikkaan veden silmäkettä 
Punaperällä, Kiuasahon talon pohjoispuolella.46

Arot olivat lähteitä pienempiä vedenjuoksupaikkoja, eräänlaisia tihku-
pintoja. Tällainen on ollut esimerkiksi Katajamäen alla Törmäsjokeen las-
kenut Avainaro. Joskus arojen kohdalle on rakennettu oikea kaivo, kuten 
Ämmässä, jossa on ollut Arokaivo Siikajokeen laskevassa pienessä notkel-
massa.47

Suot

Mäkisten maisemien ja lukuisten pienvesien ohella Tavastkengän luontoon 
kuuluvat suuret suot, joita löytyy lähes jokaiselta ilmansuunnalta kylän 
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ympäriltä. Itä- ja pohjoispuolella sijaitsevat Törmäsenrimmin ja Kolkan-
nevan suuret soidensuojelualueet. Lounaispuolella on yhtä suuri Kansanne-
van-Kurkinevan-Muurainsuon suojelualue. Näiden suurten ja yhtenäisten 
suoalueiden lisäksi kylän ympäristössä on ollut lukemattomia isompia ja 
pienempiä soita, joista enemmistö on nykyisin ojitettu ja otettu maa- ja met-
sätalouden sekä turvetuotannon käyttöön.

Erilaisia soita ja rämeitä on Tavastkengällä liian paljon, jotta niitä 
kaikkia voitaisiin tässä yhteydessä tarkastella kovin yksityiskohtaisesti. Esi-
merkiksi voidaan nostaa Kallionperän, Punaperän ja Törmälänperän väliin 
jäävä Vorninneva, joka on kokenut samanlaisen kohtalon kuin suurin osa 
kylän soista. Vorninneva oli ennen kuivattamistaan laaja ja hyvin vetinen 
rimpisuo. Luultavasti se on ollut vielä muutamia satoja vuosia sitten ainakin 
osittain avonaisena järvenä, sillä vielä 1940-luvulla sen lammikoista on ka-
lastettu Törmäsjoesta nousseita haukia. Suon voimakas kuivattaminen aloi-
tettiin sotien jälkeen, jolloin sen pinta laski nopeasti useita metrejä. Ennen 
sitä avonaisen nevan laidat ulottuivat Punaperältä Törmälänperälle saakka, 
aivan Loukkulan talon viereisille kankaille. Luonnontilaisena Vorninneva 
oli ”maaliman hyvä hillasuo”, josta kannettiin hillaa ämpäritolkulla. Kui-
vattamisella nevasta toivottiin saatavan uutta metsää ja viljelysmaata, mutta 
lopulta metsää ei saatu kovin paljoa ja raivatut pellotkin olivat hallanarkoja. 
Vorninnevalla on useita saaria, joilla on omat nimensä. Rosvosaaresta on 
joskus 1800-luvulla varastettu omistajan tietämättä puita. Pirtti- eli Sauna-
saaressa on ollut Pinoniemen niittypirtti. Selkäsaari on sijainnut nevan kes-
kellä eli selällä. Viinasaaressa on poltettu viinaa kieltolain aikana. Nime-
tönsaari on jäänyt muuta nimeä vaille. Vetisyyden vuoksi Vorninnevalle on 
joskus vuosisatojen aikana rakennettu kapulasilta, jota pitkin karja ja ihmi-
set pystyivät liikkumaan sen yli. Tästä sillasta on saanut nimensä Siltasaari. 
Aina ei siltakaan ole auttanut, vaan monta lehmää on vajonnut ja hukkunut 
nevaan niin äkkiä, että ”vain vähän aikaan on sarvia näkynyt”.48

Kieli ja kulttuuri

Idän ja lännen välissä

Tavastkenkä sijaitsee itäisen ja läntisen asutuksen rajalla, joten täällä puhut-
tu murre on saanut vaikutteita molemmista suunnista. Nykyisessä murre-
jaotuksessa kylä luetaan kuuluvaksi Keski-Pohjanmaan Kalajoen–Pyhäjo-
en murteen ylämaan ryhmään. Itäisten vaikutteiden osuus on tällä seudulla 
hyvin suuri asutushistoriallisista syistä johtuen, ja ne lisääntyvät selvästi 
rannikolta sisämaahan päin tultaessa. Seuraavassa käyn läpi Tavastkengän 
murteelle tyypillisiä piirteitä.

Tavastkenkästen puheessa on muutamia selvästi pohjalaisia ominai-
suuksia, joista selvimpiä on niin sanottujen svaa-vokaalien suuri määrä. Ne 
ovat eräänlaisia sanojen sisällä esiintyviä täyteäänteitä, jotka saavat puheen 
kuulostamaan leveältä, kuten sanoissa alakaa, tulukaa ja kylymä (vrt. alkaa, 
tulkaa, kylmä). Vokaaliston puolella läntistä vaikutusta on sananloppuisen 
eä:n korvautuminen iä:llä ja oa:n korvautuminen ua:lla. Sanotaan pimiä, 
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siliä, maitua, kahtua ja seisua (vrt. pimeä, maitoa, katsoa, seisoa). Yleis-
geminaatio eli konsonantin kahdentuminen lyhyen painollisen ja pitkän 
painottoman vokaalin tai diftongin välissä on yhteispohjalainen piirre, sillä 
koko alueella sanotaan tyypillisesti lattoon, tuppaan ja sattaa (vrt. latoon, 
tupaan, sataa). Latvaseuduille tultaessa sen ohella alkaa esiintyä myös itäi-
nen erikoisgeminaatio, jossa konsonantti kahdentuu pitkien vokaaliainesten 
edellä niiden painoasemasta riippumatta, esimerkiksi rupesi kasvammaan, 
ota leippää, heinä tehttiin.

Selvästi itäinen piirre tavastkenkästen puheessa on kirjasuomen ts:n 
korvautuminen ht:llä. Sanotaan esimerkiksi mehtä:metän (metsä), ohta:otan 
(otsa) ja niin edelleen. Toinen itäinen piirre on t:n astevaihtelu. Kun ranni-
kon murteissa sanotaan usein lato:lajosa, sota:sojan, taipuvat samat sanat 
Tavastkengällä ja muissa latvakylissä lato:lavossa ja sota:sovan. T:n aste-
vaihtelun itäinen muoto tulee esille muissakin sanoissa, esimerkiksi saada 
> saaha, jäädä > jäähä. Itäinen vaikutus näkyy myös inessiivin taivutuk-
sessa. Jokilatvoilla sanotaan samoin kuin kirjasuomessa tässä kylässä, kun 
taas rannikolla töksäytetään lyhyemmin täsä kyläsä. Sellaisten sanojen 
kuin ruoka, syödä ja juoda taivutuksessa Tavastkenkä kuuluu niin ikään 
itäiseen alueeseen, sillä täällä ne lausutaan ruuan~ruuvan, syyä~syyvä ja 
juua~juuva. Sanojen alussa esiintyvät diftongit lausutaan täällä usein lähes 
savolaisittain. Näin on varsinkin vanhempien ihmisten puheessa. Sanotaan 
laeva, saeras, koera (vrt. laiva, saira, koira). Sen sijaan sananalkuiset kak-
soisvokaalit tavastkenkänen lausuu länsimurteisella tavalla maa, pää, saa 
(vrt. Savossa mua, piä, suo, Kainuussa moa, peä, soa).

Edellä kuvattuja esimerkkejä sekä idästä että lännestä saaduista vai-
kutteista löytyy tavastkenkästen murteesta paljon, mutta tässä yhteydessä 
niitä kaikkia ei ole tarvetta käydä läpi. Jo nämä muutamat keskeiset piirteet 
riittävät osoittamaan, kuinka selvästi kylän sijainti idän ja lännen välissä 
näkyy myös kielessä, samalla tavoin kuin se näkyy sanastossa ja nimistössä.

Murrealueiden lisäksi Suomi jakaantui vielä 1800-luvulla ja 1900-lu-
vun alussa hyvin omaleimaisiin kulttuurialueisiin, jotka olivat harvoin täy-
sin yhteneväisiä silloisten tai nykyisten hallintorajojen kanssa. Tavastkenkä 
sijaitsi kahden suuren kulttuurialueen, Pohjois-Suomen ja Savo-Karjalan 
rajalla. Tämä on näkynyt kylän aineellisessa kulttuurissa, kuten kansan-
omaisissa työkaluissa, astioissa, vaateparressa ja rakennusperinteessa, sa-
moin kuin kielellisessä perinteessä, sanastossa, sananlaskuissa ja kansan-
tarinoissakin.

Kylä ja sen perät

Hoikkalasta hommat alako, Eksylä on entisellään, Välilässä vä-
häsen, Ojapellolla oiva Jussi, Taivaallinen Tapani, Kurkelassa 
kujat täynnä, Mäellä määrät tehtiin, Koivulassa komia emäntä, 
Repolassa rengin paikka, Moisalassa moikula Aappo, Makkolas-
sa Kusti isäntä, Tervolassa tervankokki, Kilikalassa kirkas paik-
ka, Katajamäellä kaikki paikat, Anttomilla arkut täynnä, Junnulla 
julumasti, Kankaalla kaksi isäntää, Pinoniemellä pikkuisen, Saa-
rella saman verran, Leiviskän lehmät ammuu. (Kronikka Tavast-
kengältä vuodelta 1920)49
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Siikajoen latvaosat ovat aina olleet harvaan asuttua seutua, jonka muutamat 
kyläryppäät ovat syntyneet hajalleen toisistaan, osa vesistöjen rannoille, 
osa harjujen päälle. Jokivarsikylät ovat olleet Siikajokilaakson vallitseva 
asutusmuoto aivan nykyisen asutuksen syntyajoista lähtien, koska luon-
nonolot eivät ole ratkaisevasti muuttuneet. Joet ovat tarjonneet helpoimmat 
kulkuväylät, varmistaneet vedensaannin ja kalastusmahdollisuudet. Niiden 
rannoilla sijaitsivat yleensä hedelmällisimmät peltomaat ja rehevimmät 
luonnonniityt, jotka mahdollistivat maanviljelyn ja karjanhoidon. Samat 
ominaisuudet tosin pätevät monien järvien rannoilla, mutta Siikajokilaak-
sossa paras viljelysmaa on kuitenkin jokivarsilla.50 

Tavastkenkä voidaan luokitella nauhamaiseksi jokivarsikyläksi, joka 
on muodostunut Siikajoen ja sen sivu-uomien rannoille. Toisaalta se muis-
tuttaa savolaista tai kainuulaista vaarakylää, koska asutus on sijoittunut 
mäkien päälle eikä aivan jokien rannoille, kuten alempana jokivarressa.51 
Nykyisen Pyhännän kunnan tihein asutus ja vankin maanviljelys on van-
hastaan sijoittunut Tavastkengälle, jossa asui aina 1970-luvulle saakka puo-
let pitäjän asukkaista. Enimmillään Tavastkengällä oli noin 1100 asukasta, 
mutta maaseudun rakennemuutoksen ja maaltamuuton myötä väkiluku on 
huvennut kolmasosaan entisestä. Silti Tavastkenkä on edelleen selvästi suu-
rin Pyhännän sivukylistä. Kylä koostuu useasta eri perästä, jotka ovat usein 
muodostuneet yhden kantatilan ympärille ja saaneet tavallisesti nimensäkin 
sen mukaan. Jotta lukijalle syntyisi jonkinlainen yleiskuva kylästä, on syytä 
käydä nämä perät aluksi läpi ja kertoa lyhyesti niiden nykyisistä ja entisistä 
taloista ja asukkaista. Samalla tulee käsiteltyä jonkin verran kylän historiaa 
1900-luvulta ja osin vanhemmiltakin ajoilta. Tiedot perustavat tässä luvussa 
lähinnä kyläläisten haastatteluihin ja kertomuksiin.

Puronperä ja Koskenperä

Tavastkengän kylä rajoittuu lounaisosaltaan Pyhännän kirkonkylään. Sieltä 
päin tultaessa on ensimmäinen Tavastkenkään kuulunut talo ollut Orsinie-
mi, viralliselta nimeltään nimeltään Niemi tai Niemelä. Se on rakennettu 
samannimiseen Pyhännänjoen niemeen. Orsiniemen maalla Talasahossa 
on muistitiedon mukaan ollut mökki nimeltään Pieni Orsiniemi ja toisaalla 
torppa nimeltä Pellonpää. Orsiniemen viimeiset asukkaat ovat olleet Me-
riläisiä. Talo autioitui jo vuosikymmeniä sitten ja on nykyisin kokonaan 
hävinnyt. Orsiniemen jälkeen seuraava Tavastkenkään kuulunut talo on 
ollut Mattila eli Lapinkangas, joka on sijainnut samannimisellä kankaalla 
Kestiläntien varressa. Sen pihapiirissä on ollut kaksi taloa, mutta nykyi-
sin molemmat ovat hävinneet. Paikalla on asutuksesta muistuttamassa enää 
peltotilkku ja vanha konkilato.52

Edellisten talojen itäpuolella, Talasnevan ja Koppelonevan ympä-
röimällä Koppelokankaalla on ollut samanniminen talo. Kruununtorppana 
ollessa sen virallinen nimi on ollut Nevala. Viimeksi talossa asui Anna-Liisa 
Nissinen, joka vaikeasta elämästään huolimatta eli yli satavuotiaaksi. Ni-
mestä päätellen Koppelokankaalla on joskus ollut erikoisen hyvä riistapaik-
ka. Nykyisin siellä on nähtävissä entisten rakennusten jäänteitä sekä yksi 
melko hyväkuntoinen puoji.53

Tavastkengän ensimmäinen varsinainen perä Pyhännän kirkonky-
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lältä päin tultaessa on Puronperä, jonka kantatalo Ruostepuro eli Puro(la) 
sijaitsee Pyhännänjoen ja Ruostepuron rantamilla. Siinä ovat lähes koko 
1900-luvun ajan asuneet Moisalat. Vanha isäntä Alarik Moisala on tullut 
sinne käytyään ensin muutaman vuoden reissun Amerikassa. Hän rakensi 
Purolan pihapiirissä vieläkin olevan vanhan punaisen puolen vuoden 1910 
tienoilla. Tätä vanhempi pienempi asuinrakennus on ollut pihalla sen etu-
puolella. Nykyisin Purola on autiona.54

Toinen Puronperään kuulunut talo on ollut Päiväniemi, Pitkäkosken 
entinen torppa, joka on sijainnut samannimisessä Pyhännänjoen niemessä 
Purolan talon kaakkoispuolella. Päiväniemessä on asunut monia perheitä. 
Viimeksi siinä asuivat 1950-luvulla ”merimies” Erkki ja Olga Rasinkangas 
lapsineen. Myöhemmin talo on palanut, eikä sen pihapiiristä ole juuri mi-
tään jäljellä.55 Toinen Puronperällä sijaitseva Pitkänkosken torppa on Käh-
kölä, jossa on niin ikään asunut monia eri sukuja. Torpan vanhempi nimitys 
asiakirjoissa on Käähkölä. Sota-aikaan talossa asustanut Anselmi ”Ansu” 
Knuutinen oli mustanpörssin kauppias.56

Ruostekaarron eli Kaarron asutustila on rakennettu valtionmaalle 
Ruostenevan laitaan, aivan Puron maiden rajalle. Talon perustivat Erkki ja 
Annastiina Peltomaa. Heidän jälkeensä siihen tulivat Kalevat. Kaarron talo 
on nykyään kunnostettu ja todella hyvässä kunnossa, vaikka sitä ei vakitui-
sesti asutakaan. Saman suon laidassa on ollut Ruosteneva-niminen asutus-
tila, jonka perustivat Hermanni ja Kaisa-Mari Pakanen. Heidän jälkeensä 
siellä asuivat Tapani ja Anni Jussila. Autioksi jäänyt ja pahoin ränsistynyt 
talo on purettu muutama vuosi sitten.57
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Puronperän ja Koivulanperän väliin jäävä Pitkäkoski eli Koski on 
vanha kantatila, joka on rakennettu pitkän Pyhännänjoen kosken rannal-
la. Sen ympärillä on oikeastaan ollut aivan oma peränsä, Koskenperä. Jo 
1800-luvulla taloon muuttivat Haatajat, joista tunnetuin lienee Joel Haataja 
eli Kosken-Joeli. Hän oli sotaveteraani ja kova sotajuttujen kertoja. Joel oli 
suorastaan sankarin maineessa sodan jälkeen, sillä hitaana, harkitsevana ja 
pelottomana hän oli ollut hyvä sotilas. Pelottomuuttaan hän oli perustel-
lut sanomalla, ettei ”sellaista luotia ole vielä tehty, joka minut tappaisi.” 
Sotasaavutustensa takia hänelle oli ehdotettu ylennystäkin. Kun kapteeni 
oli tahtonut korottaa hänet korpraaliksi, oli Joel kieltänyt ja sanonut, että 
”vähintään väntrikki se pittää olla”.58

Pitkänkosken naapurina on ollut kaksi pienempää taloa, Hautala ja 
Isoaho, joka on nykyisin hävinnyt. Hautalan rakensi Kosken poika Aappo 
Haataja ja vaimonsa Eeva vuonna 1947. Talo rakennettiin vanhan terva-
haudan viereen ja sen kellari tehtiin tervahaudan ”rooppiin”, mistä saatiin 
talolle nimi. Isossahossa asuivat viimeksi Lämsät. Isonahon Ville-isäntä ja 
kolmivuotias Mikko-poika hukkuivat 1930-luvulla talon kohdalla Pyhän-
nänjokeen. Kun talo pian tämän jälkeen autioitui, liitettiin sen maat vierei-
seen Hautalaan.59

Koivulanperä

Nykyiseltä Kestiläntieltä erkanee vähän ennen Tavastkengän tiehaaraa sivu-
tie Koivulanperälle. Tämän perän vanhin talo on Pyhännänjoen rantamilla, 
Koivukankaan koillisrinteessä sijaitseva Koivukangas eli Koivula. Talon 
nykyinen omistajasuku asettui sinne 1900-luvun alussa, kun Antti Järvelä 
(s. 1878) osti talon. Silloin paikalla oli vain pieni mökki, mutta pian ra-
kennettiin isompi talo. Tämä vanha Koivula paloi vuonna 1938, ja uusi eli 
nykyinen Koivula valmistui 1939. Siellä asuivat aluksi kahden veljeksen, 
Eino ja Antti Järvelän perheet.60 Koivulan naapuriin rakennettiin sota-ai-
kana Anttila, kun veljesten perheet eivät mahtuneet saman katon alle. Ant-
tila tehtiin vähitellen huone huoneelta, ja lopullisesti se valmistui vuonna 
1940. Työnjohtajana rakennustöissä oli Kosken Joel Haataja, kirvesmiehinä 
Yrjö ja Matti Turunen ja muurarina Janne Hepo-oja Kestilästä. Hän oli työ-
maan kolmas muurari ja ainoa henkilö, joka jaksoi olla töissä Kosken Jo-
elin kanssa. Joel oli hidas työssään, sillä hän ”tuumasi ja tuumasi”, eivätkä 
kaikki tätä kestäneet. Apumiehinä työmaalla oli mm. Siltalan Veikko Kyl-
lönen. Uunintiilet tehtiin itse viereisellä kankaalla. Kun Eino Järvelä muutti 
1950-luvulla Ouluun, osti Antti Järvelä (s. 1910) Koivulan itselleen ja perhe 
muutti sinne. Anttilassa oli tämän jälkeen monia vuokralaisia, mutta lopulta 
talo jäi pitkäksi aikaa tyhjilleen ja meni huonoon kuntoon. Uudelleen se 
asutettiin 1990-luvulla, jolloin Ulla Karikoski (os. Järvelä) tuli sinne paluu-
muuttajana.61

Koivulan maalla on tiettävästi ollut yksi torppa. Tämä Pieni Koivula 
-niminen torppa on kirkonkirjojen mukaan ollut Koivulan maalla 1900-lu-
vun alussa, mutta sen tarkkaa sijaintia ei enää tiedetä. Se voisi olla sama 
torppa kuin Koskela, joka on sijainnut Koivulan kohdalla, Pyhännänjoen 
toisella puolella. Siinä asuivat viimeksi Antti ja Iines Mankolanaho lasten-
sa kanssa. Koskelan päärakennus siirrettiin Näpsylään ja se on sittemmin 
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poltettu. Torpan maat on ostettu takaisin Koivulaan. Muista torpista tai mö-
keistä on vain vähän tietoja. Lähellä Pyhännänjokivarressa on ollut Anttila-
niminen sotilastorppa Autiomäen maalla. Uusinta rakennuskantaa perällä 
edustaa Heikki ja Rauni Niilekselän vuonna 1990 rakentama Koivikko ja 
Reijo ja Anne Kestin rakentama Männistö. Markku Kestin vuonna 1991 en-
simmäisen kerran ja tulipalon jälkeen vuonna 2002 toisen kerran rakentama 
Markkula sijaitsee Koivulantien, Repolantien ja Tavastkengäntien risteyk-
sessä, mutta kuuluu lähinnä Keskikylään.62

Repolanperä

Kun jatketaan Puronperältä suoraan pohjoista kohti vanhaa Pyhännän‒Kes-
tilän-maantietä pitkin, tulee näkyviin Repolan talo ja sen ympärille syn-
tynyt Repolanperä. Repolan kantatilan keskuspaikka on aiemmin sijainnut 
Multarinteelle eli Multalassa, noin 1,3 km nykyisen Repolan paikalta koil-
liseen.63 Nykyisen omistajasuvun kantaisä Eera Juhananpoika Kaipainen on 
tullut ottopojaksi Multarinteen taloon vuonna 1872. Aikuisena hänestä tuli 
Multarinteen isäntä, ja hän muutti tilan keskuspaikan Repokankaan laitaan, 
entisen Repolan torpan paikalle. Sinne siirrettiin kaikki tilan rakennukset ja 
vanha Multarinne jäi tyhjilleen. Syynä siirtoon oli luultavasti uuden maan-
tien rakentaminen: vanha Pyhännän ja Kestilän välinen kärrytie oli kulkenut 
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Multalan läpi, mutta uusi, kunnollinen maantie rakennettiin Repokankaan 
poikki. Repolan nykyisen asuinrakennuksen on rakentanut Erkki Kaipainen 
vuonna 1915. Samassa pihapiirissä on ollut vanhempi asuinrakennus, jossa 
hänen veljensä Frans on asunut. Myöhemmin vanha puoli siirrettiin naapu-
riin Väinölään asuinrakennukseksi, mutta se on sittemmin purettu uuden 
tieltä.64 Multarinteellä oli kaksi torppaa: Repola sekä Siistilä eli Kangaslah-
ti, jonka perustivat 1900-luvun alussa Jaakko ja Riitta-Leena Lämsä. Kan-
gaslahti itsenäistyi useiden muiden kylän torppien tavoin 1930-luvulla.65 

Repolanperälle on sotien jälkeen syntynyt useita uudistaloja perintö-
maille. Väinölän rakensivat Väinö ja Saimi Haataja vuonna 1947. Martti 
Kaipaisen Tapiola rakennettiin vuonna 1954 Repokankaan laitaan mänty-
metsään, mistä nimi talolle keksittiin. Vuonna 1961 valmistui Pauli ja Anja 
Kaipaisen Multarinne-niminen omakotitalo. Elsa Haatajalle lohkottiin Mä-
kelä vuonna 1965 ja Paavo ja Helena Rahikkalalle Vitikko-nimisen talon 
vuonna 2000.66 Repolanperään kuuluu myös Erkkilä, joka on Erkki ja Aila 
Haatajalle vuonna 1956 Kotilasta erotettu perintöosuus. Nimensä talo sai 
isäntänsä mukaan. Sen lähellä on tosin ollut vanhempikin talo, josta käytet-
tiin nimiä Nurkkala tai Siirtola. Se on ollut Autiomäen torppa, jonka raken-
nukset on siirretty paikalle vanhalta paikaltaan Siistilän vierestä.67
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Kuljunperä

Kestilän pitäjän rajalla on Tavastkengän viimeisenä kylänosana Kuljunperä, 
joka alkaa Kuljunojan kupeessa sijaitsevasta Sillankorvan talosta ja päät-
tyy Rajalaan Pyhännän ja Kestilän rajalle. Koska Kuljunperän talot ovat 
lähellä Hyvölänrantaa, olivat perän asukkaat usein tekemisissä enemmän 
hyvölänrantasten kuin tavastkenkästen kanssa.68 Suuri osa Kuljunperästä on 
alkujaan kuulunut Petäjäkuljun kantatilaan. Se on ollut viimeksi yhtenäi-
nen 1900-luvun alussa, jolloin siihen tulivat kotivävyiksi Heikki Sippari 
Piippolasta ja Matti Kotisaari Mustastamaasta. Tämän jälkeen tila jakaantui 
kahteen osaan. Nykyinen Kulju eli Sipparinpuoli on kahdesta tilanosasta 
vanhempi. Sanan kulju merkitystä ei nykyisin Tavastkengällä tunneta, mut-
ta suomen läntisissä murteissä sillä on merkitys ’painauma, syvänne joessa 
tms. vesistössä’. Kuljun kohdalla onkin Siikajoessa todella syvä kohta, jos-
sa oli ennen joen perkaamista ainakin seitsemän metriä vettä.69

Rajala on Kuljun eli Sipparin entinen torppa, joka on perustettu 
1920-luvulla. Ensimmäiset asukkaat siinä olivat Antti ja Kaisa Kesti. Se 
sijaitsee aivan entisen Kestilän pitäjän rajalla, kuten nimikin kertoo. Rajalan 
vieressä on Lauri Laakon vuonna 1983 rakentama Portaala, joka on tehty 
Petäjäkuljun eli Kotisaaren maalle.70

Sillankorvan talon on perustanut 1920-luvulla Johannes Karppinen, ja 
hän on myös rakentunut sen hirsikehikon. Johannes oli renkinä Petäjäkuljun 
vanhalla emännällä Mari Kotisaarella, joka myi hänelle tontin 650 markalla. 
Väinö Kärenlampi osti talon Johannekselta 2000 markalla, ja perhe muut-
tivat sinne vuonna 1928. Talossa oli tuolloin vasta hirsikehikko, ja Väinö 
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rakensi sen valmiiksi Nokelan poikien kanssa, jotka olivat hänen vaimonsa 
veljiä. Väinö osti taloon lisää maata Repolan Erkki ja Vilma Kaipaiselta. 
Sillankorva on saanut nimensä Kuljunojan yli menevästä maantiesillasta, 
jonka viereen se rakennettiin.71

Keskikylä

Tavastkengän Keskikylä kattaa hyvin suuren osan kylästä. Se alkaa heti 
Tavastkengän peltoaukeiden laidasta Kotilan kohdalta. Toisten mielestä se 
päättyy vasta Punaperän tienhaaraan, jolloin siihen kuuluisivat kaikki talot 
Eksylään saakka. Vanhemman jaon mukaan Heiskalanperä on kuitenkin ol-
lut oma kylänosansa, joka on erotettu Keskikylästä. Tässä yhteydessä käy-
tetään tätä perinteistä jakoa.

Autiomäki, vanhalta nimeltään Leiviskä, on Keskikylän ja koko 
Tavastkengän vanhimpia kantatiloja. Haatajan suku on tullut siihen jo 
1800-luvulla, mutta sitä ennen talossa asui satojen vuosien ajan Leivisköitä. 
Tilan keskuspaikka on perimätiedon mukaan siirretty nykyiselle kohdalleen 
isonvihan jälkeen Kurkelanjärven lounaispuoleiselta Kukkulalta, jossa on 
vieläkin Autionketo. Autiomäen pihapiiri paloi kokonaan vuonna 1920, 
minkä jälkeen tila jaettiin veljesten kesken kahteen osaan. Uuteen paikkaan 
rakennettu toinen puoli sai nimekseen Kotila. Asiakirjoissa tilanosia on kut-
suttu myös nimillä Ylämäki ja Alamäki, mutta puheessa näitä nimiä ei ole 
juuri käytetty. Kotilan isäntä Edvard Haataja oli tunnettu tavastkenkäläinen 
luottamusmies ja pankinjohtaja, joka oli mukana monenlaisessa yhteiskun-
nallisessa toiminnassa 1900-luvun alkupuoliskolla.72

Selkämaankankaan laidassa sijaitsevaa Autiomäen entistä torppaa, 
Selkälää on vaikea lukea mihinkään perään, koska se sijaitsee Pyhännän-
joen takana, erillään muista taloista. Selkälässä asuivat viimeksi Ensio ja 
Kaarina Kilpelänaho 1960-luvulla, minkä jälkeen se on ollut autiona. Selkä-
län vieressä on ollut toinenkin entinen torppa nimeltään Vesala, joka on pe-
rustettu Leiviskänperän Leiviskän vesoittuneelle niittypalstalle. Siinä asui-
vat viimeksi Toivo (Topi) ja Riitta Piippo. He siirsivät Vesalan rakennukset 
1960-luvulla uuteen paikkaan Tavastkengän kylätien varteen, entiselle Ta-
vastkengän osuusmeijerin Salon tontille. Selkälän ja Vesalan länsipuolella 
on 1800-luvulla ollut kolmas torppa, Uusitalo, mutta se on hävinnyt kauan 
aikaa sitten. Sen paikalla on nykyisin vain kiviraunioita ja kaivonpaikka.73

Seuraava Keskikylän vanha kantatila on Kurkela, joka on nykyisin ja-
kaantunut peräti neljään osaan. Ylä-Kurkelasta ovat kyläläiset käyttäneet 
1900-luvulla myös nimeä Mäläskä, mutta nykyisin käytössä on yleensä 
asukkaiden sukunimen mukaan Kiiskinen. Kiiskiset ovat tulleet Ylä-Kur-
kelaan Vieremältä, Kauppilanmäeltä, Laitala-nimisestä talosta. He ostivat 
talon kauppias Aappo Mäläskältä. Kiiskisen nykyinen talo on rakennettu 
1950-luvulla. Vanha talo on sijainnut melkein samalla paikalla. Ylä-Kurke-
lan pihassa on ollut Keskikylän ensimmäinen kauppa, Mäläskän kauppa.74

Kurkelan vanhinta osaa nimitetään Keski-Kurkelaksi, koska se sijait-
see mäkirinteessä toiseksi alimpana. Isojakokarttojen perusteella vanhin 
Kurkelan talo on sijainnut nimenomaan Keski-Kurkelan paikalla. Keski-
Kurkelassa on asunut 1900-luvun alkupuolella Mikko Leiviskä, joka on 
muuttanut taloon Amerikasta tultuaan ja siellä rikastuttuaan.75Ala-Kurkela 
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eli Luttinen on lohkaistu 1900-luvun alkuvuosina Keski-Kurkelasta. Talos-
sa on koko sen historian ajan asunut Luttisia. Myös Luttisesta on ”joku ve-
lijes ollu (Amerikassa) tienaamassa ja on tienannu ja rahhaa laittanu koko 
ajan sinne.” Kun veli oli tullut kotiin, oli selvinnyt, että toinen veli oli koto-
na ryypännyt kaikki hänen lähettämänsä rahat.76

Yhtä Ylä-Kurkelan maasta lohkaistua tilanosaa on nimitetty Pohjo-
laksi. Sen pihapiirissä on ollut kaksi taloa. Varsinainen Pohjola, jossa asui 
viimeksi Iikka Piippo, sijaitsi lähempänä nykyistä Törmälänperäntietä. Se 
toimi 1940-luvulle saakka nuorisoseurantalona. Pohjolan toinen ja asuttu-
na oleva puoli on nimeltään Suojala eli Harakkala. Paikalle muuttanut Into 
Virtanen toi talonsa mukanaan Kivijärven Rytiniemestä, jossa sen nimi oli 
myös ollut Suojala. Harakkalaksi taloa kutsuttiin, koska sen vieressä on jos-
kus ollut tuulimylly, harakkamylly.77

Keskikylän asutuksen keskikohtaa eli Kurkelanmäen ja Heiskalankan-
kaan välistä alankoa on sanottu Puutteenlaaksoksi, Aappo Jussilan talon 
liikanimen mukaan. Laakson vanhimmat talot on rakennettu Ylä- ja Ala-
Kurkelan maalle sotien välisenä aikana, mutta suurin osa vasta sotien jäl-
keen. Tätä ennen alue oli vain peltona ja laitumena. Puutteenlaakson asutus-
rykelmä oli 1950-luvulla Tavastkengän kauppakatu, sillä melkein kaikissa 
sen taloissa on ollut jokin kauppa tai liikehuoneisto.78

Nykyisin Puutteenlaakson ensimmäinen talo Kurkelanmäeltä laskeu-
duttaessa on Yrjölä eli Posti. Sen paikalle rakensivat ensimmäisen talon 
Yrjö ja Elina Makkonen 1950-luvulla. Tämä talo oli kunnan ensimmäinen 
elementtitalo, Rauma-Repolan valmistama. Se siirrettiin myöhemmin Py-
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sekä Heiskalan- ja 

Ojapellonperästä. 
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hännän kirkonkylälle. Postin yläpuolella rinteessä oli aiemmin seppä Toivo 
Piipon paja.79

Seuraavan Puutteenlaakson talon virallinen nimi on Kassa, mutta ny-
kyisin sitä kutsutaan Kahvilaksi (tai Kuppilaksi), koska rakennuksessa on 
toiminut kauan aikaa kahvila. Alun perin se on rakennettu Tavastkengän 
osuuskassan toimitilaksi vuonna 1951. Kassan viereen Aappo Jussila teki 
Laakso-nimisen talonsa Petäjäkuljusta ostetusta ulkorakennuksesta sotien 
jälkeen. Kyläläiset väänsivät talon nimeksi Puutteenlaakso, koska heidän 
mielestään talossa oli puutetta emännästä. Aappoa on nimitetty myös Ap-
teekkariksi, koska hänellä oli talossaan Kestilän apteekin virallinen lääke-
kaappi.80

Osuuskaupan ensimmäinen paikka on ollut nykyistä ylempänä Kurke-
lanmäen rinteessä, lehtikuusen vieressä. Sieltä se laskeutui nykyiselle ton-
tilleen 1930-luvulla. Suuri hirsinen kaupparakennus purettiin 1960-luvulla 
ja tilalle rakennettiin nykyinen matala kauppa.81

Hukkasen kaupparakennuksen eli viralliseltä nimeltään Jukolan on al-
kujaan rakentanut Reino Hukkanen 1940-luvulla. Hänen jälkeensä taloon 
tulivat kauppiaiksi Veikko ja Vilma Hukkanen. Hukkasen kaupassa oli ai-
koinaan myös Pyhännän säästöpankin toimipiste. Seuraava talo on Suoja-
linna eli Paukkula. Se on Keskikylän ensimmäisiä rakennuksia, joka raken-
nettiin vuonna 1938 Pyhännän suojeluskunnan toimitiloiksi. Sotien jälkeen 
se toimi 1980-luvulle saakka Tavastkengän nuorisoseuran talona, mutta 
jouduttiin sitten myymään varojen puutteen vuoksi helluntaiseurakunnalle. 
Vuodesta 1999 lähtien Paukkula on ollut omakotitalona. Sen viereen ra-
kennsivat Teuvo ja Tuulikki Leiviskä Pajulan omakotitalon vuonna 1988.82

Toista Keskikylän yksityistä kaupparakennusta eli Haapalaisen kaup-
paa on vanhastaan kutsuttu Tuppelaksi, mutta sen vanha virallinen nimi on 
Pääkkölä. Alkujaan kaupan paikalla on ollut pitkä ja kapea hirsirakennus, 
jossa oli pirtti ja neljä pientä kamaria. Siinä Johannes Haapalainen aloitti 
kaupanpidon, mutta toiminnan laajentuessa hän rakensi samalle paikalle 
uuden talon. Nykyiseen kokoonsa talo laajennettiin 1950-luvulla. Kurkelas-
ta lohkaistu Rinne sijaitsi Tuppelan yläpuolella Heiskalankankaan rinteessä. 
Nykyisin Rinteen mökki on siirretty Kuljunperälle Siikajoen rannalle kesä-
mökiksi. Rinteessä ovat asuneet mm. Antti ja Reeta Mäläskä lapsineen. He 
muuttivat sieltä Olkiahon asutustilalle. Suunnilleen vastapäätä Tuppelaa on 
Tapio Kestin vuonna 1987 rakentama omakotitalo nimeltä Kipakka.83

Kyläkeskuksesta Törmälänperälle menevän tien varressa on vielä pari 
Keskikylään kuuluvaa uudempaa taloa. Näistä vanhempi on Pellonpää, joka 
on Veikko ja Taimi Piipon Pohjolan maalle vuonna 1956 rakentama lohkoti-
la. Sitä vastapäätä rakensivat Rauno ja Anja Kesti Myrskylän vuonna 1986. 
Näitä vanhempi talo on korkean mäen päällä sijaitseva Pötkölä (tai Pötky-
lä), joka on Kurkelan entinen mäkitupa. Sen vanhempi ja virallinen nimi on 
ollut Välitalo, koska se sijaitsi Heiskalan ja Katajamäen taloja yhdistäneen 
kärrytien varrella.84 Muistitiedon mukaan Kurkelan tytär on saanut mökin-
paikan perintömaakseen ja vävy on rakentanut sinne ensimmäisen talon. 
Vävy oli ollut melkoisen laiska mies, jonka appiukko oli yllättänyt nukkua 
pötköttämästä rakennustyömaalla keskellä kirkasta päivää. Ukko ei herät-
tänyt nuorta isäntää vaan kirjoitti pirtin pöytään hiilellä tekstin: ”Vissiin 
vihat saan, mutta mökin nimeksi pankaa Pötkölä”. Näin tehtiin ja Pötkölä 
jäi talon nimeksi.85
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Heiskalanperä ja Ojapellonperä

Ootko nähny Näpsylästä, tulevaksi Tupsulaista, entistä Eksylän 
Heikkiä, aina mainittua Matukkaa, taitavaa Tapania ja oivallista 
Ojapellon Jussia?86

Heiskalankankaalla sijaitsevat talot ovat muodostaneet ennen aikaan sel-
västi oman peränsä, Heiskalanperän, vaikka nykyisin monet laskevat nämä 
talot Keskikylään kuuluviksi. Kaikki perän talot ovat aikoinaan kuuluneet 
yhteen Turusen eli Heiskalan kantatilaan, joka on vuosisatojen aikana pirs-
toutunut yhä pienempiin osiin.87 Nykyinenkin Heiskalan talo on ollut kauan 
aikaa jaettuna kahteen osaan, Ylä-Heiskalaan ja Ala-Heiskalaan, joista ensin 
mainittu sijaitsee vanhan kantatilan paikalla. Ensimmäisessä on 1900-luvun 
ajan asunut Karjalaisia ja toisessa Kurkeloita.88 Tavastkengällä on tunnettu 
sanonta ”Sataneeko Heiskalassa?” Sitä on käyttänyt ensimmäisen kerran 
palvelustyttö, joka oli ensin vuoden Heiskalassa ja muutti sitten toiseen ta-
loon. Kun uudessa paikassa oli oltu heinäpellolla kovalla sateella, oli tyttö 
ääneen ihmetellyt, sataakohan Heiskalassakin. Heiskalalla on ollut useita 
torppia Varisperällä (ks. Leiviskänperä). Ari ja Tarja Leiviskä rakensivat 
2000-luvulla Heiskalan maalle uuden omakotitalon, Siepakan.89

Heiskalankankaan itäpuolella Siikajoen rantamilla on kaksi pienempää 
taloa, Kuusela ja Lehtola. Kuusela on Saaren Konolanpuolen entinen torp-
pa, jossa on asunut vanhaan aikaan Yrjö Nygård eli Iso-Jörkki, sittemmin 
Mankolanahot. Lehtola taas on Kankaan maalle, Kaaliniityn laitaan, raken-
nettu torppa, jonka paikalla on rakennusvaiheessa ollut ”vetelää lehtokor-
pia”. Talossa on viimeksi asunut Antti Kamunen vaimonsa Alinan kanssa. 
Heitä ennen talossa asui Antin isä Eera, jota myös Humi-Eeraksi kutsuttiin. 
Hän oli ammatiltaan seppä ja kova puhumaan, minkä vuoksi kuuluisa Kata-
jamäen Jörkki-isäntä tahtoi häntä usein juttukaverikseen. Muita liikanimiä 
Eeralla olivat Vanhahumi ja Maanmies, jota nimitystä hän itsestään käyt-
ti. Sanotaan, että Eera myi aina heinänsä heti ne tehtyään ja osti ne sitten 
tarpeen tullen talven aikana takaisin itselleen. Hän ei koskaan valitellut 
olevansa köyhä, vaan aina talollisilta ruokaa tai tavaroita pyytäessään hän 
korosti, ettei hänellä juuri nyt sattunut olemaan käteistä. Yleensä hän kyllä 
maksoi jälkeenpäin velkansa heti, kun sai rahaa.90

Eksylä on yksi Heiskalanperän vanhimmista taloista ja suurimpia 
Heiskalasta erotettuja tilanosia. Sen nimen alkuperästä ei ole säilynyt peri-
mätietoa, mutta toisen tarinan mukaan puolet Eksylästä joutui Katajamäen 
Jörkille yhden jauhosäkin velasta. Entisellä Eksylän maalla, nykyisen kou-
lun paikalla, on ollut pieni Tupsula-niminen mökki. Mahdollisesti kyse on 
samasta mökistä, jonka toiset kertoja mainitsevat nimellä Samppala. Tälle 
mökin tontille eli Samppalankedolle rakennettiin kylän ensimmäinen kan-
sakoulu vuonna 1899. Tätä ennen koulu toimi yhden lukuvuoden väliaikai-
sissa tiloissa.91

Eksylän entinen torppa Välilä on perustettu Eksylän ja Ojapellon mai-
den rajalle, mistä sen nimi luultavasti johtuu. Vanhoissa asiakirjoissa siitä 
on käytetty rinnakkaisnimeä Rajala. Välilän nykyinen talo on rakennettu 
noin vuonna 1932, jolloin siinä asuivat Joel ja Katri Kaipainen. Joel muutti 
Välilään Pyhännän Pekkalasta, mutta hän oli syntynyt Tavastkengällä Re-
polassa. Joelin ostaessa Välilän tila oli rappiolla, muistelee Pauli Kamunen: 
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”Pellot oli katajikkona, ne ei ollu peltona. Ne on sitten Joeli-vainaja teettä-
ny.”92 Välilässä on Pohjolan talosta ostettu tilanosa nimeltä Alantila, jossa 
samannimisen mökin kerrotaan olleen.93

Välilän lähellä Eksylän maalla on ollut pienempi mökki, jota on kut-
suttu asukkaiden sukunimen mukaan Karppaiseksi. Kinttuvaaran laitamilla 
on samanniminen vanha luonnonniitty, jonka uskotaan saaneen nimensä 
sitä niittäneen miehen mukaan. Toinen torppa, Heiskalaan kuulunut Ojala, 
on sijainnut jossakin tällä suunnalla Eksylänoja eli Pirttipuron varrella.94

Heiskalanperästä erillään on Ojapellonperä, johon on kuulunut Ojapel-
lon kahden talon entisiä torppia ja mäkitupia. Perimätiedon mukaan Ojapel-
to rakennettiin satoja vuosia sitten Heiskalan talon maalle. Silloin Heiska-
lassa oli ollut paljon poikia ja vanha emäntä oli sanonut, että yhden pojista 
pitää lähteä asumaan Ojapeltoon, Pirttipuron varteen. Ojapellon tila on ollut 
alkujaan yhtenäinen, mutta se on myöhemmin jakaantuntu kahteen osaan, 
joista toisesta käytetään nimeä Kesti tai Kestinpuoli. Nykyinen Ojapellon-
suku saapui taloon 1800-luvun lopulla, kun Tapani Asp asettui sinne. Hän 
oli lähtenyt kulkemaan Turusta ja asunut hetken aikaa Pyhännän ja Piip-
polan välissäkin. Ojapellon ostettuaan hän muutti sukunimensä talonnimen 
mukaiseksi.95

Näpsylä ja Mattila eli Kamunen ovat olleet Ojapellon torppia. Sylves-
ter Kestin (s. 1893) muistelun mukaan Näpsylässä on asunut ”vanahaa ae-
kaa ukko, joka on näpistelly kyläläisiltä.” Viimeksi Näpsylässä asui Jussi 
Mankolanaho ja vaimonsa Kaisa Mari, joka oli lähiperien kätilö. ”Se on 
kaikki nuo penskat täältä ollu synnyttämässä”, Pauli Kamunen muistelee.96 
Näpsylän lähellä on ollut 1800-luvulla pieni Halosenmökki, jonka paikas-
ta on myöhemmin käytetty nimeä Halosenketo.97 Kamusen virallinen nimi 
Mattila on saanut nimensä torpan ensimmäisen isännän Matti Turusen eli 
Matukan mukaan. Vanha Mattila sijaitsi nykyisestä Kamusesta hieman 
Näpsylään päin. Sen pihassa ei ollut edes omaa kaivoa, vaan vesi piti ha-
kea Ojapellolta. Mattilassa majaili usein sen ajan kulkureita, muun muassa 
”Hippa-Samppa”, eli Sameli Koistinen, joka oli kova korttimies.98

Kamusesta Näpsylään menevän polun varrella, talojen maiden rajalla, 
oli Reetanmökki. Vanhaan aikaan talossa asui Sandra-niminen nainen, jon-
ka aikana mökkiä kutsuttiin Santranmökiksi. Hänen jälkeensä mökissä asui 
Reeta Luomajoki, jonka mukaan mökki sai viimeisimmän nimensä. Samas-
sa mökissä asui myös Aappo Turunen eli Juppa-Aappo, joka oli työmiehenä 
lähiseudun taloissa. Hän sai liikanimensä kävelytyylistään, ”se kävellä jup-
pasi”, kuvaili Iida Karjalainen (s. 1888).99

Hautalan lohkotilan perusti Sylvester Kesti Ojapellon maalle. Sitä 
ennen hän oli asunut jonkin aikaa Punaperän Kiuasahossa. Aivan Hauta-
lan rakennusten lähellä on ollut vanha Ojapellon tervahaudan paikka. Ker-
rotaan, että samalla kohdalla olisi ollut mökki jo 1800-luvulla, mutta se 
olisi autioitunut nälkävuosina.100 Vanhalla Ojapellon maalla Eksylänojan 
varressa on joskus 1800-luvulla ollut myös Keltamaa-nimisellä kankaalla 
samanniminen asumus. Vielä 1970-luvulla siitä oli vähän maatuneita hirsiä 
ja kiviraunioita nähtävissä.101
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Varisperä ja Tervaskankaanperä

Mitäs täällä Varisperän herrasmiehet?102

Eksylänojan, Siikajoen ja Perukantien välisessä kolmiossa olevien Heis-
kalan torppien ja muiden pienten mökkien muodostamaa asutusrykelmää 
nimitettiin 1900-luvun alkupuolella Varisperäksi. Heiskalankankaalta tul-
lessa tämän perän ensimmäinen asumus sijaitsi nykyisen Punaperäntien-
haaran kohdalla, jossa oli Ylä-Heiskalan torppa Sivula eli Viianniemi. Sen 
pihapiirissä oli kaksi pientä mökkiä. Pienellä puolella asuivat Viia ja Reeta 
Karjalainen, toisella puolella Albiina ja Jussi Karjalainen ja heidän lapsensa 
Olga ja Frans.103

Toinen Heiskalan torppa, Siltala, sijaitsee nimensä mukaisesti melko 
lähellä Siikajoen ylittävää Leiviskänsiltaa. Siltalan nykyisen vanhan puolen 
on rakentanut Reino Koistinen vuonna 1952, mutta talonpaikka on paljon 
tätä vanhempi.104 Siltalan kohdalla, tien toisella puolella, on ollut Hoikkala-
niminen talo, joka on alkujaan ollut Ala-Heiskalan torppa. Viimeksi siinä 
on asunut Otto Ojapelto vaimoineen ja häntä ennen Erkki Leiviskä vaimoi-
neen. Otto ja Erkki ovat vaihtaneet taloja keskenään, jolloin Erkki muutti 
Oton rakentamaan Kiviahoon. Alkujaan Hoikkalan on perimätiedon mu-
kaan perustanut ”joku Kaaperi”. Nykyisin sen paikalla on enää rakennusten 
kivijalkoja ja uunin rauniot.105

Koppala on myös vanha Heiskalan torppa. Sen virallinen nimi Hakola 
on huonosti tunnettu ja Koppala on useammin käytetty. Nimen keksi torpan 
silloinen emäntä joskus 1900-luvun alussa. Hän piti asumustaan huonona ja 
haukkui sitä usein:, ”Pittää lähtiä siihen tuhattuliseen koppalaan”, toisinaan 
myös ”siihen tuliseen saihoon”. Mökki olikin tuolloin kovin vähäinen ja 
huono.106 Tämän mökin paikalle on sittemmin rakennettu uusi talo. Nykyi-
sen Hakolan mailla on ollut myös toinen Heiskalan torppa, Välilä eli Raju-
la. Nimensä se on saanut siellä vietetystä rajusta elämästä, kuten nuorison 
nurkkatansseista107

Perimmäisin Varisperän talo on mäenkumpareen päällä sijaitseva Aho-
la, joka on Nykortin entinen torppa. Perimätiedon mukaan talon paikalla 
olisi ollut metsäpalo joskus 1800-luvun lopulla, minkä seurauksena paikalle 
syntyi heinää kasvava aho. Torppa perustettiin paikalle pian palon jälkeen. 
On kuitenkin mahdollista, että nimitys on peräisin jo kaskenpolttoajoilta. 
Aholan vieressä on 1900-luvun alkupuoliskolla ollut pikkuinen mökki ni-
meltään Nappula, joka on sittemmin siirretty Kituperän Nevalaan.108

Nykyisen Tervaskankaalle menevän Heikkiläntien varressa olevat talot 
eivät muodosta selvää perää. Kylältä päin tullessa tienvarren ensimmäinen 
talo on edellä mainittu Ahola. Sen jälkeen tulee Kapustakankaalle 1930-lu-
vulla perustettu Kapustan asutustila. Kankaan nimen alkuperää ei tiedetä, 
mutta se on merkitty samalla nimellä jo isojakokarttoihin 1700-luvun lopul-
la.109 Toivo Niilekselä rakensi lähelle Kapustan taloa korsun, jossa hän asui 
jonkin aikaa vaimonsa ja lastensa kanssa. Siksi kangasta sanotaan vieläkin 
Korsukankaaksi.110 Sotien jälkeen tälle suunnalle perustettiin toinen asu-
tustila, Lautakangas, jonka Johannes ja Vieno Leiviskä raivasivat kylmään 
korpeen. Samalla kankaalla on joskus 1800-luvulla sahattu puita käsisahoil-
la laudoiksi, mistä kankaan nimikin kertoo. Asutustilan rakennukset raken-
nettiin Ristikallion päälle.111 
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Tien perällä sijaitseva Heikkilän eli Tervaskankaan talo on vanhaan ai-
kaan kuulunut läheisesti Ojapellonperään, koska sinne kuljettiin Ojapellol-
ta Kinttuvaaran kautta. Perimätiedon mukaan Tervaskankaalla olisi asunut 
parisataa vuotta sitten ”tervaherra”, joka ammatikseen poltti tai poltatti ter-
vaa läheisillä kankailla. On myös arveltu, että talo olisi vanha sotilastorppa, 
mutta tälle ei löydy asiakirjoista tukea.112

Leiviskänperä

Siikajoen itärannalla, Tavastkengän pääkylän yläpäässä, on Leiviskänperä, 
joka nykyisin sijoittuu Punaperälle menevän tien varteen. Siksi monet nuo-
remmat kyläläiset puhuttelevat tämänkin seudun taloja Punaperäksi. Nimen 
mukaisesti Leiviskänperän taloista suuri osa on rakennettu vanhan Leivis-
kän kantatilan maalle. Joidenkin mielestä myös edellä mainittu Varisperä 
kuuluu Leiviskänperään, mutta varsinaisesti Leiviskänperä alkaa vasta Sii-
kajoen ylittävän Leiviskänsillan itäpuolelta. 

Leiviskänperän ytimen muodostaa luonnollisesti vanha Leiviskän 
kantatila, joka on sijainnut suunnilleen samalla paikalla kuin nykyinen 
Leiviskän talo. Vanhempi asuinrakennus on ollut pitkittäin nykyisen tien 
suuntaisesti. Kusti Puurunen osti tilan Aappo Kyröltä yhdessä isäpuolensa 
Samuli Kemppaisen kanssa vuonna 1913. Leiviskässä oli parhaimmillaan 
todella paljon väkeä: Kusti-isännän ja Riikka-emännän kanssa asui heidän 
kolme poikaansa perheineen ja lisäksi oli palvelusväkenä kolme renkiä ja 
2‒3 palvelijaa. Talon navetassa olivat kaikkien perheiden lehmät. Talo oli 
iso, kaksikerroksinen, joten tilaakin oli tavallista enemmän. Kesäaikaan osa 
rengeistä asui talon vintillä, osa tallin yläkerrassa. Naispuoliset palvelijat 
asuivat talossa. Talvisaikaan kaikki, niin talon oma väki kuin palkollisetkin, 
asuivat saman katon alla. Lisäksi talossa saattoi olla sukulaisia käymässä tai 
vaikka mustalaisperhe yötä pitämässä. Sota-aikana taloon majoitettiin vielä 
evakoitakin.113

Vanha Leiviskän talo jaettiin sotien jälkeen useaan osaan Kusti-isännän 
perillisten kesken. Ensimmäisenä rakensivat Aukusti ja Elina Puurunen Pel-
kolan vuonna 1948, sitten Olli ja Helvi Puurunen Tuominiemen samannimi-
seen Siikajoen niemeen vuonna 1949 ja Pentti Puurunen Penttilän vuonna 
1960. Seuraavassa vaiheessa Leiviskän maalle on rakennettu 1980-luvulla 
Pekka Puurusen Vossikka ja Rauno ja Terttu Puurusen talo. Kerrotaan, että 
Pelkolan paikalla on ollut ennen nykyistä taloa vanhempi Pelkola, jonka vi-
rallinen nimi on ollut Ylitalo. Vanhemmasta talosta oli uutta rakennettaessa 
ollut jäljellä vain pelto, Pelkolanpelto, sekä yksi riihi ja lato. Perimätiedon 
mukaan vanha Pelkola olisi saanut nimensä siitä, että sen luona oli kummi-
tellut. Toisen version mukaan talossa on joskus ollut niin pelokas emäntä, 
että talon nimeksikin tuli Pelkola.114 Leiviskänperän eteläpuolella Siikajoen 
Kissakosken etelärannalla on ollut pieni Olganmökki joskus 1900-luvun 
alussa. Se on saanut nimensä asukkaansa, Hieroja-Olgan mukaan. Samalle 
paikalle on rakennettu uusi lohkotila Lassila.115

Valkaisenjärven rannalla sijaitseva Järvelä kuuluu vielä Leiviskänpe-
rään, vaikka se onkin selvästi erillään muista perän taloista. Se on alkujaan 
ollut Leiviskän torppa, joka on itsenäistynyt 1920-luvulla. Nykyisin Jär-
velän omistavat Haatajat ovat muuttaneet sinne Leimulasta, josta on tuotu 
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myös pirtin hirret. Valkeisen rannalla on ollut Leiviskän kalamaja Järvelää 
vastapäätä. Sen paikkaa on nimitetty Nuottarannaksi.116

Saarenperä

Saaren kantatalojen maille on muodostunut Saarenperä, jonka ensimmäi-
nen talo Leiviskänperältä päin tultaessa on Siikajoen rantakedolle perus-
tettu Saaren Kestinpuolen torppa Ketola. Torpassa on asunut muun muassa 
Haapalaisia. Ketolan paikalla oli jonkin aikaa myös Lähtevänojan Olgan 
ja Jussin mökki, joka ”vaihto aina paikkaansa”. Ennen tätä mökki oli ollut 
Alipäässä Kivelän lähellä ja tästä se siirtyi Kissakosken rannalle, nykyisen 
Lassilan kohdalle. Lähtevänojan Jussi oli Leiviskässä renkinä.117

Saarenmäen alla sijaitsevalla Hietapellon eli Äikkälän talolla on melko 
lyhyt mutta sitäkin värikkäämpi historia. Sen nykyinen pihapiiri on raken-
nettu vasta vuonna 1946, mutta samalla paikalla on ollut talo jo aiemmin. 
Äikkälä-nimen talo on saanut kyläläisiltä, koska isäntä ja emäntä riiteli-
vät usein ja äänekkäästi keskenään ja joskus naapureidenkin kanssa, niin 
että ääni kuului naapuritaloihin ja aina Leiviskänperälle saakka.118 Edellistä 
ylempänä sijaitseva Majala on melko uusi talo, sillä sen rakensi Antti Kesti 
vasta 1950-luvun lopulla. Samoihin aikoihin sen kanssa rakennettiin paljon 
uusia taloja ympäri Tavastkenkää. 119

Nykyisin Saaren talot sijaitsevat korkealla mäellä, mutta perimätiedon 
mukaan talo alkujaan on ollut joen rannassa lähellä nykyistä Ketolaa, tosin 
vielä lähempänä Siikajokea. Paikalla on ollut Isonkedonmäki. Siellä talo 
on kuitenkin ollut liian alavalla paikalla ja aina alttiina tulville. Siksi se 
on siirretty ylemmäs, Sadinsaareen, nykyiselle paikalleen. Saaren talo on 
jaettu kahteen osaan jo 1800-luvulla ja nykyisin niitä nimitetään asukkai-
den sukunimen mukaan Kestinpuoleksi ja Konolanpuoleksi. Nykyisistä su-
vuista Kestit ovat tulleet taloon ensin Kestilästä ja muuttaneet sukunimensä 
Saareksi. Myöhemmin nimi muutettiin takaisin Kestiksi ja vain yksi talon 
pojista, Perukan Syrjälään eli Rajalaan muuttanut Antti Saari säilytti su-
kunimensä Saarena. Konolat ovat tulleet Saarelle Viitamäeltä joulukuussa 
1907. Saaren silloisten isäntien, Pekka Konolan ja Iikka Kestin, äidit olivat 
sisaruksia eli isännät olivat ensimmäiset serkut keskenään. Sukulaisuuden 
vuoksi Iikka oli laittanut serkulleen tiedon myynnissä olleesta talosta ja niin 
Konolan perhe tuli Tavastkengälle.120

Saaren taloilla on ollut useita torppia, joista suurin osa hävinnyt. Ha-
kala oli rakennettu Saaren Kestinpuolen vanhaan hevoshakaan. Sen asuin-
rakennus purettiin pois muutamia vuosia sitten. Valkeisen rannalla sijainnut 
Rantala oli Kestinpuolen torppa, jossa on asunut jonkinlainen poppamuori, 
Pömpän-Mallu. Kaikki Rantalan rakennukset ovat aikoja sitten hävinneet. 
Myöskään Leimulasta, Konolanpuolen torpasta, ei nykyisin ole jäljellä juuri 
mitään. Vanhoja nurkkakiviä ja pajakuonaa nousee kyllä vieläkin pellosta. 
Leimulan viimeiset asukkaat olivat Jussi ja Kustaava Haataja. He muuttivat 
sieltä Järvelään ja veivät mukanaan melkein kaikki Leimulan rakennuk-
set. Leimulassa on ilmeisesti ollut paja hyvin kauan aikaa, koska sulanutta 
kuonaa löytyy talonpaikalta huomattavan paljon. Luultavasti se on saanut 
nimensäkin pajan ahjosta, josta ”aena tulet leimusivat”, kuten Lyyti Konola 
(s. 1916) on muistellut.121
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Punaperä

Punaperä eli Isorämeen asutusalue sijaitsee kylän itärajalla, soiden ja ka-
rujen kankaiden täplittämässä kylmässä korvessa. Yleisesti väitetään perän 
saaneen nimensä siitä, että asutushallituksen rakennuttamat talot maalattiin 
punamullalla kirkkaan punaisiksi, mikä oli poikkeuksellista siihen aikaan. 
Toisten mukaan perän nimi olisi johtunut asukkaiden puoluekannasta, sil-
lä suuri osa heistä kuului sotien jälkeen SKDL:n paikallisosastoon. Puna-
perän on aina katsottu alkavan Nokelasta, joka on perän taloista selvästi 
vanhin ja nykyisin ainoa pysyvästi asuttu. Se on entinen kruununtorppa, 
joka perustettu valtionmaalle jo 1800-luvun puolivälissä. Talon vanhempi 
virallinen nimi on Palokangas, joka on juontunut ympäröivän kankaan ni-
mestä. Karppisille Nokela on tullut vuonna 1902, jolloin Esko Karppinen 
muutti sinne perheineen Heiskalanperän Välilästä. Heidän sinne tullessaan 
paikalla oli vain pieni maalattiainen savupirtti, josta pikku hiljaa jatkettiin 
koko nykyinen talo. Tilan vanhuus muihin Punaperän taloihin nähden nä-
kyy siinä, että se on saanut alueen parhaat viljelysmaat ja kasvoi sittemmin 
perän rikkaimmaksi taloksi. Nokelaan saatiin lisämaata läheisestä Palone-
vasta, joka kuului aiemmin Leiviskän talolle. Vaihdossa Leiviskälle siirtyi 
palanen valtionmaasta Palokankaalta.122 On suorastaan ihme kuinka hyvin 
menestyvä talo Nokela oli ennen sotia. Kauppatoiminnan lisäksi talossa oli 
melko paljon karjaa, 2‒3 hevosta ja traktori, joka oli hankittu taloon vain 
pari vuotta myöhemmin kuin Leiviskään. Nokelassa oli tunnetusti isot met-
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sät ja se toimi myös eräänlaisena majatalona, jossa metsäherrat asuivat Pa-
hanlammin hakkuiden aikaan.123

Punaperän muut talot ovat 1930-luvulla perustettuja valtion asutustilo-
ja, joita varten lohkottiin määräalat valtionmaasta. Talot sijaitsevat Vornin-
nevan ja muiden soiden ympäröimillä kivisillä saarilla. Niiden viljelykset 
olivat pieniä ja kivisiä suopeltoja, joten asukkaat eivät käytännössä voineet 
elättää itseään maataloudella. Asutustiloille ei jäänyt edes omia metsäva-
roja, koska valtio hakkautti metsät pois ennen maiden siirtämistä uusille 
omistajille. Uudisasukkaat saivat vain jonkin verran rakennuspuita itselleen  
Elannon he saivat lähinnä valtion metsätyömailta. Elämä oli köyhää, mutta 
”kukaan ei kuollut nälkään tai kylmään”, muistelee Punaperällä lapsuutensa 
viettänyt Jenni Mäkelä (s. 1937). Pienuudestaan huolimatta perän talot eivät 
kuitenkaan olleet yhtä suuria, vaan niiden kesken oli selviä kokoeroja.124

Varsinaisesta Punaperäntiestä irtaantuu Nokelan kohdalla pienempi 
tie, jonka päässä sijaitsee kahden talon, Kiviojan ja Kiviahon muodostama 
oma perukkansa. Näistä kahdesta talosta perimmäisen eli Kiviahon ensim-
mäiset asukkaat olivat Otto ja Anni Ojapelto. Heidän jälkeensä sinne muut-
tivat Erkki ja Tilda Leiviskä, jotka olivat aiemmin asuneet Hoikkalassa. Il-
meisesti pariskunnat vaihtoivat tiloja keskenään, sillä Otto ja Anni asuivat 
Hoikkalassa Leivisköiden jälkeen. Perän toisen talon eli Kiviojan rakensi 
Ville Karjalainen vaimonsa Anna-Liisan kanssa.125

Nokelasta seuraava Punaperän talo on Hirsikangas, joka on rakennet-
tu samannimisen kankaan etelälaitaan. Sen ensimmäiset asukkaat olivat 
Jaakko ja Anna-Liisa Visuri. Talo ei kuitenkaan ollut heidän tekemänsä 
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vaan rakennushallituksen aiemmin rakennuttama. Rakentajana oli ollut 
Ahonpää-niminen mies Ahokylästä ja joku toinen paikallinen kirvesmies. 
Huomattavaa on myös, että Visurit tulivat taloon vain vuokralaisiksi ja he 
olivatkin siinä vain muutaman vuoden ennen muuttamistaan Kuusisaloon. 
Myöhemmin Hirsikankaan osti itselleen Nokelan poika, Johannes Karppi-
nen. Hirsikankaan taloon oli alkujaan tehty vain kaksi huonetta, keittiö ja 
eteinen, ja Johannes rakensi siihen pirtin vasta myöhemmin.126 Hirsikan-
kaan korkeinta kohtaa puhutellaan joskus Harjuksi. Sen laidassa on näky-
vissä tervahaudan paikka ja vanhan rakennuksen rauniot. Raunioiden vuok-
si paikkaa on nimitetty myös Majakankaaksi.127

Hirsikankaan pohjoislaidalla sijaitsevan Honkalan talon ensimmäi-
set asukkaat olivat Joel ja Aino Kesti. Vuonna 1931 rakennettu Honkala 
poikkesi ulkonäöltään viereisistä Hirsikankaan ja Olkiahon taloista, koska 
Joel oli tehnyt sen omien piirustustensa mukaan. Kerrotaan, että Honkala 
olisi saanut nimensä samalla paikalla joskus asuneen miehen, Honkasen, 
mukaan. Hänen ”viisseinäsen” eli kaksihuoneisen mökkinsä rauniot ovat 
näkyneet myöhemmän asutustilan pellolla. Asiakirjoista ei löydy tukea tälle 
tiedolle.128

Hirsikankaan pohjoispuolella on Olkiahonkangas, jonka reunaan pe-
rustettiin Olkiahon asututila. Kankaan nimi johtunee vuosisatoja sitten pai-
kalla poltetusta kaskesta ja siitä leikatusta rukiista. Olkiaho oli ehkä pienin 
Punaperän taloista, koska sillä ei ollut peltoja lainkaan. Sen ensimmäiset 
asukkaat olivat Antti ja Reeta Mäläskä, jotka muuttivat sinne Keskikylältä 
Rinteen mökistä. Samoin kuin Honkalassa, oli myös Olkiahon talossa aluk-
si vain kaksi pientä huonetta, joiden jatkeeksi tehtiin myöhemmin pirtti. 
Nykyisin Olkiahon pihapiiri on lähes hävinnyt ja vain muutamia rakennus-
ten jäänteitä on nähtävissä sen entisellä paikalla.129

Vorninnevalle haarautuvalle Haarakankaalle rakensi samannimisen 
asutustilan Saarella aiemmin asunut Tuomas Kangas. Hänen jälkeensä talon 
ostivat Korhoset ja tila alkoi menestyä. Joidenkin mukaan siitä tuli Punape-
rän asutustiloista vaurain, koska sillä selvästi enemmän peltoja kuin muilla 
perän taloilla. Punaperän asutusalueen puoliväliin perustetun Keskitalon 
ensimmäiset asukkaat olivat Johannes ja Kirsti Kurkela. Heidän jälkeen-
sä talossa asuivat Ensio ja Lempi Rimpeläinen. Molempien pariskuntien 
aikana Keskitalossa toimi Punaperän oma kauppa 1950- ja 1960-luvulla.130

Kuusisalon (tai Kuusiahon) ensimmäiset asukkaat olivat Jaakko ja 
Anna-Liisa Visuri, jotka muuttivat sinne oltuaan ensin muutaman vuoden 
vuokralaisina Hirsikankaalla. Sekä Jaakko että Anna-Liisa olivat menettä-
neet ensimmäisen puolisonsa. Anna-Liisa oli asunut Ketolassa, Saarenpe-
rällä, miehensä Erkki Kamusen kuolemaan saakka. Kuusisalo on edelleen 
Visurin suvun omistuksessa.131

Punaperän perimmäinen talo, Kiuasaho, sai nimensä, koska kangas 
on sen kohdalla niin kivistä, että ”se on melekein ku yhtä kiuvasta”. Talon 
ensimmäinen asukas on ollut Ville Kamunen. Hänen jälkeensä talossa asui 
jonkin aikaa Sylvester Kesti ja hänen jälkeensä sinne muuttivat Myllynie-
met. Taloon ei vielä viimeisten asukkaiden muuttaessakaan kulkenut kun-
non tietä, vaan tie loppui Leiviskänperälle. Heidän muuttokuormansa olikin 
vajonnut matkalla vetelään tiehen. Omin voimin kuormaa ei saatu liikkeelle 
vaan apua täytyi hakea perän muista taloista. Myllyniemiltä talo siirtyi Sulo 
Kamuselle, jonka suvun omistuksessa se edelleen on.132
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Alipää

Alipää on todella iso kylänosa, josta voi oikeastaan erottaa omia pienempiä 
kulmakuntiaan. Perän nimi johtuu siitä, että sen talot sijaitsevat alempa-
na jokivarressa muuhun kylään nähden. Alipää käsittää käytännössä kaik-
ki Siikajoen pohjoispuoliset mutta Törmäsjoen länsipuoliset vanhat talot. 
Keskikylältä Autiomäen kautta tultaessa sen ensimmäinen talo on Joensuu 
ja viimeinen, kulkusuunnasta riippuen, Kilkala, Märylä tai Puistola. Poh-
joisessa Alipää rajoittuu Metsäperään, jonka rajana pidetään Parkuanperän 
tienhaaraa. Muilla suunnilla joet rajaavat luontevasti aluetta133

Kuten edellä todettiin, on Siikajoen ja Pyhännänjoen risteyksessä si-
jaitseva Joensuu Alipään ensimmäinen talo Autiomäeltä tultaessa. Se on 
suhteellisen uusi talo, sillä Heimo ja Eeva Viio rakensivat sen vasta vuon-
na 1969. Perän ensimmäinen varsinainen kantatila on Makkonen (vuoteen 
1945 Makkola). Se on perän ja koko kylän vanhimpia kantatiloja, jonka 
varhaiset vaiheet ovat muistitiedon tavoittamattomissa. Makkonen tunne-
taan nykyisin paremmin asukkaiden sukunimen mukaan Viiona. Palokan-
kaalle metsänvartijaksi tullut Kusto Viio nimittäin vaihtoi taloja Makko-
sen isännän kanssa vuonna 1886. Makkonen oli tuolloin kahdessa osassa 
ja vanhaa sukua jäi edelleen asumaan toiselle puolelle.134 Vielä 1900-luvun 
alussa Makkosen kaksi taloa sijaitsivat nykyistä ylempänä Makkomäen 
päällä, mutta sittemmin Viionpuoli siirrettiin alemmas mäkirinteeseen, kos-
ka kaivossa ei riittänyt vettä kahden talon käyttöön. Usein keväisin saattoi-
vat pellot mäen alla olla veden peitossa, mutta kaivossa vesi oli 17 metrin 
syvyydessä. Niinpä isäntä katsoi uuden kaivonpaikan alempaa rinteestä ja 
talo siirrettiin sinne kesällä 1937. Makkolan yhtä, mäen päälle jäänyttä osaa 
nimitettiin Turulaksi, koska siinä oli asunut pitkään Turusia. Sen paikalta 
on suurin osa vanhoista rakennuksista hävitetty jo 1970-luvun kuluessa.135

Makkosen vieressä sijaitsee Mikkola, jonka paikalla on muinoin ol-
lut samanniminen ruotusotamiehen torppa. Nykyisen Mikkolan rakensivat 
Veikko ja Toini Pitkäkoski vasta sotien jälkeen. Paikalla oli silloin ikivanha 
Koljosenahteelta siirretty savupirtti sekä vanha riihi, joka toimi Makko-
lan ja Viion ruumisriihenä. Pitkäkosket ostivat tontin Katajamäeltä. Viion 
nykyisen paikan länsipuolella on ollut Mäenpää-niminen torppa, joka oli 
annettu eliniäksi hieroja Fredriika Kilpeläiselle. Hänen mukaansa torppaa 
nimitettiin Riikalaksi. Riikan jälkeen mökissä asui hetken aikaa Elsa Riitta 
Keränen, joka myi perinnöksi saamansa mökin Matti Viiolle vuonna 1920. 
Mökistä on säilynyt Väinö Myllylän (s. 1919) muistama runonpätkä: ”Tor-
nake-Riikan mökki seisoo korkealla mäellä, ei sinne pääse hevosella, eikä 
sinne jaksa kävellä.”136

Makkolan ja seuraavan vanhan kantatilan eli Moisalan välissä erka-
nee pohjoiseen Kestilän Hyvölänrannalle kulkeva Koskenkankaantie, jon-
ka varrella on useita eri-ikäisiä taloja. Ensimmäinen on Kujanperä, jonka 
rakensi Moisalan poika Niilo Makkonen vaimonsa Sallin kanssa vuonna 
1952. Sen kohdalle oli aiemmin tullut peltojen halki Moisalan karjakuja, 
mistä saatiin talolle nimi. Samalla kohtaa tien toisella puolella on Syrjälä, 
joka on Moisalan toisen pojan Johannes Makkosen ja vaimonsa Selman te-
kemä. Se sai nimensä Kilkalan vanhalta isännältä, joka siellä vieraillessaan 
totesi: ”Tämähän on syrjälä”. Seuraava talo on entinen Makkolan torppa 
Laitala, jonka nykyisen asuinrakennuksen on tehnyt Aappo Pääkkö Moisa-



Alue ja asukkaat    45

lan Ristonpuolen vanhoista hirsistä. Talo on rakennettu siten, että hirret on 
ensin katkottu pölkyiksi ja sitten muurattu savella yhteen kuin tiilet. Laita-
laan kuljettiin alkujaan alipääläisten karjakujaa pitkin ja Pääkköjen muutto-
kuormakin ajettiin sitä myöten. Isäntä oli ”kolukärryillä kulukija reohottanu 
kujjaa myöte. Saje aekaan se oli huonua ja vetelää”, muisteli Erkki Myllylä 
(s. 1905).137

Laitalan jälkeen seuraava talo on Järvenpää, joka on Yrjö Haatajan 
vuonna 1947 rakentama kylmä tila. Sen kerrotaan saaneen nimensä va-
hingossa. Kun taloa rakennettiin, oli joku mies käynyt tarjoamassa sinne 
palovakuutusta. Tähän isäntä oli tokaissut: ”Ei tässä tarvihe vakkuutusta, 
tämähä on järven päässä!” Siitä saatiin talolle nimi. Hieman Järvenpäästä 
eteenpäin on Makkolan vanha mäkitupa Mäntylä, jossa asuivat viimeksi 
sisarukset Anni ja Reeti Makkonen. Vielä edempänä siitä sijaitsee Moisalan 
entinen mäkitupa Nivala, jossa asuivat viimeksi Ville ja Anna-Kaisa Hyvä-
rinen. Sen kohdalla Siikajoessa on pieni koski eli niva.138 Edelleen Kosken-
kankaantien varrella, virallisesti jo Kestilän puolella, on Märylä-niminen 
talo, joka on sijainnistaan huolimatta kuulunut kyläläisten mielestä aina 
osaksi Alipäätä ja Tavastkenkää. Talossa on asunut Juuso Mattila, Amerikan 
kävijä, joka aktiivijäsen monessa Tavastkengän yhdistyksessä ja osuuskun-
nassa. Hänen vaimonsa oli nimeltään Anna.139

Kun palataan takaisin varsinaiseen Alipäähän, on Makkosesta seuraa-
va talo Moisala, joka myös on yksi kylän vanhoista kantatiloista. Aikojen 
kuluessa se on jakaantunut useaan eri osaan. Niin sanottu Ristonpuoli sijait-
si aivan nykyisen maantien vieressä. Siinä asui aikoinaan Risto Makkonen 
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eli ”Moisas-Risto”, Tavastkengän itseoppinut kylälääkäri. Ristonpuolen ra-
kennukset on sittemmin purettu ja vanhoista hirsistä tehty ainakin Laitalan 
asuinrakennus. Nykyisin vanhan Moisalan taloista on jäljellä Heikkilä, jota 
on kutsuttu myös Johanneksenpuoleksi. Talossa asui aiemmin Kilkalan poi-
ka Johannes Myllylä. Häntä ennen samassa pihapiirissä asui Heikki Mak-
konen, jonka mukaan talo on saanut nimensä. Nykyisin talon omistaa yksi 
Johanneksen lapsista, mutta se on vain vapaa-ajan käytössä.140

Yksi Moisalasta erotettu tilanosa on Sippari eli Komulainen, jossa on 
toiminut Tavastkengän ensimmäinen kauppa ja meijeri. Sipparin asuinra-
kennus on aikoinaan ollut hyvin pitkä, mutta sitä on sittemmin lyhennetty. 
Aiemmin siinä oli tupa ja keittiö, sitten kamareita, meijerihuone ja aivan 
päädyssä meijerskan kamari. Viimeksi talossa asuivat Katri ja Iikka Komu-
lainen ja heitä ennen Iikan isä Paavo Komulainen, joka osti talon kauppias 
Juho Sipparilta. Komulaisen vieressä on Kalle Rimpeläisen 1930-luvulla 
rakentama Kivelän kauppatalo, joka on tehty Tervolan perintömaalle.141

Näiden Alipään isompien talojen lähellä on ollut useita pieniä mökke-
jä. Sipparin ja Kivelän välissä olleesta mökistä on käytetty nimiä Heikkilä, 
Sampanmökki eli Samppala (asukas Sameli Mäläskä) sekä Kauppisenmök-
ki. Viimeisen nimensä mökki sai, kun siinä asuivat Reeta ja Jussi Kauppinen 
kuudentoista lapsensa kanssa. Reeta toimi lapsenpäästäjänä lähiseudun ta-
loissa ja Jussi hakkasi niissä halkoja. Häkkilä-niminen mökki sijaitsi Kive-
län ja Tervolan maiden välille rakennetun aidan ja portin eli häkin vieressä 
1900-luvun alussa. Siinä asui ””tavaroejen tassaaja” Niilo Piippo eli Pitkä-
Nikki. Tervolan mäkitupa Kujansuu sijaitsi talon karjakujan suussa. Se on 
tunnettu myös nimellä Veetinmökki, koska siinä on asunut Veeti Kamula.142

Alipään taloista lähimpänä Törmäsjokea on Myllylä eli Kilkala. Se on 
hyvin vanha, alkujaan Tervolasta erotettu talo. Nimensä Myllylä on saanut 
Törmäsenjoen Myllykosken rannalla olleesta vesimyllystä. Samassa kohti 
joen toisella puolella on ollut Katajamäellä oma myllynsä. Kilkala nimen 
Myllylä on saanut talon lähellä olleesta Kilanpääkuusesta, vanhasta karhun-
palvontapuusta.143 Kilkalan maalla, Törmäsenkedon laidassa, on aikoinaan 
ollut Visurinmökki, joka kertoman mukaan on uitettu sinne Törmäsjoen ylä-
juoksulta, Törmälän yläpuolelta. Alipäähän kuuluvaksi voitaisiin lukea vie-
lä toinen samalla suunnalla sijainnut mökki, Katajamäen torppa Pykäläpuro 
(kirkonkirjoissa Pykäläaho), joka sijaitsi kaukana kaikista taloista, Törmäs-
jokeen laskevan pienen Pykäläpuron laidalla. Sen viimeiset asukkaat olivat 
Reeta ja Jussi Kauppinen, jotka asuivat siellä ennen muuttamistaan Kivelän 
naapuriin. Nykyisin Pykäläpuron mökin paikalla on metsässä vain avonai-
nen kenttä ja kiviraunioita. Asuinrakennus on siirretty sieltä lähelle Kataja-
mäenperän Kankaan taloa sotien jälkeen (ns. Ailinmökki).144

Kivelän ja Sipparin kohdalta erkanee Alipäästä Metsäperälle tie, jon-
ka varrella on vielä muutamia Alipäähän kuuluvia taloja. Ensimmäisenä on 
Kuivala, joka on Ensio Rimpeläisen 1950-luvulla rakentama talo. Kuiva-
lan vanha päärakennus on siirretty Hörölästä. Ennen talon rakentamista on 
samalla paikalla ollut Muorinpelto. Hieman Kuivalasta eteenpäin on pieni 
Kamusenmökki, jossa ovat asuneet Veeti ja Elli Kamunen. Lähellä on ol-
lut myös Möyhylänmökki Tervolan maalla ja Mari-Kaijanmökki Sipparin 
pellon laidassa. Kuivalan ja Tervolan väliselle Välikedonkankaalle on ra-
kennettu vuonna 1990 Tapio Knuutisen ja Sari Rimpeläinen-Knuutisen Vä-
liketo sekä 2000-luvulla Satu Rimpeläisen Kotikangas ja Virpi Rimpeläisen 
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Marikko.145

Hieman päätieltä syrjässä on Takalo-niminen entinen Moisalan torppa. 
Takalossa ovat asuneet muun muassa Janne ja Eeva Niilekselä ja heidän 
jälkeensä Heikki ja Mirjam Pennanen. Takalon lähellä on toinen entinen 
torppa, Käpylä, joka on alkujaan kuulunut Moisalaan ja on sittemmin ostet-
tu Makkolalle. Käpylän isäntänä on ollut pitkäpartainen ukko nimeltä Matti 
Koistinen. Häntä on nimitetty Kylälukkariksi, koska hän ”saatto rupijaman-
ki saarnata aivan tyhjästä”, kuten Erkki Myllylä muisteli. Kerran Matti oli 
istunut koko päivän kiviaidalla ja saarnannut niin, että kylä raikui. Käpyläs-
sä toimi pienimuotoinen kahvila, sillä Matin tytär valmisti joskus nisua ja 
myi sitä lapsille ja muille ostajille viidellä pennillä.146

Sivonen, viralliselta nimeltään Linjala, on alkujaan ollut Moisalan mä-
kitupa. Sen läheltä on kulkenut vanha talojen välinen rajalinja. Matti Si-
vonen on tullut paikalle Sipparin torppariksi vuonna 1911 ja tehnyt mökin 
vanhasta riihestä. Nykyinen asuinrakennus on valmistunut vuonna 1950. 
Vanha talo oli arviolta 16 m2 suuruinen, mutta silti siinä asui parhaimmil-
laan (tai pahimmillaan) kolme aikuista ja seitsemän lasta. Vanha Matti oli 
aikoinaan myynyt talon pojalleen Heikille, mutta tämä menetti talon, ja hä-
nen jälkeensä siinä asui muun muassa sotaleski Hilda Saari Perukan Raja-
lasta. Matti ja Aune Sivonen, jotka olivat molemmat palkollisina Kilkalas-
sa, ostivat 1940-luvulla Linjalan takaisin suvulle.147

Laakko eli Tervola on yksi kylän vanhimmista kantatiloista. Nykyisel-
le paikalleen Pyörökankaalle eli Sepänkankaalle se on tosin siirretty vasta 
1900-luvun alussa. Siihen saakka talo sijaitsi Tervolankankaan etelälaidassa 
paikassa, jota vieläkin sanotaan Vanhaksi-Tervolaksi. Kerrotaan, että talon 
siirsi 1900-luvun alkupuolella Antti Klaavu -niminen isäntä. Kyläläiset 
olivat aina kehuneet hänen komeaa taloaan ja sanoneet, että se on kylän 
kaunistus ja parhaalla paikalla. Klaavu oli luonteeltaan hieman erikoinen 
ja niinpä hän tarpeeksi kehumista kuunneltuaan siirsi talon metsän keskelle 
Pyörökankaalle, jotta kyläläiset eivät voisi enää ihastella hänen kaunista 
taloaan. Klaavulta tilan ostivat Juho ja Iida Rimpeläinen vuonna 1911, ja se 
on edelleen heidän jälkeläisillään. Nykyisin Tervolan pihapiirissä on kaksi 
puolta. Punainen puoli eli Oskarin- tai Ollinpuoli on vanha, alkuperäinen 
Tervolan päärakennus. Suurempi vihreä puoli eli Eelun- tai Tiltanpuoli on 
rakennettu 1920-luvulla. Tervolassa on aikoinaan ollut tuulimylly ja iso na-
vetta, jossa oli tilaa 60 lehmälle ja usealle hevoselle. Oskarinpuolen riihes-
sä on isäntä Juho Rimpeläinen pitänyt kauppaa joskus 1900-luvun alussa. 
Myytävänä oli kaupunkireissuilta tuotuja suolaa, sokeria ja kahvia.148

Viimeinen Alipään talo Metsäperälle päin mentäessä on Puistola, jonka 
ensimmäisiä asukkaita olivat Väinö ja Vieno Rahikainen. Heidän jälkeensä 
talossa ovat asuneet Huoviset. Puistolan tontti on lohkaistu Tervolasta.149 
Puistolan jälkeen tulee Honkamäki, jolla ei ole vanhaa asutusta, mutta sen 
päälle suunniteltiin Alipään ja Metsäperän omaa koulua 1930-luvulla.150

Metsäperä ja Parkuanperä

Metsäperällä tarkoitetaan Tavastkengän pohjoisimpien osien taloja, jotka 
sijaitsevat enimmäkseen Törmäsjoen rantamilla. Perä rajoittuu lounaas-
sa Alipäähän ja kaakossa Törmälänperään. Metsäperän ensimmäiset talot 
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Alipäästä tultaessa ovat vierekkäiset Puusaari ja Naapuri. Näistä kahdesta 
Puusaari on vanhempi. Se on muistitiedon mukaan ostettu Tervolan maista 
vuonna 1925 ja asutettu 1930. Talo on rakennettu pienelle kangassaarek-
keelle, jonka nimi on alun perin ollut Tulisaari. Talonnimeksi se ei kuiten-
kaan tuntunut sopivan, vaan nimeksi tuli Puusaari, koska ”talo om puijen 
sekkaar rakennettu”. Eino ja Saimi Myllylän Naapuri-niminen talo raken-
nettiin Puusaaren viereen vasta sotien jälkeen vuonna 1947. Puusaaren 
asukkaat kutsuivat sitä yksinkertaisesti Naapuriksi, mikä lopulta jäi talon 
viralliseksi nimeksi.151

Metsäperän vanhin kantatila on ollut Jokela, joka on sijainnut Tör-
mäsjokivarressa, noin 150 metriä lounaaseen nykyisestä Jaakolan talosta. 
Sen paikalla on enää pelto, Jokelansuo, josta vielä silloin tällöin nousee 
rakennusten kiviä esille. Jokelan kerrotaan olleen iso talo, johon on kuu-
lunut paljon metsiä ja niittyjä. Jostakin syystä isäntä hävisi tilalta ja kaikki 
sen maat tulivat Tervolan omistukseen. Vaikka itse kantatila ei ole säily-
nyt, ovat useimmat sen entisistä torpista vielä olemassa. Toinen Metsäperän 
vanhoista tiloista on Palokangas, joka on entinen metsänvartijan torppa. Sen 
vanhempi nimi asiakirjoissa on Arola, mutta vähitellen talon nimeksi on va-
kiintunut viereisen kankaan nimi. Alkuperäinen nimi johtunee paikalla ol-
leesta pienestä vedenjuoksupaikasta eli arosta. Aiemmin Palokangas-nimeä 
käytettiin Nokelan talosta Punaperällä. 152 

Kuten edellä jo todettiin, ovat monet Metsäperän nykyisistä taloista 
entisiä Jokelan torppia. Alipäästä tullessa on tien varressa ensimmäinen 
vanha torppa nimeltään Rauhala. Kertoman mukaan se on saanut nimensä 
siitä, että sen maista on joskus kovasti riidelty. Tähän tuskastuneena joku 
oli sanonut: ”Pankaa sen nimeksi Raohala ja sen pittääki olla raohala”. Toi-
sen version mukaan mökistä olisi ollut tyttö palvelijana Tervolassa ja talon 
isäntä olisi ruvennut tätä ahdistelemaan. Kun tyttö oli yrittänyt estellä, oli 
isäntä vain innostunut kaksinverroin lisää ja käynyt mökissä asti ”möyk-
käämässä ja särkeny lukonki”. Asia oli lopulta päätynyt käräjille, jossa tuo-
mari oli sanonut: ”Tytön pitää antaa olla Rauhalassa”. Rauhalaan on liitetty 
hävinneen Hiissarin mäkituvan maat. Hiissari on sijainnut lähellä nykyisen 
Höröläntien risteystä. Siinä on asunut Jaakko Makkonen eli Hiissari-Jaako 
vaimonsa Hilman kanssa. Kyläläisten mielestä Jaakossa oli pitkäkyntisen 
vikaa, minkä vuoksi hän sai liikanimensä. 153

Jokelan entisistä torpista Jaakola tunnettiin ennen yleensä Huovisena 
talon asukkaiden sukunimen mukaan. Torpan ensimmäinen isäntä on ollut 
Jaakko Huovinen. Kartoissa Jaakola on virheellisesti merkitty Kallioksi, 
joka on ollut Jaakolan naapurissa, samalla mäennyppylällä sijainnut toinen 
torppa. Kolmas saman pihapiirin mökki on ollut Loviisanmökki, jossa on 
asunut Jaakolan Jaakon emäntä, Loviisa, isännän kuoleman jälkeen. Huovi-
sen alangossa sijainneessa pienessä Kamusenmökissä asuivat Heta ja Jussi 
Kamunen. Lähellä Jaakolaa on Niemelän torppa, josta käytetään yleensä 
nimitystä Suutari entisten isäntien ammatin mukaan sekä Turunen asukkai-
den sukunimen vuoksi. Koskela-niminen torppa on sijainnut Törmäsjoen 
Ellinkosken kohdalla. Torpasta on käytetty myös nimeä Pikkumökki. Siinä 
ovat asuneet ainakin Elli ja Kalle Sivonen. Vaikka asukkaat eivät viihty-
neet paikalla kovin kauaa, sai koski uuden nimensä mökin Elli-emännän 
mukaan. Viimeinen Metsäperän talo tällä suunnalla on Pukinojan varrella 
sijaitseva Ojala, joka on alkujaan tehty Kilkalan karjamajaksi. Ennen itse-
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näistymistään se kuitenkin oli Jokelan mäkitupa.154

Hörölän entinen kruununtorppa sijaitsee melko kaukana Metsäperästä, 
ja se muodostaa joidenkin mukaan oman peränsä, Hörölänperän. Sen us-
kotaan olevan Metsäperän taloja vanhempi. ”Lie tuo jo kahensaan vuojen 
vanaha”, arvelee Bertta Turunen (s. 1927). Sen vanhana virallisena nimenä 
esiintyy asiakirjoissa Valkiaranta, koska se sijaitsee Valkiaojan rantamilla. 
Hörölän vanhin asuinrakennus, johon Huoviset alun perin muuttivat, on 
siirretty myöhemmin Kuivalaan. Ennen Huovisia Hörölässä asui Samppa 
Haapalainen, ja talon kerrotaan saaneen nimensäkin Samppa-isännän hö-
risevästä naurusta. Kerrotaan myös, että kun Hörölä erotettiin itsenäisek-
si valtionmaasta, ehdotti maanmittausinsinööri sille nimeksi vanhaa Val-
kiaranta-nimeä. Tähän isäntä oli vastannut: ”Antaaha olla Hörölä, kun eivät 
ne kuitenkaa heitä sillä nimellä kuhtumasta.” Hörölän vieressä on runsasve-
tinen Hörölänlähde, josta saadaan vesi koko Tavastkengälle.155

Metsäperän luoteispuolella sijaitseva Parkuanperä käsittää kolme asu-
tustilaa, jotka on rakennettu valtionmaalle 1930-luvulla. Perä sai nimensä 
paikalla olleesta Parkuannevasta, jolla kettujen sanotaan parkuneen. Ensim-
mäisenä sinne rakennettiin Saarela eli Pennanen (Pennaset), sitten Toivola 
(Arvi Huovinen) ja lopuksi Savela (Matti Peltomaa). Neljännen asutustilan, 
Palolan, perusti Kaaperi Pitkäkoski Parkuannevan pohjoislaidalle, melko 
lähelle Hörölää ja hieman erilleen edellisistä.156
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Törmälänperä

Törmälänperä on alueena hyvin laaja käsite. Nykyisin siihen saatetaan lu-
kea kaikki Siikajoen pohjoispuoliset ja Törmäsjoen itäpuoliset talot eli koko 
Törmälänperäntien varsi. Vanhempien ihmisten puheissa Katajamäen seu-
tu on kuitenkin oma peränsä, samoin kuin Kallion- ja Pinoniemenperät, ja 
Törmälänperään kuuluvat vain Törmälän talon lähiympäristö. Tässä kirjas-
sa käytetään suppeampaa ja alkuperäisempää jakoa.

Törmälän talo on perustettu aikoinaan Törmäsjoen rantatörmälle. Se 
on ollut pitkään kahteen osaan jaettuna. Jussilat ovat tulleet Törmälään 
vuonna 1901 Leskelän Kiviahosta. Heitä ennen talossa asui Iikka Kataja-
mäki, jonka sanotaan olleen hyvin laiska isäntä. Jussiloiden aikana Törmä-
län kahta puolta on puhuteltu isäntien mukaan Ollinpuoleksi ja Villenpuo-
leksi. Kolmas Jussiloiden omistama talo on Mattila, joka on alkujaan ollut 
Alipään Moisalan mäkitupa. Nimensä se sai rakentajansa Matti Pennasen 
mukaan. Myöhemmin sinne muutti yksi Törmälän poika, Matti Jussila eli 
Mattilan Matti.157

Törmälänperän hävinneitä mökkejä on ainakin Pajala, joka on sijain-
nut Törmäsjokivarressa Törmälän talojen yläpuolella. Sen asuinrakennuk-
seksi on annettu Törmälän vanha paja, mistä mökki sai nimensä.158 Pajalas-
sa on asunut Matti Moisala eli Moisas-Matti. Tämän kuoltua Pajalan vanhat 
rakennukset on siirretty mikä minnekin, pirtti Törmälään ja navetan toinen 
pää eli kota Mattilaan ensimmäiseksi navetaksi. Pajalan vanhassa pirtissä 
varsotettiin myöhemmin hevosia.159

Vastapäätä Törmälää, joen toisella puolella, on Pinoniemen entinen 
torppa Koskela. Nykyisin sitä tosin puhutellaan omistajien sukunimen mu-
kaan Keräseksi. Ennen heitä paikalla on asunut Sivosia, joista viimeisim-
pänä Mooses Sivonen ja hänen poikansa Kalle Sivonen. Hänen aikanaan 
torpasta käytettiin asiakirjoja myöten nimeä Lunttala.160

Loukkulan kaksi taloa, virallisilta nimiltään Haarakytö ja Haaraneva, 
sijaitsevat niin erillään muista taloista, että ne joidenkin mielestä muodosta-
vat oman peränsä, Loukkulanperän. Haarakytö on näistä kahdesta vanhem-
pi ja alkuperäinen Loukkula. Haaraneva on siitä vuonna 1940 erotettu vel-
jesosuus, joka sijaitsee samannimisen nevan laidassa. Haarakydön uskotaan 
saaneen nimensä siitä, että sen paikalla maaperä on joskus muinoin kytenyt 
tai kydötetty. Loukkula-nimen talo on saanut siitä, että sitä ympäröivällä 
Loukkukankaalla on vanhaan aikaan pidetty karhunloukkuja. Talon ensim-
mäinen isäntä on ollut Aatami Samulinpoika Leiviskä, joka muutti paikalle 
vuonna 1899. Ympärillä olivat hyvät riistamaat, lähellä kalaisa joki ja sen 
rannassa myös hyvää peltomaata, joten paikka ei ollut lainkaan huono asut-
tavaksi. Aluksi kankaalla oli vain pieni savupirtti, noin 20‒30 metriä nykyi-
sestä pihapiiristä maantielle päin. Siitä hieman alempana oli sauna ja kaivo. 
Ennen talon rakentamista on lähellä ollut Makkolan karjamaja. Loukkulan 
Aatami tunnettiin kyläläisten keskuudessa parantajana ja jonkinlaisena pop-
paukkona (ks. Keräsenpalo). Hän kulki pitkiä matkoja mökistään, tiettömi-
en taipaleiden takaa kylälle, vei mennessään kermaa ja nahkoja myytäväksi 
ja toi palatessaan jauhoja ja muita ruokatarpeita. Tästä Aatamin kulkemasta 
polusta käytetään joskus nimitystä Loukkusenpolku.161
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Kallionperä ja Pinoniemenperä

Rajanveto Kallion- ja Pinoniemenperän välillä on jokseenkin epäselvä, sillä 
kaikki seudun talot on aikojen saatossa erotettu Pinoniemen kantatilasta. 
Pinoniemenperään kuuluvat oikeastaan vain Pinoniemi ja siitä erotettu loh-
kotila Hietala. Pinoniemestä on talon vanha emäntä, poppamuorinakin tun-
nettu Maria Leiviskä ennustanut: ”Pinoniemi kuolee pois ja ympärille tulee 
taloja kuin kusiaispesiä”. Osittain tämä ennustus on toteutunutkin, sillä van-
han kantatilan maille on kohonnut lähes kymmenkunta pienempää taloa. 
Pinoniemi ei ole silti hävinnyt vaan seisoo edelleen vanhalla paikallaan. 
Tarinan mukaan ”Yksi ukko oli tehnyt puupinoja Purnujärven niemeen. Sii-
tä tuli niemelle nimeksi Pinoniemi.” Talosta on käytetty 1900-luvun alussa 
korkonimeä Halakohelevetti.162 Pinoniemen ja Kallionperän välillä on pe-
rustettu Kytöpellon tila, joka on tehty samannimiselle Pinoniemen pellolle. 
Kansan suussa se tunnetaan kuitenkin Hommalana, koska sen isäntä Hom-
ma-Kalle koko ajan touhusi ja hommasi asioita kuntoon.163

Kankaan ja Pinoniemen maiden rajalla, vanhan karjakujan varressa, 
on Nujerruksenkenttä, jolla on ollut Pinoniemen torppa Nujerrus. Reeta 
Turusen (s. 1894) kertoman mukaan torpassa on asunut Antti Koistinen. 
”Sen kait oli pitänyt nujertamalla tehä peltua”, Reeta arveli. Lähellä on ollut 
myös toinen pikku mökki, Kukkula, jossa asuivat Matti ja Seliina Sainila.164

Rutiseva on mäennyppylän päällä sijaitseva entinen Anttomin mä-
kitupa. Sen nimen alkuperä on tuntematon. Talo on ollut jo pitkään Ter-
volan-suvun omistuksessa. Rutisevanmäki on ennen tunnettu myös Moo-
seksenvuorena, koska mäen päällä on ollut talo Mooses Sivosella eli 
Soturi-Mooseksella. Hänen mökkinsä on ollut vähän alempana rinteessä 
kuin nykyinen Rutiseva.165

Lepolan, Pinoniemen entisen mäkituvan ensimmäiset asukkaat olivat 
Samppa ja Vieno Peltomaa. He tulivat Tavastkengälle Pyhännän Rämäleh-
dosta vuonna 1938. Ensin he olivat asuneet muutaman vuoden ajan Rutise-
vassa, joka oli tuolloin ollut autiona. Muutaman vuoden päästä Pino-Matti 
eli Pinoniemen isäntä Matti Leiviskä antoi heille mökinpaikan Lepolan 
kohdalta. Asunnoksi Samppa osti perheelleen Löytölän vanhan meijeri-
huoneen. Sampan ja Veeran jälkeen Lepolassa asui Löytölän entinen isäntä 
Matti Sainila eli Kösö-Matti. Häneltä Hietalan Iikka Leiviskä osti Lepolan 
tontin pojalleen Einolle, joka rakensi paikalle uuden talon. Nykyisin koko 
Lepolan tontti on jäänyt Rintalan uuden lihakarjapihaton alle.166

Kallionperän ytimen muodostaa Kallion tila, joka on erotettu Pino-
niemestä 1900-luvun alussa. Talo rakennettiin vuonna 1918 kivikkoisella 
kankaalle, mistä sen nimi johtuu. Sotien jälkeen Kallio jaettiin veljesten 
kesken useaan osaan. Olli ja Senja Leiviskän Männikkö rakennettiin ma-
talalle, harvaa mäntyä kasvaneelle kankaalle vuonna 1946. Antti ja Tyyne 
Leiviskän Rintala tehtiin 1950-luvulla Itäkankaan rinteeseen. Sen paikalla 
oli aiemmin ollut Pinoniemen pieni niitty, Vehkapohja. Kallionperään kuu-
luu myös Pienelä, joka on itsenäistynyt Pinoniemen entinen torppa.  Siinä 
asui yli sadan vuoden Karjalaisia. Väinö ja Taimi Leiviskän Siltasaari pe-
rustettiin yksinäistaloksi Kallion maalle Törmälänperän ja Kallionperään 
välille 1950-luvulla. Sen nimi on vanhaa perua ja johtuu siitä, että paikalta 
on lähtenyt kapulasilta Vorninnevan yli. Siltaa pitkin ovat kulkeneet niin 
ihmiset kuin karjakin.167 
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Katajamäenperä

Katajamäenperä on muodostunut vanhan Pellikan eli Katajamäen kantatilan 
maista vuosisatojen kuluessa. Tilan vanha keskuspaikka on ollut nykyisel-
lä Kankaan pellolla. Perimätiedon mukaan se on kuitenkin palanut, minkä 
jälkeen tehtiin toinen talo nykyisen Junnon paikalle. Pellikan tila jaettiin 
1800-luvun alussa useaan osaan. Yrjö-niminen poika jäi nykyiselle Kataja-
mäelle eli silloiselle Jörkille, Antti teki Anttomin, Juho- eli Junno-niminen 
muutti Junnolle ja Heikki teki talonsa Kankaalle. Heikin tytär Matleena 
meni sittemmin naimisiin Leiviskän talon pojan Aatami Turusen kanssa. 
Heidän jälkeläisensä asuvat Kankaalla edelleen.168

Katajamäki on ollut perän ja ehkä koko kylän taloista kuuluisin. Sen 
isäntinä on ollut kahdessa polvessa Yrjö- eli Jörkki-niminen isäntä, joista 
varsinkin viimeisin oli laajalti tunnettu mies.  Häntä kutsuttiin mm. Savon 
pankkiiriksi. Jörkki on asunut Korkiallapuolella, joka on Katajamäen 200 
vuotta vanha ja edelleen käytössä oleva asuinrakennus. Hänen aikanaan ja 
vielä paljon myöhemminkin talo oli vuorattu päreillä, mikä oli harvinaista 
tällä seudulla. Talon pihapiirissä on ollut paljon aittoja ja muita rakennuk-
sia, joita Jörkki on aikoinaan kerännyt velan maksuksi.169 Katajamäen maal-
la, Törmäsjoen rannalla sijaitsevalla Koskenkedolla on ollut Tavastkengän 
talojen yhteisen sotilastorpan paikka. Paikkaa on nimitetty paitsi yksinker-
taisesti Sotilastorpaksi, niin myös Sivolaksi, viimeisen ruotusotilaan, Moo-
ses Sivosen mukaan.170

Katajamäenperän talot ovat jakaantuneet edelleen pienempiin osiin 
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1900-luvun aikana. Anttomista on erotettu perintöosuutena Riihipelto, joka 
on tehty samannimiselle pellolle Anttomin suuren riihen viereen. Kataja-
mäestä taas erotettiin Pikkukangas, jota kyläläiset yleensä nimittävät Ra-
hikkalaksi.171

Harjula oli alkujaan Kankaan torppa, joka itsenäistyi torpparivapautus-
lain myötä. Siellä asui viimeksi Tilda Katajamäki. Hän oli ahkera nainen, 
joka kävi töissä monessa talossa. Hän oli naimaton, vaikka kerran hänellä 
oli sulhasehdokaskin. Mies ehti valaa uuden talon kivijalan valmiiksi, mutta 
sitten Tilda ajoi hänet pois. Tildan kuoleman jälkeen Harjula jäi autioksi ja 
nykyään sen maat ovat palautuneet Kankaan omistukseen. Siitä on jäljellä 
on vain kivijalka, jonka päälle on rakennettu lato.172

Katajamäenperällä Koljosenahteella on perimätiedon mukaan ollut Ta-
vastkengän vanhin asuinpaikka. Ennen kuin alue raivattiin pelloksi, saattoi 
siellä nähdä paljon vanhojen asumusten jäänteitä ja kiviraunioita.173 Mui-
takin hävinneitä mökkejä on tällä perällä ollut. Kankaan talon pohjoispuo-
lisen Myllykankaan laidalla, lähellä Tavastkengänjärveä, on ollut Piuvila-
niminen mökki. Siitä on jäänyt vain nimi Piuvilanketo. Mökissä on asunut 
mahdollisesti Matti Karppainen. Kerrotaan, että Rosvo-Perttunen piilotteli 
aikoinaan tässä mökissä. Piuvilaan liittyy myös seuraava sanonta: ”Piuviu-
viu sano Karppaisen Matti, kun Piuvilan kaivoon putosi”174 Mahdollisesti 
jonkin hävinneen talon paikka on myös Anttilanahossa, joka sijaitsee pie-
nellä mäenkumpareella Törmälänperäntien varressa, Kankaan talon maal-
la.175

Perukka

Satun kerran Sattulaan, siitä löysin Löytölään… 
Sattulassa sakkaleipä, Pussilassa puhas emäntä…176

Perukka käsittää niin laajan osan Tavastkenkää, että sitä on joskus pidetty 
aivan omana kylänään. Näin asianlaita oli varsinkin silloin, kun Perukal-
la oli oma koulunsa ja kauppansa. Nimensä Perukan kylänosa sai joskus 
asutuksen alkuvaiheessa, koska sijaitsi muualta katsoen Siikajokilaakson 
perällä ja kulkuyhteydet sinne olivat huonot. Tavastkengältä päin tullessa 
Perukan ensimmäisen talorykelmän muodostavat Nykort (Nygård) ja Pus-
sila. Nykortin nimi tulee ruotsin kielen sanoista ny ’uusi’ ja gård ’maatila’. 
Aiemmin se on sijainnut lähempänä Siikajokea Sikamurronkankaalle, mut-
ta se siirrettiin nykyiselle paikalleen jo 1800-luvulla, koska vanhalla tontilla 
vesi oli pitänyt hakea liian kaukaa. Nykort oli aikoinaan Perukan tietokes-
kus, koska sinne tuotiin perukkalaisten posti ja siellä oli perän ensimmäinen 
radio ja puhelin, joille riitti käyttäjiä jatkuvasti. Joitakin suosittuja radio-
ohjelmia kertyi kuuntelemaan niin paljon väkeä, että pirttiä kiertävät penkit 
olivat aivan täynnä. Nykortin lähinaapuri Pussila on ollut aina nykyisellä 
paikallaan. Sen nimi juontunee ensimmäisestä asukkaasta, Pussisesta. Ta-
lossa on asunut jo pitkään Kurkeloita. Sen läheisyyteen on rakennettu uusi 
omakotitalo nimeltään Leppälä.177

Seuraava Perukan asutusrypäs sijaitsee Siikajoen rantamilla, entisellä 
Pussilan maalla. Kantola on Pussilasta ennen sotia lohkaistu perintöosuus. 
Pisimpään siinä ovat asuneet Jooseppi ja Emmi Kiiskinen. Kantolasta loh-
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kaistiin 1940-luvun lopulla Paananen, joka on nimetty rakentajansa Valde 
Paanasen mukaan. Vuonna 1990 Jukka ja Kaisa Kiiskinen rakensivat Kan-
tolan maalle omakotitalon, jonka nimeksi tuli Ahde. Samaan ryppääseen 
edellisten kanssa kuuluu vielä Perukan kauppa, jonka kyläläiset ovat risti-
neet Jutkulaksi. Kauppias oli tosin yrittänyt nimittää talonsa Jatkolaksi, kos-
ka hän oli tehnyt siihen lisähuoneita. Sitten joku perukkalainen oli kulkenut 
talon ohi ja todennut pitkän ja kapean rakennuksen nähdessään: ”Siitäpä 
tuli koko jutkula!” Jutkulaksi talo jäi ja vaikka vanhaa kaupparakennusta-
kaan ei enää ole, on nimi jäänyt elämään. Kauppatoiminta Jutkulassa loppui 
1960-luvulla.178

Sattula on oman kujansa päässä oleva yksittäistalo. Sen kuuluisa isän-
tä, Sattu-Janne eli Janne Knuutinen, tuli Perukalle Ahokylästä vuonna 1918. 
Sattulan maalla on ollut useita torppia. Yksi niistä on Humalaniemi, joka 
sijaitsee Löytölänojan ja Siikajoen rajaamassa niemessä.179 Luupas-niminen 
torppa sijaitsi Sattulan tien varressa. Siinä asui viimeksi Mikko Virkkunen 
ja häntä ennen Matti Virkkunen. Mattia sanottiin Luuppaaksi. ”Se kävel-
lä luupitti, lyhyp paksu mies, se käveli pitki’ ’askelij ja pääkil luuppasi”, 
kuvaili häntä Janne Knuutinen (s. 1894). Sattulasta reilut puoli kilomet-
riä länteen oli Virkkulan torppa, jonne Sattulan entiset asukkaat muuttivat 
asumaan talonsa myytyään. ”Siellä oli yksi pirtti vain, siellä ei ollu muita 
asuinhuoneita. Siellä se Antti ja Hanna kasvatti lapsesa”, muistelee Olli Sai-
nila (s. 1924).180

Selvästi oman kokonaisuutensa Perukalla muodosti Löytölän seutu, 
Kartta Perukasta. Piir-

tänyt Matti Leiviskä.
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jota on nimitetty myös Löytölänperäksi. Löytölä on vanha Perukan kanta-
tila, jonka nimestä Olli Sainilan muistama taru kertoo, että ”siinä ois lapsi 
menny hukkaan mehtään ja se ois löyvetty”. Löytölän maat ovat nykyisin 
jakaantuneet usean pienen tilan kesken. Sen entinen torppa on Mäkelä ja 
lohkotiloja Uusitalo ja Pirttilä. Uudentalon tienhaarassa on ollut hetken ai-
kaa Olli Sainilan rakentama mökki nimeltään Myrskylä.181 Löytölänperällä 
on alkujaan ollut toinenkin kantatila, Juhola eli Jussila, joka on hävinnyt jo 
kauan aikaa sitten. Talon entinen pihapiiri ja pellot kuuluvat nykyisin Äm-
mälään. Juholan maiden toiselle puolikkaalle on perustettu Rantalan talo. 
Juholalla oli Suojala-niminen torppa, joka on nykyisin hävinnyt. Se sijaitsi 
Korpelankosken rannalla, vastapäätä Korpelaa. 182 

Löytölänperän takana, muista taloista selvästi erillään, on Syrjälän eli 
Rajalan entinen kruununtorppa, joka on ollut asumattomana jo 60 vuotta. 
Sen nimet johtuvat siitä, että se on syrjässä muusta asutuksesta, ja se sijait-
see yksityisten ja valtion maiden rajalla. Talossa asui 1900-luvun alkupuo-
lella Antti Saari ja hänen poikansa Erkki perheineen. Erkki kaatui jatkoso-
dassa ja jonkin aikaa tämän jälkeen talo jäi autioksi.183

Ukkola ja Ämmälän kantatilat sijaitsevat Perukalla Siikajoen itäran-
nalla. Perimätiedon mukaan näiden talojen perustamisen aikoihin olisi edel-
lisessä talossa asunut vain miehiä ja jälkimmäisessä vain naisia. Ukkolaa 
kutsutaan kyläläisten keskuudessa yleensä Kuoppalaksi. Tämä nimi juontuu 
kertoman mukaan sen ensimmäisestä asuinrakennuksesta, maakuopasta, 
jossa on ollut vain vähän rakennettuja seiniä. Alfred Leiviskän (s. 1911) 
mukaan kuopan paikka oli ”aivan tämän rustingin (nykyisen asuinraken-
nuksen) päässä”. Talossa ovat asuneet koko 1900-luvun ajan Leiviskät.184 
Ukkola on jaettu jo hyvin varhaisessa vaiheessa kahteen osaan, joista toinen 
puoli on nimetty Peltolaksi. Sitä ovat asuttaneet jo yli sadan vuoden ajan 
Heikkiset. Peltolan entinen torppa on Nurkkala, joka on tehty talon rajojen 
muodostamaan nurkkaukseen.185

Ämmälä eli Ämmä lienee saanut nimensä viereisestä Siikajoen Äm-
mänkoskesta. Se on ennen itsenäistymistään ollut vuosikymmenten ajan 
kruununtorppa, jonka Iivari Knuutila on lunastanut omakseen vuonna 1931. 
Tila on kuitenkin paljon tätä vanhempi, ”toistasaanvuojen vanaha”, kuten 
Rauha Sainila (s. 1924) arvelee. Vuonna 1947 taloa pienennettiin ja vanha 
talo vaikutti silloin ainakin sadan vuoden ikäiseltä. Vanhoista hirsistä teh-
tiin nykyinen pirtti, keittiö ja kamari. Myöhemmin taloa jatkettiin ja toiseen 
päähän lisättiin kamareita. ”Se oli hirviän suuri ja korkia se pirtti”, Rauha 
muistelee. Naapuritalo Siirtola on aiemmin sijainnut samassa pihapiirissä 
Ämmälän kanssa, mutta se siirrettiin 1920-luvulla nykyiselle paikalleen, 
noin 300 metrin päähän vanhasta pihasta. Silloin talossa asui Heikki Moi-
sala perheineen. Antti ja Helli Karppinen muuttivat Siirtolaan 1950-luvulla, 
ja talo on edelleen heidän jälkeläisillään. Yrjö Turunen rakensi Ämmänkos-
ken rannalle myllyn ja pienen talonsa, Myllymökin vuonna 1952, mutta se 
paloi jo samalla vuosikymmenellä. Nykötys-niminen mökki sijaitsi Siirto-
lan koillispuolella. Se oli rakennettu asunnoksi Heikki Moisalan tyttärel-
le. Mökki oli melko pieni, sillä siinä oli vain pirtti ja kaksi kamaria, eikä 
ulkorakennuksiakaan ei ollut kuin yksi laudoista kyhätty varasto. Nykyisin 
mökki ei enää ole, sillä se on siirretty muualle kesämökiksi.186 Perukan pel-
toaukeiden jälkeen tien varrella ovat Perukan kaksi koulurakennusta, joista 
vanhempi on rakennettu vuonna 1938, nuorempi taas vuonna 1956.187 Ny-
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kyisin molemmat koulut ovat asuinkäytössä.
Sainijärven rantojen vanha kantatila on Sainila, joka on saanut nimen-

sä järven mukaan. Se on Tavastkengän Sainilan suvun kantapaikka. Sai-
nilasta kerrotaan seuraavanlaista tarinaa. Talon emäntänä on 1900-luvun 
alussa ollut emäntä Riitta Kustaava Sainila, joka oli aikalaisekseen poikke-
uksellisen isokokoinen ihminen. Samaan aikaan naapuritalossa Koistilassa 
oli iso musta hevonen. Kerrotaan, että rippikoulussa pappi oli tiedustellut, 
ketkä ovat luomakunnan korkeimmat olennot. Tähän oli joku perukkalai-
nen poika vastannut: ”Koestilan Iso-Musta ja Saenilan Riitta-Kustaava.” 
Sainijärven ympäristössä on Sainilan talon lisäksi ollut 1800-luvun lopulla 
ainakin yksi pienempi mökki nimeltään Järvelä. Muistitiedon mukaan se 
on sijainnut järven länsilaidalla, myöhemmän Tanssikentän kohdalla, jota 
aiemmin kutsuttiin Järvelänpaikaksi.  Pottuniemi on saanut nimensä mökin 
perunamaan mukaan.188

Korpelan talo sijaitsee Sainijärven lounaispuolella, Siikajokeen pistä-
vässä niemessä. Se on vanha talo, joka luultavasti saanut nimensä sijaintin-
sa vuoksi, sillä rakennusaikaan lähimmätkin naapurit ovat olleet kaukana. 
Talo ei ole päätynyt minkään suvun vakituiseksi asuinpaikaksi, vaan sen 
asukkaat ovat vaihtuneet jatkuvasti. Siinä on asunut muun muassa myöhem-
pi Heiskalan isäntä Paavo Kurkela ja hänen jälkeensä Johannes Kurkela. 
Korpelalla on ollut paja Siikajokeen pistävässä Pajaniemessä.189

Koistilan ikivanha kantatila sijaitsee ylhäällä Siikajokivarressa, ja se 
onkin nykyisin koko jokilaakson ylimmäisin talo. Siitä on Mäntäismuori, 
kylällä elänyt poppamuori sanonut: ”Koestilan kovan perästä on kirvesheit-
to helevettiin”. Koistila on aikoinaan ollut Perukan taloista selvästi suurin 
ja rikkain. Sen ympärille muodostui Koistilanperä, johon kuuluivat päätilan 
ja sen torppien lisäksi joen toisella puolella sijainneet Huttula ja Iikkala. 
Koistila oli kuulu paitsi isännästään Heikki Laukasta, myös siitä, että sen 
pihapiiri säilyi aina 1970-luvulle saakka muuttumattomana ainakin sadan 
vuoden ajan. Siellä oli kymmeniä vanhoja hirsirakennuksia, muun muassa 
kaksi asuinrakennusta, navetta, talli, lampola, sikala, aittoja ja latoja. Ny-
kyisin rakennuksista suuri osa on hävinnyt ja loputkin hyvää vauhtia la-
hoamassa. Aikojen saatossa kaikki Koistilan lukuisat torpatkin ovat hävin-
neet. Koskenkorvan eli Esalan isäntänä oli Esa Kröger. Myöhemmin mökin 
paikalla oli Esalanpelto. Hakalan torpan rakensi Koistilan hevoshakaan 
Mooses Sivonen, joka myös raivasi paikalle pienen pellon. Torpan hävittyä 
siitä saatiin Koistilaan Hakapelto. Edellisen vieressä on Tilvynpelto, joka 
on saanut nimensä Tilvy Nygårdin mökistä. Hän oli ammattirosvo, joka 
kiersi varkaissa Tavastkengällä 1800-luvulla. Hautalanpellolla taas on ollut 
Seppä-Manun mökki, Hautala, vanhan tervahaudan vieressä. Myllyniemi-
niminen torppa on ollut 1900-luvun alussa samannimisessä Siikajoen nie-
messä, monen kilometrin päässä Koistilan päätilasta alavirtaan päin, vasta-
päätä Ämmälän taloa. Sen kohdalla on vielä joskus 1900-luvun alussa ollut 
vesimylly.190

Koistilan naapuritaloista Huttulasta ja Iikkalasta on jäljellä enää rau-
niot. Huttula on ollut aluksi kruununtorppa, sittemmin asutustila. Viimei-
senä siellä asui Tervosia. Isäntä Pekka Tervola oli aiemmin ollut Alipään 
Tervolan isäntä, mutta hän hävisi talonsa ja joutui lopulta Huttulan pieneen 
mökkiin asumaan. Hänen kuolemansa jälkeen talossa asuivat viimeksi Ree-
ti ja Iivari Tervola. Nykyisin talon paikalla näkyy enää uunin rauniot, koska 
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Reetin kuoleman jälkeen kaikki Huttulan rakennukset myytiin huutokau-
passa pois. Iikkalasta on jäljellä enää karjakeittiö, muut rakennukset on siir-
retty pois tai lahonneet paikoilleen. Iikkala oli vanha kruununtila, joka vaih-
toi menneinä vuosisatoina usein omistajaa. Perimätiedon mukaan Koistilan 
isäntä Simo Laukka vaihtoi Iikkalan itselleen hopeapeslapiipulla. Seuraava 
omistaja Jussi Leiviskä sai sen omakseen turkilla.191

Kontiolammen rantamilla ei ole ollut vanhempaa mökkiä. Vasta Mal-
mitien rakentamisen aikaan sen viereen rakennettiin iso rakennus työmie-
hille. Aikaisemmin lampi on ollut jaettuna puoleksi Köhisevän ja Iikkalan 
taloille. Myöhemmin Iikkalan puoliskosta tehtiin valtion kanssa vaihtokau-
pat, jotta Iikkalaan saatiin kuivaa metsämaata.192 Aivan perimmäistä Pe-
rukkaa on Itämäki, vanha metsänvartijan tila. Sen lähelle on valtion maista 
erotettu Tyrnävän asutustilallisille yhteismetsä, Itämäen yhteismetsäalue.193

Kituperä

Huuto kuuluu Hulumulasta, Alapin ääni Arolasta, vitan viuhke 
Vilulasta, kirveen kalke Kitulasta. 194

Perukan takana, Tavastkengän kaakkoislaidalla, on Kituperä. Se käsittää 
nykyisin kaikki Eteläjoen varrella sijainneet talot, joista suurin osa on val-
tionmaalle aikoinaan tehtyjä kruununtorppia tai asutustiloja. Kituperän ni-
mitys on ollut käytössä jo pitkään, mutta karttoihin se tuli vasta sen jälkeen, 
kun maanmittari oli kysynyt perän nimeä Väinö Korhoselta, Haapalan isän-
nältä. ”Kituperäksi tätä on aina sanottu”, oli Väinö vastannut. Nimitys lie-
nee syntynyt vasta sotien jälkeen, kuten Kitulan talokin. Tätä ennen perä oli 
jakaantunut pienempiin osiin. Erikseen oli Köhisevänperä, Jänisperä, Lum-
meperä, Haapalanperä ja vasta myöhemmin Kituperä, joka tarkoitti aluksi 
vain kolmea sotien jälkeen rakennettua asutustilaa. Perän talojen värikkäi-
den liikanimien synnystä kerrotaan kahdenlaista tarinaa. Toisten mukaan ne 
olisivat perällä asuneen Toivo Niilekselän eli Niiles-Topin keksimiä. Antti 
Visurin (s. 1896) mukaan nimien syntytarina olisi seuraavanlainen: 

Muuvan kaoppijas teki kaoppaa Perukalle ja siihen sattu yksi 
mies tältä perältä. Se oli kahtonu rakennusta ja sanonu: ’Siitäpä 
koko jutkula näöttää tulevan.’ Ihmiset oli ruvenneet kuhtumaan 
kaoppaa Jutkulaksi ja kaoppijas tätä perrää Kituperäksi. Talolle 
se oli antanu nimet Kitula, Hulumula ja Vilula.195

Kituperän ensimmäinen talo Perukalta tultaessa on Haarala, jonka kohdal-
la on joskus ollut piloillaan laitettu kyltti ”Tästä alkaa Kituperä”. Haarala 
on vanha metsänvartijan asuma kruununtorppa, joka on saanut nimensä si-
jainnistaan Siikajoen ja Eteläjoen haarassa. Muistitiedon mukaan siinä olisi 
ollut alkuun navetta ja asuinrakennus saman katon alla, mikä oli harvinaista 
näillä seuduin.196

Haapala on perän vanha kantatila, jolla on viimeisen sadan vuoden 
aikana ollut lukuisia omistajia. Se on erotettu valtionmaasta suunnilleen 
samaan aikaan viereisen Köhisevän kanssa 1800-luvun puolivälissä. Sen 
ensimmäisen pirtin paikka on ollut nykyistä lähempänä jokea, Vanhanpir-
tinniemessä, jossa on vieläkin raunioita näkyvissä. Talon nimi johtunee yk-
sinkertaisesti siitä, että paikalla on kasvanut erikoisen paljon haapoja. Jois-
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sakin asiakirjoissa talosta käytetään myös nimitystä Autio-Haapala, koska 
se yhteen väliin oli kauan aikaa asumattomana.197 Ennen sotia Haapalan osti 
Einar Grönqvist, joka oli Pohjois-Savossa toimineen Åhlströmin puutava-
rayhtiön johtajia. Hän toimi seudulla yhtiön metsätöiden piiriesimiehenä, 
mutta hänen vakituinen asuntonsa oli Iisalmessa. Pieni osa tilasta on edel-
leen Grönqvistin suvulla ja paikalla on hänen tyttärensä mökki. Monien ly-
hytaikaisten omistajien jälkeen Haapalan osti Väinö Korhonen, joka asui 
siellä perheineen kuolemaansa saakka. Nykyisin sen omistaa hänen peri-
kuntansa.198

Arola on Haapalan entinen torppa. Nimensä se on saanut pienestä 
arokkeesta eli vesipaikasta, joka laskee Eteläjokeen talon kohdalla. Arolan 
omistussuhteet ovat melko yksinkertaiset viimeisen sadan vuoden ajalta. 
Alfred ja Taava Karppinen tulivat Arolaan vuonna 1917, ja he asuivat siinä 
kuolemaansa asti. Sittemmin Haapalan isäntä Väinö Korhonen osti talon 
Karppisten perikunnalta ja nykyisin sen omistaa Väinö Korhosen perikun-
ta.199 Haapalalla on ollut 1900-luvun alussa toinenkin torppa, Turula. Aluksi 
mökissä asui Heikki Koskenkangas, mutta sittemmin Jussi Turunen eli Iso-
Jussi, jonka mukaan torppa sai nimensä. Jussi oli kova metsämies, joka pyy-
ti hirviä sekä luvallisesti että luvattomasti. ”Se oli metästelemällä elättäny 
sakkisa”, kertoi Helge Laukka (s. 1926). Luultavasti Turula sijaitsi melkein 
samalla paikalla kuin Arola.200

Jänikselän entinen kruununtorppa on nimetty läheisen Jänisaron mu-
kaan. Sen viimeinen varsinainen isäntä oli Iikka Piippo, joka muutti talosta 

Kartta Kituperästä. 

Piirtänyt Matti Lei-

viskä.
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pois vuonna 1950. Sen jälkeen talo on ollut autiona. Jänikselän asuinraken-
nus on vielä paikoillaan, mutta lähes maahan luhistuneena. Talosta on ollut 
sanonta: ”Kaikki tiet vievät Jänikselään”. Sanonta viittaa siihen, että Iikka 
Piippo oli metsätöiden paikallisjohtaja, jonka luokse monella oli asiaa.201 
Onnela oli ehkä seudun pienin talo, joka oli alkujaan Heikki Koskenkan-
kaan eli Koski-Heikin rakentama mökki Köhisevän maalla. Pentti Pellikka 
(s. 1931) kuvailee Onnelaa näin: 

Se oli meleko pikkunen se Onnela. Minä muistan, kun minä olin 
semmonen kouluun lähtevä justiin, niin minuun tuhkarokko tuli ja 
piti talavella sairastaa, niin ku ei muualla sopinu maata kun sin-
gerikoneen koppolin ja seinän välissä. Ne ois polokenu (muuten).

Mökissä oli vain yksi huone ja kylmä eteinen, johon tuprutti lunta seinän 
raoista. Nykyisin Onnelasta ei ole jäljellä muuta kuin pihapiirin aukio met-
sässä. Talo oli tämän aukean laidalla, aivan Eteläjoen törmällä. Vain pieni 
polku kulki talon ja jyrkän törmän välissä. Iso koivu kasvaa keskellä vanhan 
pirtin sijaa.202

Köhisevä (vanhoissa asiakirjoissa myös Kohiseva) on ylimmäinen 
Eteläjoen varressa sijaitseva talo. Se on entinen kruununtorppa, joka on pe-
rustettu Köhisevänkosken rantamille. Talossa on asunut monta sukupolvea 
Hukkasia, viimeksi Ville ja Laina Hukkanen. Köhisevä paloi 2000-luvun 
alussa eikä paikalla ole nykyisin kuin kivijalka ja vanha puojirakennus.203

Nevalan mökki on perustettu Haapalan maalle, entisen niittypirtin pai-
kalle Maanselännevan laitaan. Paikalle on rakennettu aina vähän isompi 
mökki, tosin viimeisinkään ei ole suuren suuri. Nevalassa on asunut ainakin 
pari sukupolvea Pellikoita. Viimeksi siellä asuivat Heikki ja Lyyti Pellikka. 
Nevalan nykyinen asuinrakennus on Onni ja Saimi Mannisen rakentama 
Nappulan mökki, joka siirrettiin 1950-luvulla Varisperältä.204

Varsinaiseen Kituperään kuuluivat alkujaan vain kolme kylmää tilaa, 
Koskenkangas eli Kitula, Mankolanaho eli Vilula ja Kaarre eli Hulmula, 
jotka kaikki rakennettiin samoihin aikoihin sotien jälkeen.205 Vilulan al-
kuperäinen nimi on Mankolanaho, joka on annettu siihen ensimmäiseksi 
asukkaaksi aikoneen henkilön mukaan. Tämä ei kuitenkaan koskaan asunut 
talossa, vaan ensimmäinen isäntä oli Vilho Pellikka. Talon liikanimi Vilu-
la sopii kyllä hyvin kuvastamaan Kituperän ja muitakin asutustila-alueiden 
mökkejä, sillä ne sijaitsivat nevojen keskellä ja olivat jatkuvasti hallan uh-
kaamina.206

Koskenkangasta eli Kitulaa tarjottiin muistitiedon mukaan ensimmäi-
senä Heikki Koskenkankaalle eli Koski-Heikille (nuoremmalle). Hän ei 
ottanut paikkaa, mutta tila sai virallisen nimensä hänen mukaansa. Talon 
ensimmäiset asukkaat olivat Sulo ja Hilja Kamunen, jotka rakensivat talon 
ja asuivat siinä muutamia vuosia ennen kuin muuttivat Punaperän Kiua-
sahoon. Sulon ja Hiljan jälkeen Kitulaan muuttivat Heimo ja Aino Kesti, 
jotka asuvat siellä vieläkin. He muuttivat Kitulaan Perukan Pirttilästä, jossa 
heidän ensimmäiset lapsensakin syntyivät. Kitulan kohdalla Eteläjoessa on 
Vesalankoski, jonka rannalla on joskus ollut Vesala-niminen pieni mökki.207

Kaarteen eli Hulmulan taloon tulivat ensimmäisenä Toivo Niilekselä 
vaimonsa Elsan (os. Sivonen) kanssa. Virallisen nimensä talo sai Eteläjoessa 
olevan mutkan mukaan, mutta korkonimi Hulmula on yleisemmin käytetty. 
Talon isäntä, Niiles-Topi eli Hulmunen oli tunnettu sananpaukahdusten ja 
pilalaulujen laatija. Hänen keksimänsä saatta olla myös Kituperästä kertova 
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värssy, joka on tämän luvun alussa.208 Myös perän talojen liikanimet ovat 
luultavasti hänen keksimiään, vaikka toisenlaistakin tarinaa niiden synnystä 
kerrotaan.209

Sileäkankaalla asuvat nykyään Veikko ja Laina Kamunen. Joskus 
1900-luvun alkupuolella talossa asuivat Matti ja Anna Kesti. Matti oli 
ammatiltaan seppä ja hänen aikanaan taloa kutsuttiin Seppäläksi. Mattiin 
liittyy Hermanni Kamusen riimittelemä runo: ”Seppä Matti seittemäntenä, 
karvanen kun koira, kermapullo taskussa ja puoli kilua voita.” Runo liitty 
tapaukseen, kun Matti oli palannut sotaväestä kotiinsa. Emäntä oli kysynyt 
häneltä: ”Mitä se Matti söisi?” ”No tuopihan kermaa”, oli Matti vastan-
nut.210

Kituperän seudulla on ollut paljon pieniä mökkejä, jotka sijaitsivat 
Lummerämeen laitamilla. Omana ryhmänään olivat Hemmun-, Visurin- ja 
Koski-Heikinmökit, jotka oli perustettu Köhisevän vanhoille niittypalstoil-
le. Tätä kolmen mökin rykelmää nimitettiin Visurinperäksi. Mökit olivat 
melkein samassa linjassa nykyisen Kajaanintien kulku-uralla. Minkäänlais-
ta tietä mökeille ei kulkenut. ”Oli vain ne lehmäin polut”, Pentti Pellikka 
muistelee. Lähimpänä nykyistä tielinjaa oli Koivula eli Hemmunmökki, 
jossa asui Hermanni Kamunen perheineen. Siinä asuttiin ja pidettiin lehmiä 
samassa rakennuksessa. Seuraavana oli vanhempi Visurinmökki, Lumme-
räme eli Pahaoja, jonka oli rakentanut Juho Visuri. Siinä asui jonkin aikaa 
myös hänen poikansa Aappo Visuri (s. 1892), joka itse kutsui mökkiään 
Hietaharjuksi. Myöhemmän ja nykyisinkin pystyssä olevan Visurinmökin 
rakensi Antti Visuri Löytölän niittypalstalle, vanhalta mökinpaikalta noin 
kilometrin verran pohjoisluoteeseen. Myös uuden mökin virallinen nimi oli 
Lummeräme eli Pahaoja, mutta kyläläiset ovat kutsuneet sitä Purolaksi tai 
Visuriksi. Pentti Pellikka muistelee käyntiään tässä mökissä: 

Se jäi minun päähän kun äiti-vainajan kanssa käytiin, siinä kou-
luiässä suunnilleen alon olla sillon, niin siinä oli tavallaan yksi 
huone vaan meleko iso ja semmonen makkuulaveri sitten semmo-
selle istumakorkeuvelle pirtin lattiasta. Siinä oli tyyny semmonen, 
että en oo nähny sen jäläkeen ja tuskin tulen näkemäänkää. Se 
oli honkapölökky, koko seinän mittanen ja pään kolot oli veistetty 
siihen!211

Koski-Heikinmökki, viralliselta nimeltään Räinä, sijaitsi Tervolan van-
halla suoniittypalstalla, hieman vanhasta Visurinmökistä eteenpäin suota 
kohti. Siitä on käytetty myöhempien asukkaiden mukaan myös nimeä Räi-
sälä, joka näkyy edelleenkin kartoissa. Koski-Heikki eli oikealta nimeltään 
Heikki Koskenkangas (s. 1882) ja vaimonsa Anna Liisa (s. 1881) muutti-
vat perheineen usein, joten Heikin rakentamia mökkejä on ollut monessa 
paikassa Kituperällä, Perukalla ja muuallakin Tavastkengällä. Mökinteon 
ohella hän oli hyvä vasuntekijä. Heikin poikaa sanottiin niin ikään Koski-
Heikiksi. Vanhempi Koski-Heikki oli kämppäukkona Itämäessä. Hänen toi-
sessa silmässään oli luultavasti ollut syöpä, sillä hänen kerran hiihtäessä 
kauppaan Tavastkengälle, oli silmä pudonnut kuopastaan. ”Mutta ei se va-
littanu! Se oli sen ajan syntyjä, että se oli nähny huonompiahi aikoja”, toteaa 
Pentti Pellikka. Viimeisin Koski-Heikin mökki oli oikein nätti mökki, kun 
taas muista mökeistä ei oikein tiennyt asuttiinko niissä vai ei. Koski-Heikin 
mökissä oli verhotkin ikkunoissa. Myöhemmin mökki siirrettiin luultavasti 
Suojalaan, joka sijaitsi Perukalla Pirttilän ja Rantalan välissä.212
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Juutinen

Juutinen on Tavastkengän eteläisimmän perukan nimitys. Aiemmin sitä 
on kutsuttu myös nimellä Juutisperä. Se on ollut aikoinaan niin iso ja niin 
selvästi erillään muusta kylästä, että sitä voitaisiin pitää Tavastkengän si-
vukylänä. Vaikka Juutinen kuuluu edelleen virallisesti Tavastkenkään, 
ovat yhteydet olleet sieltä perinteisesti voimakkaammat Ahokylään päin. 
Kauppa-asiat tehtiin siellä ja lapset kulkivat Ahokylän koulussa. Juutinen 
muodosti kuitenkin oman äänestysalueensa ja siellä oli oma tanssilava ja 
urheilukenttä. Tavastkengällä Juutista on käytetty kaukaisen paikan syno-
nyyminä. Oli esimerkiksi tapana sanoa: ”Tukistettiin niin, että näky Juutis-
ten kirkolle asti.” Tavastkengältä Juutisten kautta Ahokylään kulkevaa tietä 
sanotaan Juutistentieksi.213

Juutisten suurimman kantatilan nimi on Juutistenaho, jonka nimeen 
koko kylänosan nimi perustuu. Sen nimitys on kyläläisten keskuudessa ollut 
Isotalo, koska se oli muita taloja selvästi isompi ja sijaitsi kylän korkeim-
malla paikalla. Talossa ovat asuneet 1900-luvun alkupuolelta lähtien Ko-
mulaiset. Juutistenahosta on erotettu Ahola- ja Hakala-nimiset perintöosuu-
det. Sen mailla on ollut myös mökki, Itäaho, josta on vain vähän raunioita 
jäljellä. Aholan lohkotilan mailla on Tirisenketo, jossa Yrjö Myllyniemen 
(s. 1904) mukaan on ollut ”Tirisellä kaikkeiv vanahimmija Juutistem mök-
kiä.” Asiakirjojen mukaan Matti ja Valpuri Tirisellä oli torppa Juutistenahon 
maalla 1800-luvun alussa.214

Juutisten Keskitalo on vanhemmalta nimeltään Aho, mutta nykyisin 
tämä nimitys on harvojen tuntema. Keskitalon pellolla on ollut pieni Uute-
la-niminen mökki Paavo Juutistenaholla. Yrjö Myllyniemen mukaan siitä 
oli 1900-luvun alussakin näkyvillä vain ”mökin kivveös ja peltopyöräke”.215 
Laakkosen kantatila tunnetaan nykyisin paremmin nimellä Rikkola. Talon 
entinen isäntä Iikka Piippo eli Rikko-Iikka on ollut seudun parantaja, joka 
on laittanut jäseniä paikoilleen. Rikkolasta on erotettu kaksi muuta tilaa, 
joiden nimet ovat olleet Piippo ja Uusitalo. Yksi Juutisten vanhimmista 
kantatiloista on myös Anttila, joka on nykyisin hävinnyt. 216

Lammin  tilan vanha nimitys on ollut Kiviharju, mutta nimi täytyi vaih-
taa sen itsenäistyessä kruununtorpasta, koska pitäjässä oli jo yksi samanni-
minen talo. Aluksi maanmittari oli ehdottanut tilan nimeksi Koiralampea 
läheisen lammen mukaan. Vanha isäntä ei tästä pitänyt vaan totesi: ”Mi-
nua ei ole koiraksi ennenkään sanottu!” Niinpä nimeksi tuli pelkkä Lammi. 
Koivuhuhta on vuonna 1930-luvulla Lammista erotettu perintöosuus. Sen 
virallinen nimi on Mäkelä ja Koivuhuhta on vain asukkaiden sukunimen 
mukaan annettu liikanimi. Koiralammin rannalla olevassa Koperonkorves-
sa on ollut joskus 1800-luvulla pieni mökki, Kopero, jossa on asunut Ko-
peron Elli. Mökistä on ollut pitkään näkyvissä kivijalka ja uuninrauniot.217

Yhden Juutisten hävinneen mökin nimi on Hautala, joka on saanut 
nimensä sen vierellä sijainneesta tervahaudasta. Mökki on hävinnyt jos-
kus sotien jälkeen, mutta muistitiedon mukaan siinä on asunut Keskitalon 
isännän veli Antti Myllyniemi. Sotien jälkeen Juutisten nuoret ovat käyneet 
Hautalan paikalla pelaamassa lentopalloa. Paikasta on käytetty myös nimeä 
Pikkuketo, koska paikalle oli jäänyt mökin pieni peltopyöräke.218

Naapurikylissä Juutisista on ennen aikaan kerrottu hyvin kummallisia 
tarinoita. Juutisten seutua sanottiin leikillään ”Juutisten kirkonkyläksi” tai 
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”Juutisten emäkirkoksi”, mutta tarinat eivät kerro nimitysten perimmäis-
tä syytä. Kerrotaan, että Juutisten emäkirkkoon on aikoinaan valittu papit, 
lukkarit, suntiot ynnä muu tarpeellinen ”henkilökunta”. Rikkolan talon pi-
hassa ollutta kiveä sanottiin Juutisten kirkon jalaksi. Puhuttiin, että kirkko 
oli ollut oljista tehty, ja se oli palanut pian rakentamisen jälkeen. Juutisten 
kirkonmenoista sanottiin: ”Kelloja kun soitetaan, niin tapuli ensin kaade-
taan ja sitten kapulalla luukusta kolkutellaan.” Kun kirkossa kannettiin ko-
lehti, niin vartta pidettiin edellä. Joskus 1900-luvun alkupuolella oli joku 
mies kehunut Oulun markkinoilla Amerikan matkoistaan ja kaikista mais-
ta ja kaupungeista, joissa hän oli käynyt. Kehuskeluun kyllästyneenä joku 
pyhäntänen oli lausahtanut: ”Vaan ootko käyny Juutisten kirkonkylässä?” 
Eipä ollut mies niin kummassa paikassa käynyt ja jutut tyrehtyivät siihen. 
Ahokyläläiset ovat leikillään sanoneet Juutisten urheilukenttää Kengän-
natutehdataankentäksi, koska siellä muka valmistettiin kenkiin natinaa eli 
natua. Kentällä harrastetusta urheilusta Sulo Mahosenaho (s. 1910) on ker-
tonut, että ”maalla maata mittaavat ja kartun väli kuulu piste olevan”. Kun 
”keihästä heittivät, niin kaksi kuulaa yhtä matkaa nakkaavat.”219

Tällainen siis on Tavastkengän kylä asukkaiden itsensä kertomana. 
Mutta kuinka tähän on päädytty? Seuraavaksi aloitamme kylän tarinan ai-
van alusta, kivikaudelta, josta etenemme vuosituhat, vuosisata ja vuosikym-
men kerrallaan nykyaikaa kohti. Tarina on pitkä, mutta vain sen kokonaan 
tunteva voi ymmärtää, miksi Tavastkenkä ja tavastkenkäset ovat sellaisia 
kuin ovat.

Kartta Juutisista. Piir-

tänyt Matti Leiviskä.
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eSihiStoriA

Kivikausi

Ihminen saapuu

Ensimmäiset ihmiset ovat voineet asua nykyisen Suomen alueella jo jää-
kauden varhaisten sulamisvaiheiden aikana noin 100 000 vuotta sitten, 
mutta uudelleen kasvanut mannerjää tuhosi kaikki mahdolliset jäänteet tältä 
ajalta.220 Ensimmäiset varmat merkit ihmisistä ovat pian jäätikön vetäytymi-
sen jälkeiseltä ajalta noin 10 000 vuotta sitten. Asutus levisi tänne vähitellen 
useasta suunnasta: etelästä Karjalan kannaksen kautta, idästä Äänisjärven 
seudulta. Pohjois-Suomessa asutusta saattoi tulla myös lännestä ja poh-
joisesta Jäämeren rannalta. Tällä hetkellä vanhimmat tunnetut asuinpaikat 
ovat ajalta 8400–8600 eaa. Metsästyksellä ja kalastuksella eläneet ihmiset 
näyttävät asuttaneen maan hyvin nopeasti sitä mukaa, kun mannerjää suli ja 
uutta maata paljastui sulamisvesien alta. Suurin osa nykyisestä Suomesta oli 
suuren Ancylusjärven peitossa, joten asuminen oli mahdollista vain sellai-
silla paikoilla, jotka sijaitsevat nykyisin hyvin kaukana merestä. Tavastken-
gän seudulla ensimmäiset ihmiset ovat voineet saapua noin vuodesta 7600 
eaa. lähtien, jolloin merenpinta laski nykyisen 120 metrin korkeuskäyrän 
alapuolelle. Jo tätä ennen asutusta olisi voinut olla nykyisen Itämäen ja Juu-
tisten seudulla, jossa maa vapautui veden alta jo tuhat vuotta aikaisemmin. 
Mitään merkkejä asutuksesta ei kuitenkaan toistaiseksi ole löytynyt näiltä 
seuduilta.221

Esihistoriallinen aika on Suomessa jaoteltu yleensä kivi-, prossi- ja 
rautakauteen sen mukaan, mikä on ollut ihmisten käyttämien teräaseiden 
päämateriaali. Samaa jaotusta käytetään muuallakin maailmassa, mutta näi-
den kausien ajoitukset vaihtelevat suuresti maasta ja maanosasta riippuen. 
Esimerkiksi Lähi-idässä metallit otettiin käyttöön jo silloin, kun nykyisen 
Suomen alueella elettiin vasta kivikauden alkuvaiheita. Suomessa kivikausi 
alkoi noin 8600 eaa. ja päättyi noin 1500 eaa. Kivikausi voidaan jakaa use-
ampaan alajaksoon: paleoliittiseen eli vanhempaan, mesoliittiseen eli kes-
kimmäiseen ja neoliittiseen eli nuorempaan kivikauteen. Suomen alueella 
vanhin on mesoliittinen kivikausi, joka kesti noin 8600–5000 eaa. Seuraava 
kausi eli noin 5000 eaa. alkanut neoliittinen kivikausi eroaa sitä edeltävästä 
ajasta varsinkin siinä, että silloin alettiin nykyisen Suomen alueella ensim-
mäisen kerran valmistaa saviastioita ja hiottuja kiviesineitä. Ilmeisesti myös 
maanviljely, jota muualla maailmassa pidetään neoliittisen ajan tärkeimpä-
nä tunnusmerkkinä, alkoi Suomessakin kauden loppupuolella. Koska kivi-
kausi on huikean pitkä, noin 7000 vuotta kestänyt ajanjakso, tapahtui sen 
aikana monenlaista suurempaa ja pienempää muutosta. Elinkeinot vaihtui-
vat, esineet kehittyivät ja varmasti myös uskomusmaailma muuttui moneen 
kertaan. Nämä muutokset näkyvät myös arkeologisessa aineistossa eli eri-
laisissa esineissä ja kiinteissä rakennelmissa, joita kivikauden ihmiset ovat 
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jättäneet jälkeensä.222

Tavastkengällä tai muualla Pyhännän kunnassa ei ole tehty arkeologi-
sia kaivauksia, mutta arkeologi mikA SArkkinen teki kunnan arkeologisen 
inventoinnin kesällä 1996. Sen yhteydessä alueelta löytyi 19 kiinteää mui-
naisjäännöskohdetta, joista kymmenen sijaitsi Tavastkengällä. Yhtä lukuun 
ottamatta kaikki kylän kohteet olivat kivikautisia asuinpaikkoja.223 Kiintei-
den asuinpaikkalöytöjen lisäksi kylän alueelta on paljon irtolöytöjä, jois-
ta enemmistö on erilaista kivikautista käyttöesineistöä, kuten kivikirveitä, 
talttoja ja reikäkiviä. Yksittäisen esineen löytyminen ei kerro suoraan, että 
löytöpaikalla tai edes lähialueilla olisi ollut esihistoriallista asutusta. Silti jo 
yhden esineen avulla voidaan päätellä jotain siitä, milloin ihminen on täällä 
liikkunut ja mistä he ovat tänne tulleet. Monet esinetyypit ovat tosin olleet 
käytössä vuosituhannesta toiseen ja niin laajalla alueella, ettei niiden kautta 
saada juuri minkäänlaista kiintopistettä aikaan tai paikkaan. Onneksi näiden 
yleisten esineiden lisäksi on suuri joukko esinetyyppejä, jotka ovat ominai-
sia jollekin tietylle kulttuurille ja ovat siksi ajoitettavissa ja paikannettavis-
sa. Näitä tutkimuksen kannalta tärkeitä esinetyyppejä kutsutaan kulttuurien 
johtomuodoiksi.224 Seuraavissa luvuissa käydään ensin läpi Tavastkengältä 
löytyneet kivikautiset esineet ja täältä todetut esihistorialliset asuinpaikat.

Esinelöydöt

Tavastkengän alueelta on löydetty yhteensä 64 esihistorialliselta ajalta pe-
räisin olevaa esinettä, jotka kahta lukuun ottamatta ovat kivestä valmistettu-
ja. Mistään muusta Siikajokilaakson kylästä ei ole löydetty yhtä paljon kivi-
kautisia esineitä. Koko Pyhännän kunnan löydöistä Tavastkengän esineiden 
osuus on 72 %. Tämä johtuu kivikauden aikaisista luonnonolosuhteista: Ta-
vastkengän seutu oli kivikaudella aivan meren rannikolla, toisin kuin kun-
nan muut osat, jotka olivat vapautuneet veden alta jo paljon aiemmin. Asu-
tukselle sopivia suuria sisävesiä on ollut Pyhännän alueella niukasti, lähinnä 
asuinpaikoiksi sopivat vain Pyhännänjärvi sekä Iso ja Vähä Lamujärvi. Toi-
saalta Tavastkengän löytöjen runsaus voidaan selittää osin sillä, että kunnan 
voimaperäisin maanviljelys on aina ollut täällä ja esineiden löytymiselle 
on siksi ollut suuremmat mahdollisuudet. Suuri osa esineistä on löydetty 
jo 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Siksi 
niiden löytöpaikat tunnetaan usein vain talon nimen tarkkuudella. Koska 
löytötiedot ovat tarkkuudeltaan yleensä vain muotoa ”löytyi talon pellosta” 
tai ”löytyi talon uudiskedolta”, saattaa niiden paikantaminen olla vaikeaa. 
Tavastkengän talojen peltoalat olivat kuitenkin vielä 1800- ja 1900-luku-
jen vaihteessa niin pienet, että vanhojen karttojen ja paikallistuntemuksen 
avulla olen pystynyt määrittämään löytöpaikat melko suurella varmuudella. 
Virhemarginaali on korkeintaan muutaman kymmenen metrin luokkaa.

Suurin osa Tavastkengältä löydetyistä kiviesineistä on peräisin van-
himmalta kivikaudelta eli mesoliittiselta ajalta (8600‒5000 eaa.). Tämä 
selittyy luonnollisesti sillä, että kylä sijaitsee aivan Siikajoen latvoilla, 
kaukana nykyisestä rannikosta, ja meri vetäytyi täältä jo kivikauden alku-
puolelta. Löydöissä ovat edustettuina lähes kaikki tuon ajan tärkeimmän 
kulttuurin eli Suomusjärven kulttuurin (8300‒5000 eaa.) johtomuodot, joita 
ovat alkeellinen kirves, lehdenmuotoinen liuskekärki ja suppiloreikäinen 
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pallonuija. Ainoastaan eteläsuomalainen tasataltta ei kuulu Tavastkengän 
löytöaineistoon. Näiden esineiden lisäksi olen lukenut Suomusjärven kult-
tuuriin kuuluviksi käyräselkäiset kourutaltat, joita tosin on valmistettu vielä 
myöhemmälläkin ajalla.225 

Suomusjärven kulttuurin esineet muodostavat yli viidesosan Tavast-
kengän löydöistä. Tarkkaa vertailuaineistoa ei ole saatavilla muiden Sii-
kajokilatvan kylien osalta, mutta muutamia tämän aikakauden esineitä on 
löydetty jokaisen vanhan kunnan alueelta. Enemmistö esineistä on alkeelli-
sia kirveitä ja talttoja. Kaikkein vanhimpia esinetyyppejä, keihäänkärkiä ja 
pallonuijia, on Tavastkengän lisäksi löydetty vain Kestilän Mulkuan kyläs-
tä, joka sijaitsee suunnilleen samalla korkeudella nykyisestä merenpinnasta. 
Suomusjärven kulttuurin esinelöydöt sijoittuvat pääasiassa 100–110 metrin 
korkeudelle. Rannansiirtymäkronologian mukaan ne ajoittuvat siten Ancy-
lusjärvivaiheen lopulle tai Litorinavaiheen alkuun 7500–7300 eaa. Koska 
Suomusjärven kulttuurin on todettu olevan kiinteästi yhteydessä suuriin 
vesistöihin, voidaan löytöjen olettaa liittyvän juuri tämä ajan meren ran-
nikkoon.226

Esikeraamisen ajan lopulla alkoi tyypillisten Suomusjärven kulttuu-
rin esineiden rinnalle kehittyä uudet taltta- ja kirvestyypit, joita kutsutaan 
tärkeimpien löytöalueiden mukaan pohjalaisiksi. Niiden erityisenä tunnus-
merkkinä on valmistusmateriaalina käytetty sädekiviliuske. Se on tummaa, 
yleensä lähes mustaa kiveä, joka on hapettuessaan usein muuttunut vihertä-
vän harmaaksi. Vihreässä pinnassa näkyy tavallisesti pieniä mustia augiit-
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titäpliä. Kivilajin ominaisuuksista johtuen esineet lohkottiin pystyiskentää 
eli pilstontaa käyttäen ja niistä tuli muodoltaan pitkänomaisia. Pohjalaiset 
esinetyypit säilyivät käytössä aivan kivikauden lopulle saakka ja tästä syys-
tä ne ovatkin yleisimpiä löydettyjä esineitä Pohjois-Suomessa.227 Samanlai-
nen jakauma näkyy myös Tavastkengän löydöissä, sillä kolmasosa niistä on 
selvästi pohjalaisia.

Tavastkengältä löydetyt 11 pohjalaista tasatalttaa eivät ole kovin huo-
lellisesti valmistettuja ja niissä on vielä jäljellä selviä yhtymäkohtia alkeel-
lisiin talttoihin. Pohjalaiset kourutaltat ovat hyvin harvinaisia ja Tavas-
tkengältäkin niitä on löytynyt vain yksi kappale, jota säilytetään nykyään 
Heikkilän eli Tervaskankaan kotiseutumuseossa. Pohjalaisista esinetyypeis-
tä ehkä erikoisimpia ovat tuurat. Ne ovat suuria ja kankimaisia, leveyteensä 
verrattuna pitkiä ja paksuja kiviesineitä, joista vain teräosa on hiottu. Tämä 
kivikauden suurikokoisin esinetyyppi on pohjalaisista esineistä runsaslu-
kuisin, mutta niiden esiintymisen painopiste on pohjoisessa, Tornionjoen ja 
Kemijoen alueella, jossa valmistusmateriaalina käytettyä sädekiviliusketta 
esiintyy luonnostaan kallioissa. Esinetyypin harvinaistuminen etelään päin 
siirryttäessä selittynee sillä, että tuuriin tarvittavat raakakivet ja valmiit esi-
neetkin ovat kokonsa vuoksi olleet vaikeasti kuljetettavaa kauppatavaraa. 
Niiden harvinaistuminen on havaittavissa täälläkin, sillä Tavastkengältä on 
löytynyt ainoastaan yksi tuura ja lähialueiltakin vain muutamia.228  Yksikin 
esine on silti tärkeä lisä alueen löytöihin ja osoittaa kivikauden väestöllä 
olleen yhteyksiä myös pohjoisempaan Suomeen.

Tavastkengän alueelta on löytynyt lisäksi monia typologialtaan ja ajoi-
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tukseltaan epämääräisempiä esineitä. Kappalemäärältään suurin ryhmä on 
Mika Sarkkisen inventoinnin yhteydessä löytämät kvartsiesineet ja –iskok-
set. Niiden ajoituksesta ei voida sanoa mitään varmaa, sillä kvartsia on käy-
tetty Suomessa läpi kivikauden ja osin rautakaudelle saakka. Niiden löyty-
minen on kuitenkin usein selvin merkki kiinteän esihistoriallisen asutuksen 
olemassaolosta.229 Ajoitukseltaan epämääräisiä, läpi kivikauden käytössä 
olleita tarvekaluja ovat myös erilaiset hioimet, joita kylän alueelta on löyty-
nyt kuusi kappaletta. Mäntylän ja Törmälän hioimet ovat löytyneet yhdessä 
teroitetun kiviesineen kanssa siten, että ne ovat olleet maassa päällekkäin 
aseteltuna. Ikään kuin kivikauden ihminen olisi joutunut jättämään teroi-
tustyönsä kesken ja esineet ovat unohtuneet niille sijoilleen. Ne saattaisivat 
olla myös tarkoituksella paikalle jätettyjä tai vaikkapa hautaan aseteltuja 
uhreja. Molemmat hiottavina olleet esineet olivat tyypiltään pohjalaisia, 
toinen kivikirves ja toinen tasataltta. Yksinkertaisia liuskeveitsiä on tutki-
musalueelta löytynyt kuusi kappaletta. Ajoitukseltaan nämäkin esineet ovat 
epävarmoja, sillä yksinkertaisia leikkuuvälineitä on ollut käytössä koko ki-
vikauden ajan.230

Erityisen mielenkiintoinen Tavastkengän alueelta löydetty esine on 
Siikajoen ja Pyhännänjoen yhtymäkohdan eli Joensuun läheltä vedestä nos-
tettu sulanmuotoinen muinaismela.231 Sitä ei ole ajoitettu tarkemmin, mutta 
muodoltaan se muistuttaa muita Suomesta tunnettuja kivikautisia meloja, 
joiden ajoitukset vaihtelevat tyypillisen kampakeramiikan ajalta kivikauden 
lopulle (3900‒1500 eaa.).232 Pyhännänjoki, josta mela on löydetty, on ran-
nansiirtymiskronologian perusteella voinut muotoutua jo vuoden 7000 eaa. 
tienoilla, joten melan ajoittuminen kivikautiseksi on täysin mahdollista.

Suurin osa Tavastkengän alueelta tehdyistä löydöistä on kiviesineitä 
eikä esimerkiksi keramiikkaa ole toistaiseksi tavattu lainkaan. Selvästi suu-
rimman esineryhmän muodostavat tasataltat, joiden osuus Tavastkengän 
löydöistä on noin kolmasosa. Jakauma on samanlainen muidenkin Siika-
latvan entisten kuntien löydöistä ja myös suurin osan koko Suomen ki-
viesinelöydöistä on juuri talttoja ja kirveitä.233 Tavaskengällä niiden osuutta 
voidaan siten pitää tavallisena sekä paikallisesti että koko Suomen mitta-
kaavassa. Koska lähes kaikki käyttötavarat tehtiin kivikaudella puusta, on 
näiden puun kaatamiseen ja muotoiluun käytettyjen esineiden runsas esiin-
tyminen aivan luonnollista. 

Muidenkin esineryhmien osuudet ovat suunnilleen samanlaisia kuin 
Siikalatvan kuntien alueella keskimäärin, mutta poikkeuksen tekee yksi 
esineryhmä, reikäkivet. Kaikkiaan reikäkiviä on Tavastkengän alueelta löy-
detty 11 kappaletta, jos mukaan lasketaan myös Suomusjärven kulttuurin 
esineisiin kuuluvat pallonuijat. Tämä tarkoittaa 18,5 % osuutta kaikista 
kylän esineistä. Muiden Siikalatvan kuntien löytöihin verrattuna luku on 
erikoisen suuri, sillä Kestilässä ja Piippolassa niiden osuus on vain parin 
prosentin luokkaa eikä Pulkkilasta ole löydetty reikäkiviä lainkaan. Ainoas-
taan Rantsilassa reikäkivien 12 %:n osuus löydöistä on hieman lähempänä. 
Valitettavasti vertailutietoa ei ole saatavilla Pohjois-Pohjanmaan tai koko 
Suomen löydöistä. Erilaiset reikäkivet ovat olleet yleisiä koko kivikauden 
ajan ja niitä on löydetty lähes koko Suomesta aivan pohjoisinta Lappia lu-
kuun ottamatta.234 Suuri osa niistä on tavattu vesistöjen yhteydestä ja ai-
nakin pienimpien uskotaan olevan kalastuksessa käytettyjä painokiviä tai 
verkonpainoja.235 Selittyisikö reikäkivien runsaus Tavastkengällä sillä, että 
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kalastuksella tai hylkeen pyynnillä olisi täällä ollut suurempi merkitys kuin 
muualla? Kun tarkastellaan alueen karttakuvaa, kun merenpinta oli 110 ja 
100 metrin korkeuskäyrillä, havaitaan kylän seudun olleen kalastukselle 
erittäin suotuisa. Nykyisen Keskikylän kohdalla olleeseen kapeaan meren-
lahteen laskivat nykyisen Siikajoen pääuoman lisäksi sen sivujoet Eteläjoki, 
Kuurajoki, Pyhännänjoki ja Törmäsjoki. Kalastukseen sopivia jokisuita oli 
siis useita, ja niiden lisäksi alueella oli monia saarten muodostamia kapeik-
koja, jotka oli helppo sulkea pyydyksillä. Nämä piirteet erottivat Tavast-
kengän alueen selvästi muusta Siikajokilaaksosta, josta jokisuut ja saaristot 
suurelta osin puuttuivat. Tämän perusteella voidaan olettaa, että kalastuk-
sella tai hylkeenpyynnillä oli erityisen suuri merkitys kylän kivikautisille 
asukkaille. Kivikauden Tavastkenkä oli kalastajakylä.

Esinelöydöistä päätellen Tavastkengän seutu on ollut melko voimak-
kaasti asuttu varhaisella kivikaudella. Koska suurin osa esineistä on löydet-
ty läheltä todettua kivikautista asuinpaikkaa, on syytä tarkastella löytöjen 
ja asuinpaikkojen suhdetta tarkemmin. Näin saadaan ehkä tarkempaa tietoa 
asutuksen ja löytöjen yhteydestä sekä niiden ajoittumisesta.

Asuinpaikat

Vuonna 1996 tehdyssä Pyhännän kunnan arkeologisessa inventoinnissa 
löydettiin Tavastkengältä kivikautiseen asuinpaikkaan viittaavia merkkejä 
kymmeneltä paikalta. Virallisiksi nimekseen nämä asuinpaikat saivat: Lei-
viskä, Välilä, Junno, Nokela, Perukan kansakoulu NW, Myllykoski N ja W, 
Mäntylä ja Järvenpää sekä Myllylä I ja II.236 Lisäksi tarkistettiin 20 muuta 
kivikautista löytöpaikkaa, joista ei löydetty tai pystytty havaitsemaan kiin-
teän asutuksen merkkejä. Inventoinnin tulos ei kuitenkaan ole lähellekään 
lopullinen, sillä tutkimus keskittyi lähinnä vanhojen löytöjen tarkistami-
seen. Tämäkin työ jäi erittäin puutteelliseksi, kun esimerkiksi viljelykset tai 
paksu kuloheinä estivät tarkemman tutkimuksen. Siksi uusia asuinpaikkoja 
löydetään varmasti tulevina vuosina. Seuraavaksi käydään läpi tähän men-
nessä todetut kivikautiset asuinpaikat.237

Kuurajoen pohjoispuolisella sijaitsevan Nokelan asuinpaikan löydöt 
koostuvat suurelta osin erilaisesta kvartsimateriaalista, mutta paikalta on 
löytynyt myös pohjalainen kivikirves.238 Nokelan asuinpaikka sijaitsee hy-
vin korkealla nykyisestä merenpinnasta, 122,5–125 metrin välillä, joten se 
voi olla yksi kylän vanhimmista asuinpaikoista. Kivikauden alkupuolella 
noin 7600 eaa. se on sijainnut erittäin otollisella paikalla: kapean lahden 
perällä, mereen laskevan joen suulla.

Vanhan Tervolan asuinpaikalta, josta vuoden 1996 inventoinnissa käy-
tetään nimeä Myllylä, on löydetty erityisen paljon kivikauden alkupuolen 
esinetyyppejä. Löytöihin kuuluvat pohjalainen tasataltta, käyräselkäinen 
kourutaltta, kaksi suppiloreikäistä pallonuijaa ja mahdollinen liuskeveitsi. 
Esineistön perusteella asuinpaikka on todella vanha, sillä esimerkiksi pal-
lonuijien valmistaminen loppui jo noin 7600 eaa. Myös rannansiirtymäkro-
nologian perusteella Vanhan Tervolan asuinpaikka on hieman muita Kes-
kikylän asuinpaikkoja vanhempi, sillä asutuksen merkkejä on löytynyt 110 
metrin yläpuoleltakin. Merenrannan ollessa tällä korkeudella asuinpaikka 
oli ison, merenlahteen pistävän niemen eteläkärjessä. Koska asuinpaikan 
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merkit keskittyvät 110 metrin korkeudelle, ajoittuu se suunnilleen vuoteen 
7500 eaa. Maastonmuodoista johtuen meri vetäytyi tältä korkeudelta mel-
ko nopeasti, mutta ei ollut tämänkään jälkeen kuin korkeintaan 200 metrin 
päässä asuinpaikalta. Rannikon ollessa noin 100 metrin korkeudella meren-
pinnasta asuinpaikka oli lähellä merenlahteen laskeneen Törmäsjoen suuta, 
mikä varmasti lisäsi paikan houkuttelevuutta.239 Asutus on voinut Myllylän 
asuinpaikalla jatkua yhtenäisesti ainakin välillä 7600–7300 eaa., mutta pian 
tämän jälkeen kunnolliset vesistöt alkoivat olla jo liian kaukana.

Entisen Makkolan talon mailta on löydetty neljä tasatalttaa ja liuske-
veitsi sekä muutamia kvartsilohelmia, jotka viittaavat asuinpaikkaan. Myös 
naapuritalon Moisalan pelloilta on löytynyt alkeellinen tasataltta tai kivi-
kirves. Kaikki merkit viittavat kiinteään asuinpaikkaan, mutta sen tarkka 
sijainti on vielä määrittämättä. Makkolan maihin alkujaan kuuluneiden 
Mäntylän ja Järvenpään asuinpaikoilta on löydetty useita mesoliittisen ajan 
kiviesineitä. Aivan Mäntylän torpan vierestä ovat löytyneet pohjalainen ki-
vikirves ja hiomalaaka sekä hieman alempaa, etelään viettäviltä pelloilta, 
käyräselkäinen kourutaltta. Mäntylän naapuritalon Järvenpään pelloilta on 
löytynyt mahdollisesti lehdenmuotoinen liuskekärki. Näiden itäpuolelta 
Laitalan pellosta on löytynyt alkeellinen tasataltta. Esineiden löytökorkeu-
det ovat pääasiassa 100–110 metrin välillä, mutta asuinpaikkaan viittaavaa 
kvartsia on löytynyt tämän rajan alapuoleltakin. Esineiden ja rannansiirty-
mäkronologian perusteella asutus ajoittuu vuosien 7500–7300 eaa. väliselle 
ajalle.240 

Leiviskän kivikautisen asuinpaikan löytöihin kuuluvat pieni alkeelli-
nen tasataltta sekä pohjalainen kivikirves. Inventoinnin yhteydessä paikal-
ta löydettiin mahdollisia kvartsiesineitä sekä kvartsilohelmia ja -iskoksia. 
Kaikkien esineiden löytökorkeudet ovat 100–110 metrin välillä. Merenpin-
nan ollessa 110 metrin korkeuskäyrällä Leiviskän seutu muodosti pienen 
250 metriä pitkän ja 100 leveän saaren, joka sijaitsi yli puolen kilometrin 
päässä rannikolta. Parisataa vuotta myöhemmin meri oli paennut jo sato-
jen metrien päähän asuinpaikasta. Näin ollen merenranta-asutus on ollut 
mahdollista vain parisataa vuotta vuosien 7500–7300 eaa. välillä. Myös esi-
neistö tukee tätä olettamusta. Noin viisisataa metriä lounaaseen sijaitsevalta 
Aholan löytöpaikalta on tavattu samalle aikakaudelle ajoittuva leveälehti-
nen liuskekärki ja pohjalainen tasataltta. Niiden löytökorkeudet ovat yhtä-
läiset Leiviskän asuinpaikan kanssa. Myös pohjoispuolisen Ketolan talon 
mailta kerrotaan löytyneen kivikirveen, mutta se on myöhemmin hukattu. 
Samoin on käynyt joen toisella puolella sijaitsevan Lassilan mahdolliselle 
kiviesineelle.241

Välilän asuinpaikalta on kvartsilohelmien lisäksi löytynyt todennäköi-
sesti mesoliittiselle ajalle ajoittuva korvakenuija sekä liuskeveitsi, joka on 
ajoitukseltaan epävarma. Läheisistä Näpsylän ja Kestin taloista on lisäksi 
löytynyt reikäkivi ja suppiloreikäinen pallonuija. Näiden kaikkien löytökor-
keudet ovat 100–110 metrin korkeudella nykyisestä merenpinnasta, joten 
yhdessä esinelöytöjen kanssa asuinpaikka ajoittunee ajalle 7500–7350 eaa.

Kurkelanjärven ympäristöstä on useita irtolöytöjä, mikä viittaa asuin-
paikkaan. Järven lounaispuolisilta pelloilta on löydetty kaksi kiviesinettä ja 
koillispuolelta Kurkelanmäeltä reikäkivi, tasataltta ja hioinkivi. Löytöpai-
kat ovat noin 100–110 metrin korkeudella, minkä perusteella asuinpaikka 
lienee ajalta 7500–7300 eaa. Toisaalta löytöpaikka sijaitsee pienen järven 
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rannalla, joten se on sopinut asumisen vielä meren vetäytymisen jälkeenkin.
Junnon asuinpaikan löytöjä ovat alkeellinen tasataltta, pohjalainen ki-

vikirves ja ajoitukseltaan epämääräinen liuskeveitsi. Viereisten Katajamä-
en, Anttomin ja Rahikkalan talojen löytöihin kuuluvat kaksi reikäkiveä ja 
kaksi tasatalttaa, joista ainakin toinen on pohjalainen. Lisäksi Junnon itä-
puolelta Kankaan pellosta on löydetty kolme hioinkiveä ja hieman kauem-
paa Hietalan pellosta suppiloreikäinen pallonuija. Pinoniemen vanha isäntä 
Matti Leiviskä oli joskus löytänyt reikäkiven puolikkaan talon vanhan pajan 
kohdalta, mutta tämä esine on joutunut kadoksiin.242 Kaiken kaikkiaan Jun-
non asuinpaikan ympäristöstä on löydetty 11 erilaista esinettä. Asuinpaikan 
sijaintia ei ole pystytty tarkemmin määrittelemään kvartsilöytöjen puuttu-
essa, mutta Junnon itäpuolinen pelto näyttäisi olevan tihein löytöalue ja 
siksi todennäköisin sijainti asuinpaikalle. Tälläkin asuinpaikalla suurin osa 
esineistä on löydetty 100–110 metrin väliseltä korkeusvyöhykkeeltä. Kun 
merenranta oli 110 metrin korkeudella nykyisestä merenpinnasta, Junnon 
asuinpaikka oli noin 200 x 150 metrin levyinen saari. Maastonmuodoista 
johtuen meri kuitenkin pakeni melko nopeasti ja rannan ollessa 100 metrin 
korkeudella, oli se jo 300 metrin päässä. Merenranta-asutus on siis ollut 
mahdollista vain melko lyhyen aikaa vuosien 7500–7300 eaa. välillä. Koska 
suurempia sisävesiäkään ei ole välittömässä läheisyydessä, liittyy asutus to-
dennäköisesti juuri tähän aikaan. Esinelöydötkin sopivat yhteen ajoituksen 
kanssa.

Perukan kansakoulun ja Koistilan Myllykosken asuinpaikoilta on löy-
detty useita painanteita, joista ainakin osa on tunnistettavissa asuinpainan-
teiksi.243 Korkean sijaintinsa puolesta (yli 120 m) nämä asuinpaikat voivat 
olla kylän vanhimpia, ajoittuen jopa vuoteen 7600 eaa., mutta ajoittavien 
löytöjen ja tarkemman tutkimuksen puuttuessa niiden ajoitus jää avoimeksi. 
Löydetyt asuinpainanteet viittaavat kuitenkin siihen, että asutus olisi huo-
mattavasti nuorempaa. Muualla Suomessa asuinpainanteet on liitetty vasta 
kampakeraamiseen aikaan (5000‒3200 eaa.) tai sitä nuorempaan asutuk-
seen. Kvartsilöydöt ja Koistilan pelloilta löydetyt liuskeveitset eivät sulje 
pois tätä mahdollisuutta, sillä näitä yksinkertaisia kiviesineitä käytettiin 
vielä rautakautisen metsäsaamelaiskulttuurinkin piirissä. Kirjoittaja löysi 
kesällä 2011 kvartsi-iskoksia myös Siikajoen eteläpuolelta Iikkalasta, joten 
asutusta on ilmeisesti ollut joen molemmin puolin.

Tavastkengän runsas ja monipuolinen löytöaineisto ajoittuu typolo-
gialtaan pääosin mesoliittisen ajan puoliväliin tai sitä vanhemmiksi. Löy-
dettyjen kiinteiden asuinpaikkojen sijainti tukee vanhaa ajoitusta, sillä ne 
seuraavat selvästi Itämeren vanhimman vaiheen eli Ancylusjärven aikaista 
rantaviivaa. Asuinpaikat sijaitsevat yleensä lähellä tuolloin mereen laske-
neiden jokien suita, jotka luultavasti olivat kalastuksen kannalta parhaita 
mahdollisia paikkoja. Kalastuksen suureen merkitykseen alueen väestölle 
viittaa myös erilaisten reikäkivien iso osuus alueen löydöistä. Koska kivi-
kautinen asutus on kytköksissä muinaisiin merenrantoihin, on sen ajoittami-
nen mahdollista rannansiirtymiskronologian avulla. Tavastkengän kivikau-
tinen asutus ei sijoitu tasaisesti eri-ikäisillä rantavyöhykkeillä, vaan löydöt 
painottuvat selvästi tietyille aluille. Tärkeimmät syyt jakaumalle löytyvät 
maastonmuodoista ja rannansiirtymisen nopeudesta eri aikoina. Maanko-
hoaminen ei nimittäin ole edennyt tasaisesti, vaan se oli kivikauden alussa 
paljon nopeampaa kuin myöhemmin, ja sen vauhti hidastui huomattavasti 
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jo aikakauden puolivälissä.244 
Tavastkengän varhaisimmat asuinpaikat voivat ajoittua vuoteen 7600 

eaa., jolloin Ancylusjärven rannat olivat noin 120 metrin korkeudella ny-
kyisestä merenpinnasta. Tällöin maankohoaminen oli erittäin nopeaa, joten 
Ancylusjärven ranta laski 120 metrin korkeudelta 110 metriin ainoastaan 
sadassa vuodessa. Koska Tavastkengän maasto on tällä korkeusvälillä mel-
ko loivapiirteistä, siirtyi ranta paikasta riippuen 0,5‒1 kilometrin päähän 
aikaisemmasta. Siirtymä oli keskimäärin 5‒10 metriä vuosittain, joten ko-
vin pitkäaikaisia asuinpaikkoja ei päässyt syntymään. Toisaalta rantaviivaa 
oli tuolloin paljon enemmän kuin myöhemmällä ajalla, joten mahdollinen 
asutus oli harvemmassa. 

Kivikauden edetessä maankohoaminen hidastui ja Ancylusjärven pin-
nan lasku nykyiseltä 110 metrin korkeuskäyrältä 100 metriin kesti lähes 200 
vuotta. Koska maastonmuodot ovat tällä korkeusvälillä paljon jyrkemmät, 
ei ranta enää paennut yhtä nopeasti kuin aiemmin. Siirtymä oli keskimäärin 
vain sadan metrin luokkaa parinsadan vuoden aikana. Kun etäisyys ran-
nikkoon ei enää muuttunut nopeasti, tuli asutuksesta entistä pysyvämpää. 
Suurin osa Tavastkengän esinelöydöistä ja todetuista kivikautisista asuin-
paikoista sijoittuukin tälle melko kapealle kaistaleelle, joka sijaitsee juuri 
100–110 metrin korkeudelle nykyisen merenpinnan yläpuolella. Tämä asu-
tus voidaan ajoittaa karkeasti aikavälille 7500‒7300 eaa.

Vuoden 7300 eaa. jälkeen maankohoaminen hidastui entisestään ja Ta-
vastkengän viimeisin, Litorinameren aikainen rantavaihe (100‒95 m) kesti 
jo yli 300 vuotta. Viimeinen kunnollinen rannikkovyöhyke lienee ollut noin 
97,5 metrin korkeudella, sillä sen alapuolella maa on jo niin alavaa, ettei 
suurempaa vesistöallasta voinut enää syntyä. Pysyvällä merenranta-asutuk-
selle otolliset olosuhteet päättyivät Tavastkengällä siis hieman ennen vuotta 
7000 eaa. Jäljelle jääneet sisävedet eivät näytä kivikauden ihmisille riittä-
neen, sillä niiden rannoilla asutuksen merkkejä ei ole tavattu, Kurkelanjär-
veä lukuunottamatta. Ilmeisesti suuri osa kalastuksella eläneestä väestöstä 
siirtyi pakenevan rannikon mukana uusille alueille, ensin Hyvölänrannalle, 
sitten Kestilään ja vähitellen aina vain lähemmäs nykyistä rannikkoa.

Esihistoriallisen asutuksen jatkuminen Tavastkengällä sisävesien ran-
noilla on mahdollista, mutta nykyisten löytöjen perusteella sitä ei näytä 
olleen, tai se oli hyvin vähäistä aikaisempaan verrattuna. Ainoa mahdolli-
sesti nuorempaan kivikauteen liittyvä esine voisi olla Välilän talon pellosta 
löytynyt korvakenuija, joka on Pohjois-Suomessa hyvin harvinainen esine-
tyyppi. Niitä tunnetaan täältä ainoastaan viisi kappaletta. Välilän nuija on 
kooltaan melko jykevä, hieman kirvestä muistuttava ja sen keskellä olevan 
reiän molemmilla puolilla on muotoiltu esinetyypille tunnusomaiset pyö-
reät ulokkeet. Pahasti rapautuneen esineen toisella kyljellä on nähtävissä 
kuusenhavua muistuttavaa piirtokoristelua, jota tavataan muun muassa Suo-
musjärven kulttuurin esineissä, esimerkiksi pallonuijissa. Korvakenuijien 
uskotaan kehittyneen jo mesoliittisella ajalla, mutta niiden valmistuksen 
pääpaino on kampakeraamisen kulttuurin ajalla (5000–3400 eaa.).245 Vä-
lilän korvakenuija voi siis olla todiste kivikautisen asutuksen jatkumisesta 
Tavastkengällä vielä meren vetäytymisen jälkeen. Löytöpaikan ympäristös-
tä kannattaisikin etsiä kampakeraamiikan palasia, jotka muistuttavat ulko-
näöltään hieman näkkileipää. Ennen keramiikan tai uusien ajoittavien ki-
viesineiden löytymistä Tavastkengän kivikautista asutusta täytyy kuitenkin 
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pitää lähes puhtaasti mesoliittisena, vuosille 7600–7000 eaa. ajoittuvana.
Millaisissa oloissa tämän ajan ”tavastkenkäset” asuivat? Asunnot oli-

vat luultavasti vielä kivikauden alkupuolella kevyrakenteisia kotia, mutta jo 
kivikauden puolivälistä on muualla Suomessa merkkejä talomaisista raken-
nelmista. Varsinaisia salvettuja hirsitaloja opittiin rakentamaan vasta rau-
takaudella. Koska Tavastkengän kivikautinen asutus painottuu kivikauden 
alkuun, asuttiin täällä todennäköisesti tuohella, eläinten taljoilla tai oljilla 
katetuissa kodissa, joiden keskellä oli tulisija. Asuinpaikat sijaitsivat lähel-
lä vesistöä kahdesta syystä. Rannoilla oli luonnostaan avonaisia paikkoja, 
joihin voitiin asettua ilman suurempaa raivaustyötä. (Puiden kaataminen ki-
vikirveillä oli äärimmäisen työlästä.) Toisaalta juomavesi oli helposti saata-
villa, ainakin Ancylusjärven aikana. Kun vesistö myöhemmin muuttui suo-
laiseksi Litorinamereksi, oli asunnon sijanti jokisuussa entistä tärkeämpää. 
Suosittuja olivat etenkin loivasti etelään viettävä rannat, joiden maaperä oli 
nopeasti kuivuvaa hiekkaa. Samat paikat ovat olleet suosittuja historiallisel-
la ajallakin, joten kivikautiset asuinpaikat sijaitsevat Tavastkengällä aivan 
nykyisen asutuksen tuntumassa. Esineistä päätellen kivikauden ”tavastken-
käset” olivat kalastajia, mutta todennäköisesti he myös metsästivät riistaa ja 
keräsivät kaikkia mahdollisia luonnon antimia.246

Rautakausi

Jatkuiko asutus?

Kivikauden jälkeiseltä ajalta tiedot Tavastkengän esihistoriasta ovat hyvin 
vähäisiä. Asutus saattoi jatkua katkeamatta sisävesien rannoilla, mutta täs-
tä ei ole vankkoja todisteita. Alueelta on vain vähän rautakautisia löytöjä, 
kuten Pohjois-Suomesta yleensäkin. Varhaismetallikauteen (1500/1250 eaa. 
‒ 300 jaa.) liittyviä löytöjä ei ole lainkaan, mutta varsinaisen rautakauden 
(300‒1150/1300 jaa.) löytöjä on muutamia. Koivulan talon pellosta löyty-
nyt silmäkirves ajoittuu välille 600‒800 jaa. Hieman myöhemmälle ajalle 
(900‒1100-luvulle) ajoittuu Pyhännän Leiviskän maalta löytynyt hevosen-
kengän muotoinen pronssisolki.247 Rautakautisia asuinpaikkoja ei tällä het-
kellä tunneta, mutta Lohipuron pyyntikuoppajärjestelmä on todennäköisesti 
rautakautinen ja se edellyttänee myös kiinteää asutusta. Joitakin vihjeitä 
Tavastkengän rautakaudesta voidaan saada tarkastelemalla kehitystä lähi-
alueilla ja muualla Suomessa.248

Eteläisessä Suomessa esihistoriallisen ajan asutus näyttäisi jatkuvasti 
voimistuneen kivikaudelta lähtien, vaikka väestön määrä, kulttuuri ja kieli 
vaihtelivatkin aikakaudesta toiseen. Rautakauden loppupuoliskolle (noin 
600‒800 jaa.) tultaessa voimakkaimmat asutuskeskukset löytyivät Lou-
nais-Suomen rannikolta sekä Kokemäenjokilaakson ja Vanajaveden ympä-
ristöstä. Kun nämä alueet vähitellen erkanivat kieleltään ja kulttuuriltaan 
toisistaan, alettiin niitä kutsua eri nimillä: sisämaan asutusta Hämeeksi ja 
sen asukkaita hämäläisiksi, rannikon asukkaita taas suomalaisiksi ja heidän 
asuinaluettaan Suomeksi. Myöhempi Satakunta on näiden kahden kulttuu-
rialueen sulautuma, joka yläosaltaan oli pitkälti hämäläinen ja alaosaltaan 
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suomalainen. Tässä vaiheessa myös Kyrönjokilaakso Etelä-Pohjanmaalla 
muodosti oman voimakkaan asutuskeskuksensa, joka kuitenkin surkastui 
ja mahdollisesti autioitui 800-luvulla. Hämeessä asutus sitä vastoin laajeni 
molemmin puolin Päijännettä, ja hämäläisten vaikutuksesta Karjalaan, Laa-
tokan länsi- ja luoteisrannalle, ja Savoon nykyisen Mikkelin seudulle alkoi 
kehittyä oma talonpoikainen kulttuurinsa 600- ja 800-luvulla.249

Perinteisen käsityksen mukaan Pohjois-Suomi olisi ollut rautakaudella 
lähes asumatonta seutua, mutta nykyisin useat tutkijat ovat jo sillä kannal-
la, että ainakin tietyt osat Pohjois-Suomea ovat olleet jatkuvasti asuttuna 
esihistorialliselta ajalta lähtien.250 Monet arkeologiset löydöt, kuten Pohjan-
maan rannikon ja Kainuun kalmistot, tukevat tätä teoriaa ja todisteita löytyy 
jatkuvasti lisää. Tällä hetkellä näyttääkin vahvasti siltä, että aiempi aukko 
Pohjois-Suomen asutuksessa on johtunut vain tutkimuksen puutteesta. Tut-
kimustyön laajentuessa on uusia todisteita vanhasta asutuksesta löytynyt 
lähes kaikkialta, rannikon jokisuilta Kainuun sisävesille saakka.251 

Tavastkengän ja koko Siikajokilaakson kehitys lienee yhteneväinen 
muun Pohjois-Pohjanmaan kanssa. Vaikka alueelta on verraten vähän rau-
takautisia esinelöytöjä, eikä täältä toistaiseksi tunneta tuon ajan asuinpaik-
koja, niin läheltä tehdyt löydöt, esimerkiksi Vihannin ja Vaalan rautakauti-
set asuinpaikat, viittaavat rautakautisen asutuksen olemassaoloon. Raahen 
Tervakankaan kaivausten yhteydessä löydettiin jopa vuosille 200‒600 jaa. 
ajoittuvia siitepölyjäämiä, mikä viitaa maanviljelyyn.252 Siikajoen Ylipääs-
tä tehtyjen löytöjen perusteella jokisuussa on voinut olla maanviljelyyn ja 
karjanhoitoon perustavaa pysyvää asutusta jo sydänkeskiajalla (1000–1300 
jaa.). Muutamien jokisuusta sekä jokilatvoilta löydettyjen esineiden perus-
teella asutus voitaisiin ajoittaa paljon vanhemmaksikin, jopa 600–800-lu-
vuille periytyväksi.253 Se voisi liittyä kyöSti julkun ja monien muiden 
tutkijoiden hahmottelemaan Perämeren rannikon rautakautiseen kainulais-
asutukseen, jota pidetään alkuperältään lähinnä hämäläisenä.254 Vähäisen 
arkeologisen löytömateriaalin pohjalta ei kuitenkaan voida vetää näin pit-
källe meneviä johtopäätöksiä vaan tueksi tarvittaisiin lisää todisteita. Yksi 
mahdollinen todistusaineisto saattaisi löytyä Tavastkengän kaakkoisosasta, 
Salmijärven alueelta.

Lohipuron pyyntikuopat

Lohipuron pyyntikuoppa-alue sijaitsee Tavastkengän kaakkoisosassa, aivan 
Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Pohjois-Savon maakuntarajojen risteyk-
sessä. Kylän keskustasta sinne on linnuntietä matkaa noin 23 kilometriä 
ja Pyhännän kirkolta noin 25 kilometriä. Pyyntikuopat sijaitsevat soiden 
ympäröimällä, kaakko–luode-suuntaisella Salmijärvenkankaalla. Niiden 
länsipuolitse virtaava Lohipuro ja siihen liittyvät pienet lammet halkaisevat 
harjun tällä kohden kahteen osaan. Harjanteen molemmin puolin on useita 
ojitettuja ja ojittamattomia soita. Harju on osa pitkää Suomenselän harjan-
netta, joka jatkuu melko yhtenäisenä sekä pohjoista että etelää kohden. Sen 
lounaispuolella on samankaltainen, mutta maastoltaan rikkonaisempi Ah-
venjärven-Valkeiskankaan-harju. Nämä kaksi yhdistyvät Vieremän puolella 
Linnalankankaaksi, joka jatkuu edelleen etelää kohti.255

Lohipuro saa alkunsa Ison Lohilammen kaakkoiskulmasta, josta se vir-
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taa etelää kohti. Kuopat sijoittuvat luode–kaakko-suuntaisen puron itäpuo-
liselle kankaalle, pääsääntöisesti alle 100 metrin etäisyydellä puron jyrkäs-
tä rantavallista. Pohjoisimmat kuopat löytyvät puron itäpuolelta, noin 175 
metrin päästä Lohilammen etelärannasta. Siitä kuoppajonot jatkuvat etelää 
kohti. Ainoastaan Pienen Lohilammen kohdalla etäisyys purosta on sataa 
metriä suurempi. Pyyntikuoppajonojen sijoittaminen jokivarsiin, yleensä 
niiden suuntaiseksi ketjuksi, on hyvin yleistä. Usein ne on pyritty sijoitta-
maan kulkureittien ”pullonkauloihin”, kuten vesistöjen ylityspaikkoihin ja 
erilaisiin kapeikkoihin.256

Arkeologia Mika Sarkkinen teki Lohipuron alueelle ensimmäisen tar-
kistuskäynnin vuonna 1994 ja kaksi vuotta myöhemmin hän inventoi sen 
tarkemmin osana Pohjois-Pohjanmaan kiinteiden muinaisjäännösten inven-
tointia.257 Keväällä 2009 kirjoittaja inventoi yhdessä Esa Haatajan ja Ville 
Impiön kanssa alueen uudestaan GPS-paikanninta apuna käyttäen. Tutki-
muksen aikana saimme tiedot 93 kuopasta, joista 25 oli tuhoutunut metsän 
äestyksessä. Tiedossa olleen alueen lisäksi kiersimme molempina päivinä 
laajalti myös ympäröiviä kankaita, mutta niiltä emme havainneet minkään-
laisia kuoppajäänteitä. Pyyntikuoppa-alue vaikuttaa siten hyvin selvärajai-
selta ja paikka tarkkaan valitulta.

Lohipuron pyyntikuopat ovat muodoltaan pyöreitä, halkaisijaltaan 
enimmäkseen yli 3,5 metriä ja syvyydeltään puolesta metristä metriin. Al-
kujaan paljon suuremmat kuopat ovat aikojen saatossa sortuneet, jolloin ne 
ovat mataloituneet mutta samalla leventyneet. Ominaisuuksiltaan ne sopi-
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vat hyvin yhteen niiden tietojen kanssa, joita on saatu talteen itälappalais-
ten pyyntikuopista. Lapissa ensisijainen tyyppi on ollut suurehko, hiekka-
maahan kaivettu, pyöreähkö tai soikea hauta. Halkaisijaltaan ne ovat olleet 
2,5–4  m väliltä ja syvyydeltään noin 2 metrisiä. Pyyntikuoppajärjestelmistä 
väitöskirjansa tehnyt mArkku korteniemi katsoo niiden heijastavan alkupe-
räisen saamelaiskulttuurin pyyntimenetelmiä.258

Lohipuron kuoppajäänteet ovat ominaisuuksiensa perusteella selväs-
ti luokiteltavissa pyyntikuopiksi, jotka yhdessä muodostavat melko suuren 
pyyntikuoppajärjestelmän. Kuoppien koon ja sijoittumisen avulla voidaan 
selvittää myös pyynnin kohde: metsäpeura (Rangifer tarandus fennicus). 
Sen puolesta puhuvat monet muutkin tekijät, esimerkiksi alueen soveltu-
vuus peuran elinympäristöksi. Suomenselän alue, missä Lohipurokin sijait-
see, on vanhastaan tunnettu tärkeänä metsäpeuran esiintymisalueena. Nii-
den kanta säilyi täällä pitkään suhteellisen vahvana, sillä vielä 1880-luvulla 
Tavastkengällä ja Vuolijoen Saaresmäessä kerrotaan liikkuneen 10–20 peu-
ran laumoja.259 Metsäpeuran pyynnin kannalta on olennaista, että peurapo-
pulaatiot siirtyivät talvi- ja kesälaidunten välillä sukupolvesta toiseen aina 
samaa reittiä pitkin. Juuri tämä mahdollistaa suurten pyyntikuoppajärjestel-
mien rakentamisen. Minkään muun eläimen, esimerkiksi hirven, pyynnissä 
tällaisen järjestelmän rakentaminen ei ollut järkevää.260 Niinpä Lohipuron 
pyyntikuopat voidaan epäilemättä liittää juuri metsäpeuran pyyntiin.

Lohipuron pyyntikuopat ovat hyvin vanhoja. Metsän äestyksessä tu-
houtuneita kuoppia lukuun ottamatta ne ovat kaikki paksun sammal- ja 
jäkäläkerroksen peittämiä. Kairanäytteessä on paljain silmin erotettavissa 
selvä podsolimaannos, mikä tarkoittaa niiden olevan iältään vähintään 1000 
vuotta.261 Ajoittavien löytöjen ja kaivausten puuttuessa Lohipuron pyynti-
kuoppien tarkka ikääminen on kuitenkin mahdotonta. Yksi ajoittava esine 
voisi olla rautainen nuolenkärki, joka on saamani suullisen tiedonannon 
mukaan löytynyt pyyntikuoppien läheisyydestä, syvälle vanhaan keloon 
uponneena. En kuitenkaan ole saanut tätä löytöä lähempään tarkasteluun.262

Paikallinen tai lähialueiden perimätieto ei juuri tunne peuraa saaliseläi-
menä, eikä varsinkaan sen pyyntiä kuoppajärjestelmillä. Lohipuron pyynti-
kuopat olivat paikallisille tuntemattomia aivan nykyaikoihin saakka, vaikka 
alue on ollut käytössä erä- ja niittyalueena vuosisatojen ajan. Esimerkiksi 
alueen eteläpäässä, Heinälammella, on ollut niittypirtti, jonka jäännökset 
löysimme inventoinnin yhteydessä.263 Lähialueilta on jonkin verran vanhaa 
perimätietoa peurojen pyynnistä ja jopa pyyntikuopista. Rantsilan kappalai-
nen Christfrid Ganander kertoo vuonna 1783 ilmestyneessä artikkelissaan 
Siikajokilaakson lappalaisjäänteistä ja mainitsee samalla jättiläistenhaudat 
tai lapinhaudat, joita hänen mukaansa löytyi monelta jäkälän peittämiltä 
hiekkakankaankaalta. Tällaisina paikkoina Ganander mainitsee muun mu-
assa Kestilän ja Tavastkengän välissä sijaitsevan Isonkankaan ja Sorvon-
kankaan. Hän ei yhdistä niitä peuran pyyntiin vaan nimen mukaisesti lap-
palaisten hautapaikkoihin. Ganander kuitenkin mainitsee peurojen syövän 
samaisilla kankailla olevaa jäkälää.264 

Gananderin aikoihin pyyntikuoppien alkuperäinen tarkoitus oli näillä 
seuduin jo unohdettu. Peurojen metsästyksestä on mainintoja Paavolasta 
vielä 1600-luvulta, mutta siellä pyyntitapa oli keväthangilla harjoitettua 
ajopyyntiä.265 Muuallakin Suomessa suurten kuoppajärjestelmien uskotaan 
jääneen pois käytöstä jo varhain. Esimerkiksi Lapissa saamelaiset luopuivat 
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tavasta vähitellen 1500-luvun aikana ja siirtyivät pääosin muihin pyyntime-
netelmiin viimeistään 1600-luvun vaihteessa. Jonkin verran kuoppapyyntiä 
harjoitettiin vielä tämän jälkeenkin, mutta huomattavasti pienemmässä mit-
takaavassa.266 Pyhännän seudulta tavan voidaan olettaa hävinneen jo huo-
mattavasti aikaisemmin. 

Ainoa kooltaan Lohipuroon verrattava kuoppakohde Siikajokilaak-
sossa on Siikajoen Ylipään Papinkangas, josta on inventoitu noin sadan 
kuoppajäänteen kokonaisuus. Nykyisin sitä ei kuitenkaan pidetä pyyntiä 
varten rakennettuna.267 Muutenkin rannikkoalueen kuoppakohteet näyttä-
vät pääsääntöisesti poikkeavan Lohipuron laajasta pyyntikuoppa-alueesta. 
Sen sijaan sisämaasta, erityisesti Kainuusta, tunnetaan enemmän vastaa-
vanlaisia järjestelmiä.268 Sieltä tunnetaan myös muutamia erittäin vanhoik-
si ajoitettuja pyyntikuoppia, esimerkiksi yksi Hyrynsalmen Nuoliharjun 
pyyntikuopista on ajoitettu varhaismesoliittiseksi eli vuosille 8000–7700 
eaa.269 Suurin osa Suomen pyyntikuoppajärjestelmistä näyttäisi kuitenkin 
ajoittuvan metallikautisiksi.270 Tällaisen ajoituksen olisin valmis antamaan 
Lohipuron kohteillekin, vaikka nykyisten todisteiden pohjalta se ei aukotto-
masti onnistukaan. Mahdollinen on myös laajempi käyttöjakso, sillä Lapis-
ta on esimerkkejä pyyntikuoppajärjestelmistä, jotka ovat säilyneet käytössä 
vuosituhannesta toiseen.271 Tavastkengällä paikallisen peurapopulaation 
elinympäristö on maankohoamisen puolesta voinut syntyä jo 10 000 vuotta 
sitten ja säilyä siitä lähtien samanlaisena.272 

Pohjois-Suomen pyyntikuoppajärjestelmiä laajasti tutkinut Markku 
Korteniemi pitää peuran hautapyyntiä leimallisesti metsäsaamelaiseen kult-
tuuriin kuuluvana piirteenä.273 Tälle on monia perusteita, joita ei ole tässä 
yhteydessä järkevää käydä tarkemmin läpi.274 Massiivisen pyyntikuoppa-
järjestelmän rakentaminen ja ylläpitäminen on joka tapauksessa edellyttä-
nyt metsäpeurojen esiintymisen lisäksi kiinteää asutusta lähiseudulla, sillä 
pitkät kuljetusmatkat eivät ole tule kysymykseen suurten lihamäärien koh-
dalla. Paljon puhuttu kaukonautinta lienee mahdollista vain turkiseläinten 
pyynnin osalta.

Lohipuron pyyntikuoppien liittäminen metsäsaamelaiseen kulttuuriin 
edellyttää kyseisen väestön asumista lähialueella. Tämä ei ole ristiriidassa 
nykyisten asutushistoriallisten käsitysten kanssa, sillä monien todisteiden 
perusteella saamelaisalueen on ulottunut huomattavasti Pyhäntää eteläm-
mäksikin, aina Satakuntaan ja Karjalaan saakka.275 Edesmennyt emeritus-
professori Kyösti Julku piti Oulujärven ympäristöä jopa erityisen voimak-
kaana saamelaiskeskuksena. Nimistön osalta tälle hypoteesille on paljon 
todisteita, vaikka asiakirjatiedot ja niin sanotut lappalaismuistot ovat vä-
häisiä.276 Tavastkengän osalta mahdollista saamelaisnimistöä käsitellään 
toisaalla tässä kirjassa. 

Jos pyyntikuoppien rakentajat olivat paikallista väestöä, niin missä he 
olisivat voineet asua? Tunnetut esihistorialliset asuinpaikat liittyvät pääosin 
vanhempaan kivikauteen, mutta nuoremmastakin asutuksesta on joitakin 
merkkejä. Tällaisia ovat etenkin asuinpainanteiksi tulkitut jäännökset. Lo-
hipuroa lähimpänä sijaitsevat asuinpainanteet ovat sieltä noin 15 kilometrin 
luoteeseen, Koistilan Myllykosken rantamilla. Niiden luota löydettiin vuo-
den 1996 inventoinnissa kvartsi-iskoksia, palanutta kiveä ja likaantunutta 
maata. Läheisen Koistilan talon pellosta on aikoinaan löydetty kaksi liuske-
veistä. Kahden kilometrin päässä Myllykoskesta on toinen asuinpainantei-
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den ryhmä, josta on niin ikään löydetty kvartsia ja likamaata.277 Huomatta-
vaa on, että muualta Suomesta on pyyntikuoppakohteiden läheltä löydetty 
asuinpainanteita ja kodanpohjia.278 

Aiemmin mainittujen rautakautisten esinelöytöjen perusteella alueella 
on ollut jonkinlaista ihmistoimintaa vuosien 600‒1000 välisenä aikana ja 
on hyvin mahdollista, että löydöt liittyvät pyyntikuoppien rakentajiin. Ny-
kyisten tietojen perusteella tällainen johtopäätös on kuitenkin hyvin hataral-
la pohjalla. Enemmän tutkimusta tarvittaisiin, jotta nämä löydöt voitaisiin 
yhdistää edellä mainittuihin asuinpaikkoihin ja asuinpaikat edelleen pyyn-
tikuopat rakentaneisiin metsäsaamelaisiin. Lisää todisteita Tavastkengän 
rautakauden liikkujista voidaan saada etenkin paikannimistön avulla.

Paikannimien kertomaa

Tavastkengän rautakautisen tai keskiaikaisen asutuksen todentaminen on 
historiantutkimuksen menetelmin vaikeaa, sillä yhtenäiset asiakirjalähteet 
alkavat Pohjois-Suomessa vasta vuodesta 1543.280 Niiden avulla voidaan 
tehdä vain epäsuoria päätelmiä asutuksen varhaisvaiheista. Koska arkeo-
logisia tutkimuksia on tehty alueella vähän, jäävät ainoaksi kattavaksi läh-
teeksi paikannimet, joiden avulla voidaan tehdä päätelmiä alueen varhais-
historiasta eli ajasta ennen vanhimpia asiakirjalähteitä. Tunnetun sanonnan 
mukaan paikannimet ovat paikan muisti. Niissä voi säilyä tietoja satojen, 
jopa tuhansien vuosien takaisista tapahtumista, ihmisistä ja ilmiöistä. Pai-
kannimien avulla voidaan selvittää muun muassa alueen elinkeinojen histo-
riaa mutta myös asutushistoriaa. Tämä perustuu kahteen tekijään. Pääsääntö 
on, että alueelle muuttanut uusi väestö tuo mukanaan myös uusia paikan-
nimiä. Jos voidaan havaita nimiyhtäläisyyksiä kahden eri alueen välillä, on 
niillä todennäköisesti jonkinlainen väestöllinen yhteys. Yhden tai kahden 
yhteisen nimen löytäminen ei kuitenkaan riitä, vaan nimiä on oltava usei-
ta ja vastineita on etsittävä koko Suomen alueelta. Toisaalta alueelta voi 
löytyä nykyiseen väestöön nähden vieraskielisiä paikannimiä, esimerkiksi 
saamelaisia tai ruotsalaisia, jotka viittaavat suoraan toisen väestöryhmän 
asumiseen alueella. Seuraavissa luvuissa käyn läpi Tavastkengän keskeisin 
luontonimistön ja sen antamat viitteet kylän varhaisesta asutushistoriasta.279

Jälkiä saamelaisista

Sisä-Suomen saamelainen kantaväestö on ollut suomalaisen historiantutki-
muksen perusoletuksena jo vuosisatojen ajan. Alkuun se oli lähestulkoon 
pelkkiin kansantarinoihin perustuva oletus, mutta vähitellen sen tueksi 
on kertynyt aineistoa sekä paikannimien, arkeologisten löytöjen että his-
toriallisten tietojen pohjalta.281 Vanhat asiakirjatiedotkin ovat muutamissa 
tapauksissa viitanneet saamelaiseen tai vanhan nimityksen mukaan lappa-
laiseen asutukseen Pohjanmaan jokien latvoilla.282 Monissa tutkimuksissa 
Oulujärven seutua on pidetty jopa erittäin voimakkaana saamelaiskeskuk-
sena. Tälle on esitetty nimistön osalta melko paljon todisteita, mutta asia-
kirjoissa tiedot ovat vähäisiä. Perimätiedossa saamelaisten asuinpaikoiksi 
on mainittu muun muassa Neittävänjoen lampien tienoot, Rokuanvaara, Ni-
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misjärvi, Manamansalo, Käkilahti sekä Saaresmäki ja -järvi, jotka tulevat 
lähelle Siikajoen alkulähteitä.283 Samanlaisia hajatietoja on kertynyt myös 
Savosta, jossa kuStAA vilkunA on määritellyt paikannimistön perusteella 
useita metsälappalaisten talvikylien paikkoja.284 Seuraavaksi käyn läpi Ta-
vastkengältä löytämäni saamelaisperäiset nimet, jotka viittaisivat saamelai-
sen asutuspohjan olleen tosiasia täälläkin.

Suomalaiset ovat vanhastaan käyttäneet saamelaisista nimitystä lappa-
lainen. Nimitys on viitannut nimenomaan saamea puhuneeseen ja erätalou-
dessa eläneeseen sisämaan väestöön. Paikoin tunnettu yleistävä merkitys 
’syrjäseudun asukas’ on myöhäissyntyinen.285 Lapin-nimiä on Tavastkengäl-
lä kaksi: Lapinahde (Lapin achdet 1783, niitty) ja Lapinkangas. Läheisessä 
Lamun kylässä on lisäksi Lapin talo, jonka ensimmäinen tunnettu isäntä 
oli Pekka Lappalainen (Per Lappalain 1557). Samalta suunnalta löytyvät 
paikannimet Lapin Salmi ja Lapin aho 1783.286

Martimo-nimiä esiintyy melko suppealla alueella Perämeren ympäris-
tössä. Tavastkengällä Salmijärven alueella on kaksi lampea nimiltään Suuri 
ja Pieni Martimo.287 Jouko Vahtola on pitänyt Martimo-nimiä saamelaispe-
räisinä. Mahdollinen kantasana voisi olla ruotsin saamessa esiintyvä mar’te 
’näätä’. Toinen mahdollisuus voisi olla laajemmin pohjoissaamessa tunnet-
tu sana márrat ’tulvia’.288 

Ilmeisesti hyvin vanha Naamanka-nimipesye sijaitsee Tavastkengän 
itäosassa, entisen Vuolijoen kunnan rajalla, jossa ovat Naamankajärvi, 
-kangas, -neva ja –puro. Nimien pohjalla on arveltu olevan saamen kielen 
sanan, joka pohjoissaamessa esiintyy muodossa námmi ja inarinsaamessa 
näämi. Merkitykseltään se on ’poron sarvia niiden kasvuaikana peittävä 
karvainen nahka’. Sana on lainautunut ainakin peräpohjolan suomalais-
murteisiin muodossa naama. Useimmat Suomen Naamanka-nimet liittyvät 
vesistöihin, mitä on pidetty nimen etymologian kannalta vaikeasti selitettä-
vissä.289 Todellisuudessa rinnastus on hyvin luonteva: villipeurat nimittäin 
hankaavat sarviaan peittävän nahan pois syksyllä ja syystalvella eli samaan 
aikaan, kun ne siirtyvät talvehtimaan jäätyneille järvenselille. Alkutalvesta 
peurojen suosimien järvien rannoilla ja jäällä on voinut olla paljon sarvista 
irronneita nahkoja eli naamoja. Tämä selitys sopii hyvin siihen perimätie-
toon, jonka mukaan peuroja on viimeksi metsästetty Tavastkengällä juuri 
Naamanganjärven luona.290

Pessari-nimiä esiintyy Iso Lamujärvellä Pessarinlahden ja –nevan 
(Pessarin Niemi 1783) ja niistä johdetussa talonnimessä Pessari. Myös 
Vähä Lamujärven kupeessa on Pessarinkangas sekä Tavastkengällä pienen 
joenrantaniityn nimenä Pessari 1783. Ainoat täydelliset vastineet näille ni-
mille löytyvät Kuusamosta, jossa ovat Pessarinvaara, -saari, -puro ja -aho. 
Pessa-nimiä on hieman laajemmalti: Torniossa Pessajoki ja –koski sekä 
Pessan talo, Ylitorniossa Pessajoki, -koski, -laki,  -lompolo ja -niva. Lisäksi 
Kymenlaaksossa Kouvolassa on talo nimeltä Pessa ja ilmeisesti siitä joh-
detut Pessankoski ja -lahti.291 Lapissa Pessa-nimet on yleensä selitetty saa-
men kielen sanoilla pässe, piesse ’pesä’ tai pies’se, päs’se ’tuohi’.292 Näistä 
ensimmäinen tuntuisi vesistöihin liitettynä luonnollisemmalta, jolloin se 
viittaisi paikalla olleisiin linnun tai muiden eläinten pesiin. Toisaalta on ole-
massa myös ortodoksiperäinen etunimi Pessa (< ven. Peša < Petr, Pjotr),293 
johon ainakin Kymenlaakson Pessa perustunee.

Kurra-nimiä esiintyy Suomessa kahdella alueella: toisaalta Siikajoki-
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laaksossa ja sen lähialueilla, mutta toisaalta myös Jämsässä. Kaikkien nii-
den pohjalla lienee saamenkielen sana gurra ’kapea laakso’.294 Paikalliset 
maastonmuodot tukevat tätä teoriaa, sillä jokaiseen Kurra-nimeen liittyy 
jonkinlainen pitkä ja kapea vesistö tai muu alava maastonkohta. Samalta 
pohjalta voisi selittyä myös yhden Siikajoen sivuhaaran, Tavastkengän si-
jaitsevan Kuurajoen nimi, sillä se virtaa paikoin jopa 15 metriä syvän rot-
kolaakson pohjalla.

Uljua-nimiä esiintyy Suomessa vain Piippolan, Kestilän ja Tavastken-
gän rajamailla. Ne kaikki liittyvät Uljua-nimiseen järveen, josta lähtee Ulju-
anoja ja jota ympäröi Uljuanneva. Nimestä on merkintöjä jo 1600-luvulta: 
Uliu Jerui 1653 ja Ullian Åja 1667. Tähän saakka Uljua on selitetty muun 
muassa henkilönnimi Uljas-johdannaiseksi.295 Lähempänä olisi karjalainen 
nimi Uljo(i), Ulli (< venäjän Uljan, kreikan Julianos),296 mutta tämäkään 
selitys ei tunnu kovin luontevalta. Mitään vastaavaa etu- tai sukunimeä ei 
esiinny vanhassa asiakirja-aineistossa, eikä etunimipohjaisia vesistönimiä 
juuri esiinny Siikajokilaaksossa. Paljon todennäköisempi vaihtoehto on saa-
men kielen sana ul’li ’nousuvesi, tulvavesi’.297 Nimi siis tarkoittaisi tulvivaa 
järveä, mikä sopisi hyvin kankaiden ympäröimälle, suorantaiselle vesistöl-
le. Tässä merkityksessä nimi on ollut suorastaan enteellinen, sillä nykyinen 
Uljuan tekoallas on rakennettu juuri Siikajokilaakson tulvantorjuntaa var-
ten.

Törmäs-nimet. Tavastkengällä on karttaan merkitty järvi nimeltä Tör-
mänen, mutta paikallisten käyttämä muoto nimestä on Törmäsjärvi ja siitä 
lähtevän joen nimi Törmäsjoki. Ei tosin ole aivan selvää, kumpi nimimuo-
to on vanhempi. Vanhin löytämäni asiakirjamerkintä nimestä on vuodelta 
1780, jolloin se merkittiin muodossa Törmäsen Järfvi. Sen vieressä olivat 
Törmäsen Järfven Randa ja Törmäsen Nefva. Todennäköisesti nimi on ke-
hittynyt järjestyksessä Törmäsjärvi > Törmänen > Törmäsenjärvi, sillä täl-
laisesta kehityksestä on esimerkkejä muualta Suomesta.298 Suomen kielen 
sana törmä sopii huonosti selittämään järven nimeä, sillä se on soiden ym-
päröimä, eikä sillä käytännössä ole minkäänlaista rantatörmää. Samoin jär-
vestä lähtevä Törmäsjoki on luonnontilassaan ollut hyvin matalarantainen. 
Nimi voisikin perustua saamen diermes, tiermes ’ukkonen, Ukko’, jolloin 
järvi olisi *Ukonjärvi. Sekaannus törmä-sanan kanssa on helppo ymmärtää, 
sillä myös saamessa sanat ovat lähellä toisiaan (tier’me, tär’me, dearbmi 
’törmä’ < suomen törmä).299 Nimen saamelaista alkuperää tukee myös se, 
että sille löytyy vastineita lähinnä Lapista ja Koillismaalta.300 Sukunimeä 
Törmänen tavataan vanhastaan Siikajoen kylästä, mutta heidän eräjärvek-
seen Tavastkengän Törmäsjärveä on vaikea kuvitella, koska kyse on suh-
teellisen pienestä vesistöstä.

Sivakka~Sivakko-nimet perustuvat pääosin sanaan sivakka ’suksi 
yleensä’, ’oikean jalan (lyhyempi) potkusuksi’ tai ’nevasuksi’. Muutamissa 
paikannimissä merkitykseksi voisi sopia myös länsimurteissa tavattu sana 
sivakka ’sileä, solakka, tasainen, hyväkasvuinen’, mutta tämä merkitys on 
selvästi toissijainen.301 Suksen merkityksessä sivakkaa pidetään saamelaise-
na lainasanana ja sen pohjoinen painottuminen murteissa sekä paikannimis-
sä kieltämättä tukee tätä teoriaa.302 Se esiintyy Tavastkengällä ja Ahokylässä 
kahdessa erillisessä nimipesyeessä, joista ensimmäiseen kuuluu Sivakka-
aro, -kallio ja -koski ja toiseen Sivakkalampi ja -kangas. Tosin sivakka tun-
netaan nykyisinkin Pyhännällä nimenomaan suksen merkityksessä, joten 
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kyse ei välttämättä ole vanhasta nimestä.303

Kylännimi Tavastkenkä voisi selittyä saamen kielen sanojen davás 
’pohjoiseen; länteen’ ja geaidnu ’tie, keino’ pohjalta, jolloin sen alkuperäi-
nen merkitys olisi ’pohjoiseen t. länteen johtava kulkureitti’. Sanan davvi ~ 
davve pohjalta ovat muodostuneet myös nimet Tavajoki (Kuolajärvi), Ta-
vajärvi (Kuusamo, Kittilä), Tavanka (joki, Kuusamo), Taavaeno (Ruotsin 
Lappi).304 Nykyinen geaidnu-sana ei ole äänteellisesti yhteensopiva kengän 
kanssa, mutta aiemmin tällainen sana on voinut olla olemassa. Pohjoissaa-
messa tunnetaan sana geaiggo ’sojottava, suora, oiko-’ ja gæŋ’gâ ’(suora) 
rautalevy tai muu esine joka laitetaan hakaan ennen lukon ripustamista’.305 
Gæŋ’gâ on voinut alkujaan merkitä laajemminkin suoraa esinettä tai asiaa, 
ehkä myös suoraa harjujonoa tai kulkutietä. Selitys sopisi sikäli hyvin, että 
Tavastkenkä on alkujaan tarkoittanut pitkää pohjois-etelä-suuntaista harju-
jonoa, joka alkaa Pohjois-Savosta Vieremältä ja jatkuu Pyhännän ja Kesti-
län kautta Pohjanlahden rannikolle saakka. Se on varmasti ollut keskeinen 
metsäpeurojen kulkureitti ja siksi tärkeä myös alueen saamelaisväestölle. 

Suomen itämurteissa tunnetaan sana kenna(s)~kennä(s) ’kumpare, 
töyry’ ja Pohjois-Savossa siitä johdettu sana kenkämä ’kumpare, kukku-
la’.306 Ensimmäinen niistä voi olla samaa kantaa kuin sana kannas ’kahden 
vesialueen tms. väliin jäävä maakaistale’, joka on tunnettu suurimmassa 
osassa Suomea. Jälkimmäinen voi olla johdos ensimmäisestä, mutta se voisi 
perustua myös kadonneeseen saamen kielen sanaan.

Vahtolan esittämä selitys Tavastkengällä sanojen tavast ’häme, hämä-
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läinen’ ja ruotsin kielen murteissa tunnetun sanan gänge ’käytävä, kulku-
tie’ pohjalta on hyvä, mutta siinä on omat ongelmansa. Ensinnäkään muu-
ta ruotsalaisperäistä nimistöä ei esiinny näin syvällä sisämaassa. Toisaalta 
nimen alkuosa Tavast on todennäköisesti osittain kirjureiden muokkaama, 
sillä kansan suussa nimi on ääntynyt aina ilman t-kirjainta eli muodossa Ta-
vaskenkä. Ensimmäisissä asiakirjamerkinnöissä nimi tosin esiintyy t:llisenä 
(Tauasth känghämäki 1572), mutta sittemmin yleensä ilman, esimerkiksi 
Tauaskege 1583, Tauaskengä 1600, Tawaskängä 1654.307 Ruotsin murteiden 
gänge-sana on tunnettu suppea-alaisesti ja sen käyttö on rajoittunut pieniin 
kohteisiin, kuten rakennusten oviin tai pihapolkuihin.308 Ruotsin murteiden 
sanakirjassa ei kerrota tarkemmin, millä alueella sana on Ruotsissa tunnettu 
tai mikä sen etymologia on, mutta se on luultavasti sama kuin saamen kielen 
geaidnu sanalla.

Mielenkiintoinen on myös Tavastkengän nimessä esiintyvä -nkV-joh-
din. Professori eero kiviniemi on esittänyt, että paikannimissä se voisi vii-
tata suoraan nimen saamelaisperäisyyteen tai sitten suomalaiset olisivat itse 
”merkinneet” johdoksella nimien vierasperäisyyden. Useinmiten kyse on 
täytynyt olla nimenomaan saamelaisista nimistä, sillä -nkV-nimiä esiintyy 
lähinnä Keski-Suomessa ja Lapissa. Sen sijaan ne puuttuvat suurelta osin 
länsi- ja etelärannikolta ja itärajan tuntumasta, joissa muut vieraat vaikutteet 
olisivat mahdollisia.309 

Kaikkien edellä mainittujen paikannimien saamelainen etymologia ei 
ehkä ole aivan kiistaton, mutta mukana on useita niin selviä tapauksia, ettei 
niiden saamelaista alkuperästä ole epäilystä. Maantieteellisesti ne sijoittuvat 
melko syrjäisille alueille, kauas vanhimmista asutuskeskuksista ja toisaalta 
syrjään Siikajoen pääuoman varrelta. Vahtola on tehnyt samanlaisen ha-
vainnon Tornionjokilaakson saamelaisnimistä310 Tälle voidaan löytää useita 
syitä. Syrjäisillä alueilla, joille suomalainen asutus saapui myöhemmin, on 
saamelainen asutus ja nimikulttuuri voinut säilyä pidempään. Voimakkaan 
suomalaisen asutuksen liepeillä saamelaisperäiset nimet ovat todennäköi-
sesti peittyneet nopeasti erilaisten omistukseen tai käyttöön perustuvan ni-
mistön alle (esimerkiksi Mankilanjärvi, Hautakangas). Saamelaisen nimis-
tön säilyminen nykyaikaan asti edellyttää silti kulttuuriperinteen siirtymistä 
vanhan saamelaisen ja nuoremman suomalaisen asutuksen välillä. Nimet 
eivät olisi säilyneet, jos heidän välillään ei olisi ollut minkäänlaista kans-
sakäymistä tai saamelaiset olisivat hävinneet ennen suomalaisen asutuksen 
tuloa. Heitä ei kuitenkaan esiinny 1500-luvun veroaineistossa, ellei sitten 
Lamun Pekka Lappalainen todella ollut nimensä mukaisesti saamelainen. 

Kuten aiemmassa luvussa jo todettiin, eivät metsäsaamelaisten jättämät 
merkit rajoitu pelkästään nimistöön, vaan heidän jäljiltään on Tavastkengän 
kaakkoisosista Lohipuron alueella suuri, yli sadan pyyntikuopan järjestel-
mä. Asiakirjoihin heistä ei ole jäänyt merkintöjä, mutta on huomioitavaa, 
ettei peuranpyynti ollut verotuksen piirissä, toisin kuin vaikkapa kalastus, 
joten siitä elantonsa saaneet ihmiset eivät välttämättä edes näkyneet vero-
luetteloissa.311 Joka tapauksessa kiinteät löydöt tukevat nimistön perusteella 
syntyvää kuvaa Siikajoen latvaosista ja erityisesti Tavastkengän seudusta 
alueen saamelaisen asutuksen keskuspaikkana. Suurpyynti edellytti jok-
seenkin pysyvää asumista seudulla, sillä vaivalla rakennetusta järjestelmä 
ei haluttu noin vain luopua. Vanha käsitys ”kiertelevästä lappalaisväestöstä” 
on täysin virheellinen, sillä elinkeinonsa takia metsäsaamelaiset olivat huo-
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mattavasti paikkauskollisempia kuin esimerkiksi kaskiviljelyllä eläneet sa-
volaiset.312 Tarkempaa ajoitusta Pyhännän saamelaiselle asutukselle ei voida 
saada ilman arkeologisia kaivauksia. Se on voinut alkaa jo satoja ellei jopa 
tuhansia vuosia sitten ja hävitä vain vähän ennen suomalaisten saapumis-
ta seudulle, ehkä 1400-luvun lopulla tai 1500-luvun alussa. Lamun Pekka 
Lappalaisen perhe saattoi olla tämän alkuperäisväestön viimeisiä edustajia. 
Kovin suurta saamelaisväestöä alueella oli tuskin asunutkaan, vaan heitä oli 
korkeintaan pari perhekuntaa koko Siikajokilaakson latvaosissa. 

Häivähdys hämäläisistä

Siikajokilaakson paikannimistön vanhin suomalainen pohja on länsisuo-
malainen, sillä kaikki suurimmat vesistöt voidaan osoittaa alkuperältään 
hämäläis-yläsatakuntalaisiksi.  On jopa hieman yllättävää, että hämäläispe-
räistä nimistöä löytyy jokilaaksosta aivan sen latvaosia myöten, sillä enää 
1500-luvulla länsisuomalaisia asukkaita ei alueella juuri näkynyt. Tavast-
kenkä on Siikajokilaakson kylistä vähiten ”hämäläinen”, sillä hämäläispe-
räisiä nimiä ei ole täällä juuri lainkaan. Yksi sellainen voisi olla Loukkukan-
gas, mutta koska sana loukku ’ansa’ tunnetaan alueella nykyisinkin, nimi 
ei välttämättä ole vanha. Naapurikylissä Lamulla ja Pyhännällä hämäläisiä 
aineksia esiintyy etenkin suurten vesistöjen nimissä, joiden nimeämisen on 
täytynyt tapahtua hyvin varhaisessa vaiheessa. Tavastkengän hämäläisen 
nimistön vähäisyys viittaisi siihen, ettei Siikajoen pääuoma Kestilästä ylös-
päin suuremmin ollut länsisuomalaisten kiinnostuksen kohteena. Sen sijaan 
Lamun ja Pyhännän kalavesille kiinnostusta näyttäisi olleen.

Muutamia vanhimpaan nimistökerrostumaan kuuluvia hämäläisperäi-
siä nimiä löytyy kuitenkin Tavastkengän laidoilta. Sellaisiin kuuluvat Oula-
nimet, joita löytyy Tavastkengän ja Pyhännän välimaastosta. Siellä sijaitsee 
kaksi isohkoa erämaajärveä, Iso ja Pieni Oulainen (Åulahais Träsk 1783), 
joita ympäröi Oulaistenneva. Isosta Oulaisesta laskee Lamujokeen Oulais-
tenoja.313 Vahtola on liittänyt Oula-nimet laajempaan Oulu-nimipesyeeseen, 
jonka pohjalla on sana oulu ’tulvavesi’. Nimeämisperuste sopii hyvin nevo-
jen ympäröimiin ja matalarantaisiin Oulaistenjärviin, jotka tulvivat helposti 
yli äyräidensä. Vanhassa tutkimuksessa sekä Oula- että Oulu-nimiä on pi-
detty saamelaisina, mutta Vahtola on osoittanut nimet hämäläislähtöisiksi ja 
liittänyt ne vanhaan hämäläiseen eränkäyntiin.314 

Hämäläiseen piennimistöön voisi kuulua Tavastkengän Suntinsuu-
niminen neva Karjunevan laidassa. Se kuuluu satakuntalais-hämäläiseen 
Suntti-, Suntin-nimipesyeeseen, joka perustuu sanaan suntti ’salmi, kapea 
kohta vesistössä tai myös maastossa’. Tavastkengän tapaukseen merkitys 
sopii erittäin hyvin, sillä Suntinsuu on ”kapea nevansalmeke”. Sana tun-
netaan kuitenkin myös Savossa Juvalla, joten nimi voi olla myös Savosta 
tulleiden uudisasukkaiden antama. Tämä on todennäköisempi vaihtoehto, 
sillä kyse on melko pienestä maastokohteesta.315

Alempana Siikajokilaaksossa läntisen paikannimistön esiintyminen 
noudattelee suurelta osin osalta sitä aluetta, jolle länsisuomalainen asutus 
ulottui 1500-luvulla. Jokilatvoilla tämä raja kuitenkin rikkoutuu, koska 
täällä länsisuomalaista nimistöä esiintyy alueilla, joilla läntisiä uudisasuk-
kaita ei 1500-luvun tiedoissa tavata. Nimistön täytyy siis olla 1500-lukua 
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vanhempaa. Muutamat nimityypit, kuten Oula-nimet, on ajoitettu hyvin 
vanhoiksi, jopa 1000-lukua edeltävään aikaan. Pyhännän arkeologinen löy-
tömateriaali, joka ajoittuu 600‒1100-luvulle, tukee osaltaan tätä ajoitusta.316 
Yksi tärkeä rautakauden piirre Pohjois-Suomessa on, että asutus taantui 
rannikkoalueilla 800-luvulta lähtien, mutta sen sijaan vahvistui sisämaassa. 
Kainuussa ja Savossa näyttäisi ihmisen toiminta ja yhteydet Hämeeseen ol-
leen arkeologisen aineiston valossa vahvoja nimenomaan ajalla 800‒1100 
jaa. Sisämaan aktivoitumisen syynä on pidetty erityisesti kauppayhteyksien 
vilkastumista Vienanmeren asutuskeskuksiin eli Bjarmiaan.317

Sisämaassa Kainuussa ja Savossa läntinen asutus koki tappion 1100-lu-
vulle tultaessa. Arkeologiseen löytöaineistoon tulee silloin yhä enemmän 
karjalaisia esinetyyppejä ja jopa täysin karjalaisia hautoja.318 Karjalaisten ja 
hämäläisten käymästä sotaisasta kamppailusta on säilynyt tietoja myös ve-
näläisissä kronikoissa vuodesta 1143 lähtien. Lopulta itäinen vaikutus kävi 
niin vahvaksi, että Savosta tuli 1100-luvun loppuun mennessä Novgorodin 
alainen pogosta eli veronkantopiiri. Sellaisena se pysyi aina Pähkinänsaa-
ren rauhaan 1323 saakka. Tämän noin kahdensadan vuoden mittaisen kau-
den aikana karjalainen vaikutus oli laajimmillaan ja ulottui osin Päijänteen 
länsipuolellekin, kuten nimistön perusteella on päätelty.319

Itä menee ylitse muiden

Karjalainen vaikutus kasvoi Pohjois-Pohjanmaalla huomattavasti 1100-lu-
vulta lähtien ja seuraavien vuosisatojen aikana rannikolle alkoi syntyä 
kiinteää karjalaista asutusta.320 Viimeistään 1300-luvulla karjalaisvaikutus 
oli jo hämäläistä voimakkaampaa. Kehitys tuntui väistämättä myös Siika-
jokilaaksossa, joka oli yksi karjalaisten tärkeimmistä kulkuteistä Oulujär-
veltä rannikolle. Voidaan melko varmasti sanoa, että jokisuulla karjalaisen 
asutuksen täytyi olla vanhempaa kuin jokilaakson muissa osissa. Se saattoi 
aluksi liittyä kauppayhteyksiin, mutta vähitellen mukaan ovat tulleet muut-
kin elinkeinot, etenkin lohen ja silakan eli hailin kalastus.321 Pohjanrannan 
karjalaisista asukkaista on jonkin verran asiakirjatietojakin.322

Selvimmin itäisistä vaikutteista kertovat Karjalan- ja Venäjän-alkuiset 
nimet, jotka osoittavat itäisten tulijoiden omistuksia alueella. Niiden antaji-
na ovat olleet läntiset asukkaat ja kulkijat, useimmissa tapauksissa juuri hä-
mäläiset. Savolaisen aineiston perusteella kAuko pirinen on todennut, että 
suku- ja liikanimillä Karjalainen ja Venäläinen on tarkoitettu nimenomaan 
rajan takaisen Karjalan eli Käkisalmen Karjalan asukkaita. Kannaksen 
asukkaita ei kutsuttu karjalaisiksi, vaan heille annettiin usein kotipitäjään 
viittaavia liikanimiä (Jääskeläinen, (Lap)Veteläinen).323 Siikajokilaakson 
Karjala-nimet löytyvät pääosin jokilatvoilta. Tavastkengällä on ollut Karja-
lanräme (Karjalan Rämet 1783).324 Karjala-nimiä on runsaasti Oulujärven 
ympäristössä ja laajemmin Kainuussa ja Koillismaalla, mikä osaltaan todis-
taa karjalaisen vaikutuksen tulleen voimakkaimmin juuri tältä suunnalta.325

Karjalaisten kulkureittehin viittaavia Matka-nimiä on Siikajokilaak-
sossa melko paljon ja tähän tyyppiin kuuluvat myös Tavastkengän Mat-
karämeet, jotka sijaitsevat entisen Vuolijoen pitäjän rajalla.326 Nämä ni-
met liittyvät hyvin vanhaan nimeämisperinteeseen, jota Jouko Vahtola on 
väitöskirjassaan käsitellyt seikkaperäisesti. Hän on kiinnittänyt huomiota 
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erityisesti Matka- ja Matkus-nimien vastakkainasetteluun: edelliset ovat le-
vikkinsä perusteella selvästi karjalaisten nimeämiä, kun taas jälkimmäiset 
liittyvät vanhaan hämäläiseen eränretkeilyyn. Siikajokilaaksossa Matka-
nimiä on jokilatvoilla, jonne karjalaiset ovat voineet kiertää Oulujärven ve-
sistön kautta, sekä aivan rannikolla. Joen keskijuoksulta ne puuttuvat. Sen 
sijaan hämäläisiä Matkus-nimiä on Paavolassa.327

Holoppa-nimet perustuvat venäläiseen henkilönnimeen Holop, jonka 
merkitys on ’orja, palvelija’ tai ’sotamies’. Oulun seudulla tunnetaan samaa 
kantaa oleva sana holoppa merkityksessä ’palvelija’ sekä adjektiivina ’kel-
voton’. Siikajokilaaksossa nimi esiintyy muutamissa paikannimissä Tavast-
kengällä, jossa ovat Holopanneva, -aro ja -kangas (Hålåpan Saren Kuvet 
1780).328 Muut Holoppa-nimet löytyvät ovat Karjalasta.329

Opotta-nimet perustuvat sanaan opota, opatta, obatta ’aidattu alue, 
aitaus, hakamaa’. Sana on tunnettu lähinnä Pohjois- ja Etelä-Karjalassa, 
missä se on alkujaan venäläinen lainasana (< ven. oбoъ ’aitaus, haka’).330 
Paikannimissä sen esiintyminen on hyvin itäinen ja vastaa appellatiivin 
levikkiä. Tavastkengän Opotanlampi ja –suo sekä Piippolan Opatansaari 
ovat esiintymistä selvästi läntisimmät ja pohjoisimmat.331 

Kaloista runsasta ja kalaisaa merkitsevästä sanasta kalakas on eniten 
tietoja Etelä- ja Pohjois-Karjalasta, mutta joitakin mainintoja siitä on myös 
Iijoelta, Kuusamosta ja Rovaniemeltä. Alkuperältään sana on karjalainen, ja 
paikannimeen se on päätynyt Tavastkengällä nimissä Kalakkaanneva, -kan-
gas ja -saari.332 Nämä kaikki nimet sijaitsevat Törmäsjärven ympäristössä, 
joten järven nimikin on voinut jossakin vaiheessa olla *Kalakas. 

Tavastkengällä pelloksi kuivatun Purnujärven (Purnun Nefva 1783) 
nimi sisältää luultavasti kaakkoismurteissa tunnetun sanan purnu ’notko, 
maa-, vesikuoppa’. Sanan muut merkitykset, kuten ’hinkalo, laari’, ’maa-
han kaivettu ruokatavaroiden säilytyskuoppa’, sopivat huonosti luontoni-
men selitykseksi, vaikka ne ovat selvästi samaa kantaa Paikannimissä sen 
esiintyminen on hyvin kaakkoinen, joten se lienee täällä alkuperältään kar-
jalainen.333 Kuopio-nimet, joihin kuuluvat Salmijärven suunnalla sijaitseva 
Kuopio-niminen lampi, sisältävät miehennimen Prokopij (kreikan Proko-
pios) kansanomaiseen muodon Kopio~Kuopio.334

Vorna ja Vorni-nimet perustuvat alkujaan venäläisiin linnunnimiin vo-
rona ’varis’ ja voron ’korppi, kaarne’, jotka karjalaiset ovat omaksuneet 
myös henkilön liika- ja ristimänimeksi. Samaa kantaa ovat myös Laato-
kan ja Pohjois-Karjalasta tunnetut sukunimet Vorna(nen), Vorne ja Vorni.335 
Tavastkengän Vorninneva, -kangas ja -oja (Wårnin Neva 1783) ovat siis 
alkuperältään karjalaisia, joskin nimeämisperuste jää epäselväksi. Kylässä 
ei esiinny henkilönnimeä Vorna(nen) tai Vorni, joten se voi viitata suoraan 
lintuihin.

Pohjois-Pohjanmaan rannikolla karjalaisperäinen nimistö voi liittyä 
keskiajalla syntyneeseen karjalaisasutukseen, mutta jokilatvoilla karjalai-
suus voidaan pääosin liittää 1500- ja 1600-luvun aikana saapuneisiin itäi-
siin uudisasukkaisiin. Kaikkia itäisiä aineksia ei tarvitse edes liittää kar-
jalaisiin, sillä samaa nimistöä levisi savolaistenkin mukana. Karjalaisten 
osuus Savon asuttamisessa oli merkittävä, samoin kuin karjalan murteen 
vaikutus savolaismurteissa.336 Paikannimissä on paljon savo-karjalaisia 
tapauksia, jotka esiintyvät sekä Savon että Karjalan ydinalueilla. Pohjim-
miltaan ne ovat karjalaisia, mutta ne ovat levinneet jo varhain asutuksen 
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mukana Savoon ja tulleet siellä-
kin laajempaan käyttöön. Savo-
laisten käyttämiä ja levittämiä 
ovat esimerkiksi Tavastkengällä 
paikannimissä esiintyvät hyyvys 
’teeren t. muun kanalinnun (jos-
kus myös jnk. muun eläimen) 
lumeen kaivama yöpymiskolo t. 
makuupaikka’, sekä rani ’huo-
no, karu’.337 Edellisiä laajem-
min Siikajokilaaksossa esiintyy 
Kilka-nimiä. Tavastkengällä 
Myllyniemen eli Myllylän talon 
kansanomainen nimi on Kilka-
la. Nimensä se on saanut talon 
läheisyydessä olleesta Kilan-
pääkuusesta, joka perimätiedon 
mukaan on liittynyt karhunpal-
vontaan. Sana kilka on tunnet-
tu merkityksessä ’paholainen, 
paha henki’ Pohjois-Karjalassa, 
Pohjois-Savossa, Pohjois-Poh-
janmaalla ja Kainuussa. Tässä 
merkityksessä se on tunnettu 
myös Rantsilassa.338 Karjalan 
ydinalueilla sanaa ei tunneta, 
joten kyse lienee savolaisperäi-
sestä sanasta ja perinteestä.

Siirtyminen rautakaudelta his-
torialliseen aikaan eteni Tavastkengän seudulla vähitellen, eikä suurta 
muutosta entiseen aluksi tapahtunut. Siikajoen latvaosat olivat 1500-luvun 
puoliväliin saakka lähinnä rannikkolaisten takamaata, jossa he kävivät sään-
nöllisesti metsästämässä, kalastamassa ja polttamassa kaukokaskia. Tämä 
kausiasutus toisaalta haittasi pysyvän asutuksen syntymistä, sillä talolliset 
eivät katsoneet hyvällä suvun perintömaille asettuvia uudisasukkaita. Kus-
taa Vaasan verouudistuksissa 1500-luvun alussa talojen eräalueet palautet-
tiin kruunulle ja avattiin näin uudisasutukselle. Ensimmäiset Siikajokilaak-
son uudisasukkaat olivat lähtöisin rannikon vanhoista asutuskeskuksista, 
joista talojen pojat lähtivät asuttamaan suvun aiemmin omistamia erämaita 
ja kalajärviä. Tämä asutusvirtaus ei ulottunut Tavastkengälle saakka. Vasta 
1560-luvulla alueelle suuntautui runsas itäinen asutusliike, jossa karjalaiset 
näyttelivät suurta osaa savolaisten ohella. Tätä 1500-luvun suurta asutus-
kautta voidaan jo seurata tarkasti asiakirjalähteiden perusteella.

Opotta-nimien esiinty-

mien Suomessa. Piirtä-

nyt Matti Leiviskä.
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enSimmäinen ASutuSkAuSi keSkiAjAltA 1500-luvun lopulle

Uudisasutus leviää

Rauhaton rajaseutu

Edellisissä luvuissa on kuvattu arkeologian ja paikannimien antamaa kuvaa 
Tavastkengän varhaishistoriasta. Niistä voidaan havaita selvästi merkkejä 
eri suunnilta tulleista vaikutteista, mutta Tavastkengän mahdollisen myö-
häisrautakautisen tai keskiaikaisen asutuksen osoittaminen niiden avulla on 
vaikeaa. Myöskään asiakirjoista ei ole apua, sillä yhtenäisiä verotuslähteitä 
on Pohjois-Pohjanmaalta vasta vuodesta 1548 eteenpäin.339 Jotain voidaan 
kuitenkin päätellä Pohjois-Pohjanmaan asutushistorian yleisistä linjoista. 
Jouko Vahtolan mukaan karjalaisten Perämerelle suuntautunut liikenne 
hidasti pysyvän asutuksen syntyä varsinkin Oulujokilaaksossa. Sama syy 
lienee myös Pyhäjokilaakson hitaan asutuskehityksen taustalta.340 Näiden 
kahden joen väliin jäävän Siikajokilaakson kohdalla tilanne oli luultavasti 
hyvin samankaltainen.341 Se kuului Pähkinäsaaren rauhassa vuonna 1323 
Novgorodin haltuun jääneeseen alueeseen, joten karjalainen vaikutus on 
todennäköisesti ollut voimakasta täälläkin. Jopa pysyvä karjalaisperäinen 
asutus on mahdollista, mutta varmoja tietoja siitä ei ole.342

Pähkinäsaaren rauhan raja murtui nopeasti Perämeren rannikolla, mi-
hin osaltaan vaikuttivat ruotsalaisten tietoiset valloitustoimet.343 Pian rau-
han solmimisen jälkeen ruotsalaiset perustivat Pohjois-Pohjanmaan ensim-
mäiset seurakunnat, Salon ja Kemin, joiden kirkot rakennettiin Novgorodin 
puolelle jääneelle alueelle. Tavoitteena oli näin säilyttää ote Pohjanmaan 
rannikosta ja lisätä Ruotsin vaikutusvaltaa alueella.344 Tässä onnistuttiin 
ilmeisen hyvin, sillä jo 1400-luvun alkupuolella oltiin tilanteessa, jossa 
valtakuntien välinen raja käytännössä kulki Pyhäjärven tienoilta Siikajoen 
latvojen kautta Muhokselle.345 Näin ollen koko Siikajokilaakso on kuulunut 
läntisen asutuksen piiriin jo keskiajan lopulla. 

Nykyinen Pohjois-Pohjanmaan alue oli 1300-luvun lopulta lähtien lä-
hes sotatoimialuetta, jonne venäläiset ja karjalaiset tekivät toistuvasti hävi-
tysretkiä. Erityisen paljon hävitysretkiä tehtiin 1400-luvun aikana. Monis-
sa suomalaisissa, ruotsalaisissa ja venäläisissä aikalaislähteissä kerrotaan 
”suuresta venäläisvihasta”, joka vuonna 1496 iski Pohjois-Pohjanmaalle. 
Tuhon kohteeksi joutui koko Pohjois-Pohjanmaan rannikko Siikajoelta 
(mahdollisesti jopa Kalajoelta) Kemiin saakka. Ryöstöretket jatkuivat vielä 
1500-luvun puolella ja muutamien lähteiden mukaan koko Pohjanranta hä-
vitettiin toistamiseen vuonna 1517.346 Tämä sotainen aika varmasti hidasti 
tai jopa taannutti alueen väestö- ja talouskehitystä keskiajan lopulla.

Ensimmäisten varmojen asiakirjatietojen mukaan Perämeren rannalla 
sijaitseva Siikajoenkylä oli 1500-luvun puolivälissä yksi Pohjois-Pohjan-
maan suurimmista asutuskeskittymistä. Siellä oli tuolloin jo 50 taloa, joten 
se lienee asutettu varhain keskiajalla. Kovin kauas rannikolta asutus ei ulot-

Näkymä Koljosenah-

teelle keväthankien 

aikaan vuonna 2008. 
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tunut, sillä Siikajoen rannat oli asutettu tiheästi vain kahdeksan kilometrin 
matkalla rannikolta sisämaahan päin. Siikajoenkylän yläpuolista aluetta 
nimitettiin Siikasavoksi. Tällä Revonlahdelta Pyhännälle ulottuvalla 130 
kilometrin pituisella jokialueella oli verotietojen mukaan vain yhdeksän 
veroa maksanutta taloa, joista neljä sijaitsi käytännössä aivan Siikajoenky-
län rajan tuntumassa. Ylimmäiset verotetut talot olivat nykyisen Rantsilan 
seudulla.347 Tätä ylempää verottaja tuskin edes vaivautui asutusta etsimään.

Mikäli Siikajokilaakson yläosissa, esimerkiksi Tavastkengällä, oli asu-
tusta jo ennen varhaisimpia asiakirjalähteitä, se oli luultavasti hyvin harvaa 
ja luonteeltaan täysin erilaista kuin jokisuun tiivis kyläasutus. Mahdollisesti 
alueella on ollut jonkinlaista saamelaisperäistä asutusta tai niin sanottuja 
erätaloja, jotka sijaitsivat kaukana toisistaan ja käyttivät monipuolisesti 
hyväkseen laajan alueen luonnonvaroja. pentti koivuSen esittämän teorian 
mukaan erätalo on voinut jopa olla tärkein Pohjois-Suomen rautakauden ja 
keskiajan asutusmuoto. Tämä selittäisi hyvin alueen löytöjen vähäisyyden 
tuolta ajalta, sillä arkeologien kannalta tällaisen asutuksen löytäminen on 
lähes sattuman varassa.348

Asutustarinat

Kysymys Tavastkengän ensimmäisistä asukkaista ja vanhimmista talosta on 
askarruttanut kyläläisiä jo satojen vuosien ajan. Alkujaan ne tietysti olivat 
paikallisten tiedossa, mutta kansan muisti on lyhyt ja aikojen saatossa var-
mat tiedot muuttuivat pelkiksi tarinoiksi. Kylän ensimmäisistä asukkaista 
on vielä nykyisinkin elävää paikallista perimätietoa, mutta vuosisatojen ai-
kana tiedot ovat hämärtyneet ja ensimmäiseksi taloksi on monia ehdokkaita. 
Asukkaiden nimiä ei muista kukaan. Useimmat tarinat ilmoittavat Tavast-
kengän ensimmäiseksi talonpaikaksi Koljosenahteen, Saaren ja Riihipellon 
talojen välissä sijaitsevan alangon Siikajoen itärannalla. Näin kerrotaan 
myös vanhimmassa kirjoitetussa muodossa säilyneessä asutustarinassa, 
jonka on tallentanut vuonna 1886 Haapajärven kihlakunnan alueelta peri-
mätietoa kerännyt J. W. Castrén: 

Tavastkengälle on Katajamäen eli Pellikan paikka ensiksi viljel-
ty, vaan asumus paikka on ollut mäen alla, nykyisen talon pai-
kan alapuolella, niin kutsutun ”Koljosen ahteella”. Tästä vähän 
matkaa pohjoiseen päin on Tavastkengän järvi, josta seutukunta 
on nimensä saanut. Tavasti sanaa tuntematon rahvas on keksinyt 
sille toisen syntyperän: järvellä oli muka ennen aikaan pappi kul-
kenut veneellä erään vaimon kanssa, ja mitenkä lienee pulikoitu 
niin, että vaimolta rupesi kenkä järveen putoamaan. Silloin pap-
pi: ”Tapaast’ kenkääs” ja siitä järven nimi. (Toisinto vieraankie-
len taitoinen pappi sanoi: ”Ta fast kenkä”.)349

Vielä sata vuotta myöhemminkin tarinaa kerrotaan suunnilleen samalla 
tavalla: Koljosessa on ollut Tavastkengän vanhin asumus ja sieltä saattaa 
vielä löytää erilaisia asumusten jäänteitä ja kiviraunioita. Nykyisin paikalla 
ei ole enää mitään rakennuksia, vaan ne on siirretty toisaalle 1900-luvun 
aikana. Vanha 1600-luvulla rakennettu savupirtti on siirretty sieltä Mikko-
laan ja jokin toinen rakennus halkoliiteriksi Ylä-Kurkelaan.350 Kumpikaan 
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siirretyistä rakennuksista ei ole säilynyt tähän päivään saakka.
Tavastkengän ja Kestilän seudun ensimmäisten asukkaiden kohtaa-

misesta on kansanperinteessä oma tarinansa. Kun Tavastkengän asukas oli 
veistellyt mökkiään Koljosessa, oli muutama puunlastu pudonnut jokeen ja 
lipunut virran mukana alavirtaan Kestilän puolelle. Siellä sikäläinen ensim-
mäinen asukas, joko Kestilän tai Hyvölän isäntä, huomasi ne ja lähti kirveen 
kanssa tervehtimään uutta naapuriaan ja haukkumaan hänet, koska tämä oli 
asettunut liian lähelle asumaan.351 Nykyisin tuollainen etäisyys lähimpään 
naapuriin voi tuntua aivan riittävältä, mutta vielä 1500-luvulla huoli tilan 
riittämisestä oli todellinen. Pääelinkeinona olleeseen kaskiviljelyyn tarvit-
tiin suuria metsäaloja, eikä sopivia järeitä kuusikoita ollut loputtomiin. Toi-
saalta hyviä rantaniittyjäkään ei ollut määrättömästi.

Samanlainen lastutarina tunnetaan luultavasti kaikista Suomen joki-
varsikylistä. Vertailun vuoksi laitan tähän Kestilästä talteen saadun version 
tarinasta. Se on julkaistu oululaisessa Kaiku-lehdessä 6.11.1880 ja lähet-
täjäksi on merkitty nimimerkki Alli. Melko pitkän artikkelin otsikko on 
”Wähäinen kertomus Kestilän pitäjästä”. Tässä kirjoituksesta on vain pieni 
pätkä, jossa käsitellään Tavastkenkää:

Kansa tietää kertoa miten ensimmäinen asukas asettui nykyisen 
Wäyrylän maalle lähelle Wornan siltaa ja kuinka hän eräänä päi-
vänä oli hämmästynyt nähdessään lastun virtaa myöten vierivän 
alas. Hän oli silloin päättänyt lähteä tervehtimään tuota tuntema-
tonta naapuriansa Siikajoen latvapuolessa ja lähtiki astumaan. 
Astuu, astuu (veneellä ei hän arvatenkaan pitkälle päässyt kos-
kien vuoksi), ei näy, ei kuulu. Ei helpota, astuu vain, niin jopa 
nyt. Tavastkengän kylästä Piippolan pitäjää tapasiki naapurinsa. 
Autiomäellä hän sen tapasi ja lienee siis Autiomäen talo ensim-
mäisiä Tavastkengällä. Täältä oli lastu vierinyt Siikajokea myö-
ten Wäyrylään asti, joka matka lienee lähes 4 peninkulmaa pitkä. 
Näin oli siis naapurien väliä. Lienee siihen aikaan naurismaat 
saaneet olla rauhassa.352

Talonpoika lähtee 

matkalle kirveineen ja 

jousineen. Olaus Mag-
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(1555).
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Hyvölänranta ja Järvikylä eli Mulkua kuuluivat vuosisatojen ajan Ta-
vastkenkään, joten on syytä mainita myös niiden asutustarinat. Vanhimmat 
kirjoitetu tarinat ovat seuraavanlaiset:

Toinen melkein yhtä vanha kuin Koljosen ahteella ollut talo, on 
Hyvölä. Se talo on kuitenkin ensiksi ollut Itämäen sydänmaalla, 
Siikajoen latvoilla, vaan on sieltä muutettu.

Tavastkengän ja Kestilän kirkon välillä on ensimmäisiä 
asuinpaikkoja Laakon talo (Alatalo), jonka ensimmäinen asukas, 
Ruupusaapas nimeltään, vielä on rahvaan elävässä muistossa. 
Idästä päin oli Ruupusaapas näille seuduille tullut.

Mulkualla ovat Niirala ja Sipon talot vanhimmat. Kaksi vel-
jestä, jotka Iisalmen Niiralan niemestä olivat lähteneet, ja Mulku-
an järvessä olevassa saaressa ensiksi taloa yhdessä pitäneet, ovat 
nämä talot ensiksi rakentaneet.

 Nykyisin kerrotaan, että Mulkuanjärven ensimmäinen asukas on asunut en-
sin järven saaressa, nykyisen Saarenpellon keskellä. Sieltä hän oli lähtenyt 
Kuikkaojan vartta ylöspäin, koska oli nähnyt unen, jossa häntä käskettiin 
tekemään talo siihen kohtaan jokivarressa, jossa käärme tulisi vastaan. Näin 
hän teki ja talosta tuli myöhempi Sipo.353

Vanhimpien kirjattujen tarinoiden ja kylän todellisen asuttamisen vä-
lillä on kuitenkin monta sataa vuotta. Tarinat ovat kulkeneet suusta suu-
hun, sukupolvelta toiselle, ja ne ovat varmasti aikojen saatossa muuttuneet. 
Voidaan syystäkin epäillä, pitävätkö ne lainkaan paikkaansa. Miltä kylän 
asuttaminen sitten näyttää asiakirjalähteiden perusteella ja onko se lainkaan 
samansuuntainen kuin paikallinen perimätieto? 

Vanhimmat asiakirjatiedot

Tavastkengän asuttamista voidaan tutkia hyvin tarkkaan 1500-luvun vero-
tietojen avulla. Niiden ongelmana kuitenkin on, että talot merkittiin vain 
silloisen isännän nimellä ja niiden yhdistäminen nykyisiin taloihin on vai-
keaa. Mahdotonta se ei kuitenkaan ole, sillä talot kirjattiin veroluetteloihin 
vuodesta toiseen samassa maantieteellisessä järjestyksessä. Jos luetteloita 
seurataan vuosi vuodelta eteenpäin, voidaan jokaiselle talolle tehdä katkea-
maton isäntäluettelo. Kun luettelot jatketaan vuoteen 1653 saakka, jolloin 
talonnimet merkittiin Siikajokilaaksossa ensimmäisen kerran verokirjoihin, 
voidaan 1500-luvun isännät yhdistää nykyisiin taloihin. Seuraavat tiedot 
perustuvat tekemiini isäntäluetteloihin.

Tavastkengän osalta asutuksessa voidaan havaita paljon samoja piir-
teitä kuin muissakin Siikajokilaakson kylissä, varsinkin Kestilässä. Muu-
tamat asukkaat vakiintuvat alusta alkaen samoille paikoille ja talot jäivät 
saman suvun haltuun. Toiset asukkaat olivat liikkuvampia, ja heidän talon-
paikkansa vaihtuivat usein. Monen kohdalla näyttää olleen käytäntönä, että 
vuotuisen pääveron maksun aikoihin keväällä oltiin päätilalla, mutta syk-
syllä viljakymmenyksiä maksettaessa toisaalla, ehkä kauempana sijainneen 
kaskipellon luona. Tavastkengän neljä ensimmäistä kantatilaa merkittiin 
vuotuisveroluetteloihin vuosina 1566‒67. Koska uudistiloille myönnettiin 
tuolloin vähintään kolmen vuoden verovapaus, olivat asukkaat saapuneet 
tänne joskus 1560-luvun alkuvuosina. Osa näiden tilojen isännistä merkit-
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tiin jo vuoden 1565 veroluetteloihin, mutta tiedot ovat vielä niin sekavia, 
ettei heidän todellista asuinpaikkaansa voida varmuudella sanoa. Viimeis-
tään vuonna 1566 Tavastkengällä oli jo kolme vakituisesti asuttua tilaa, 
joiden isäntinä olivat Jussi Rautaparta, Pekka Heiska(nen) ja Olli Kärkkäi-
nen. Vuotta myöhemmin neljänneksi merkittiin Jussi Havana, mutta koska 
hänen tilansa oli veroluvultaan muita suurempi, lienee se vähintään yhtä 
vanha niiden kanssa.354

Yhden kylän neljästä kantatilasta perustivat veljekset Jussi ja Niilo 
Rautaparta (Jöns Rautaparta 1566, Nils Rautaparta 1568).355 He olivat läh-
töisin Juvan Joroisten tai Vesikansan neljänneskunnasta, jotka ovat suku-
nimen ainoat esiintymisalueet Suomessa.356 Rautapartojen tila autioitui jo 
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1580-luvun alussa, eikä sille ole selvää jatkajaa. Mahdollista kuitenkin on, 
että samalle paikalle perustettiin 1600-luvun alussa Pellikan uudistila.

Yhtä matkaa Rautapartojen kanssaan tänne saapui Pekka Heiska(nen) 
(Per Heiska 1566, Per Heiskainen 1571).357 Henrik-nimestä johdetusta su-
kunimestä Heiskanen oli jo 1500-luvulla merkintöjä kaikkialta Savosta, 
mutta yleisin se oli Juvan Joroisten neljänneskunnassa. Savon asutushistori-
aa tutkineen Arvo SoiniSen mukaan Pohjois-Savossa liikkuneet Rautaparrat 
ja Heiskaset olivat lähtöisin Joroisten Häyrilän kylästä.358 Luultavasti sieltä 
olivat Tavastkengän tulokkaatkin, sillä sukujen edustajat saapuivat tänne 
yhtä matkaa, asuivat naapureina ja maksoivat toisinaan verotkin toistensa 
puolesta. Heiskasia liikkui kyllä Kainuussakin jo ennen vuotta 1558,359 mut-
ta Rautapartoja ei. Heiskanen ei jäänyt kylälle pysyvästi, vaan kymmenen 
vuoden tilanpidon jälkeen hän jatkoi matkaansa kohti parempia kaskimai-
ta ja katosi veroluetteloista. Hänen raivaamansa tila ei kuitenkaan jäänyt 
asumattomaksi. Vuodesta 1575 lähtien Heiskasen paikalle merkittiin Pekka 
Turunen (Peder Turinen 1575)360, joka otti haltuunsa talon ja sen viljelykset. 
Hänen mukaansa talon nimeksi vakiintui Turunen (Turuinen 1653). Tosin 
Heiskala säilyi edelleen paikallisten käytössä, ja se tulee esille vuosisatoja 
myöhemmin yhden tilanosan nimenä (Turunen eller Heiskala 1805). 361 

Perimätieto kertoo, että Turuset tulivat Tavastkengälle Oulujärven ran-
tamilta Paltamon pitäjästä ja tekivät talonsa myöhemmän Leiviskän talon 
paikalle. Siinä oli viljavat rinteet, Siikajoki toisella puolen ja Valkeisjärvi 
toisella puolen. ”Hyvä on paikka, kun on pelto päällä, niitty alla ja kala-
veet kahen puolen”, kerrotaan tulijoiden huudahtaneen.362 Tarina voi hy-
vinkin olla tosi, sillä myöhemmin Turusen tila jaettiin kahteen osaan, joista 
muodostuivat myöhemmät Heiskalan ja Leiviskän tilat. Alkujaan sukunimi 
Turunen on selvästi savolainen. Savon vanhimmissa veroluetteloissa se on 
erityisen yleinen Rantasalmella, mutta sitä esiintyy myös Säämingin ja Ta-
vinsalmen pitäjissä. Arvo Soinisen mukaan suvun alkukoti on ollut ”Ranta-
salmen Vesikansassa Haukiveden pohjoisrannalla, siis nykyisessä Kangas-
lammin pitäjässä”. Kainuussakin sukua asui jo varhain 1500-luvulla, joten 
muutto Kainuun kautta kiertäen on hyvin mahdollista.363

Tavastkengän kanta-asukkaisiin kuuluivat myös Kärkkäiset, joista 
mainitaan ensimmäisenä Olli Mikonpoika Kärkkäinen (Olli Kärckäinen) 
vuonna 1565. Silloin hän oli vielä Pyhännänjärven asukkaiden joukossa, 
mutta viimeistään vuonna 1566 hän asui jo Tavastkengällä. Hänen poikansa 
Mikko Ollinpoika Kärkkäinen merkittiin talon isännäksi muutamaa vuot-
ta myöhemmin (Michill Kärchinen 1569).364 Nykyisin Kärkkäisen taloa ei 
enää ole, sillä jo 1600-luvulla sen nimeksi vaihtui Leiviskä ja 1700-luvulla 
Autiomäki. Näistä vaiheista kerrotaan lisää myöhemmin. Talon perustajasu-
vusta, Kärkkäisistä, on 1500-luvulla yksittäismainintoja useasta Savon pi-
täjästä, mutta varsinkin Juvan ja Rantasalmen rajamailta. Kiuruveden Kal-
liojärvelle muutti Kärkkäisiä Rantasalmen Tuusniemeltä 1540-luvulla.366 
Suunnilleen sama tulosuunta lienee Tavastkengän Kärkkäisilläkin. Alkujaan 
sukua pidetään hämäläisenä. Sen lähtöseutu on Sahalahden Kärkkään-kylä 
Pälkäneen rannalla.367 Mielenkiintoista on, että samalla suunnalla sijaitse-
valla Sääksmäellä on Mulkue-niminen kylä.368 Olisiko Mulkuanjärven seu-
tu ollut Mulkuen kylän erämaata ja olisivatko Tavastkengän Kärkkäisetkin 
vanhoille eräalueilleen muuttaneita hämäläisiä talonpoikia? Asiakirjalähtei-
den kautta emme voi saada tähän varmaa vastausta.
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Samoihin aikoihin edellisten kanssa Tavastkengälle saapui Jussi Lau-
rinpoika Havana (Jussi Haffuana 1562),369 joka merkittiin aluksi Pyhännän-
järven asukkaaksi. Hänen sukunimensä perustuu ortodoksiseen ristimäni-
meen Havana, Hovana (< venäjän Fofan). Vanhoja vastineita nimelle löytyy 
Laatokan ympäriltä (esim. Hoffuana Nijckulasn 1589).370 Myöhemmin Ha-
vanan sukua on asunut etenkin Kurkijoella. Tavastkengän Havanan talo hä-
vitettiin vuonna 1586, ja se jäi useaksi vuodeksi tyhjilleen. Tämän jälkeen 
Havanoita ei Tavastkengällä esiinny, mutta 1640-luvulla suku putkahtaa 
esiin Hailuodossa.371 Täällä Havanan talo otetaan ylös autiosta 1600-luvun 
alussa ja sen nimeksi vakiintui ensin Moisala ja sitten Makkonen.372

Tavastkengällä oli 1500-luvulla viideskin tila, mutta se autioitui ve-
näläisten hävityksessä vuonna 1586, eikä sitä asutettu enää uudestaan 
1600-luvulla. Tilan perusti vuoden 1575 tienoilla Tuomas Niilonpoika Kur-
kinen (Thomas Kurckhinen 1575). Hän asui tilaa yhdessä sukulaismiehensä 
Niilon (Nils Kurchi 1576) kanssa vuoteen 1586 saakka, jolloin venäläiset 
polttivat sen.373 Tämän jälkeen Tuomas muutti Tornionjokilaaksoon, Ke-
räsjokivarteen.374 Kurkisten asuttama talo sijaitsi todennäköisesti nykyisen 
Kurkelanmäen päällä, sillä paikka tunnettiin vielä 1700-luvun lopulla ni-
mellä Kurkelanmetsä.375

Nykyisen Hyvölänrannan asuttaminen alkoi Tavastkengältä käsin, 
sillä rannan ensimmäinen talo oli Tavastkengän Pekka Turusen perustama 
sivutila. Vuosina 1580–86 hän maksoi veroa molemmista taloista: vuotui-
sen veronsa Hyvölänrannan uudistilalta ja kymmenysveronsa Tavastkengän 
päätilalta. Uudistilan nimeksi tuli myöhemmin Laakko eli Alatalo (Laakij 
1654, Laacko eller Alatalo 1810).376 Alatalo-nimi lienee perua juuri tästä 
Pekka Turusen järjestelystä, jossa hänellä oli ”ylätalo” Tavastkengällä ja 
”alatalo” alempana jokivarressa. Talo oli Turusten hallussa ainakin kahden 
sukupolven ajan, mutta viimeistään 1620-luvulla sen omistajien sukunimi 
oli Laakko.377

Myös Tavastkengän Kurkisilla oli 1580-luvulla sivutila Hyvölänran-
nalla. Kun he muuttivat vainovuosien jälkeen pois Siikajokilaaksosta, myi-
vät he tilan Pekka Hyvöselle.378 Ensimmäisen kerran tämä Hyvösen talolle 
ja samalla Hyvölänrannan kylälle nimensä antanut isäntä mainittiin vero-
luetteloissa 1500-luvun lopulla (Peer Hyvöinen 1598).379 Hänen ostamansa 
tila sijaitsi hieman ylävirtaan nykyisestä Hyvölänrannan koulusta, samalla 
paikalla kuin nykyinen Vanhatalo.

Siikajoen suurehkon sivu-uoman, Mulkuanjoen ja sen latvoilla sijaitse-
van Mulkuanjärven rannat eivät saaneet pysyvää asutusta vielä 1500-luvun 
aikana, mutta lyhytaikaisia asujia oli useita. Vuosina 1565–1573 Mulku-
anjoen rannoilla asui Lasse Sorvonen (Lass Sorwonen 1565, Lass Soruoi-
nen 1573). Hänen lyhyestä asumisestaan jäi joen varteen vielä nykyisinkin 
tunnettu paikannimi Sorvonkangas.380 Nimelle ei ole vanhoja vastineita 
muualta Suomesta. Mahdollisesti se voidaan liittää sukunimeen Sorvanen, 
jonka pohjalla voi olla kalannimi sorva. Nimeä tavataan eri muodoissa sekä 
Itä- että Länsi-Suomessa.381 Vuonna 1585 Mulkuanjoen rantamille asuivat 
hetken aikaa pakolaisina entiset Pyhännänjärven asukkaat Sipo Antinpoi-
ka Karjalainen ja Matti Parkkinen (Sigfrid Karlinen 1585, Madz Parkinen 
1585).382 Jälkimmäinen nimi jäi elämään Parkkilankosken nimessä, jonka 
mukaan Parkkilankosken eli Parkkilan uudistila nimettiin 1700-luvulla. 

Näiden enemmän tai vähemmän pysyviksi jääneiden asukkaiden li-
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säksi Tavastkengän alueella mainitaan 1500-luvulla muutamia satunnaisia 
kävijöitä. Olli Asikainen (Oleff Asicanen 1574, Oluff Asikainen 1572) asui 
kylässä vuosina 1572–74.383 Sukunimi Asikainen perustuu alasaksalaiseen 
henkilönnimeen Asikka. Todennäköisesti Olli Asikainen oli peräisin Ran-
tasalmen Putkisalmen neljänneskunnasta, jossa Asikaisen sukua tavataan 
1500-luvulla ylivoimaisesti eniten.384 Yhtä matkaa Asikaisen kanssa näyt-
täisi saapuneen Paavo Jurvainen (Påwall Jurffuainen 1572), jonka sukua ta-
vataan myös Rantasalmelta.385 Vuosina 1567–68 uudisasukkaana mainitaan 
vielä Heikki Mononen (Henric Monoinen 1568).386 Monosia asui erityises-
ti Säämingin ja Haapalan neljänneskunnissa, jotka molemmat rajoittuvat 
Rantasalmen Putkisalmen neljännekseen.387 Koska kaikki kolme näyttäisi-
vät olevan kotoisin samalta suunnalta, saattaa heidän kohdallaan olla kyse 
yhtäaikaisesta muutosta.

Uudisasukkaat saapuivat Tavastkengälle pääosin Savosta ja vain yksi 
suku saattoi tulla Karjalasta saakka. Savon osalta asukkaiden tulosuun-
nan selvä painopiste oli Rantasalmen ja Juvan pitäjissä, mutta muutami-
en sukujen kohdalla myös Säämingissä. Lähtöalue sijoittuu Haukiveden 
länsirannalle, suunnilleen nykyisen Varkauden ja Savonlinnan välisellä 
alueella. Tämä onkin luonnollinen 
tulosuunta, sillä Haukivedeltä on 
lähes katkeamaton vesireitti Kalla-
veden ja Iisalmen kautta Siikajoen 
latvavesille. Samaa reittiä asutus 
levisi myös Pohjois-Savoon, joten 
ei ole sattumaa, että Tavastkengän 
ensimmäisillä asukkailla on huo-
mattavan paljon yhtymäkohtia Ii-
salmen ja Kiuruveden vanhimpien 
sukujen kanssa.388 Myös Kainuun 
varhaisen asutuksen kanssa yhte-
ydet ovat selvät, sillä yhteisiä sa-
volaissukuja on kuusi: Asikainen, 
Heiskanen, Jurvainen, Karjalainen, 
Kurkinen, Mononen ja Turunen. 
Luettelo kattaa suuren osa Siika-
joen latvoilla esiintyvistä savolais-
suvuista. Ne kaikki esiintyvät Kai-
nuussa ennen Siikajokilaaksoa,389 
joten niiden kohdalla muutto 
Kainuun kautta kiertäen on hyvin 
mahdollista. Vähintään voidaan 
todeta, että Kainuun ja Siikajoen 
latvojen savolaiset olivat lähtöisin 
samoilta seuduilta.

Pohjois-Pohjanmaan itäosien 
ja Pohjois-Savon asutushistoriassa 
on vanhastaan korostettu kruunun 
viranomaisten suurta merkitystä. 
Heidän ansiokseen näiden seutujen 
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asuttamista ei kuitenkaan voida laittaa, sillä kehitys oli alkanut omia aiko-
jaan Savon keskusalueiden väestönkasvun myötä. Muita muuttoliikkeeseen 
vaikuttaneita tekijöitä olivat kaskiviljelyn tai tarkemmin sanottuna huuhta-
viljelyn kehittyminen sekä kruunun verotuspolitiikka.390 Vielä 1500-luvun 
puolivälissä yhtenäinen asutus päättyi Pohjois-Savossa Kuopion tasalle, 
ja sen pohjoispuolella asutus koostui yksittäistalosta. Vuonna 1541 Savon 
pohjoisimmat talot olivat Paavo Nissisen talo Vieremäjärvellä ja Kaikkosten 
talot Kiuruvedellä. Savolainen asutus oli siis levinnyt 1500-luvun alkupuo-
liskolla maakunnan pohjoislaidalle saakka, mutta uudisasutukselle oli vielä 
niin runsaasti tilaa, ettei varsinaisesta asutuspaineesta voida tässä vaiheessa 
puhua.391 Muualla Pohjois-Pohjanmaalla savolaisten merkitys jäikin lopulta 
pienemmäksi kuin vanhempi tutkimus on antanut ymmärtää. Savolaisuus 
tuntui eniten jokilaaksojen latvaosissa ja savolainen muuttoaalto ulottui 
lähinnä Savon ja Kainuun laidalla sijaitseviin kyliin, etenkin Tavastken-
gälle.392 Täällä savolaiset ainekset voidaan liittää kiinteästi Pohjois-Savon 
asuttamiseen, jonka pääosasta vastasivat Juvan pohjoisten neljännesten ja 
Rantasalmen pitäjän savolaiset.393 Muualla jokilaaksossa karjalainen vaiku-
tus oli savolaista voimakkaampaa.

Uudisraivaajien elämää

Huuhtakaskia ja muutama lehmä

Tavastkengän ensimmäiset asukkaat eivät olleet puhtaasti maanviljelijöitä, 
vaan viljan viljelyn ja karjanhoidon lisäksi he metsästivät, kalastivat ja hyö-
dynsivät muutenkin monipuolisesti ympäröivää luontoa. Keskiajan lopul-
la ja 1500-luvulla koko Pohjois-Pohjanmaan alue oli viljan peltoviljelyn 
kannalta äärialuetta ja sitä pidettiinkin lähinnä sivuelinkeinona. Vähäisten 
peltojen ainoa viljalaji oli ohra, jota viljeltiin alkeellisena yksivuorovilje-
lynä. Peltoviljelyn ohella Pohjois-Pohjanmaalla poltettiin runsaasti kaskia, 
joista pääosa viljasta saatiin. Vanhastaan kaskia osattiin tehdä ainoastaan 
lehtimetsiin, mikä osaltaan rajoitti tämän viljelymenetelmän käyttömahdol-
lisuuksia. Pelloilta ja kaskista saadut pienet sadot eivät useinkaan riittäneet 
edes omiin tarpeisiin, joten ainakin Pohjanmaan rannikon talonpojat ostivat 
osan viljastaan Tukholmasta.394 Sisämaassa jouduttiin turvautumaan muihin 
elinkeinoihin.

Keskiajan lopulla Pohjois-Pohjanmaan itäosiin alkoi saapua idästä sa-
vo-karjalaista väestö, joka tunsi uudenlaisen kaskenpolttotekniikan, huuhta-
kasken. Se mahdollisti kaskien raivaamisen moreenimailla sijaitseviin kuu-
simetsiin, joiden viljely oli aikaisemmin ollut mahdotonta. Uusi tekniikka 
oli kehittynyt idässä, luultavasti jossakin päin Karjalaa, mutta tarkempaa 
lähtöaluetta ei tiedetä. Huuhdat tehtiin järeään kuusimetsään, jonka suurim-
mat puut pykällettiin eli kolottiin, jolloin ne kuivuivat pystyyn. Kun puut 
olivat kuivuneet muutamia vuosia, kaadettiin metsä niiden ympäriltä pois 
kevättalven aikana, minkä jälkeen puut jätettiin jälleen kuivumaan yhden tai 
kahden kesän ajaksi. Lopulta kaski poltettiin keskikesällä ja ruis kylvettiin 
maahan heti polton jälkeen. Ensimmäinen sato saatiin polttoa seuraavana 
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kesänä eli 3‒4 vuotta kasken kaadon jälkeen.395

Huuhtakaskissa viljeltiin vain yhtä syysruislajiketta, itäistä kaski- eli 
korpiruista. Se oli ainoa viljalaji, joka kykeni hyödyntämään poltossa va-
pautuvat ravinteet ja versoi tehokkaasti. Lisäksi se kesti hyvin sienitauteja. 
Ensimmäisen sadon jälkeen kaskeen voitiin kylvää ohraa tai kauraa ja kol-
mantena vuonna vielä naurista, mutta sitten maan kasvuvoimat jo ehtyivät. 
Hyödyntämisen jälkeen kaskimetsän uusiutumiseen kului 40‒50 vuotta, 
joten sopivia metsiä täytyi jatkuvasti etsiä lisää ja valmistella niitä polttoa 
ja viljelyä varten. Savossa tavallisen uuden kaskipellon koko oli noin 2,7 
hehtaaria. Tämän perusteella on laskettu, että yksi talo tarvitsi neljänkym-
menen vuoden kierron aikana 36‒115 hehtaaria kaskimaata, riippuen siitä, 
saatiinko samasta kaskesta yksi vai kaksi satoa. Lisäksi tarvittiin noin 30 ha 
metsää kotitarvepuita eli rakennus- ja polttopuita varten. Yhtä taloa kohti 
tarvittiin siten metsää 66‒145 hehtaaria.396

Uudelle huuhtaviljelytekniikalle Tavastkengän seutu tarjosi melko hy-
vin mahdollisuuksia, sillä vanhoja kuusimetsiä oli vielä paljon. Tosin ny-
kyisen pääkylän seutu oli maastoltaan pääosin liian alavaa, mutta kylän itä- 
ja kaakkoisosissa oli jopa erityisen edullisia korkeita mäkiä, joiden päältä 
löytyi supra-akvaattisia alueita. Ne olivat siis jääneet jääkauden jälkeisen 
korkeimman merenpinnan yläpuolella, joten niiden ravinteet eivät olleet 
huuhtoutuneet pois.397 Tällaiset mäet, esimerkiksi Itämäki, sijaitsevat yli 
190 metriä nykyisen merenpinnan yläpuolella.
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Kylän viljelyksistä on säilynyt 1500-luvulta melko paljon tietoja, sil-
lä kruunu oli erittäin kiinnostunut alamaistensa viljelyksistä ja sitä kautta 
veronmaksukyvystä. Tietojen tulkitseminen ei kuitenkaan ole aivan yksin-
kertaista. Pohjois-Pohjanmaan asukkailta kerättiin 1500-luvulla kahden-
laisia veroja: vuotuista maaveroa, joka perustui viljellyn maan määrään, 
sekä kymmenysveroa, joka laskettiin osuutena saadusta sadosta. Vero ei 
ollut kymmenesosaa sadosta, kuten nimi antaisi ymmärtää, vaan määrä oli 
huomattavasti pienempi. Pohjois-Pohjanmaalla se oli luultavasti vain 1‒3 
prosenttia sadosta.398 Myöhemmällä ajalla kymmenyksiä ryhdyttiin peri-
mään kylvetyn viljamäärän mukaan, koska talonpojat salasivat todellisia 
satomääriään.

Muista maakunnista poiketen Pohjanmaalla vuotuisveroluetteloihin 
merkittiin jo 1500-luvulla tilojen kylvöalat.399 Mittayksikkönä käytettiin 
panninmaata, joka nykymitoiksi muutettuna on noin 0,23 hehtaaria. Pan-
ninmaa tarkoitti pinta-alaa, johon kylvettiin yksi panni eli 73,3 litraa viljaa 
(n. 44 kg).400 Peltojen lisäksi vuotuiseen veroon kuului lehmiverovoi, joka 
perittiin karjan pääluvun mukaan, sekä nokkaverovoi jokaisesta yli 15-vuo-
tiaasta henkilöstä. Kun Tavastkengän kaikilta tiloilta kerättiin vuotuisverot 
vuonna 1567, näytti tulos seuraavanlaiselta:

Tavastkengän vuotuisverot ja viljakymmykset vuonna 1567401

Isännän nimi Panninmaata Nokka-
vero

Lehmä-
vero

Ruista 
(pannia)

Ohraa
(pannia)

Jussi Havana 5   (1,2 ha) 4 5 ½ (36.6 litraa) -

Mikko Kärkkäinen 5   (1,2 ha) 3 2 ¼ (18,3 litraa) -

Antti Matilainen - - - ¼ (18,3 litraa) -

Heikki Mononen - - - 1/8 (9,1 litraa) -

Niilo Rautaparta 2   (0,4 ha) 3 2 - -

Pekka Heiskanen 2   (0,4 ha) 2 2 ¼ (18,3 litraa) -

Yhteensä 14 (3,2 ha) 12 11 1 3/8 (100 l)Kruununvouti miehineen. 

Olaus Magnus Gothus, 

Pohjoisten kansojen histo-

ria (1555).
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Kylän yhteenlaskettu peltoala, 14 panninmaata eli 3,2 hehtaaria, voi 
tuntua nykyaikana mitättömän pieneltä. Tuohon aikaan Havanan ja Kärk-
käisen tilat olivat peltoaloiltaan kuitenkin melko tyypillisiä, sillä koko Poh-
jois-Pohjanmaan tilojen kylvöalan keskiarvo oli tuolloin noin 1,1 hehtaaria. 
Siikasavossa keskimääräinen koko oli hieman suurempi, noin 1,6 hehtaaria. 
Muutamat vanhat tilat olivat huomattavasti suurempia. Esimerkiksi Paavo-
lan Paavo Laurinpojalla oli peltoa 4,4 hehtaaria ja Rantsilan Frans Eeri-
kinpojalla peräti kuusi hehtaaria.402 Tavastkengän Rautaparran ja Heiskasen 
tilat olivat kuitenkin peltoalaltaan niin pieniä, että ne vaikuttavat enemmän 
tilan puolikkailta. Mahdollisesti niiden tapauksessa kyse onkin ehkä yhtiö-
viljelyksestä.

Samana vuonna kerätyt kymmenysverot paljastavat, että Tavastkengän 
pelloissa viljeltiin yksinomaan ruista. Jussi Havana maksoi verona ruista 
½ pannia, joka on nykymitoissa noin 36,6 litraa (n. 22 kg). Heiskanen ja 
Kärkkäinen maksoivat kukin yhden nelikon eli pannin neljäsosan, joka on 
siis puolet edellisestä, 18,3 litraa. Rautapartaa ei merkitty luetteloon lain-
kaan, mutta hänen sijastaan verotettiin kahta muuta kaskiviljelijää, nimit-
täin Heikki Monosta ja Antti Matilaista.403 Yhteensä verottaja sai kylältä 1 
3/8 pannia ruista, joka nykyisissä mittayksiköissä tekee noin 100 litraa (n. 
60 kg). Talonpoikien piti itse toimittaa vilja syyskäräjien aikaan Saloisiin, 
jossa pitäjän keskus tuolloin oli.

Koska veroviljana saatiin kerättyä yksinomaan ruista, täytyi kylän 
kaikkien peltojen olla vasta raivattuja huuhtakaskia. Tätä olettamusta tu-
kee se, että kaskiviljelyyn kuuluva rukiin ja ohran vuorottelu, samoin kuin 
vähittäinen siirtyminen peltoviljelyyn, näkyvät hyvin seuraavien vuosien 
kymmenysluetteloissa. Ohra oli maksuvälineenä ensimmäisen kerran vuon-
na 1570 ja vuonna 1573 se on jopa ainoa viljalaji. Ruista ja ohraa viljel-
tiin rinnakkain 1580-luvun alkuun saakka. Viimeinen hyvä ruissato saatiin 
vuonna 1581 ja vuodesta 1583 eteenpäin luetteloihin merkittiin pelkästään 
ohraa.404 Ilmeisesti suurimittainen huuhtakaskien teko hiipui tuolloin ja ta-
lolliset siirtyivät kokonaan peltoviljelyyn. Ehkä myös tervanpolton yleis-
tymisellä oli osuutta asiaan, sillä aikaa tuskin riitti sekä kasken että tervan 
polttoon.

Kaskiviljelyn ohella Tavastkengän ensimmäiset asukkaat pitivät jon-
kin verran karjaa. Lehmiverovoi kertoo suoraan lehmien lukumäärän, sillä 
jokaisesta lehmästä maksettiin veroa yksi naula eli noin 425 g voita. Myö-
hemmin veroa kevennettiin niin, että mahoista lehmistä maksettiin veroa 
vain puolet, mikä vaikeuttaa todellisen määrän laskemista. Kylän suurin 
karja, viisi lehmää, näyttäisi vuonna 1567 olleen Jussi Havanan nimissä, 
mutta hänen talossaan asuikin kaksi perhettä. Kun tämä otetaan huomioon, 
näyttäisi jokaista perhettä kohti olleen kaksi lehmää. Kovin suurta merki-
tystä karjan pidolla ei siis vielä 1500-luvulla ollut. Tuon ajan lehmät olivat 
huomattavasti nykyisiä pienempiä kooltaan ja heikompia maidontuotoltaan. 
Tavallisen talonpoikaistalon lehmistä ei ole tarkkoja tietoja, mutta kruunun-
kartanoissa, joissa lehmät olivat luultavasti paremmalla ruokinnalla, lehmät 
painoivat noin 150 kg (nykyisin 500‒550 kg). Eräiden arvioiden mukaan 
tavallisen talon lehmästä saatiin 1500-luvulla noin 300‒350 litraa maitoa 
vuodessa (nykyisin 6000‒7000 litraa). Tästä maitomäärästä pystyttiin val-
mistamaan voita 1,5‒2 leiviskää eli 13‒17 kg.405

Veroluetteloiden mukaan Siikajokilaakson tiloilla oli keskimäärin 4‒6 
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lehmää ja suurimmilla tiloilla Paavolassa ja Rantsilassa 27 ja 24 lehmää. 
Pieniä, 1‒3 lehmän tiloja, oli runsaasti.406 Laajempia vertailutietoja on vai-
kea saada. Suuresta osasta Suomea tarkat karjamäärät selviävät vuoden 
1571 hopeaveroluettelosta, jossa talojen karja on eroteltu hyvin yksityis-
kohtaisesti. Pohjanmaalta tämä luettelo on valitettavasti säilynyt vain Kok-
kolan ja Iin pitäjistä. Sen mukaan pohjalaisessa talossa oli tuolloin keski-
määrin yksi hevonen, viisi lehmää, yksi nuori lehmä, neljä lammasta. Sika 
löytyi joka toisesta talosta ja joka kymmenennessä oli myös härkä. Vuohia 
ei ollut lainkaan.407 Näiden tietojen perusteella Tavastkengän talot jäävät 
selvästi keskiarvon alapuolelle, mutta koska tiedot on saatu vain kahdesta 
vauraasta rannikkopitäjästä, eivät ne oikeastaan ole vertailukelpoisia. 

Kaskiviljely vaati paljon työvoimaa, joten kaskia viljelivät yleensä 
useamman perheen yhteenliittymät, kaskiyhtiöt.408 Veroluetteloissa maini-
tut isännät eivät todennäköisesti olleet kylän ainoita aikuisia miehiä, vaan 
he olivat suurperheen edusmiehiä, joiden nimiin tila merkittiin. Heidän 
lisäkseen samassa talossa saattoivat asua heidän veljiensä, poikiensa tai 
vävyjensä perheet. Tavastkengän väkimäärää voidaan arvioida vuotuisve-
roluetteloon merkityn nokkaverovoin perusteella. Vuoden 1567 luettelon 
mukaan Jussi Havana maksoi nokkaveroa neljästä henkilöstä, mikä luulta-
vasti tarkoitti kahta avioparia. Kärkkäisen ja Rautaparran ruokakuntiin kuu-
lui kolme henkeä. Kärkkäisellä kolmas henkilö oli luultavasti talon vanha 
isäntä tai emäntä. Rautaparralle kolmanneksi laskettiin isännän veli Jussi. 
Heiskanen maksoi veroa vain kahdesta hengestä, joten talossa oli luultavasti 
vain mies vaimoineen ja alaikäisiä lapsia. Yhteensä kylässä oli 12 täysi-
ikäistä henkilöä. Alaikäisiä lapsia on 1500-luvun uudisasutusalueilla arvi-
oitu olleen suunnilleen kolmasosa perheen aikuisten määrästä.409 Näin ollen 
Havanan talossa olisi lapsia ehkä kaksi, muissa taloissa korkeintaan yksi. 
Kylän kokonaisväkimääräksi tulisi siis noin 17. Mikäli lapsia oli jokaisessa 
perheessä enemmän, saattoi väkiluku nousta muutamiin kymmeniin. 

Asuinolot

Kun ensimmäiset asukkaat saapuivat Tavastkengälle, oli seutu täysin erilais-
ta kuin nykyisin. Synkät ikikuusikot humisivat mäkien päältä aivan jokipar-
taille saakka. Luonnontilaiset metsät olivat täynnä kaatuneita ja nojollaan 
olevia puita, joten ne olivat lähes läpipääsemättömiä. Siksi onkin helppo 
ymmärtää, että ihmiset liikkuivat mieluiten vesistöjä pitkin. Talvisaikaan 
jäätyneet järvenselät ja suuret avosuot tarjosivat myös hyviä kulkureittejä 
suksilla liikuttaessa. Sakean puuston vuoksi kylän ensimmäiset pirtit ra-
kennettiin aivan vesistöjen rannoille, koska niissä saattoi olla luonnostaan 
avonaisia alueita. Kovin kauaa rannassa ei kuitenkaan viihdytty, sillä per-
kaamattomat joet olivat vielä laitojaan myöten täynnä vettä, ja ne tulvivat 
helposti yli äyräidensä.

Ensimmäiset kaskipellot oli luultavasti raivattu ja ehkä kylvettykin 
edellisestä asuinpaikasta käsin, joten perheiden saapuessa paikalla saattoi 
olla jo jonkin verran peltoja. Ne oli raivattu mäkien päällä kasvaneeseen 
kuusikkoon, jossa viljelykset olivat myös paremmin suojassa hallalta. 
Nämä ensimmäiset pellot muodostivat talojen viljelysten ytimen, joiden 
keskelle asuinrakennukset siirrettiin sadonkorjuun jälkeen. Uusia kaskia 



Ensimmäinen asutuskausi keskiajalta 1500-luvun lopulle    105

valmisteltiin, raivattiin ja otettiin käyttöön jatkuvasti, joten viljelykset laa-
jenivat ja maisema avartui vähitellen. Kuusimetsät hävisivät ja lehtipuut 
valtasivat alaa. Kauemmas raivatut kasket päästettiin käytön jälkeen met-
sittymään, mutta asunnon ympärille niistä alettiin muokata pysyvää peltoa. 
Kivet, kannot ja juuret raivattiin pois ja peltoa lannoitettiin lehmän lannalla. 
Työ eteni hitaasti ja pääosa viljasta saatiin ensimmäisten vuosikymmenten 
ajan kaskista.

Talojen sijoittuminen mäkien päälle, viljelystensä keskelle ja erilleen 
toisistaan on selvästi itäinen piirre, joka liittää Tavastkengän itäsuomalai-
seen kulttuurialueeseen. Asusmistyyli on selvästi samanlainen kuin Savossa 
ja Kainuussa, mikä osittain johtuu myös maastonmuotojen samankaltaisuu-
desta. Muualla Pohjanmaan jokilaaksoissa talot viljelyksineen sijaitsivat 
nauhamaisesti jokien rannoilla, josta pellot jatkuvat kaistaleina sisämaahan 
päin. Tavastkengällä jokien rannat oli jätetty lähes luonnontilaan ja niitä 
käytettiin niittyinä, joista kerättiin heinää karjan talviruokintaa varten. Pel-
loiksi rantoja alettiin ottaa vasta 1900-luvulla.

Uudisasukkaiden ensimmäiset asunnot olivat pieniä, vain muutamia 
metrejä kanttiinsa olleita savupirttejä, joita voitiin käyttää samalla kertaa 
sekä asuntona, saunana että riihenä. Ne muistuttivat lähinnä pientä hirsistä 
savusaunaa, jonka sisällä oli luonnonkivistä ladottu kiuas. Suomessa tällai-
sia asuntoja on käytetty ainakin rautakaudelta lähtien. Muita rakennuksia 
ei alkuun ollut, vaan koko perhe sekä mukana tuodut lehmät, hevoset ja 
lampaat elivät saman katon alla. Sitä mukaa kun asutus vakiintui, rakennet-
tiin pihaan erillinen eläinsuoja, riihi viljan kuivausta varten ja aittoja viljan 
varastointiin. Rakennukset katettiin tuohella tai halkaistuista puista tehdyllä 
malkakatolla. Koska kiuasuunissa ei voitu paistaa leipää, oli talon pihassa 
erillinen leivinuuni. Jossakin vaiheessa savupirtti vaihtui savutupaan, jos-
sa oli sisällä muurattu leivinuuni. Savutupien rakennustaito levisi Ruotsin 
kautta Suomeen jo varhaiskeskiajalla. Myös uloslämpiävät uunit tunnettiin 
Suomessa jo keskiajalla, mutta Pohjois-Suomessa niitä alettiin rakentaa 
vasta vuosisatoja myöhemmin.410

Riittikö ruoka?

Ihmisten jokapäiväinen ruoka oli 1500-luvulla hyvin viljapainotteista, mut-
ta myös kalalla ja riistalla on ollut suuri merkitys Pohjois-Suomessa. Vil-
jasta valmistettiin yksinkertaisia jauhoruokia, puuroa, talkkunaa ja huttua. 
Leipä oli yleensä nostattamatonta ja hapattamatonta ohraleipää, myöhem-
min myös hapatettua ruisleipää. Muita ruokakasveja olivat ainakin lanttu, 
nauris, herne, papu ja kaali. Perunaa ei vielä tunnettu. Marjoja voitiin käyt-
tää kesäisin tuoreeltaan, mutta ainoastaan puolukkaa kerättiin talteen sen 
hyvän säilyvyyden vuoksi.411

Riittikö kylässä ruoka? On arvioitu, että tuon ajan aikuinen tarvitsi vil-
jaa noin 120 kg vuodessa ja lapset puolet tästä.412 Esimerkiksi Jussi Havanan 
talo, jossa asui neljä aikuista ja arviolta kaksi lasta, tarvitsi siten vuodessa 
600 kg leipäviljaa. Lisäksi oli otettava huomioon maksettavat verot ja seu-
raavan vuoden kylvöön varattava neljäsosa, joten viljan kokonaistarve oli 
noin 900 kiloa vuodessa. Kuinka paljon Havana sitten sai viljaa pelloiltaan? 
Tätä voidaan yrittää arvioida hänen maksamiensa verojen kautta.
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Maatiasrukiista saatiin 1800-luvun alussa keskimäärin 15 hehtolitran 
eli noin 900 kg sato hehtaaria kohti. Koska Havanalla oli peltoa reilu heh-
taari, olisi viljan pitänyt normaalina vuonna juuri ja juuri riittää. Jussi mak-
soi vuonna 1567 kymmenyksinä ½ pannia ruista, joka on nykymitoissa noin 
36,6 litraa. Jos oletetaan, että kymmenyksiä maksettiin vain kahdesta pro-
sentista sadosta, oli kokonaissato noin 1830 litraa eli 1100 kg. Luvut näyt-
täisivät täsmäävän melko hyvin, joten voidaan päätellä, että Jussi Havanan 
talo oli hyvänä vuonna omavarainen viljan osalta. Kärkkäisen ja Rautapar-
ran taloissa viljan vuositarve oli hieman pienempi, noin 715 kg vuodessa, 
koska väkeä oli vähemmän. Heiskasen kahden aikuisen perhekunta tuli toi-
meen vajaalla 600 kilolla. Mutta väen vähyyden vastapainoksi myös viljel-
mät olivat pienempiä, eikä viljaa saatu riittävästi kuin muutamina vuosina.

Koska emme tiedä, minkälaiset avunantosuhteet talojen välillä oli, täy-
tyy viljan riittävyyttä arvioida koko kylän mittakaavassa. Oheinen kuvio 
esittää kylän talojen yhteenlaskettua viljasatoa vuosina 1567‒1586. Luvut 
on laskettu sen mukaan, että kymmenysvero oli noin kaksi prosenttia todel-
lisesta vuotuisesta sadosta.

Kuvioon on merkitty viiva 3000 kilon kohdalla, joka oli koko kylän las-
kennallinen viljantarve vuodessa. Jos sadot jäivät sen alapuolelle, jouduttiin 
tinkimään joko leipäviljasta tai seuraavalle vuodelle varattavasta siemen-
viljasta. Kuviosta nähdään, että kylä oli hyvinä satovuosina omavarainen 
viljan osalta, mutta kovin suuria heittoja satomääriin ei saanut tulla. Parhaat 
sadot saatiin 1570-luvulla, mutta sadoissa oli suuria vuosittaisia vaihteluita. 
Lähes säännönmukaisesti joka toinen vuosi oli sadoltaan heikompi. Tämä 
oli luonnollinen piirre kaskiviljelylle, sillä kaskipellossa toisen vuoden sato 
oli yleensä vain puolet ensimmäisestä. 

Monena vuonna kyläläisten pelastuksena oli huuhtaviljelyyn kuuluva 
kierto, jossa kaskeen kylvettiin ensimmäisenä vuonna ruista ja seuraavana 
ohraa. Tämä kierron toimiessa saatiin yleensä ainakin toisesta kaskesta kun-
nollinen sato ja hyvinä vuosina satomäärät kasvoivat lähes kaksinkertaisiksi 
yhden viljalajin viljelyyn verrattuna. Esimerkiksi vuonna 1571 ohrasato il-
meisesti menetettiin, koska siitä ei maksettu lainkaan kymmenyksiä. Kaksi 
vuotta myöhemmin kato vei suurimman osan ruissadosta. 

Suurimmillaan kylän sadot kävivät vuonna 1574, jolloin viljaa saatiin 
arviolta lähes 5000 kiloa eli reilusti yli oman tarpeen. Erityisen hyvä sato 
saatiin vielä 1576. Koko ajanjaksoa koskeva kehityslinja on ohran merki-
tyksen kasvu. Rukiista saatiin hyvä sato vielä vuonna 1579, mutta seuraava-
na vuonna ruissato menetettiin kokonaan. Tuon katovuoden jälkeen rukiin 
viljely hiipui muutamassa vuodessa ja vuosina 1583‒86 sadot koostuivat 
pelkästään ohrasta. Jokaisena vuonna jäätiin laskennallisen nälkärajan ala-
puolelle. Oliko kyse sopivien kaskimetsien loppumisesta vai tarkoituksel-
lisesta siirtymisestä peltoviljelyyn? Tiedot viittaisivat osin molempiin te-
kijöihin, sillä monet kylän isännistä, kuten Turunen ja Kurkinen, tekivät 
uudisviljelmiä yhä kauemmaksi päätilastaan. Kohtuullisen hyvin vuosien 
jälkeen eläminen vaikeutui jatkuvasti 1580-luvulla ja vielä pahempaa oli 
luvassa.
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Pitkä viha

Kun ensimmäiset asukkaat saapuivat Tavastkengälle 1560-luvulla, kuului 
alue vielä muodollisesti Venäjään, sillä Ruotsin ja Venäjän valtakuntien 
välinen raja kulki edelleen vuonna 1323 solmitun Pähkinäsaaren rauhan 
mukaisesti. Rajanlinjan todellinen kulku oli vuosisatojen aikana käynyt 
hämäräksi, eikä se enää vastannut todellista tilannetta. Länsisuomalainen 
ja savolainen uudisasutus oli jo edennyt kaikkialla Pohjois-Pohjanmaalla 
vanhan rajan yli. Venäläiset pitivät kuitenkin kiinni alkuperäisestä sopimuk-
sesta, joka heidän oman tulkintansa mukaan antoi heille oikeuden Pyhäjoen 
pohjoispuoliseen Pohjanmaahan. Tämän linjan väärälle puolelle asettuneita 
uudisasukkaita kohdeltiin laittomina ja vihamielisinä maan valtaajina. Pit-
kän vihan aikana (1570‒1595) venäläis-karjalaiset joukot hävittivät useaan 
otteeseen erityisesti Oulujärven seutua, josta retket ulottuivat usein myös 
Siikajokilaaksoon, erityisesti sen latvoille.413

Tavastkengän seudun asutus oli ehtinyt parinkymmenen vuoden aika-
na vakiintua ja talot olivat jo hieman kasvaneet. Viimeisten, vuonna 1585 
kerättyjen verotietojen perusteella kylän talojen varallisuus oli seuraavan-
lainen
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Tavastkengän vuotuisverot ja viljakymmenykset vuonna 1585414

Isännän nimi Panninmaata Nokkavero Lehmävero Ruista 
(litraa)

Ohraa 
(litraa)

Jussi Havana 6 (1,4 ha) 4 3 - 18

Mikko Kärkkäinen 8 (1,9 ha) 2 3 - 18

Niilo Kurkinen 5 (1,2 ha) 4 6 - -

Pekka Turunen 8 (1,9 ha) 4 3 - 9 

Yhteensä 27 (6,2 ha) 14 15 - 45 

Koko kylän peltoala oli lähes kaksinkertaistunut ensimmäisiin vero-
tietoihin verrattuna, vaikka talokohtainen kehitys ei ollutkaan edennyt ta-
saisesti. Havanan talossa peltoa oli tullut lisää vain yksi panninmaa mutta 
Kärkkäisellä kolme. Turusen taloon oli yhdistetty entiset Heiskasen ja Rau-
taparran pellot, joita oli ollut alkujaan neljä panninmaata. Lisäksi peltoala 
oli onnistuttu vielä kaksinkertaistamaan. Muita myöhemmin perustettu 
Kurkisen tila oli vielä jäljessä kehityksestä, mutta sielläkin raivaus oli hy-
vällä alulla. Viljellyn pellon lisäksi ruokittavien suiden määrä oli lisäänty-
nyt. Havanan talossa asui ilmeisesti vieläkin kaksi perhettä, samoin Turusen 
ja Kurkisen taloissa. Kärkkäisellä aikuisen väen määrä oli vähentynyt, joten 
talon vanha isäntä tai emäntä lienee tällä välin kuollut. Jos lapsien määräksi 
oletetaan vieläkin kolmasosa aikuisten määrästä, oli kylän väkiluku kasva-
nut 19:een. Lehmienkin lukumäärä oli lisääntynyt muutamalla.

Tällainen tilanne oli Tavastkengällä vuonna 1585, viimeisenä rauhan 
vuonna. Elämä Siikajoen latvoilla ei ollut helppoa normaalivuosinakaan, 
mutta jotenkuten oli selvitty. Pian kaikki kuitenkin muuttui, sillä sodan lie-
kit alkoivat ulottua Kainuusta Siikajokilaaksoon ja lopulta Tavastkengälle 
saakka. Ensimmäinen sodan uhri Siikajoen latvoilla oli Lamujokivarressa 
sijainneen Lapin tilan isäntä Pekka Eerikinpoika Lappi. Vuonna 1585 hä-
nen kohdallaan kirjoitettiin veroluetteloon: ”Ryssät ovat iskeneet kuoliaaksi 
ja polttaneet (talon)”. Kaikkia talon asukkaita ei kuitenkaan tapettu, koska 
samassa luettelossa ilmoitetaan hänen poikansa aikovan jatkaa tilanpitoa. 
Hänelle annettiin yhden vuoden verovapaus köyhyyden vuoksi.415 Koska 
kyseinen veroluettelo oli laadittu keväällä 1585, oli Lapin talon hävitys ta-

Pohjoisen asukkaita 

1500-luvulla. Vasem-

malla moskovalainen, 

hänen vierellään ruot-

salainen/suomalainen, 

sitten lappalainen ja 

viimeisenä göötanmaa-

lainen eli eteläruotsa-

lainen. Olaus Magnus 
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(1555).
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pahtunut ilmeisesti jo loppusyksystä 1584. 
Vainovalkeat levisivät uhkaavasti, sillä syksyllä 1585 poltettiin Pyhän-

nänjärven rannalla Matti Parkkisen asumus.416 Alkuvuodesta 1586 vihol-
linen iski uudestaan ja tällä kertaa tuho ulottui jo Tavastkengällekin. Jussi 
Havanan, Tuomas ja Niilo Kurkisen, Mikko Kärkkäisen sekä Pekka Turu-
sen talot poltettiin ja asukkaat pakenivat metsiin. Hävitys eteni myös naa-
purikyliin. Pyhännänjärveltä poltettiin Matti Parkkisen ja Sipo Karjalaisen 
talot ja Iso Lamujärveltä Pietari Luttisen talo. Veroluetteloihin tuli talojen 
kohdalle lyhyt ja karu merkintä: ”förbrände af rydzen år 86”, ryssät poltta-
neet vuonna 86.417 

Tämän jälkeen vihollinen iski pelottavan säännöllisesti ja uskaltautui 
koko ajan alemmaksi Siikajokivarteen. Keväällä 1587 olivat hävitysvuo-
rossa Kestilän talot ja vuotta myöhemmin Lamujokivarren eli Piippolan, 
Pulkkilan ja Launolan talot, jotka ilmoitettin poltetuksi ja asukkaat tape-
tuiksi. Keväällä 1589 tuhot ulottuivat jo Sipolaan saakka mutta pysähtyi-
vät sitten pariksi vuodeksi.418 Välivuodet eivät saaneet jokivarren asukkaita 
palaamaan viljelystensä ääreen, vaan he pysyivät piilopirteissään kaukana 
kulkureiteistä. Hyvin kuvaavaa on, että vuonna 1591 jäivät verot saamatta 
koko Siikasavosta, koska asukkaat eivät tuoneet kesäverojaan eli voita ja 
kapahaukia käräjille vaan piiloutuivat metsiin.419 Ihmisten pelot eivät olleet 
turhia, sillä vielä samana vuonna vihollinen tunkeutui uudelleen Siikajoki-
laaksoon ja poltti seitsemän Sipolan ja Rantsilan taloa.420

Viimeinen ja kaikkein raskain isku Pohjois-Pohjanmaan asutusta vas-
taan tehtiin tammikuussa 1592, jolloin ruhtinas Grigori Volkonskin johtamat 
venäläisjoukot hyökkäsivät ensin Liminkaan ja etenivät sieltä Siikajoki-
laaksoon, joka poltettiin tuhkaksi rannikolta latvavesille saakka. Vain neljä 
Luohuan taloa säästyi, koska ne sijaitsivat sivussa joen pääuomasta. Talojen 
lisäksi poltettiin Siikajoen kappeliseurakunnan kirkko ja pappila. Asutuksen 
turvaksi värvätyt 1400 miehen suomalais-ruotsalaiset joukot piileskelivät 
Oulun linnan suojissa, eivätkä ne uskaltaneet puuttua niitä huomattavasti 
suuremman vihollisjoukon tekemisiin. Kotien puolustaminen jäi talollis-
ten itsensä hoidettavaksi. Salon ja Siikajoen talonpojista kootun nostoväen 
onnistuikin estää venäläisjoukkojen eteneminen kauemmas Pohjanmaan 
eteläosiin. Rannikon sijaan venäläiset lähtivät Siikajokea seuraten takaisin 
sisämaahan. Suurin osa jokilaakson asukkaista oli nähtävästi ehtinyt paeta 
metsiin, sillä kuolleiden määräksi ilmoitettiin vain 85 henkeä. Menetys oli 
silti huomattava, kun otetaan huomioon, että koko Siikajokilaaksossa oli 
yhteensä 113 veroa maksavaa taloa. Keskimäärin vain joka viides talo oli 
selvinnyt ilman menetyksiä. Tavastkengältä kerrotaan perimätietona, että 
kasakat polttivat tuolloin koko kylän ja kostotoimilta säästyi vain yksi van-
ha ukko, joka ”saerasti märätystaotija”.421

Vihollisuudet loppuivat Pohjois-Pohjanmaalla, kun välirauha solmittiin 
Ruotsin ja Venäjän välillä loppiaisena 1593. Lopullinen varmistus rauhalle 
saatiin vuonna 1595 solmitussa Täyssinän rauhassa, joka siirsi valtakuntien 
välisen rajan kauas Oulujärven tuolle puolen, lähes nykyiselle paikalleen.422 
Tavastkengän kyläkin oli nyt virallisesti osa Ruotsin valtakuntaa.
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toinen ASutuSkAuSi täySSinän rAuhAStA iSoon vihAAn 
(1595‒1720)

Toipuminen vainovuosien tuhoista

Vanhoja sukuja, uusia tulokkaita

Tavastkengän asutuksen toipuminen 1500-luvun lopun täydellisestä hävi-
tyksestä kesti useita vuosia. Vuonna 1592 ylisen Siikasavon talot poistettiin 
kokonaan maakirjasta, eivätkä Kestilän ja Tavastkengän asukkaat maksa-
neet lainkaan veroja vuosina 1592‒97. Vähemmän kärsineet alueet Sipo-
lasta ja Rantsilasta alaspäin otettiin verotuksen piiriin hieman aiemmin. 
Kun verottaja alkoi jälleen koota tietoja Siikajokilaakson yläosista vuonna 
1598, oli Tavastkengällä veronmaksukykyinen vain Turusen tila.423 Muut ti-
lat palautuvat verotuksen piiriin vähitellen 1600-luvun alkuvuosina. Niiden 
kaikkien isännät olivat vaihtuneet. Osassa omistus oli vain siirtynyt isältä 
pojalle, mutta muutamat olivat jääneet kokonaan tyhjilleen, ja niihin aset-
tuivat aivan uudet asukkaat. Vanhan asutuksen lähes täydellisen tuhoutumi-
sen vuoksi voidaan puhua Tavastkengän toisesta asutuskaudesta.

Jokaisella Tavastkengän tilalla vanha isäntä näyttäisi kuolleen vaino-
vuosien aikana. Sama ilmiö näkyy koko Siikajokilaaksossa, jossa sukupol-
venvaihdoksia tehtiin poikkeuksellisen paljon 1590-luvulla ja 1600-luvun 
alussa. Monissa tapauksissa vanha suku katosi talosta kokonaan, mutta 
usein talo vain siirtyi isältä pojalle. Tavastkengän 1500-luvulla perustetuis-
ta tiloista Turunen säilyi entisen suvun hallussa, mutta se jaettiin kahteen 
osaan Pekka Turusen kahden pojan kesken. Toinen Pekan pojista jäi koti-
tilalle, kun taas toinen alkoi viljellä Hyvölänrannalla sijaitsevaa Alataloa, 
joka nyt erotettiin omaksi itsenäiseksi tilakseen. Myös Kärkkäisen tila säilyi 
samalla suvulla vielä 1600-luvun alussa, vaikka siitä tuli veronmaksukykyi-
nen vasta vuonna 1608.424

Jussi Havanan 1500-luvulla perustaman tilan asukkaat vaihtuivat, kun 
Olli Mooseksenpoika Moisa otti sen ylös autiosta 1600-luvun ensimmäisi-
nä vuosina.425 Hänen mukaansa yksi Havanan tilasta erotettu osa tunnetaan 
vielä nykyäänkin Moisalana. Pari vuosikymmentä myöhemmin eli vuonna 
1626 talo jaettiin Moisan kolmen tyttären kesken. Virallista jakoa tilalla ei 
kuitenkaan vielä tehty, vaan se siirtyi kokonaisena yhden vävyn, Heikki Ta-
paninpojan nimiin. Käräjillä julistettiin: ”Olli Moisa antaa kuoltuaan 1/3 
kaikesta irtaimesta ja kiinteästä omaisuudestaan vävylleen Heikki Tapanin-
pojalle, koska hän on Moisan vanhuuden turvana. Moisan tyttäret Valpuri 
ja Elsa saakoot omansa.”426 Ilmeisesti Olli Moisa kuoli jo vuonna 1633, 
sillä seuraavana vuonna tilan isännäksi tuli toinen vävy, Pekka Laurinpoika 
Makkonen (Peer Laarson Mackoinen 1653).427 Tilaan kuului luultavasti jo 
tuolloin useita taloja, joissa eri perhekunnat asuivat. Viimein vuonna 1676 
tila jaettiin virallisesti kahteen osaan, joista toisen nimeksi tuli Moisala ja 
toisen Makkonen. Ensimmäisen nimessä on säilynyt vanhan isännän suku-

Maisema Alipäästä 

Makkomäen päältä 

Keskikylää kohti elo-

kuussa 2009. Näkymät 

eivät olleet näin avarat 

vielä 1600-luvulla, 

mutta monet mäkien 

päälle raivatut pellot 

ovat peräisin jo tältä 

ajalta. Kuvannut Matti 

Leiviskä.
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nimi, joka on Mooseksesta johdettu karjalainen ristimänimi.428 Sukunimi 
Makkonen taas perustuu karjalaiseen ristimänimeen Makko(i) (< venäjän 
Makarij, kreikan Makarios), josta on lukuisia mainintoja Karjalan ohella 
Savosta Pellosniemeltä, Vesulahdelta ja Säämingistä.429 On tuskin sattumaa, 
että talon kaikkien varhaisten isäntien nimet viittaavat näin selvästi Karja-
laan ja ortodoksiseen perinteeseen. Ehkä sekä Moisa että Makkonen tulivat 
1600-luvulla taloon vävyksi ja valinnan kriteerinä oli appivanhempien puo-
lelta heidän karjalaisuutensa ja ortodoksinen uskonsa.

Pellikan tilan perusti 1600-luvun alussa Erkki Pekanpoika (Erich 
Peersson 1599).430 Hänen sukunimensä ei tule esille asiakirjoissa, mutta hän 
oli todennäköisesti Piippolassa 1500-luvun jälkipuoliskolla vaikuttaneen 
Pekka Pellikan poika. Pellikat ovat yksi Piippolan ja koko Siikalatvan van-
himmista kantasuvuista. Alkujaan suku oli karjalainen. Tavastkengällä su-
kunimi tulee esille vasta 1600-luvun puolivälissä, jolloin talon isäntänä oli 
Erkki Tuomaanpoika Pellikka (Erich Thomasson Pelicka 1653).431 Mahdol-
lista on, että tila oli vanhempaakin perua, sillä samalla paikalla mainitaan 
1500-luvulla Jussi ja Niilo Rautaparran uudistila. Suoraa viittausta siihen, 
että Pellikka olisi perustettu tämän vuosikymmeniä vanhan aution paikalle, 
ei kuitenkaan ole löytynyt. Perimätietona kerrotaan, että Pellikat rakensivat 
talonsa mäkeen, jossa kasvoi paljon Katajia, ja sen mukaisesti antoivat sille 
nimen Katajamäki. Alkujaan tila oli yhdessä pihassa nykyisellä Kankaan 
talon pellolla, jossa vielä 1950-luvulla oli selvästi näkyvissä kahden asuin-
rakennuksen rauniot ja kaksi kaivon paikkaa. Myöhemmin ensimmäinen 
talo paloi, jolloin toinen talo rakennettiin nykyisen Junnon talon paikalle.432

Tavastkengälle perustettiin 1600-luvun alkuvuosina pari aitoa uudisti-
laakin. Toisen perusti Lauri Laurinpoika vuonna 1607 nykyisen Tervolan-
kankaan etelärinteeseen, melko lähelle Havanan vanhaa tilaa. Laurin suku-
nimeä ei mainita kertaakaan, mutta vuonna 1653 talon nimeksi ilmoitetaan 
Laakko (Laackoi 1653).433 Vaikka Laakko-nimeä ei esiinny Tavastkengällä 
ennen 1600-luvun puoltaväliä, niin todennäköisesti se oli jo talon ensim-
mäisen isännän sukunimi. Kun vuonna 1622 talon isännäksi vaihtui Antti 
Laurinpoika, tuli samaan aikaan Launolan (Laakkola) kylällä erään tilan 
isännäksi Olli Laurinpoika (Oluff Larsson 1622). Tämänkin talon nimeksi 
ilmoitetaan myöhemmin Laakko(la) (Lackola 1654).434 Kyse on siis veljek-
sistä, joista toinen jäi viljelemään kotitaloa Tavastkengälle ja toinen läh-
ti isännäksi Launolaan. Sukunimestä Laakko(nen) on 1500-luvulta eniten 
tietoja Karjalasta, mutta myös Savosta Juvan Joroisten neljänneskunnasta. 
Nimi lienee yksi Nikolauksen kansanomainen muunnos. Toinen mahdolli-
suus on selittää talonnimi itämurteissa esiintyvällä sanalla laakko ’loiva’, 
mikä viittaisi talon sijaintiin loivasti viettävällä mäenrinteellä.435

Hyvösen tilalle ja samalla Hyvölänrannan kylälle nimensä antanut 
Pekka Hyvönen mainitaan veroluetteloissa ensimmäisen kerran 1500-luvun 
lopulla (Peer Hyvöinen 1598), jolloin hän osti entisen Tuomas Kurkisen ti-
lan.436 Tästä kaupasta esitettiin todisteita 1600-luvun puolivälissä käydyillä 
käräjillä: ”Esitti Paavo Hyvönen Gabriel Ljunginpojan laillisen tuomion, 
päivätty Salossa 10. elokuuta 1635, jossa Paavo Hyvösen isä Pekka jätti 
pojalleen pienen tilan, jonka hän oli ostanut Tuomas Kurjelta, ja jota isä oli 
erämaasta uudisrakentanut niin paljon, että tila on nyt veroltaan 2/3 mant-
taalia.”437 Sukunimeä Hyvönen tavataan 1500-luvun verotiedoissa varsinkin 
Juvan pitäjässä ja neljänneskunnassa, mutta muutamia tietoja on myös Ran-
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tasalmelta, Säämingistä ja Vesulahdelta. Hyvösiä oli levinnyt jo 1500-luvun 
puolivälissä myös Pohjois-Savon eli Tavinsalmen uudisasutusalueelle, josta 
sukua eteni Pohjois-Pohjanmaan jokilatvoille.438 Siikajoen varteen suku tuli 
luultavasti Pyhäjärven kautta, jossa Hyvösiä tavataan jo vuonna 1565.439 
Tämä suunta sopiikin hyvin perimätietoon, jonka mukaan Hyvösen talo oli-
si alkujaan sijainnut Itämäen sydänmaalla, josta se olisi siirretty alemmas 
Siikajokivarteen.440

Tavastkenkään luettu Mulkuanjärvi sai ensimmäisen asukkaansa vuon-
na 1614. Silloin sinne asettuvat Aatami ja Antti Ollinpoika, jotka ”ottivat 
ylös metsästä ja erämaasta” uudisasuntonsa.441 Tämä tila oli sama kuin myö-
hempi Niirala. Tila esiintyy veroluetteloissa vain silloin tällöin, joten kovin 
helposti uusien asukkaiden elämä ei näytä lähteneen liikkeelle. Nykyinen 
järven-, talon- ja kylännimi Mulkua esiintyy ensimmäisen kerran vuon-
na 1654 Antin pojan ollessa talon isäntänä (Mårdhen Andersson Mulkua 
1654).442 Mulkua-nimi on varsin erikoinen ja ainoa vastine sille koko Suo-
mesta löytyy vain Sääksmäeltä, jossa on Mulkue-niminen kylä.443 Herääkin 
kysymys, olisiko Mulkuanjärven seutu voinut olla Mulkuen kylän erämaata 
ennen pysyvän asutuksen syntyä? Nimen alkuperäinen muoto olisi siis ollut 
Mulkuenjärvi, joka olisi viitannut omistussuhteeseen. Varmasti tätä ei voida 
sanoa, mutta se on yksi mahdollinen selitys.

Uudisasuntojen ja torppien ilmaantuminen 1600-luvun alussa on ylei-
nen ilmiö koko Siikajokilaakson alueella. Jokilaakson rannikonpuoleisessa 
päässä niiden määrä kasvoi huomattavasti nopeammin kuin jokilatvoilla, 
jossa kehitys polki lähes paikallaan. Täällä kyse olikin asutustyhjiön täyt-
tymisestä, kun taas alajuoksulla vanhoja tiloja jaettiin ja uusia perustettiin. 
Latvoilla tilannetta kurjisti vielä se, että vihollisen hyökkäykset eivät lop-
puneet kokonaan. Vuonna 1611 karjalaiset hyökkäsivät Kainuuseen sekä 
Siikajokilaakson latvoille, Tavastkengälle, Pyhännälle ja Lamujärville, kos-
taakseen ruotsalais-suomalaisten joukkojen tekemiä tuhotöitä Vienassa.444

Pellot ja niityt

Tilojen peltojen ja niittyjen pinta-aloista ei ole 1600-luvulta tarkkoja tietoja 
jokaiselta vuodelta, sillä verotus perustui nyt kiinteisiin manttaalilukuihin. 
Koska peltoja kuitenkin raivattiin jatkuvasti ja uusia niittyjä otettiin käyt-
töön, täytyi silloin tällöin järjestää maantarkastuksia, joissa niiden todelliset 
määrät selvitettiin. Ensimmäinen kattava maantarkastus tehtiin Pohjois-
Pohjanmaalla vuonna 1608. Tarkastuskirjassa ilmoitettiin tilojen peltopinta-
alat tynnyrin- ja kapanaloina. Ne tarkoittivat alun perin maa-aloja, joihin 
kylvettiin vastaavat tynnyri- ja kappamäärät ohraa, mutta tässä vaiheessa ne 
olivat jo muuttuneet vakioiduiksi pinta-alamitoiksi. Yksi tynnyrinala vas-
taa 32 kapanalaa. Nykymitoiksi muutettuna tynnyrinala on 0,462 hehtaaria 
ja kapanala 154,3 neliömetriä. Niittyjen määrää mitattiin heinäkuormina 
(200‒250 kg). Viljakymmenyksiä mitattiin panneina (76,6 litraa), neljän-
nespanneina (38,3 litraa) ja kappoina (2,4 litraa).445 Seuraavaan taulukkoon 
on koottu maantarkastusluettelon tiedot ja talojen maksamat viljakym-
menykset, jotka löytyvät pari vuotta vanhemmasta kymmenysluettelosta. 
Vertailun helpottamiseksi luvut on muutettu nykyisiksi mittayksiköiksi.
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Tavastkengän maantarkastusluettelo 1608 sekä viljakymmenykset vuonna 
1606446

Tilan ja isännän nimi Mantt Peltoa Niityt
(kuormaa)

Ruista 
(litraa)

Ohraa
(litraa)

(Alatalo) Lauri Pekanpoika* ¼ 0,1 ha - - 2,4

Hyvönen Pekka Pekanpoika ½ 1,1 ha 2 2,4 19,2

Kärkkäinen Hannu ja Lauri 
Mikonpoika*

¼ 0,1 ha - - 2,4

Laakko (Tervola) 
Lauri Laurinpoika**

¼ 0,1 ha - - -

Moisala 
Olavi Mooseksenpoika*

¼ 0,6 ha ½ - 4,8

Turunen Olli Pekanpoika ½ 1,2 ha 3 19,2 38,2

Yhteensä 1 ½ 3,2 ha 5 ½ 21,6 67,0

Tähdellä (*) merkittyjen tilojen ilmoitettiin olevan uudistiloja, jotka oli otettu 
viljelykseen vanhoista autioista. Kahdella tähdellä (**) merkityt ovat varsinaisia 
uudistiloja. 

Tilojen peltopinta-alat eivät olleet kasvaneet 1500-luvulta, ja monen 
kohdalla viljelykset olivat itse asiassa vähentyneet. Pohjois-Pohjanmaan 
tiloilla oli noihin aikoihin peltoa keskimäärin 2,9 ha.447 Tavastkengän tilat 
olivat siis pieniä omana aikanaankin, mutta toisaalta vain Turunen ja Hyvö-
nen voidaan laskea vanhoiksi tiloiksi, kun taas muut joutuivat aloittamaan 
melko lailla alusta. Edellisellä vuosisadalla monelle tilalle oli merkitty pel-
toja huomattavasti enemmän, mutta ainakin osa niistä oli ollut kaskia, joita 
voitiin käyttää vain 1‒3 vuoden ajan. Nyt mukana olivat vain kiinteät pellot, 
joiden tuotto perustui puun tuhkan sijaan karjan lantaan.

Saman vuoden kymmenysluettelot kertovat, että kylän pelloilla viljel-
tiin lähes yksinomaan ohraa. Vain Hyvönen ja Turunen maksoivat ruiskym-
menyksiä. Tilanne vaihteli muissa Siikajokilaakson kylissä. Osassa kylistä, 
kuten Kestilässä ja Lamulla, tilanne oli samanlainen kuin Tavastkengällä: 
ohra muodosti suurimman osan sadosta ja vain muutamalla tilalla viljel-
tiin lisäksi myös ruista. Sen sijaan Siikajoen alajuoksun ja Lamujokivar-
ren kylissä ruista viljeltiin aivan yleisesti ja sitä käytettiin veronmaksussa 
yhtä paljon kuin ohraakin.448 Alajuoksulla kyse ei enää tässä vaiheessa ollut 
huuhtakaskissa viljellystä rukiista, vaan talot olivat siirtyneet tehokkaam-
paan peltojen kaksivuoroviljelyyn, jossa ohra, ruis ja kesanto vaihtelivat 
pelloissa vuorovuosin.449 Tavastkengän pienillä tiloilla harjoitettiin vielä 
pääosin vanhaa yhden vuoron mallia, jossa ohra ja kesanto vuorottelivat. 
Syynä oli yksinkertaisesti peltojen vähäisyys, joka ei antanut mahdollisuuk-
sia kokeiluille. Vain kylän suurimmilla tiloilla, Hyvösellä ja Turusella oli 
riittävästi peltoja tällaiseen kehittyneempään viljelyyn.

Vuonna 1606 tehdyssä maakirjassa oli Tavastkengältä merkitty veron-
maksukykyisiksi vain Hyvösen ja Turusen tilat. Molemmissa asui luettelon 
mukaan kaksi täysi-ikäistä henkilöä ja molemmilla oli kaksi lehmää. Veroa 
talot maksoivat yhtä paljon: viljaa kuusi kappaa (27,5 litraa, n. 16,5 kg), 
kymmenen naulaa voita (4,25 kg), viisi naulaa kapahaukia (2,2 kg) ja ½ 
kuormaa (n. 100 kg) heiniä. Lisäksi ne maksoivat veroa rahana 2 äyriä.450 
Kaikista verotiedoista nähdään, että Tavastkengän tilat eivät olleet vielä toi-
puneet kymmenen vuotta aiemmin tapahtuneesta venäläisten hävityksestä. 
Piilopirttikauden aikana peltojen raivaaminen oli keskeytynyt ja entisetkin 
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olivat päässeet metsittymään. Samoin oli käynyt niityille, joita tässä luette-
lossa merkittiin vain suurimmille tiloille. Tosin heinän syöjiäkään ei ehkä 
ollut kovin runsaasti, sillä suurin osa karjastakin oli menetetty sotavuosina.

Seuraava maantarkastus tehtiin vajaan kahdenkymmenen vuoden pääs-
tä vuonna 1624, jolloin kylän uudelleen asuttaminen oli jo päässyt parem-
min alulle. Tavastkengästä tarkastusluettelon esittelyteksti ei anna erityisen 
mairittelevaa kuvaa: ”Kylä sijaitsee 28 peninkulman päässä suolamerestä, 
hallanarat pellot, kituliaat ja huonot niityt.” Lisäksi todettiin metsästyksen 
olevan tärkeä elinkeino kyläläisille.451 Luettelossa ovat jälleen talojen pel-
to- ja niittyalat sekä uutena asiana tilan asuintonttimaan pinta-ala. Myös 
manttaalit merkittiin, mutta niissä ei ollut tapahtunut muutosta edelliseen 
luetteloon verrattuna, eikä niitä siksi toisteta tässä yhteydessä. Seuraavas-
sa taulukossa luettelo on suomennettuna ja osin nykyisiksi mittayksiköiksi 
muutettuina. Mukana ovat myös pari vuotta vanhemmat tiedot tilojen mak-
samista viljakymmenyksistä.

Tavastkengän maantarkastus vuonna 1624 ja vuoden 1622 kymmenysviljat452

Tilan ja isännän nimi Tontti Peltoa 
(ha)

Niittyjä 
(kuorm.)

Ruista 
(litr.)

Ohraa 
(litr.)

(Alatalo) Martti Laurinpoika* 1 0,5 ½ 3,3 13,2

Hyvölä Paavo Pekanpoika 2 2,4 3 19,8 39,6

Kärkkäinen Mikko Hannunpoika 1 0,8 1 3,3 9,9

Laakko (Tervola) Antti Laurinpoika 1 ½ 0,5 1 - 6,6

Matti Yrjönpoika* ½ 0,2 - - -

Moisala Heikki Tapaninpoika 1 ½ 1,2 1 6,6 19,8

Mulkua Aatami Olavinpoika* - 0,2 - 3,3 6,6

(Pellikka) Pekka Tapaninpoika 1 0,7 1 - 9,9

Turunen Jussi Olavinpoika 1 0,9 3 16,5 33,0

Yhteensä 6 6,9 10 ½ 52,8 148,5

Tähdellä (*) merkityt tilat ovat uudistiloja. Suluissa olevat nimet eivät esiinny 
ajan asiakirjoissa.

Tälläkin kertaa peltojen maanlaaduksi ilmoitettiin savimaa. Kaikki 
pellot olivat viljelyksessä, lukuun ottamatta Mikko Kärkkäisen omistamaa 
½ tynnyrinalaa eli 0,23 ha huonoa peltomaata, joka oli kesannolla. Kylän 
peltojen yhteispinta-ala oli yli kaksinkertaistunut 18 vuoden aikana reilusta 
kolmesta hehtaarista lähes seitsemään hehtaariin. Kasvu oli melko tasais-
ta jokaisen tilan kohdalla, mutta Hyvölän Paavo Pekanpoika nousi pellon-
raivauksessa selvästi ylitse muiden. Jopa Turusen tila jäi siitä selvästi jäl-
keen. 

Enemmistö tiloista oli koko maakunnan mittakaavassa pieniä. Ver-
tailutietoja ei ole olemassa samalta vuodelta, mutta vuonna 1635 Pohjan-
maan tiloilla oli peltoa keskimäärin 2,5 hehtaaria.  Savossa vastaava luku 
oli 1,8 hehtaaria ja Pohjois-Karjalassa 0,5 hehtaaria. Koko maan keskiarvo 
4,8 hehtaaria.453 Suurin osa Tavastkengän tiloista oli siis paljon keskiar-
von alapuolella ja vain Hyvönen pääsi suunnilleen sen tasolle. Peltoala oli 
kuitenkin selvästi kasvanut ja niittyjen määrä kaksinkertaistunut edellisen 
maantarkastuksen jälkeen. Ylivoimaisesti eniten niittyjä oli Hyvösellä ja 
Turusella, kun taas muut saivat tyytyä vain pieniin rippeisiin. Parannusta oli 
joka tapauksessa tapahtunut, sillä edellisen tarkastuksen aikaan suurimmal-
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la osalla tiloista ei ollut niittyjä lainkaan. Nyt niitä oli saatu vähintäänkin 
yhden heinäkuorman verran tilaa kohti. Vain Alatalo oli jäänyt tässä suh-
teessa jälkeen yleisestä kehityksestä.

Uutena tietona tässä maantarkastuksessa tulevat tiedot talojen asuin-
tonttien pinta-aloista. Koska vertailutietoja ei ole aiemmilta vuosilta tai 
laajemmalta alueelta, on tietoja vaikea suhteuttaa mihinkään. Lukujen 
keskinäinen vertailu kertoo kuitenkin jotain. Vanhalla yksitaloisella tilal-
la, esimerkiksi Turusella, tonttimaan koko näyttäisi olleen suunnilleen yksi 
kapanala (154 neliömetriä). Koska muutamalla tilalla tonttimaata on enem-
män, voidaan päätellä, että niihin kuului useampia taloja tai pihapiirejä. 

Moisalan kohdalla näin olikin, sillä myöhempien tietojen perusteella 
tilaan kuului jo tuolloin kaksi taloa, jossa toisessa asui vanha ja toisessa 
nuori isäntä. Sama tilanne näyttäisi olleen Laakon kohdalla, joka oli jaet-
tu laittomasti kahteen osaan jo 1670-luvulla, jolloin silloisen isännän veli 
oli ”ilman laillista tuomiota on napannut tilasta puolet”. Käräjillä tila mää-
rättiin vielä jakamattomaksi. Näiden tietojen perusteella voidaan kuitenkin 
päätellä, että viimeistään tuolloin, mutta mahdollisesti jo aiemmin, oli Laa-
kon maalla Myllyniemessä oma uudistilansa.454 Asiaa käsiteltiin talvikärä-
jillä 1683.

Olli (Laakko) Turunen Tavastkengältä kertoo, kuinka hänen ¼ mt 
tilansa on tiluksiltaan vähäinen, mutta josta hänen nuorempi vel-
jensä Pekka on 6 vuotta sitten ilman laillista tuomiota napannut 
puolet. Olli saanut oikeutensa 1673 jo kuolleelta veljeltään Antil-
ta. Lautak. tuomitsi Kuninkaallisen Majesteetin 1677 päätöksen 
nojalla tilan jakamattomaksi. 

Veroasiakirjoissa Myllyniemi eli Kilkala esiintyy itsenäisenä tilana vasta 
toistasataa vuotta myöhemmin. Hyvölän tapauksessa oli kysymys selvästi 
kahdesta erillisestä tilasta. Tilan toinen puoli eli Pieni Hyvölä esiintyy en-
simmäisen kerran jo vuoden 1627 karjaveroluettelossa, mutta säännöllisesti 
se merkittiin veroluetteloihin vasta 1680-luvulta lähtien.455 Uudistiloilla ra-
kennuksia ja tonttimaata oli luonnollisesti paljon vähemmän kuin vanhoilla 
kantatiloilla. Matti Yrjönpojan uudistilalla tonttia oli vain puolet vanhojen 
tilojen keskikoosta. Mulkuan isännällä ei ilmeisesti ollut vielä lainkaan 
omaa taloa, vaan hän asui ehkä jonkin toisen talon huonemiehenä.

Peltojen, niittyjen ja tonttimaan lisäksi tässä maantarkastuksessa otet-
tiin huomioon muitakin tilan veronmaksukykyyn vaikuttavia asioita. Niin-
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pä luetteloon kirjattiin myös humalatarhat, joita oli vain kahdessa talossa: 
Moisalalla vajaan 39 ja Hyvösellä 154 neliömetrin verran. Luettelon mar-
ginaaliin merkittiin myös lisätietoja mahdollisista verohelpotuksista. Aata-
mi Mulkuan tilan sanottiin olevan uudistila ja isännän kerjäläinen. Matti 
Yrjönpojan pientä uudistilaa kuvattiin kelvottomaksi. Se häviääkin seuraa-
vina vuosina veroluetteloista, joten luultavasti asukkaat lähtivät muualle. 
Alatalon Martti Laurinpojan kerrottiin olevan edelleen uudisasukas, vaikka 
hän oli aloittanut tilanpitonsa jo vuonna 1614 ja veronmaksun neljä vuotta 
myöhemmin.456

Karja

Tavastkengän tilojen karjavarallisuudesta on vaikea saada tarkkoja tietoja 
1600-luvun alusta. Karjaa kyllä verotettiin, mutta lypsäviä lehmiä ja nuo-
ria, alle 3-vuotiaita lehmiä sekä muita karjaksi luettuja elämiä kuten hevo-
sia, lampaita ja sikoja verotettiin eri tavalla, joten luvut eivät kerro suoraan 
karjan lukumäärää.457  Ensimmäiset tarkat luettelot tilojen karjasta on vasta 
1620-luvulta, jolloin karjaveron säännöllinen kerääminen aloitettiin. Vuo-
den 1627 karjaveroluettelon mukaan Tavastkengän tiloilla oli seuraavanlai-
sia verotettavia eläimiä:

Tavastkengän karjaveroluettelo vuonna 1627458

Talon ja isännän nimi Hevosia Sonneja Lehmiä Nuoria 
nautoja

Lampaita Sikoja

(Alatalo) 
Martti Laurinpoika 1 - 3 1 5 -

Hyvönen Pekka 2 1 15 5 16 2

Pieni Hyvönen 
Pekka Pekanpoika 1 - 3 2 4 -

Kärkkäinen 
Mikko Hannunpoika - - 5 2 6 -

Laakko 
Antti Laurinpoika 1 - 4 2 5 -

Moisala Olavi 2 1 7 2 9 1

Mulkua 
Aatami Olavinpoika - - 2 - 3 -

Pellikka
Tapani Pekanpoika 2 1 6 3 8 -

Turunen Olavi 2 - 10 4 12 1

Yhteensä 11 3 55 21 68 4

Suluissa olevat nimet eivät esiinny ajan asiakirjoissa. Luvut poikkeavat Hiltusen 
(1996, 248) esittämistä luvuista, koska mukana ovat myös Hyvösen, Alatalon ja 
Mulkuan tilat, jotka alkuperäisessä luettelossa on merkitty Kestilän puolelle. 

Muutos edellisen vuosisadan tilanteeseen verrattuna oli huomattava. 
Nyt lehmiä oli koko kylässä 55, kun niitä vuonna 1585 oli ollut vain viisi-
toista. Suurin karjatila oli Hyvönen, jolla oli parikymmentä lehmää ja hie-
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hoa. Turusella, Tavastkengän pääkylän suurimmalla tilalla, oli nautoja yh-
teensä 14 ja muilla vanhoilla tiloilla viiden ja kymmenen välillä. Alatalon ja 
Pienen Hyvölän nuorilla uudistiloilla eläimiä oli vielä hieman vähemmän. 
Aatami Mulkualla oli vain kaksi lehmää ja kolme lammasta, mutta hänet 
merkittiinkin luettelossa huonemieheksi, jolla ei siis ollut omaa taloa. 

Niittyjen merkitys tulee hyvin esille näissä luetteloissa, sillä ne tilat, 
joilla oli paljon niittyjä, pystyivät pitämään suurinta karjaa. Toisaalta karjan 
määrällä oli ratkaiseva merkitys myös tilan peltojen tuottavuudelle, sillä 
lannan puute oli tähän aikaan pahin peltojen kehitystä hidastanut tekijä. Jos 
lantaa ei saatu riittävästi, oli pellot pakko jättää välillä kesannolle. Eräiden 
laskelmien mukaan maatilalla tarvittiin yksi lehmä puolta tynnyrinalaa (n. 
0,25 ha) peltoa kohti, jotta lantaa olisi saatu riittävästi. Maantarkastusluet-
telon peltopinta-alojen ja karjaveroluetteloiden tietojen perusteella voidaan 
sanoa, että jokaisella Tavastkengän tilalla oli riittävästi karjaa peltoalaansa 
nähden. Hyvösellä riittävä määrä olisi ollut yhdeksän, Turusella ja Moisa-
lalla neljä ja muilla 1‒3 lehmää. Aivan näin yksiselitteisesti laskelma ei kui-
tenkaan toimi, sillä lannantuotto riippui lehmien ruuan määrästä ja laadusta. 
Ruoka saattoi varsinkin talviaikaa olla heikonlaista, sillä talojen niityt olivat 
tarkastajien mukaan huonoja.

Lehmien lisäksi tiloilla oli jo monia muitakin eläimiä. Sonneja oli kah-
della tilalla, Moisalassa ja Pellikalla, mutta vetoeläminä käytettyjä härkiä 
vain yksi kappale Hyvösellä. Härkien sijaan työjuhtana käytettiin hevosia, 
joita oli useimmissa taloissa kaksi ja uudistiloillakin vähintään yksi. Kaikki 
hevoset olivat tammoja, eikä oriita ollut yhdessäkään talossa. Kärkkäisen 
hevosettomuudessa on kyse vain sattumasta, sillä vielä edellisenä vuonna 
tähänkin taloon merkittiin yksi tamma. Villaa tarvittiin paljon vaatteiden 
valmistukseen, joten lampaita oli jokaisessa talossa useita. Siat olivat lähin-
nä suurten talojen erikoisuuksia, joita pidettiin yksinomaan lihan vuoksi.

Karjavarallisuutensa osalta Tavastkenkä kuului Siikajokilaakson rik-
kaimpiin osiin yhdessä Luohuan, Mankilan, Launolan ja Pulkkilan kylien 
kanssa, joissa kaikissa oli karjaa taloa kohti enemmän kuin maakunnassa 
keskimäärin. Pekka Hyvönen oli jopa Siikajokilaakson kymmenen suurim-
man karjanomistajan joukossa. Tosin koko maakunnan suurimmilla tiloilla 
karjaa oli jopa yli kaksi kertaa enemmän kuin Hyvösellä.459

Vuonna 1627 kylän karjamäärä oli suurimmillaan, mutta seuraavalla 
vuosikymmenellä iskivät pahat katovuodet ja eläimiä jouduttiin teurasta-
maan paljon, koska muutakaan syömistä ei ollut. Varsinkin nuori karja sekä 
lampaat ja siat joutuivat nopeasti teuraaksi, mutta lypsylehmiä ja hevosia 
pyrittiin säästämään viimeiseen asti. Tilanne oli samanlainen melkein koko 
Siikajokilaaksossa, mutta suhteellisesti suurimmat menetykset koettiin 
Tavastkengällä ja Pulkkilassa, joissa sekä karjan kokonaismäärä että ta-
loa kohti laskettu keskiarvo lähes puolittuivat. Viimeisessä karjaveroluet-
telossa vuodelta 1641 oli jo näkyvissä pientä palautumista. Valitettavasti 
tämän jälkeen tapahtuneesta kehityksestä ei ole olemassa tarkkoja lähteitä, 
sillä karjaveron kerääminen lopetettiin ja verotuksessa siirryttiin kiinteisiin 
manttaalilukuihin.460 
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Tervataloutta

Tavastkenkäset olivat 1600-luvulta aina 1800-luvulle saakka täysin riippu-
vaisia tervan tuotannosta. Pelloilta saatiin hyvinä vuosina viljaa hädin tus-
kin omiin tarpeisiin, joten myyntituotteeksi siitä ei juuri ollut. Koska halla 
vei sadon säännöllisesti, jouduttiin päinvastoin ostamaan usein sekä leipä- 
että siemenviljaa. Karjatalous oli hieman kannattavampaa ja voita oli usein 
myydä asti, mutta siitä ei saatu riittävästi tuloja sekä verojen maksuun että 
viljan ostoon. Tässä tilanteessa tervanpoltto tarjosi talonpojille lähes aino-
an mahdollisuuden selviytyä vuotuisista menoistaan ja teki elämän Siika-
jokilaakson latvoilla ylipäätään mahdolliseksi.461 Samoin ajattelivat alueen 
asukkaat tuohon aikaan. Vuonna 1690 esittivät Pyhäjoen ja Salon talonpojat 
yhteisen valituksen, jossa he pyysivät kuningasta turvaamaan heille elintär-
keän tervanpolton kannattavuuden:

Rahvaalla ei edellä mainituissa pitäjissä ole verojen maksuun 
muuta keinoa käytettävissä kuin tavanomainen tervanvalmistus. 
Heillä ei ole kalavesiä eikä kaskimaata, jolla he voisivat polttaa 
huuhtaa, niin kuin Savon, Hämeen ja muiden seutukuntien asuk-
kailla. Heillä on pelkästään tervanpoltto elinkeinonaan ja keino-
na verojen suorittamiseen. Sitä paitsi näiden pitäjien peltomaa 
on heikkoa ja hallanarkaa, niin että kun sattuu mitä vähäisinkin 
yöhalla, he menettävät satonsa aivan kokonaan.462

Tervaa siis poltettiin Tavastkengällä välttämättömyyden pakosta ja koska 
siihen oli muita elinkeinoja paremmat edellytykset.

Kotitarpeiksi tervaa on valmistettu ympäri Suomea ikimuistoisista 
ajoista lähtien, mutta suurtuotanto tuli mahdolliseksi vasta, kun sitä opittiin 
valmistamaan suurissa suppilopohjaisissa haudoissa. Tämä polttotekniikka 
omaksuttiin Suomeen Preussista, nykyisen Saksan ja Puolan pohjoisosis-
ta, joka oli 1610-luvulle saakka Itämeren tärkein tervanvalmistusalue. Sen 
metsävarat alkoivat kuitenkin 1600-luvun alussa ehtyä nopeasti ja muu-
tamassa vuosikymmenessä tervantuotannon painopiste siirtyi Ruotsiin ja 
nykyisen Suomen alueelle. Todellinen tervan suurtuotanto alkoi Suomessa 
1640-luvulta lähtien. Tervaa valmistettiin vientimarkkinoille, sillä sitä tar-
vittiin loputtomia määriä Euroopan kauppa- ja sotalaivastojen puisten lai-
vojen tilkitsemiseen.463

Siikajokilaaksossa tervanpoltolla lienee ollut tärkeä merkitys viimeis-
tään 1640-luvulta alkaen, kuten muuallakin Pohjois-Pohjanmaalla. Muuta-
mat asiakirjajäänteet todistavat, että tervaa poltettiin jo tuolloin suuressa 
mitassa jokisuulta latvavesille saakka. Tosin jokilatvoilla valmistusta vai-
keuttivat pitkät kuljetusmatkat ja huono tiestö, sillä terva piti kuljettaa myy-
täväksi maanteitä pitkin ensin Ouluun ja 1650-luvulta lähtien pääasiassa 
Raaheen.464

Tervan tie Tavastkengän metsistä maailmanmarkkinoille oli pitkä ja 
monivaiheinen. Valmistuksessa käytettiin mäntyä, joten kaikki alkoi hyvien 
tervamänniköiden etsimisellä. Ensimmäinen työvaihe oli mäntyjen koloa-
minen, jolloin puiden kuori irrotettiin niin korkealta kuin mies ylettyi. Vain 
puun pohjoispuolelle jätettiin pieni kaistale kuorta, niin sanottu elämänlan-
ka, jonka avulla puu kituutti hengissä ja pihkoittui. Näin puut saivat olla 
kolmen vuoden ajan, minkä jälkeen niitä kolottiin vielä ylempää. Tämän 
jälkeen puut saivat olla pystyssä vielä vuoden päivät. Kun puut olivat olleet 
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kolottuina neljä vuotta, ne kaadettiin ensimmäisten rekikelien aikaan ja siir-
rettiin polttopaikan luo. Tammi-helmikuun kovien pakkasten aikaan tervas-
puut pilkottiin. Tervahauta ladottiin kevätkesällä ja polttaminen aloitettiin 
heti kylvötöiden päätyttyä, jotta työ saataisiin valmiiksi ennen heinäntekoa. 
Haudan koosta riippuen sen polttamisessa meni 8‒12 päivää.

Tervatynnyreitä säilytettiin tervahaudan viereen rakennetussa varastos-
sa ensimmäisiin rekikeleihin saakka, sillä niiden kuljettaminen nevojen ja 
rämeiden takaisilta kankailta ei olisi muulloin onnistunut. Yhden tervatyn-
nyrin tilavuus oli noin 125,6 litraa,465 joten täytenä se painoi yli 150 kiloa. 
Terva kuljetettiin Tavastkengältä maanteitä pitkin Raaheen pääasiassa jou-
lukuun ja maaliskuun välisenä aikana, jolloin tiet olivat jäässä ja helpompia 
kulkea. Reittivaihtoehtoja oli useita. Yksi mahdollisuus oli kulkea Kajaanin 
ja Raahen välistä maantietä, joka kulki Kestilän, Sipolan, Mankilan ja Lapin 
kylien kautta. Tie oli rakennettu Pietari Brahen määräyksellä vuonna 1653. 
Sitä pitkin matkaa Tavastkengältä Raaheen oli noin 150 kilometriä. Toinen 
vaihtoehto oli kulkea ns. Karhukankaan reittiä Piippolan, Launolan, Ojan-
latvan ja Alpuan kautta. Tämä reitti oli Tavastkengän näkökulmasta huo-
mattavasti suorempi ja lyhyempi, noin 100 kilometriä pitkä, joten se lienee 
ollut suositumpi kulkureitti. Sen käyttö lisääntyi viimeistään 1600-luvun 
lopulla, kun Raahesta tuli tavastkenkästen pääasiallinen kauppapaikka.466

Pitkälle kaupunkireissulle lähdettiin harvoin yksin. Useimmiten Raa-
hen kaupungin tulliluetteloihin on kirjattu samalle päivälle useampia Ta-
vastkengän, Lamun, Kestilän ja muiden lähikylien talonpoikia. Esimerkiksi 
10. helmikuuta 1672 merkittiin luetteloon peräkkäin Alatalon Heikki Tuo-
maanpoika ja Turusen Pekka Tuomaanpoika. Veljekset olivat selvästi lähte-
neet kaupunkiin yhtä matkaa. Kymmenen päivää myöhemmin Raaheen tuli 
kolme kylän isäntää, nimittäin Hyvösen Sipi Paavonpoika, Tervolan Olavi 
Antinpoika ja toisen kerran Alatalon Heikki Tuomaanpoika.467

Raahessa talonpojat myivät tervan kaupungin porvareille, jotka toimit-
tivat sen edelleen jollekin Tukholman suurista tervakomppanioista. Terva-
kauppa oli tuolloin monopolisoitua ja tarkkojen rajoitusten alaista. Kauppa 
oli käytännössä joutunut suurten tukholmalaisten kartellien haltuun. Ne 
määräsivät tervan osto- ja myyntihinnan ja asettivat kaupungeille kiintiöt, 
joiden puitteissa niiden porvarit saivat myydä tervaa. Erimerkiksi Raahel-
le oli asetettu 2160 tynnyrin vuosikiintiö. Kiintiötervalle oli asetettu tietty 
kattohinta, ja sen yli menevästä osuudesta maksettiin huomattavasti vähem-
män. Tervakomppanioiden tarkoituksena oli näin pitää kysyntä korkeana ja 
tarjonta riittävän niukkana, jotta hinnat pysyisivät niiden kannalta suotuisi-
na.468

Kartelleista huolimatta tervan maailmanmarkkinahinta vaihteli jon-
kin verran kysynnän mukaan, mutta pääsääntöisesti hinnat vain kohosivat 
1600-luvun loppua kohti. Tuottajalle maksettava hinta määrättiin ylhäältä 
käsin, ja se pysyi hyvin vakaana koko 1600-luvun loppupuoliskon. Tuotta-
jahinnaksi oli vuonna 1672 määrätty 3,5 kuparitaaleria tynnyriltä, kun taas 
porvari myi tervaa eteenpäin noin 4,2 taalerin tynnyrihintaan. Vaikka tervan 
maailmanmarkkinahinta nousikin jatkuvasti, ei sillä ollut tuottajille makset-
tavaan hintaan minkäänlaista vaikutusta. Kasvaneet voitot tulivat kaupunki-
en porvareiden ja ennen kaikkea tervakomppanioiden hyödyksi.469

Asiakirjotietoja tervanpoltosta on säilynyt vain vähän. Muutamia 
hajatietoja löytyy 1600-luvun tuomiokirjoista, mutta parhaimpia lähteitä 



Toinen asutuskausi Täyssinän Rauhasta isoon vihaan (1595‒1720)    121

ovat vuosilta 1672‒75 ja 1679 säilyneet Raahen pikkutulliluettelot. Ter-
van ja muiden tuotteiden myynti oli tuohon aikaan sallittua vain kaupun-
geissa, joita Pohjois-Pohjanmaalla olivat Oulu (vuodesta 1605) ja Raahe 
(1649/1652).470 Niinpä kaikkien talonpoikien täytyi matkata niihin kaukaa 
sisämaastakin myymään omia tuotteitaan ja ostamaan itselleen viljaa ja suo-
laa. Kaupunkien sisälle ei kuitenkaan päässyt noin vain, vaan niiden portilla 
täytyi kaikesta myytävästä tavarasta maksaa tulli. Näin syntyivät Raahen 
pikkutulliluettelot, joihin on merkitty kaikkien kaupunkiin tulleiden talon-
poikien nimet, kotikylät sekä myytävien tuotteiden laatu ja määrä sekä pe-
rityn tullimaksun suuruus. Luetteloiden perusteella voidaan arvioida sekä 
kyläkohtaista että talokohtaista tervanpolton määrää.

Seuraava taulukko esittää Tavastkengän tiloilta Raaheen viedyn tervan 
määrän vuosittain. Taulukon luvut poikkeavat jonkin verran Mauno Hiltu-
sen Siikajokilaakson historiassa esittämistä.471 Ilmeisesti hän on niissä las-
kenut tavastkenkäsiksi myös muutamia Lamun ja Kestilän talollisia, jotka 
on luetteloissa merkitty virheellisesti Tavastkengän asukkaiksi. Tosin jois-
sakin tapauksissa on voinut käydä myös toisin päin eli Tavastkengän asukas 
on merkittykin naapurikyläläiseksi, minkä vuoksi hän on voinut jäädä pois 
laskusta. Osa tervasta on voitu viedä Ouluun, josta vastaavia luetteloita ei 
ole säilynyt. Alla olevan taulukon antama kokonaiskuva tervanpolton mää-
rästä tilaa kohti on kuitenkin suunnilleen oikea.

Läpileikkaus terva-

haudan rakenteesta. 

Säröksistä hitaasti 

kytemällä tihkunut 

terva valui savella 

tiivistettyä pohjaa 
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kautta puiseen put-

keen eli kynään ja sitä 

pitkin haudan juureen 

rakennettuun hirsika-

tokseen eli halssiin, 

jossa se kerättiin tyn-

nyriin. Piirtänyt Matti 

Leiviskä.
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Tavastkengän talojen tervantuotanto tynnyreinä vuosina 1672‒75 ja 1679472

Talo 1672 1673 1674 1675 1679 Yht.

Hyvönen 16 14 7 11 10 58

Laakko Alatalo 16 2 9 16 6 49

Mulkua 6 4 9 2 3 24

Pellikka 19 6 9 11 6 43

Laakko Tervola 12 9 10 5 9 53

Makkonen 5 11 7 4 4 31

Moisala 4 10 4 8 11 37

Turunen 32 35 15 14 8 104

Leiviskä 17 19 17 10 1 64

Yhteensä 127 110 86 81 58 462

Keskimäärin/
vuosi

14,1 12,2 9,6 9 6,4 10,2

Taulukosta nähdään, että kaikki Tavastkengän tilat polttivat tervaa, 
mutta erot niiden välillä olivat suuria. Ylivoimaisesti suurin tervantuottaja 
oli Turunen, joka vielä tuolloin oli yhtenä tilana. Turusen isäntä Tuomas 
sekä hänen kolme poikaansa, Antti, Pekka ja Lauri polttivat tervaa paljon 
enemmän kuin muut kyläläiset. Tervan polttaminen näyttää kulkeneen su-
vussa, sillä Alatalon isännäksi lähtenyt Heikki Tuomaanpoika Turunen polt-
ti yksinään lähes puolet siitä määrästä, mitä nuoremmat veljet yhteistuumin 
kotitilalla. Turusen ja seuraavaksi eniten tervaa polttaneiden tilojen, Leivis-
kän ja Hyvösen sekä Laako tilojen välillä oli selvä ero. Vielä heikommin 
pärjäsivät Pellikka, Moisala ja Makkonen. Hännänhuippuna tullut Mulkua 
jäi neljäsosaan Turusen tuotantomääristä. Tilakohtainen tervantuotanto kui-
tenkin vaihteli paljon vuosittain, joten tietojen saaminen useammalta vuo-
delta saattaisi tasoittaa tilannetta jonkin verran.

Tervan polttaminen sitoi huomattavasti työvoimaa. On laskettu, että 
yhden tynnyrillisen valmistus kaikkine työvaiheineen vaati yhteensä 10‒15 
miestyöpäivää. Tältä pohjalta arvioituna oli vuoden 1672 tervamäärän val-
mistus vaatinut kyläläisiltä 1270‒1900 miestyöpäivää. Kun kylässä samaan 
aikaan oli henkikirjojen mukaan 13 työikäistä ja –kuntoista miestä, voidaan 
laskea, että vähintään viidennes tai enimmillään jopa 40 % vuodesta kului 
tervaa tehdessä.473

Vuosikymmenen kuluessa kyläläisten polttaman tervan määrä näyttää 
jatkuvasti vähenneen, mutta syytä tähän kehitykseen on vaikea keksiä. Ky-
län asukasluku kasvoi jatkuvasti, joten työvoimaa olisi pitänyt olla saatavil-
la. Pahoja katovuosia sattui 1670-luvulla vain kaksi, ensimmäinen vuonna 
1672 ja toinen 1675. Kun katsotaan taulukkoa tarkemmin, huomataan, että 
suurin pudotus osui ennen kaikkea Turusen ja Leiviskän kohdalle, kun taas 
muutamilla muilla tuotantomäärät päinvastoin kasvoivat. Kyse voi näiden 
kahden tilan kohdalla olla hyvin tervametsien hupenemisesta tai pelkästä 
tilastoharhasta, sillä vuosittaiset vaihtelut olivat kaikkien tilojen kohdalla 
suuria.

Voita ja vähän viljaa

Tervan lisäksi talonpojat myivät kaupungeissa muitakin tuotteitaan, lähinnä 
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voita ja viljaa, mutta niiden merkitys oli häviävän pieni tervaan verrattu-
na. Niillä voitiin kuitenkin paikata rahantarvetta jonkin verran silloin, kun 
tervaa ei ollut vietäväksi. Voita vietiin Raaheen lähinnä elokuussa ja viljaa 
keskitalvella. Viljan kohdalla myynnin ajankohta voi selittyä sillä, että kes-
kitalvella tiedettiin jo varmasti viljan riittävyys omaan tarpeeseen. Toisaalta 
ajankohta voi liittyä myös siihen, että verot kerättiin alkuvuodesta. Seuraa-
vaan taulukkoon on koottu kylän tilojen viemän voin määrät kilogrammoi-
na ja viljamäärät tynnyreinä.

Voin vienti Raaheen vuosina 1672‒1675 ja 1679 (kilogrammoina).474

1672 1673 1674 1675 1679 Yhteensä

Hyvönen - 26 68 17 - 111

Laakko Alatalo 34 - 47 - 9 89

Laakko Tervola - 21 9 - - 30

Leiviskä - 26 - - 4 30

Makkonen 26 17 - - 4 47

Moisala 30 34 17 43 17 140

Mulkua - - 9 17 - 26

Pellikka 13 21 - - 17 51

Turunen 38 68 74 47 19 247

Yhteensä 140 191 223 123 70 769

Alkuperäisissä luetteloissa voin määrä on ilmoitettu leivisköinä (n. 8,5 kg) ja 
nauloina (425 g).

Voita myytiin vuosina 1672‒1674 vuosi vuodelta enemmän, mutta 
vuonna 1675 määrä kääntyi laskuun. Lasku näyttäisi jatkuneen vuoteen 
1679 saakka, jolloin voin myynti oli alle puolet vuoden 1672 lähtötasosta. 
Tällainen kehitys saa miettimään, olivatko vuodet 1675‒1678 jälleen kato-
vuosia, jolloin lehmien pidosta jouduttiin tinkimään ja teurastamaan niitä 
ruuaksi. Vielä erikoisempaa on, että vuonna 1675 useat kylän isännät toi-
vat lehmiään myytäväksi Raaheen.475 Yksi selitys voisi olla, että niityiltä ei 
saatu riittävästi heinää, jolloin lehmät kärsivät aliravitsemuksesta eivätkä 
tuottaneet maitoa. Kun tämän vuoksi ei saatu voitakaan myyntiin, jouduttiin 
pakon edessä myymään ylimääräistä karjaa rahan saamiseksi.

Turusen tila oli voin tuottajana selvästi suurin, sillä se tuotti suunnil-
leen kolmasosan koko kylän voista. Seuraavana tulleet Moisala ja Hyvö-
nen jäivät alle puoleen Turusesta ja muiden osuudet olivat vielä pienempiä. 
Kaikkein pienin tuottaja näyttää olleen Mulkuan tila. Tilojen lehmien lu-
kumääristä ei ole tietoja tältä ajalta, mutta ne ovat luultavasti suorassa suh-
teessa tuotetun voin määrään. Etelä-Pohjanmaalta saatujen tietojen mukaan 
yhden lehmän tuottamasta maidosta saatiin 1600-luvulla keskimäärin 1 ½ 
leiviskää eli 12,75 kg voita vuodessa.476 Tämän mukaan laskettuna Turusen 
viemän voin olisi voinut saada 4‒6 lehmällä ja muiden talojen vielä vähem-
mällä määrällä. Luultavasti lehmät olivat Tavastkengällä huonommalla ruu-
alla kuin Etelä-Pohjanmaalla, joten niiden maidontuotto jäi pienemmäksi ja 
lehmiä tarvittiin enemmän. 

Tavastkengän tilat olivat voin tuottajina pieniä, mutta viedyn viljan 
määrät olivat suorastaan mitättömiä, kuten seuraavasta taulukosta nähdään:
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Viljan vienti Raaheen vuosina 1672‒1675 ja 1679 (tynnyreinä).477*

1672 1673 1674 1675 1679 Yhteensä

Hyvönen - 2,5 2,0 - - 4,5

Laakko Alatalo - 1,0 1,0 - - 2,0

Laakko Tervola - 0,7 0,7 - 1,3 2,6

Leiviskä 0,8 1,0 0,7 - 0,7 3,2

Makkonen - 0,5 - - 0,7 1,2

Moisala - - 0,6 - - 0,6

Mulkua 1,0 - 1,0 - 2,0 4,0

Pellikka - 0,7 0,7 - 1,0 2,3

Turunen 2,0 1,5 0,5 - 3,3 7,3

Yhteensä 3,8 7,8 7,1 - 8,9 27,7

* Viljatynnyrin tilavuus 1600-luvulla oli noin 146,6 litraa ja paino viljan laadusta 
riippuen suunnilleen 88 kg tienoilla.

Turunen oli tässäkin tapauksessa selvästi suurin, mutta senkin kohdalla vil-
jan myynnin taloudellinen merkitys jää hyvin pieneksi. Talonpojat myivät 
viljaa tavallisesti pienissä erissä, vain 1/3 tai ½ tynnyriä kerrallaan. Tämä 
osoittanee, että sitä myytiin vain pakon edessä, kun tarvittiin rahaa verojen 
maksuun eikä muita myyntituotteita ollut saatavilla.

Rahalla saa – paljonko kaupalla tienattiin?

Tervan, voin ja viljan merkitys Tavastkengän tilojen taloudelle selviää par-
haiten, kun verrataan niiden myyntiarvoja keskenään. Seuraavaan tauluk-
koon olen koonnut kaikkien myyntituotteiden arvot tilakohtaisesti vuosina 
1672‒1675 ja 1679. Arvot on laskettu kuparitaalereiksi ajankohdan keski-
määräisten tuottajahintojen mukaan.478 Jokaisen tuotteen vieressä on lisäksi 
sen suhteellinen osuus tilan kaikista myyntituloista.

Tavastkengän tilojen Raahessa myymän tavaran arvo kuparitaalereina ja 
osuudet kokonaismyynnistä vuosina 1672‒75 ja 1679.479

Terva % Voi % Vilja % Yht. %

Hyvönen 174 58 73 24 52 17 299 14

Laakko (Alatalo) 147 65 53 23 26 12 226 11

Mulkua 72 61 15 13 32 27 119 6

Pellikka 129 73 30 17 18 10 177 9

Laakko (Tervola) 159 78 18 9 27 13 204 10

Makkonen 93 71 28 21 10 7 130 6

Moisala 111 56 83 42 5 2 198 10

Turunen 312 60 145 28 62 12 519 25

Leiviskä 192 82 18 7 26 11 235 11

Tavastkenkä yhteensä 1389 461 255 2072

Tavastkenkä keskim. 154 67 51 21 28 12 230

Tiedoista nähdään kuinka selvästi kylä oli riippuvainen tervantuotan-
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nosta ja -myynnistä. Lähes kolme neljäsosaa saaduista myyntituloista pe-
rustui tervaan. Voin osuus oli viidesosan luokkaa ja viljan osuus jäi alle 
kymmenesosaan. Suhteet olivat suunnilleen samanlaiset kaikissa Siikajo-
kilaakson kylissä, lukuun ottamatta lähimpänä rannikkoa sijainneita kyliä, 
joissa voi oli merkitykseltään tasoissa tervan kanssa.480 Tilakohtaisesti eri 
tuotteilla oli hieman erilainen merkitys, mutta erot eivät olleet kovin suuria. 
Eniten riippuvaisia tervasta olivat Leiviskä, Tervola ja Pellikka. Pienin mer-
kitys sillä oli Moisalassa, jossa voin osuus myyntituloista oli selvästi muita 
tiloja suurempi. Viljan myynnillä oli suurin merkitys Mulkuan tilalle, mutta 
tämä johtui ennen kaikkea sen vähäisestä voin ja tervan tuotannosta, eikä 
niinkään viljelysten suuremmasta määrästä. 

Yksiselitteinen loppupäätelmä on, että Tavastkengällä elettiin 1600-lu-
vulla tervataloudessa. Oliko tämä hyvä vai huono asia? Tervan valmistuksen 
kaikki työvaiheet vaativat paljon työtunteja, jotka kaikki olivat pois muista 
elinkeinoista, kuten maanviljelystä ja karjanhoidosta. Jos työvoimaa ei ollut 
riittävästi oman perheen piirissä, jouduttiin palkkaamaan apuun renkejä tai 
päivätyöläisiä. Voitiin myös perustaa useamman perheen tervahautayhtiöi-
tä, mutta sellaisista ei ole tietoja Tavastkengältä. Voidaan suoraan sanoa, 
että tervanvalmistus jarrutti maanviljelyn kehittymistä Tavastkengällä. Niin 
kauan kuin tervasta maksettiin kohtuullisesti, pidettiin sitä varmempana 
elinkeinona kuin maataloutta.

Tervasta saatuja tuloja käytettiin verojen maksuun ja lopuilla ostettiin 
välttämättömiä elintarvikkeita, etupäässä suolaa ja viljaa. Tynnyrillinen suo-
laa maksoi ajankohdasta riippuen 14‒18 ja viljatynnyri 6‒10 kuparitaaleria, 
mutta toisin kuin tervan tuottajahinta, näiden tuotteiden ostohinnat nousi-
vat jatkuvasti. Katovuosina viljan hinta kohosi helposti kaksinkertaiseksi ja 
suolaa jouduttiin joskus ostamaan jopa 30 taalerin hintaan.481 Keskimäärin 
kylän talot saivat myyntituloja 49 taaleria vuodessa. Normaalihinnoilla tällä 
summalla olisi saanut 5‒8 tynnyriä viljaa eli 3‒6 aikuisen ihmisen vuositar-
peen verran. Valitettavasti samalta ajalta ei ole käytettävissä tilojen satotie-
toja, joten emme tiedä kuinka suuren osuuden ostovilja lopulta muodosti 
kyläläisten ravinnosta.

Väestökehitys 1600-luvulla

Väkiluku nelinkertaistuu

Koko Pohjois-Pohjanmaan väestö- ja asutushistoria voidaan jakaa 1600-lu-
vulla karkeasti kolmeen erilaiseen jaksoon. Ensimmäisen jakson muo-
dostavat vuodet 1600‒1630, jotka olivat voimakkaan jälleenrakennuksen 
ja uudisasutuksen aikaa. Siikajoen latvoilla, myös Tavastkengällä, kehi-
tys oli muuta maakuntaa hitaampaa. Seuraava jaksoa, joka kattaa vuodet 
1630‒1660, leimaavat jatkuvat katovuodet, joten se oli taistelua olemassa 
olevien tilojen säilyttämiseksi.482 Kolmas jakso 1660-luvulta 1690-luvun 
puoliväliin oli voimakkaan väestönkasvun aikaa, jolloin perustettiin lukui-
sia uudistiloja ja lohkottiin vanhoja vauraita tiloja pienempiin osiin. Vuosi-
sata päättyy väestökatastrofiin, jonka kaltaista Suomessa ei ole milloinkaan 
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muulloin koettu.
Tavastkengän väestökehitystä voidaan 1600-luvulla arvioida vain hen-

kikirjojen avulla, sillä kirkonkirjoja ei vielä tuolta ajalta ole. Henkikirjoihin 
kirjattiin henkirahaa maksaneet, 16‒63-vuotiaat terveet ihmiset. Niihin ei 
siis merkitty alle 16-vuotiaita lapsia eikä yli 63-vuotiaita vanhuksia, joten 
niissä esitetyt luvut eivät vastaa kylän todellista asukaslukua. Tosin monin 
paikoin henkikirjoihin ei ilmeisesti merkitty edes kaikkia terveitä työikäi-
siä, vaan heidät säästettiin henkirahan maksamiselta. Tämä voi johtua siitä, 
että ihmiset valehtelivat ikänsä, koska viranomaisilla ei ollut mitään mah-
dollisuutta tarkistaa sitä. Muita henkikirjoihin merkitsemättömiä väestöryh-
miä olivat ruotusotilaat ja heidän vaimonsa sekä itsellisväestö, joka koostui 
monenlaisista talottomista ja paikasta toiseen kiertelevistä ihmisistä.

Henkikirjojen antamien tietojen puutteellisuutta on yritetty kiertää 
monenlaisilla laskelmilla. Käytän tässä Pentti Virrankosken Pohjois-Poh-
janmaan ja Lapin historia III:ssa käyttämää menetelmää, joissa on yritetty 
ottaa huomioon eri väestöryhmien keskimääräiset osuudet eri aikoina. Mal-
li ei täysin sovellu yhden pienen kyläkunnan väkiluvun arviointiin, mutta 
se on paras käytettävissä oleva ja antaa joka tapauksessa paremman ku-
van kuin pelkät henkikirjojen tiedot. Tarkastelen tässä vuosia 1609, 1654 ja 
1695, joilta säilyneitä tietoja pidetään melko luetettavina.

Tavastkengän verotettu väestö ja arvio todellisesta väkiluvusta vuosina 1609, 
1654 ja 1695.483

Vuosi 1609 1654 1695

Verotettu väestö 14 27 56

Muutos vuoteen 1609 - +13 +42

Muutos % vuoteen 1609 - +93 % +300 %

Todellinen väkiluku (arvio) 37 66 162

Muutos vuoteen 1609 - +29 +125

Muutos % vuoteen 1609 - +78 % +338 %

Kylän väkiluku kasvoi suurimman osan 1600-luvusta, vaikka kasvu 
ei ollutkaan tasaista. Vuosina 1609‒1654 kasvu oli hieman hitaampaa kuin 
myöhemmin, mutta siitä huolimatta kylän väkiluku lähes kaksinkertaistui 
neljässäkymmenessä vuodessa. Kasvua hidastivat jatkuvat katovuodet, joita 
oli paljon varsinkin 1630- ja 1640-luvulla.484 Yleensä nälkävuosista selvit-
tiin kohtuullisesti ostoviljan, hätäravinnon ja kruunulta saadun avun tur-
vin, joten pahoja väestökriisejä ei kaikesta huolimatta päässyt kehittymään. 
Vuosisadan loppua kohti sadot paranivat vähitellen ja katovuodet harveni-
vat. Lisäksi tervanpoltto lisääntyi jatkuvasti, joten ihmisillä oli vara ostaa 
viljaa huonoina satovuosina. Osa varallisuuden lisääntymisestä menetettiin, 
kun suurvalta-asemaa tavoitteleva Ruotsi imi yhä enemmän veroja talonpo-
jilta ja otti maanviljelyn tarvitsemaa miestyövoimaa sotaväkeen.485 Kovin 
montaa peräkkäistä katovuotta ei ihmisten talous tai terveys kestänyt.

Vanhoja tiloja jaetaan

Tavastkengän vanhat kantatilat olivat 1600-luvun loppuun mennessä vau-
rastuneet jo niin paljon, että niitä voitiin jakaa pienempiin osiin ja tarjota sil-
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lä tavoin elintilaa kasvaneelle väestölle. Virallisesti tilanjako tapahtui isän-
nän kuoltua keskiaikaisen maanlain mukaan, joka asetti kaikki miespuoliset 
jälkeläiset samaan asemaan. Laki ei suosinut esikoista, vaikka perinteinen 
suomalainen käytäntö niin tekikin. Naispuolisia perillisiä kohdeltiin tois-
arvoisina ja he saivat tyytyä puoleen miesten vastaavista perintöosuuksis-
ta. Lain mukaan nainen pystyi sentään saamaan perinnöksi ja omistamaan 
maata, mutta hän ei voinut hallita sitä. Niinpä perinnöksi saadut maaosuudet 
merkittiin aina naisen puolison tai muun edusmiehen nimiin. Jos talossa ei 
ollut yhtään miespuolista, täysi-ikäistä lasta, saattoi se siirtyä lesken nimiin. 
Leskiä esiintyykin silloin tällöin muuten miesvaltaisissa veroluetteloissa.486

Vaikka tilojen jakamista säädelleet lakipykälät olivat pysyneet muut-
tumattomina keskiajalta lähtien, niin käytännöt vaihtelivat kruunun tarpeen 
mukaan. Talojen veronmaksukykyä suojellakseen kruunu alkoi Kustaa 
Vaasan aikana puuttua entistä enemmän talonpoikien maanomistukseen. 
Tilojen halkominen kiellettiin ja paras isäntäehdokas peri koko tilan. Muut 
perilliset saivat tyytyä rahakorvauksiin, jotka isojen tilojen kohdalla saat-
toivat nousta huomattavan suuriksi. Perimisjärjestykseen ei puututtu, sillä 
kruunun kannalta oli tärkeintä, että perijäksi saatiin kyvykkäin ja ahkerin 
veronmaksaja.487 

Tilajaon käytäntöjä lievennettiin hieman 1500-luvun loppupuolella 
varsinkin sisämaassa, jossa tilojen varallisuus ei perustunut peltoihin vaan 
karjaan ja kaskiin. Perinnönjakoa seurannut peltojen jakaminen ei siis uhan-
nut niiden taloutta millään tavalla. Myös tervanpoltto oli nousemassa yhä 
tärkeämpään rooliin, joten tilat tarvitsivat paljon työvoimaa. Parhaiten työ-
voiman saatavuus varmistettiin, kun tila jaettiin perillisten kesken. Silloin 
samaan pihapiiriin tai lähiympäristöön tuli useita nuoria perheitä ja paljon 
työtä tekeviä käsiä. Muussa tapauksessa perilliset olisivat voineet lähteä 
kauemmas, perustaa uudistilan tai lähteä vävyksi toiseen taloon, jolloin työ-
voimaa olisi menetetty.488

Tavastkengän tilojen jakaminen alkoi vuonna 1676 Moisalasta, joka 
oli jo aikaisemmin ollut epävirallisesti jaettuna kahteen osaan, Makkoseen 
ja Moisalaan. Nyt jaosta tehtiin virallinen. Makkosen isännäksi tuli edelli-
sen isännän poika Pekka Pekanpoika Makkonen ja Moisalan omistus siirtyi 
Olavi Heikinpoika Moisalle, joka oli tilan vanhan kantasuvun jälkeläinen.489 
Tila jaettiin tasan, sillä alkuperäisen tilan verotusarvo oli 1/3 manttaalia ja 
nyt molempien puolikkaiden arvoksi tuli 1/6 manttaalia.

Tavastkengän pääkylän suurin kantatila, puolen manttaalin Turunen, 
jaettiin kahteen osaan vuonna 1681.490 Nykyisen Ylä-Heiskalan paikalla 
sijainneelle tilanosalle muutti asumaan Lauri Tuomaanpoika ja hänen vel-
jensä Pekka Tuomaanpoika jäi viljelemään Siikajoen rannalla sijainnutta 
tilanosaa, joka on myöhemmin tunnettu Leiviskänä. Vielä tuolloin molem-
mat tilat olivat nimeltään Turusia ja kooltaan ¼ manttaalia. Kolmannelle 
veljekselle Eskolle ei riittänyt sijaa kotitilalla, vaan hän perusti uudistilan 
ylemmäs Siikajokivarteen. Lisäksi yksi veljes, Heikki Tuomaanpoika, pääsi 
vävyksi Alataloon, joka oli jo välillä siirtynyt pois Turusten omistuksesta.491

Hyvölänrannalla virallistettiin Hyvösen 2/3 manttaalin tilan jako vuon-
na 1688. Sen kohdalla jako tapahtui eri tavalla kuin edellisissä tapauksissa, 
mikä viittaa siihen, että epävirallinen jako oli ollut käytössä jo jonkin aikaa. 
Tila jaettiin kahteen erisuuruiseen osaan, joista suuremman, ½ manttaalin 
tilan omistajaksi jäi vanha isäntä Sipo Hyvönen. Hänen pojalleen Paavo 
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Siponpojalle erotettiin tilasta vain 1/6 manttaalin kokoinen osuus. Tämän 
epätasaisen jaon vuoksi tilat saivatkin nimet Iso ja Pieni Hyvönen. Muu-
taman vuoden kuluttua jaon jälkeen vanha isäntä Sipo kuoli ja suuremman 
puoliskon isännäksi tuli Heikki Siponpoika. Jako-osuuksia ei enää tässä vai-
heessa muutettu.492

Mulkuanjärven rantojen kantatila, ¼ manttaalin Mulkua tuli jakokyp-
säksi 1600-luvun lopulla. Ensimmäisen kerran se jaettiin veljesten Pekka 
ja Yrjö Mulkuan kesken vuonna 1691. Pekan haltuun jäi alkuperäinen kan-
tatila, myöhempi Niirala, ja Yrjö rakensi viereen uuden talon. Sen nimeksi 
tuli seuraavalla vuosisadalla Sipo, tilan Sipo-nimisen isännän mukaan. Mo-
lempien tilojen koko oli jaon jälkeen 1/8 manttaalia. Vuonna 1703 perus-
ti Samuli Niilonpoika näiden tilojen seuraksi kolmannen Mulkuan, jonka 
nimeksi tuli myöhemmin Rahikkala. Tämä tila sijaitsi hieman eri kohdassa 
kuin edelliset, järven länsipäässä, lähellä Mulkuanjoen suuta. Se oli ilmei-
sesti puhdas uudistila, koska sen koko oli vain vaatimattomat 1/12 manttaa-
lia, eikä sitä vähennetty toisten tilojen veroluvuista.493

Tässä vaiheessa Tavastkengän tiloista jäivät jakamattomiksi molem-
mat Laakot (Alatalo ja Tervola), Pellikka ja Kärkkäinen. Laakon (Tervo-
lan) tila siirtyi sujuvasti isältä pojalle, mutta muiden talojen omistajasuvut 
vaihtuivat 1600-luvun jälkipuoliskolla. Vaihdokset eivät silti muuttaneet 
tilojen vakiintuneita nimiä. Alataloon tuli vävyksi ja isännäksi 1650-luvulla 
Heikki Tuomaanpoika Turunen (Hindrich Thomasson Turuin 1656), jota jo 
muutaman vuoden kuluttua kutsuttiin sujuvasti Heikki Laakoksi (Henrich 
Thomasson Lako 1670). Myös Pellikan isännäksi tuli Tuomaanpoika, mah-
dollisesti Turunen hänkin, mutta talonnimi säilyi Pellikkana. 494 

Poikkeuksen sääntöön teki Kärkkäisen tila, jonka nimi vaihtui Leivis-
käksi. Tilan isäntänä oli vuoteen 1673 saakka Mikko Hannunpoika Kärk-
käinen, mutta Heikki Pekanpoika Kivileiviskä (Hindrich Peersson Kifwi-
lefwisk 1656) merkittiin muutamina vuosina hänen tilalleen vuodesta 1656 
lähtien.495 Lopullisesti tila siirtyi Leiviskän nimiin vuonna 1674, jolloin 
Heikki merkittiin pysyvästi talon isännäksi. Kärkkäisiä tavataan tämän jäl-
keen vain Mulkuanjärvellä, jonne yksi tilan pojista oli lähtenyt uudisasuk-
kaaksi. Kärkkäisen/Leiviskän tila on asiakirjojen ja perimätiedon mukaan 
sijainnut alkujaan eri paikalla kuin nykyinen Autiomäki, jonka edeltäjä se 
on. Vuonna 1780 tehdyssä isojaon tiluskartassa on nykyisen Kurkelanjärven 
lounaispuolelle merkitty peltolohko, jonka nimenä on Leiviskän autiå. Sa-
massa kartassa Kurkelanjärvi on nimeltään Leiviskän Järfvi. Tästä päätellen 
Leiviskä-niminen tila on sijainnut Kurkelanjärven takaisella Kukkulalla, 
kuten perimätiedossakin kerrotaan. Nykyisin talon vanhalla paikalla on Au-
tionketo.496 Isojakokarttaan on kuitenkin merkitty myös Leiviskä-niminen 
talo nykyisen Autiomäen paikalle. Yksi mahdollisuus on, että Kärkkäisen/
Leiviskän tilaan kuului jo 1600-luvun puolivälissä kaksi taloa, joista toi-
nen oli alkuperäinen Kärkkäisen talo ja toisen oli rakentanut vävyksi tullut 
Heikki Leiviskä. Tämä asia ei kuitenkaan selviä asiakirjojen perusteella.

Asutus leviää uusille alueille

Tavastkengällä suurin osa 1600-luvusta oli uudisasutuksen kannalta hiljais-
ta aikaa. Vanhat tilat pysyivät paikoillaan ja laajensivat vähitellen viljelyk-
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siään. Ne myös jarruttivat jossakin määrin uudistilojen perustamista, sillä 
asumiseen ja maanviljelyyn parhaiten soveltuvat mäenrinteet oli jo vallattu, 
samoin kuin rehevimmät niittyalueet. Lisäksi tervan tuotantoon tarvittiin 
paljon työvoimaa, joten poikien haluttiin pysyvän lähellä kotitilojaan. Kun 
väestö lopulta kasvoi riittävän suureksi, ei vanhojen kantatilojen jakaminen 
enää riittänyt, vaan asuintilaa oli haettava kylän rajojen ulkopuolelta. Uusia 
tiloja perustettiin kylän ulkopuoliseen erämaahan.

Uudistilan rakentaminen ei enää 1600-luvun lopulla ollut yhtä yksin-
kertaista kuin vuosisata aikaisemmin. Vapaata tilaa oli vähemmän ja van-
hoilla tiloilla oli niittyjä, tervametsiä ja muita omistuksia kylän ympäristös-
sä. Siksi uuden tilan perustamista täytyi käsitellä käräjille. Siellä todettiin 
uudistilan riidattomuus, peltojen raivausmahdollisuudet sekä niittyjen, met-
sien ja kalavesien määrä paikallisten lautamiesten ja nimismiehen tekemien 
lausuntojen pohjalta. Saatujen tietojen perusteella käräjillä päätettiin tilan 
perustamisesta sekä sen veroluvusta ja vapaavuosista. Virallisen asumisoi-
keus- eli immissiokirjan myönsi maaherra.497 Tutkimuksen kannalta tilan 
perustamisen siirtyminen käräjille on hyvä asia, sillä sen ansiosta lähteitä 
on käytettävissä huomattavasti aiempaa enemmän.

Kylän ensimmäinen uudistila 1600-luvulla oli Turunen eli Koistila, 
joka perustettiin Siikajoen yläjuoksulle 1680-luvulla. Sen perustaja Esko 
Tuomaanpoika Turunen oli lähtöisin Tavastkengän Turusen talosta, jonne 
oli uudistilalta matkaa noin seitsemän kilometriä. Lupaa tilan rakentami-
seen haettiin Salon ja Siikajoen käräjillä vuonna 1684, jolloin asiasta tehtiin 
seuraavanlainen päätös:

Esko Tuomaanpoika Tavastkengältä anoi saada rakentaa uudis-
tilan vanhaan huonemiehen autiotorppaan, jossa huonemies Per-
honen on ennen asunut. Lautakunta, pitäjänkirjuri ja nimismies 
todistavat, että paikalla on vaatimaton asunto eikä mitään muuta, 
sillä se sijaitsee keskellä erämaata. Niinpä päätettiin kuninkaal-
listen asetusten mukaisesti antaa rakentamiselle aloittamislupa 
ja kaikkein nöyrimmin pyydettiin hänen armolliselta korkeudel-
taan, paroni ja maaherra Dietrich Wrangelilta verollepanoa ja 
ainakin kuutta vapaavuotta. Päätöstä puolusti (lautamies) Heikki 
Siponpoika, joka vakuutti hänen (Eskon) aikovan maksaa veronsa 
kruunulle vapaavuosien päätyttyä.498

Uudistalon perustaminen oli ehkä vaikeampaa kuin Esko oli luullut, sil-
lä tilaa ei saatu verolle vielä 1690-luvun alussa, kuten oli luvattu. Lopul-
ta uudistilan rakentaminen jäi Eskolta kesken, sillä koko perhe menehtyi 
1690-luvun nälkävuosina. Ensimmäisen kerran talo merkittiin veroluette-
loihin vasta Eskon kuoleman jälkeen vuonna 1697 ja silloinkin sen sanot-
tiin olevan veronmaksukyvytön eli autio. Tilan verotusarvoksi merkittiin 
1/8 manttaalia, mikä oli uudistilalle melko tavallinen luku.499 Nälkävuosien 
jälkeen vuonna 1700 Pekka Laurinpoika Koistinen anoi saada ylösottaa tä-
män autiotilan.500 Kovin pitkäaikainen asukas hänestäkään ei tullut, mutta 
nimensä hän onnistui talolle jättämään. Ennen isoavihaa Koistilassa ehti 
asua kaksi Turusta, nimittäin Yrjö Laurinpoika ja Jussi Olavinpoika. Jäl-
kimmäinen merkittiin vuonna 1711 sotilaaksi. Luultavasti hän joutui sota-
palvelukseen venäläisten hyökättyä maahan, koska talo merkittiin autioksi 
vuonna 1713.501 Näiden ensimmäisten asukkaiden mukaan tilan viralliseksi 
nimeksi jäi vuosisatojen ajaksi Turunen, mutta kyläläisten keskuudessa sitä 
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on ilmeisesti kutsuttu jo 1700-luvun alusta lähtien Koistilaksi. Se oli nykyi-
sen Perukan kylänosan ensimmäinen talo, jonka paikalla oli käräjäpöytäkir-
jojen mukaan ollut jonkinlainen torppa jo ennen Esko Turusen uudistilaa. 
Näistä aiemmista asukkaista ei ole säilynyt muita tietoja.

Seuraava uudistalo perustettiin vielä edellistäkin kauemmas Tavast-
kengän pääkylästä, soiden ympäröimälle mäelle, joka nykyään tunnetaan 
Juutisena. Sinne, lähes 18 kilometrin päähän kotoaan, muutti Laakon (Ter-
volan) poika Pekka Olavinpoika Laakko. Tämä Laakkoseksi ja myöhem-
min Rikkolaksi nimetty tila merkittiin veroluetteloihin ensimmäisen kerran 
vuonna 1691, mutta asumisoikeutta sille haettiin jo vuonna 1687.502 Sama-
na vuonna mäen toiseen laitaan oli perustettu toinenkin tila, jossa Kaarlo 
Tuomaanpoika Juutinen (Carl Juuttinen 1695) asui vaimonsa Marketan 
kanssa. Heille oli myönnetty kymmenen vuoden verovapaus, mutta kuten 
usein kävi, tilasta ei tullut veronmaksukykyistä vielä senkään jälkeen. Tässä 
tapauksessa asuminen loppui nälkävuosiin vuonna 1695, jolloin talon isäntä 
kuoli, vaimo joutui kerjuulle ja Juutistenaho tila jäi autioksi yli puoleksi 
vuosisadaksi.503 Kaarlo Juutinen oli kotoisin Vuolijoen puolelta Saaresmä-
estä, jossa Juutisia oli asunut jo 1560-luvulta lähtien.504 Luultavasti nimi 
Juutistenaho viittaa Saaresmäen Juutisten vanhaan kaskipeltoon, joka on 
ollut paikalla ennen tilan perustamista.

Tilaa uudisasutukselle löytyi myös Mulkuanjärveltä, jonka rantamil-
la oli tähän mennessä ollut vain yksi talo. Matti Mikonpoika Kärkkäinen 
haki vuonna 1690 oikeutta rakentaa uudistilansa järven etelärannalle. Kos-
ka tilasta ei katsottu olevan haittaa järven muille asukkaille, päätettiin lupa 
myöntää.505 Kärkkäinen oli lähtöisin Tavastkengän Kärkkäisen tilalta, ny-
kyisen Autiomäen edeltäjästä. Tämänkin uudistilan alkutaival oli vaikea. 
Matti ja vaimonsa Kaarina merkittiin ensimmäisen kerran veroluetteloihin 
vasta vuonna 1702, kaksitoista vuotta tilan perustamisen jälkeen.506 Tilan 
nimi oli alkujaan Mulkua, mutta myöhemmin sen nimeksi vakiintui Kärk-
käälä. Nykysin tämännimistä taloa ei Järvikylällä enää ole, sillä se on jaettu 
kahteen osaan, Seppäläksi ja Mäkeläksi.507

Näiden myöhemmin tunnettujen uudistilojen lisäksi kylän ulkopuo-
liseen erämaahan perustivat uudistilansa pari muutakin talonpoikaa. Lauri 
Pekanpoika Tenhonen (Lars Tenhuinen 1688) haki lupaa Mulkuanjärvellä 
sijaitsevalle uudistilalleen vuonna 1678. Hän oli asunut tilalla jo neljä vuot-
ta ja haki veronalennusta huonon viljelysmaan ja niittyjen takia.508 Olavi 
Moisan (Olof Måisa 1697) lupahakemusta ei ole löytynyt, mutta veroluet-
teloihin hänen uudistilansa ilmestyi 1690-luvulla.  Molemmat mainitut tilat 
hävisivät jo 1700-luvun alkuvuosina, eikä niiden mahdollisista jatkajista ole 
tietoja.509 

Uudistiloja ei rakennettu 1600-luvulla sattumanvaraisesti mihin tahan-
sa korpeen. Niiden perustajat olivat yleensä paikallisia ihmisiä, jotka tunsi-
vat hyvin alueen maaston ja maaperän. Tilan paikkaa varmasti tutkittiin tar-
koin etukäteen ja selvitettiin sen tarjoamia elinmahdollisuuksia. Luultavasti 
kaikilla uudistilallisilla oli jonkinlainen aiempi kytkös rakennuspaikkaan. 
Mahdollisesti samalla kohdalla oli ollut heidän kotitalonsa niittyalue tai 
kaukokaski, jonne päätettiin muuttaa pysyvästi. Siellä saattoi olla valmiiksi 
myös rakennuksia, esimerkiksi niittypirtti tai riihi. Koistilan ympäristössä 
lienee vanhastaan ollut Turusen niittyjä ja torppa, Mulkuanjärvellä Kärk-
käisen niittyjä ja Juutistenmäellä ehkä Laakon kaskipeltoja, joille maasto 
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sopi erinomaisesti.
Tavastkengän asuttaminen oli 1600-luvun loppuun tultaessa vasta 

aluillaan. Suurin ero edelliseen vuosisataan verrattuna oli, että asutus laajeni 
pääosin paikallisin voimin, eikä uudisasukkaita enää tullut suuressa määrin 
muista maakunnista. Niinpä voidaan sanoa, että kylän murre ja kansankult-
tuuri saivat jo tässä vaiheessa ne vakiintuneet piirteet, jotka olivat nähtä-
vissä vielä 1900-luvun alussa. Muuallakin Siikajokilaaksossa murrerajat 
heijastavat melko hyvin 1500- ja 1600-luvun asutuskehitystä. Siikajoen 
varsi jokisuulta Rantsilaan asti kuuluu Oulun seudun murrealueeseen, jonka 
vanhimmat osat voidaan jäljittää muinaishämäläiseen kielimuotoon. Siinä 
on myös muutamia vanhoja karjalaisia ja lounaissuomalaisia piirteitä. Näi-
den päälle on tullut savolainen vaikutuskerros. Siikajoen latvaosat, Kestilä, 
Piippola, Pulkkila ja Pyhäntä, kuuluvat keskipohjalaisten murteiden Kalajo-
en‒Pyhäjoen-ryhmän ylämaan murteeseen, jossa itäiset piirteet ovat läntisiä 
voimakkaampia. Usean murrepiirteen kohdalla nykyisen Pyhännän seutu 
on selvästi savolaisin.510 Tämä vastaa täysin alueen nimistön ja vanhimpien 
asiakirjalähteiden pohjalta syntyvää kuvaa alueen asutushistoriasta.

Muuttoliike

Tavastkenkä ei ollut enää 1600-luvulla pelkästään muuttoliikkeen koh-
dealue, vaan väestön lisääntyessä kyläläisiä muutti lähipitäjiin, muualle 
Pohjois-Pohjanmaalle ja vieläkin kauemmas. Ihmisten maantieteellisestä 
liikkuvuudesta on kuitenkin melko vähän tarkkoja tietoja, koska muuttajia 
ei varsinaisesti tilastoitu mihinkään. Muutamia hajatietoja saadaan vero-
luetteloiden ja tuomiokirjojen kautta. Veroluetteloiden perusteella tehtyjä 
päätelmiä muuttajista käsitellään toisissa yhteyksissä, mutta muutamia tuo-
miokirjoista esiin nousevia muuttajia voidaan ottaa tässä esille. 

Useasta Siikajokilaakson kylästä lähdettiin porvariksi Raaheen pian 
kaupungin perustamisen jälkeen. Näin oli tehnyt myös Tavastkengän Pel-
likan talon poika Lauri Laurinpoika Pellikka, joka oli muuttanut porvariksi 
kaupunkiin luultavasti heti sen perustamisvuonna 1652.511 Pellikka oli kui-
tenkin yksittäistapaus, eikä porvarin ammatti tiettävästi houkutellut muita 
tavastkenkäsiä. Enemmän muuttajia lähti itään, vuonna 1617 valloitettuun 
Käkisalmen lääniin, jonne muuttaneille luvattiin monia etuisuuksia, muun 
muassa lievempää verotusta ja vapautusta sotaväenotoista. Tavastkengältä 
Käkisalmen lääniin lähti ainakin Laakko Alatalon isäntä Hannu Hannunpoi-
ka Laakko vuonna 1649. Tavastkengältä lähtenyt Pekka Leiviskä mainitaan 
1680-luvulla Pälkjärven Naatselässä, sittemmin Soanlahden Jänisjärvellä.512

Esivallan pitkä koura

Paikallishallinto

Maallinen esivalta oli 1600-luvulle mennessä levinnyt asutuksen vana-
vedessä käytännössä kaikkialle nykyisen Suomen alueelle. Käymättömiä 
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korpimaita ei enää juuri ollut, eikä lainsuojattomia kolkkia löytynyt edes 
Siikajokilaakson perimmäiseltä laidalta. Kruunu vaati kaikilta alamaisiltaan 
ahkeruutta ja nöyryyttä yhteiskunnallisten velvollisuuksien täyttämisessä. 
Tärkein velvollisuus oli verojen maksaminen. Niiden kantaminen tapahtui 
pitkälti samalla tavoin kuin 1500-luvullakin: viranomaiset kiersivät kylissä 
ja määräsivät maksettavat verot, joiden kuljettaminen pitäjän kirkolle oli 
talonpoikien itsensä vastuulla. Verojen maksuun käytettiin yhä useammin 
rahaa, riippumatta siitä, mitä viralliset veronkantotuotteet olivat. Jos verona 
määrättiin tietty määrä voita, kuitattiin vero maksetuksi sitä vastaavalla ra-
hasummalla. Vuosisadan lopulla rahatalouteen siirtyminen johti siihen, että 
talonpojat tosiasiassa toimittivat tuotteensa kaupunkien porvareille, jotka 
sitten maksoivat verot heidän puolestaan. Kuitenkin muutamat verot, kuten 
viljakymmenykset, maksettiin edelleen luonnontuotteina.513

Vaikka rahvaalla oli nykyaikaan verrattuna lähinnä vain velvollisuuk-
sia, oli heillä niiden vastapainona myös omat oikeutensa ja vaikutusmahdol-
lisuutensa. Kruunun paikallishallinto oli moniportainen. Tavastkengän kylä 
kuului 1600-luvulla Pohjanmaan lääniin, jonka keskuspaikka oli Korshol-
massa, nykyisen Vaasan seudulla, ja välillä myös Oulussa. Läänin johdossa 
oli maaherra. Pohjanmaan lääni taas oli jaettuna kahteen kihla- eli vouti-
kuntaa, joista pohjoisempaan Tavastkengän seutu kuului. Voutikunnan joh-
dossa oli kruununvouti. Alimmaisena kruunun paikallishallinnon yksikkönä 
olivat hallinto- eli nimismiespitäjät, jotka olivat Pohjois-Suomessa alueel-
taan yleensä samanlaisia kuin kirkkopitäjät eli itsenäiset seurakunnat. Vielä 
1600-luvulla Tavastkenkä kuului Salon pitäjään, johon kuuluivat Siikajoki-
laakson lisäksi nykyisen Raahen seudun rannikkokylät.514 Pitäjän keskeisin 
virkamies oli nimismies, joka huolehti lukuisista paikallisen hallinnon ja 
oikeudenhoidon tehtävistä, esimerkiksi teiden kunnosta, sotaväenotoista ja 
veronkannosta. Nimismiehen apuna toimi pitäjänkirjuri.515 Paikallishallin-
non toimivuuden kannalta tärkeä rooli oli kihlakunnanoikeuksien käräjillä, 
jotka kokoontuivat kahdesti vuodessa kunkin pitäjän keskuspaikassa, Salon 
tapauksessa Raahessa. Kokouspaikkana oli yleensä silloisen nimismiehen 
talo. Talvikäräjät järjestettiin alkuvuodesta rekikelien aikaan ja kesäkäräjät 
kesällä tai alkusyksystä.516

Koska käräjät olivat hyvin keskeisellä sijalla paikallishallinnon toi-
minnassa, on niiden toimintaa syytä käsitellä hieman laajemmin. Käräjien 
toimivallan piiriin kuuluivat lähes kaikki yhteiskunnallisen toiminnan alu-
eet. Kruununvoudin johdolla lautakunta käsitteli verotusasioita, esimerkiksi 
veronalennuksia, ja se toimi eräänlaisena asutuslautakuntana, joka joutui 
usein ottamaan kantaa uudistilojen perustamiseen, autioiden asuttamiseen 
ja tilojen jakamiseen liittyviin asioihin. Asutusasioissa se pystyi antamaan 
vain suosituksia, sillä lopullinen täytäntöönpano jäi maaherran ratkaista-
vaksi. Muita käräjillä käsiteltyjä aiheita olivat teiden kunnossapitoon ja ra-
kentamiseen, kyytilaitokseen, köyhäinhoitoon, paloapuun ja elinkeinoihin 
liittyvät asiat. Tosin näidenkin kohdalla käräjien päätös jouduttiin alista-
maan jonkin korkean kruunun viranomaisen vahvistettavaksi.517 

Vielä 1500-luvulla ja 1600-luvun alussa suurin osa Salon käräjien lau-
tamiehistä oli pitäjän rannikkokylistä, mutta vähitellen niihin saatiin mu-
kaan asiantuntemusta myös latvakylistä. Tavastkenkä sai käräjille oman 
vakituisen lautamiehensä 1680-luvulla. Tavastkengän Heikki Siponpoika 
Hyvönen oli lautamiehenä vuodesta 1682 vuoteen 1712 eli peräti 30 vuot-
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ta. Hän olikin yksi pitäjän pitkäaikaisimmista luottamusmiehistä.518 Oman 
kylän miehen saaminen lautamieheksi näyttäisi madaltaneen kynnystä läh-
teä käräjöimään, sillä Tavastkengän asioita käsiteltiin käräjillä 1680-luvulta 
lähtien huomattavasti aiempaa enemmän. Kyse saattoi olla myös ihmisten 
yleisestä valveutumisesta ja hallinnon tehostumisesta.

Käräjillä tavataan

Suurin osa 1600-luvun käräjäjutuista käsitteli maatalouden harjoittamiseen 
liittyviä riitoja. Yleisiä olivat varsinkin niittyriidat, joita saattoi olla useita 
samoilla käräjillä. Koska hyviä niittyjä oli saatavilla suhteellisen niukasti, 
pyrittiin vähäisistäkin omistuksista pitämään tiukasti kiinni. Riitojen kä-
sittelyä vaikeutti usein se, että omistusten rajat olivat yleensä vain muisti-
tiedon ja suullisten sopimusten varassa. Tällöin todistajanlausuntoa voitiin 
hakea kylän vanhimmalta henkilöiltä. Näin tehtiin myös seuraavassa tapa-
uksessa vuoden 1676 kesäkäräjillä:

Antti Olavinpoika Turunen Tavastkengältä (Pellikan isäntä) vas-
taan Tuomas Olavinpoika Turunen (Turusen isäntä) samalta ky-
lältä. Tuomas vaatii Lummetnevan suoniittyä, joka on kuulunut 
aina Antin asumaan Pellikan taloon. Tuomas vastasi ostaneensa 
70 vuotta sitten yhden saran kyseessä olevaa niittyä Erkki Piip-
poselta (eli Pellikalta, joka oli Pellikan isäntänä ennen Anttia) 
puolella taalerilla ja sen jälkeen raivannut niittyä metsään laa-
jentaen. Tuomas kertoi, että Antti Turusella ja Pekka Pekanpoi-
ka Makkosella oli niityt saman suon alapäässä. Antti Turusella 
ja Pekka Makkosella ei ollut todisteita Tuomas Turusta vastaan, 
paitsi Makkonen sanoi kuulleensa äidiltään, että Tuomas Turunen 
on omistanut puolikkaansa 80 vuoden ajan. Päätettiin, että Tuo-
mas Turunen saa pitää vanhan omistuksensa, tai sen 1 tynnyrin-
alan ja 18 kapanalaa maata, jonka hän on raivannut.519

Niittyriitoja harvinaisempia olivat Tavastkengällä peltojen omistusta 
koskeneet erimielisyydet. Pellot sijaitsivat tavallisesti aivan talojen välit-
tömässä läheisyydessä, joten epäselvyyttä niiden omistajista ei yleensä ol-
lut. Poikkeuksen tähän sääntöön muodostivat kaskipellot, jotka saattoivat 
sijaita kaukana pääkylästä, jopa aivan kylien ja pitäjien rajoilla. Sijaintinsa 
vuoksi kaskiriidat liittyivät usein laajempiin rajariitoihin, joita selviteltiin 
naapuripitäjienkin käräjillä. Tavastkenkä sijaitsi 1600-luvulla rajaseudulla, 
mutta kyse ei ollut enää valtakuntien rajasta, vaan hallinnollisista rajoista. 
Kylä oli ensinnäkin kahden läänin eli Pohjanmaan ja Savon läänin rajalla. 
Rajan kulku oli vielä osittain kiistanalainen, vaikka se oli käyty ja merkitty 
jo vuonna 1583. Yhtään savolaisten kanssa käytyä riitaa ei silti päätynyt 
käräjille saakka, toisin kuin Pyhäjoen latvoilla. 

Lääninrajojen lisäksi Siikajoen latvoilla kulki useita pitäjänrajoja. 
Tavastkengän itälaidat vastasivat Paltamon pitäjään. Naapuripitäjäläisten 
kanssa oltiin enimmäkseen sovussa, koska asutus oli harvaa ja kylien vä-
lissä oli virstoittain asumatonta erämaata. Todistettavasti vain yhden ker-
ran syntyi isompi riita Tavastkengän ja Paltamon pitäjän Saaresmäen kylän 
asukkaiden välillä.  Kiista koski saaresmäkisten kaskipeltoa, jonka he olivat 
rajan kulusta tietämättä tehneet Salon pitäjän puolelle Tavastkengälle, luul-
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tavasti jonnekin nykyisen Itämäen seudulle. Kostoksi rajan ylittämisestä ja 
kaskimetsien käyttämisestä olivat tavastkenkäset yhdessä muutaman Kes-
tilän talollisen kanssa vieneet kasken sadon omiin laareihinsa. Seuraavassa 
on lyhyt ote tästä vuoden 1691 käräjillä esillä olleesta kiistasta:

Olavi Hukkanen ja Esko Lämsä Saaresmäeltä Paltamon pitäjäs-
tä esittivät omasta ja naapureidensa puolesta valituskirjelmän, 
että Pekka Pekanpoika Mäläskä (Kestilästä) ja hänen naapurinsa 
Tavastkengältä ovat poisvieneet heidän kaskipelloltaan 2000 lyh-
dettä ruista viime lokakuussa. Kaski on ollut Salon pitäjän puo-
lella ja he ovat hakanneet sen yhteisymmärryksessä keskenään, 
koska eivät tienneet kummankaan rajan kulkua. Päätöstä ei voitu 
tehdä vaan jäätiin odottamaan tarkempaa selvitystä siitä, kum-
malla puolen rajaa kaski sijaitsi.520

Asian käsittelyä jatkettiin kesäkäräjillä, mutta asia jäi tuolloinkin kes-
ken, koska saaresmäkiset eivät saapuneet puolustamaan asiaansa.521 Tämän 
jälkeen kiista ei enää esiinny käräjäpöytäkirjoissa, joten sen ratkaisu jää 
tuntemattomaksi. Mahdollisesti asia ratkaistiin sovittelemalla ja raja tarkis-
tettiin ja merkittiin uudelleen yhdessä molempien pitäjien viranomaisten 
kanssa. Tapaus on hyvin tyypillinen, sillä muuallakin juuri kaskipellot oli-
vat tavallisimpia syitä rajariitoihin ja rajojen tarkistamiseen.522

Käräjillä oltiin usein omaisuusasioiden vuoksi. Perinnönjaot olivat 
tuolloinkin vaikeita ja aiheuttivat riitoja perillisten kesken. Yleinen käytän-
tö oli, että tilaa viljelemään jäänyt perillinen joutui maksamaan suuria lu-
nastussummia muille perillisille ja lisäksi syytingin vanhemmilleen. Usein 
vaaditut korvaukset kasvoivat niin suuriksi, ettei uusi isäntä pystynyt mak-
samaan niitä, vaikka olisi halunnutkin. Muut perilliset saattoivat karhuta 
saataviaan käräjillä vielä vuosia varsinaisen jaon jälkeen.523 Seuraava tapaus 
ei käsittele tilanjakoa, mutta antaa kuitenkin hyvän esimerkin 1600-luvun 
perintöriidasta. Siinä näkyy myös hyvin ajan sukunimikäytäntö. Naiset ei-
vät vielä 1600-luvulla menettäneet omaa sukunimeään mennessään naimi-
siin, vaan he säilyttivät isiensä nimen, tosin feminiinisessä, -tar-loppuisessa 
muodossa.

Pekka Pekanpoika Turunen Tavastkengältä nosti kanteen Pekka 
Pekanpoika (Mahasta) Lamun kylästä vastaan, muutamista tava-
roista, joita hänen tulisi saada isänsä siskon Anna Olavintytär 
Turuttaren jälkeen, nimittäin neljä lehmää, kuusi lammasta, ho-
pealautanen, hopeasormus, kaksi hamekangasta, puolipitkä mek-
ko ja kahdeksan korttelin kattila. Sitä vastoin Pekka Pekanpoika 
myöntää, että hän ei ole vienyt mukanaan kuin kaksi lehmää, kuu-
si lammasta ja neljän korttelin kattilan. Kaksi hamekangasta ja 
hameen oli hänen (Annan) isänsä hänelle antanut. Hopealautasta 
hän (Anna) ei ollut saanut, yhden lehmän hän (Pekka Mahanen) 
oli maksanut hautapaikasta, neljä lammasta antanut kappalaisel-
le ja lukkarille ja neljän korttelin kattilan on hän antanut kirkolle 
2 taalerin 8 äyrin kuparirahan hintaan, mikä todistetaan kappa-
lainen Gabriel Saloniuksen Pyhännällä 12. lokakuuta 1665 päi-
väämällä kirjeellä, jossa hän myös todistaa allekirjoituksellaan, 
että vapaasta tahdostaan Anna Olavintytär Turuitar antaa kaiken 
jäljelle jäävän omaisuutensa syytinkimiehelleen Pekka Pekanpo-
jalle.524
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Erilaiset rikosasiat muodostivat luonnollisesti yhden käräjillä käsitel-
lyn asiaryhmän. Varkaudet olivat kaiken kaikkiaan melko harvinaisia, lu-
kuun ottamatta heinävarkauksia. Syynä lainkuuliaisuuteen oli rangaistus-
ten ankaruus ja suuri kiinnijäämismahdollisuus. Kyläyhteisöt olivat pieniä, 
joten syylliset selvisivät nopeasti. Varastettavaa arvotavaraakin oli hyvin 
vähän. Seuraavassa yksi esimerkki heinävarkaudesta vuodelta 1652:

Tuomas Turunen Tavastkengältä Olavi Turuselle omistamastaan 
Heinänevan niitystä, johon tämä on luvatta kajonnut. Lautamies 
Niilo Langi antoi todistajanlausunnon vanhalta mieheltä Tapani 
Pekanpojalta (Pellikka), että kyseessä oleva Heinäneva tuottaa 7 
kuormaa heiniä, ja sen omistavat yhtä aikaa Tuomas Turunen ja 
Paavo Hyvönen.525

 Väkivaltarikoksia käsiteltiin käräjillä usein, mutta yleensä kyse oli 
vain verinaarmuista ja mustelmista. Ihmiset olivat 1600-luvulla arkoja kun-
niastaan ja tarkkoja omaisuudestaan, joten riitoja ja varkauksia selviteltiin 
usein nyrkein ennen käräjille lähtemistä. Pahoinpitelyistä annettiin sakkoja 
selvän kaavan mukaan: kolme markkaa mustelmalta ja kuusi markkaa veri-
naarmusta, riippumatta siitä, oliko uhri ollut mies vai nainen, aikuinen vai 
lapsi, rahvas vai esivallan edustaja.526 Kaksi seuraava tapausta käsiteltiin 
peräkkäin vuoden 1628 kesäkäräjillä ja ilmeisesti ne liittyvät suoraan toi-
siinsa:

Langetettiin Tapani Pekanpoika (Pellikka) Tavastkengältä 40 
markan sakko, maanlain kuninkaankaaren 28. pykälän (varkaus) 
perusteella, mihin 12 lautamiestä myöntyivät.
 Langetettiin Heikki Tapaninpojalle (Moisala) Tavastken-
gältä 18 markan sakko kahdesta verinaarmusta ja kahdesta mus-
telmasta, jotka hän oli iskenyt naapuriinsa.527

Vakavampia henkirikoksia, kuten murhia ja tappoja, ei Tavastkengällä ta-
pahtunut tutkittuna ajanjaksojana, eikä yhtään kylän asukasta myöskään 
tuomittu kuolemaan. 

Viranomaisten lempiaiheeksi nousi 1600-luvun lopulla rahvaan suku-
puolisiveyden vaaliminen ja melkeinpä jokaisilla käräjillä tuomittiin pitä-
jäläisiä salavuoteudesta ja huorinteosta. Syynä lisääntyneisiin tuomioihin 
ei ollut niinkään rahvaan tapojen muutos, vaan nimenomaan viranomaisten 
kontrollin tehostuminen. Tavallinen rahvas ei suhtautunut kovin vakavasti 
salavuoteuteen eli esiaviollisiin suhteisiin, eikä lakikaan ollut niitä kohtaan 
erityisen ankara, jos mies lupautui ottamaan naisen aviopuolisokseen. Sen 
sijaan huorintekoon laki suhtautui 1500-luvun lopulta lähtien erittäin anka-
rasti: mikäli molemmat tai edes toinen osapuolista oli avioliitosta, langetet-
tiin rikoksesta kuolemanrangaistus. Siikajokilaaksossa annettiin huorinteon 
perusteella useita kuolemantuomioita, mutta todellisuudessa tuomiot muu-
tettiin sakkorangaistukseksi. Tiloilla ei ollut varaa menettää isäntäänsä mi-
tättömäksi koetun rikkeen vuoksi.528 Sakot olivat sukupuolirikoksissa kovia, 
kuten seuraavassakin tapauksessa:

Antti Antinpoika Keränen Tavastkengältä tunnustaa täysin, että 
hän on luvattomasti vietellyt ja maannut Valpuri Heikintyttären 
samalta kylältä, mutta eivät ole lasta yhdessä siittäneet; ja vaikka 
hän ei tahtonut aluksi naida häntä, syyksi esittäen, että tytöllä on 
huono näkö, mitä hän ei toki voinut todistaa, kuitenkin hän sitten, 
asiaa tarkemmin mietittyään, tahtoi armeliaasti ottaa hänet avio-
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vaimokseen, mikä heti tuomittiin.529

Riitojen ja rikosten ohella käräjillä käsiteltiin myös oman aikansa so-
siaaliturvaa ja eläkettä koskevia asioita. Hyvin tyypillinen tapaus oli, että 
vanha isäntä otti vävynsä tai jopa renkimiehensä huoltajakseen vanhuuden 
päivien varalle. Palkkioksi huoltajalle luvattiin yleensä perintöosuus van-
huksen tilaan. Näin tehtiin vuonna Tavastkengän Pellikan tilalla, josta lailli-
set perilliset olivat kuolleet tai lähteneet muualle:

Erkki Tuomaanpoika Tavastkengältä valaisi ja paljasti, että hänen 
appensa Tapani Pekanpoika samasta kylästä on 15 vuotta sitten 
ottanut hänet syytinkimiehekseen, että hän vaatettaisi, ruokkisi ja 
huolehtisi hänestä kuolinpäivään saakka, samoin 1/3 manttaalin 
tilasta, mitä vastaan hän on luovuttanut ja testamentannut hänel-
le puolet kaikesta irtaimesta ja kiinteästä omaisuudestaan nau-
tittavaksi ja käytettäväksi, -- vanhan isännän pojanpoika Lauri 
Laurinpoika karannut Nevanlinnaan (nyk. Pietari; käännös voisi 
olla myös Uusikaupunki, jolloin se tarkoittaisi vasta perustettua 
Raahea) -- Tuomas anoi virallista todistusta omistukselleen -- To-
dettiin, että ilman Erkkiä tila olisi kauan sitten autioitunut, miksi 
12 lautamiestä myönsivät oikeuden maankaaren 9. ja 31. pykälän 
mukaan.530

Paloapu oli yksi käräjien toimenkuvaan kuuluneista asioista. Koska 
rakennukset olivat puurakenteisia, vierekkäin umpipihaan rakennettuja ja 
tuohella katettuja, paloi hyvin usein koko pihapiiri tuhkaksi. Näin oli käy-
nyt Leiviskässä (nykyisellä Autiomäellä) elokuussa 1697:

Sipo Heikinpoika Leiviskä valitti kuinka 19. päivän vastaisena 
yönä viime elokuussa tapahtui tulipalo, jossa hän menetti tilan, 
jonka arvo ilman taloustavaroita oli 184 taaleria kuparissa, min-
kä vuoksi hän pyytää saada jotakin apua ja vahingonkorvausta; 
ja koska tutkimuksissa ei selvinnyt, miksi tuli oli päässyt irti, pää-
tettiin, että mainittu tapahtuma oli tapaturmainen, minkä vuoksi 
myönnettiin paloapua kolme äyriä jokaiselta taloudelta Salon ja 
Siikajoen pitäjässä, joiden kantamisessa pitää kruunun kuuden-
nus- ja lautamiesten avustaa ja asianomaisille toimittaa.531

Edellä olevista esimerkeistä käy hyvin ilmi, että rahvaalla oli jo 
1600-luvulla omat oikeutensa, joista pidettiin tiukasti kiinni. Kruunun oi-
keudet ja tarpeet astuivat kuitenkin hyvin usein niiden yli, kuten seuraavas-
sa, sotaväenottoja käsittevässä luvussa huomataan.

Sotaväenotot

Elämä suurvallaksi pyrkivässä Ruotsin valtakunnassa ei ollut helppoa 
1600-luvun suomalaisille. Suurvaltasodat, joita Ruotsi kävi kaukana val-
takunnan rajojen ulkopuolella, olivat tavoitteiltaan vieraita tavalliselle kan-
salle, mutta heidän panostaan kuitenkin tarvittiin niiden toteuttamiseksi. 
Ruotsin suurvaltakauden (1617‒1721) aikana maan sotalaitos rakentui rah-
vaan asevelvollisuuden varaan, koska valtakunta oli resursseiltaan köyhä, 
eikä sillä ollut varaa kustantaa kallista palkka-armeijaa. Asevelvollisuus oli 
kruunun kannalta halpa ja käytännössä ainoa mahdollinen ratkaisu, mutta 
maaseudun väestölle sen ylläpito tiesi entistä vaikeampia aikoja.532
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Talonpoikia oli otettu väenotoilla kruunun palvelukseen jo vuodesta 
1544 lähtien, mutta näiltä ajoilta sotilaista ei ole tarkkoja tietoja. Satun-
naisesti merkintöjä on jäänyt veroluetteloihin, jos talon isäntä joutui itse 
lähtemään nihdiksi eli jalkaväen sotilaaksi. Yhtään tällaista merkintää ei ole 
Tavastkengän talollisten kohdalla vielä 1500-luvulla. Väenoton käytännön 
järjestelyt vaihtelivat valtakunnan eri osissa, kunnes ensimmäiset tarkat oh-
jeet niitä varten laadittiin vuosina 1617–18. Niiden mukaan jokaisen seudun 
väenottoa johti erityinen väenottokomissaari ja tämän apuna toimi paikal-
lisista asiantuntijoista koottu lautakunta, jonka jäseniä olivat kihlakunnan 
vouti, kirkkoherra, nimismies ja kihlakunnan lautamiehet.533

Väenotto perustui ruodutusluetteloihin, joita papit laativat seura-
kuntiensa palveluskelpoisista miehistä. Aluksi tähän kastiin luettiin vain 
15‒40-vuotiaat miehet, mutta vuonna 1720 yläikäraja poistettiin. Siksi lu-
etteloihin merkittiin toisinaan jopa yli 70-vuotiaita ukkoja, mutta käytän-
nössä yli 60-vuotiaita miehiä ei sotaväkeen otettu. Ruotuluetteloissa talot 
jaettiin tavallisesti kymmenen talon ryhmiin eli ruotuihin, joista jokaisesta 
täytyi lähteä yksi nihti. Ruodut eivät noudattaneet tarkasti kylänrajoja, vaan 
samaan ruotuun saattoi kuulua taloja useammasta vierekkäisestä kylästä. 
Myös suhdeluvut vaihtelivat jonkin verran vuosittain, sillä joskus miehiä 
otettiin vain joka 15. talolta. Toisina vuosina käytössä oli raskaampi jär-
jestelmä, jossa ruodut jaettiin miesluvun mukaan: jokaista kymmentä ase-
kuntoista miestä kohti otettiin yksi nihti. Näin tehtiin varsinkin 1600-luvun 
alkupuoliskon väenotoissa.534

Varsinainen väenottotilaisuus järjestettiin talvella hyvin rekikelien ai-
kaan, koska kaikkien asekelpoisten miesten täytyi päästä paikalle. Tilaisuus 
pidettiin luultavasti samassa paikassa kuin käräjätkin, mikä 1600-luvun 
Siikajokilaaksossa tarkoitti Saloista. Alkuseremonioiden jälkeen miehet 
järjestettiin ruotuihin sen mukaan, missä suhteessa väkeä otettiin. Koska 
ruotujen koko vaihteli, eivät ryhmät muodostuneet pysyviksi, vaan periaat-
teessa ne täytyi järjestää joka kerta uudelleen. Pyrkimyksenä oli, että ruodut 
koostuisivat lähekkäin asuvista, mutta erilaisiin sosiaaliluokkiin kuuluvis-
ta miehistä, isännistä, pojista, vävyistä, rengeistä ja huonemiehistä. Näin 
siksi, että isäntien lähettämistä sotaan haluttiin välttää.  Muutenkaan talon 
ainoaa miestä ei haluttu ottaa, mutta jos näin oli pakko tehdä, otettiin hä-
net mieluummin pienestä kuin isosta talosta. Väenototkaan eivät saaneet 
uhata kruunun verotuloja. Jokaiseen ruotuun nimettiin ruotumestari, joka 
toimi sen puhemiehenä. Esimerkiksi vuonna 1684 Tavastkengän ja Lamun 
ruotumestareina toimivat tavastkenkäset isännät Heikki Hyvönen ja Pekka 
Makkonen. Vuonna 1700 vuorossa olivat Laakon (Tervolan) isäntä Olavi 
Laakko ja Pekka Mahanen Lamulta.535

Virallisesti nihdit määrättiin vasta väenottotilaisuudessa, mutta käytän-
nössä ruodun miehet olivat usein sopineet lähtijän ennakolta tai palkanneet 
yhdessä ulkopuolisen sijaisen. Nihdiksi joutunut saattoi hankkia itselleen 
sijaisen, jos hänellä oli siihen varaa. Varmuuden vuoksi nihdille määrättiin 
myös takuumies, joka joutui lähtemään valitun tilalle, jos tämä päätti livis-
tää. Pakoilu oli kuitenkin melko harvinaista, koska asiat pyrittiin sopimaan 
hyvin jo ennakolta. Karkaamisen välttämiseksi alokkaat voitiin varmuuden 
vuoksi viedä suoraan väenottotilaisuudesta katselmukseen, jossa heidät tar-
kastettiin, jaettiin osastoihin ja he vannoivat sotilasvalan. Samalla mies tuli 
virallisesti kirjatuksi armeijan rulliin.536
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Jokseenkin tarkat tiedot sotaväkeen otetuista miehistä alkavat vuodesta 
1627, mutta aivan jokaisesta väenotoista tietoja ei ole säilynyt. Tiedot puut-
tuvat kokonaan 1660-luvun osalta, joten todelliset luvut voivat olla jonkin 
verran isompia.537 Seuraava taulukko esittää kootusti Tavastkengältä sotavä-
keen joutuneiden miesten määrää. Vertailun vuoksi mukana on myös koko 
Siikajokilaaksosta otettujen nihtien määrä.

Tavastkengän sotamiehet 1627‒1711538

Vuosi 1627 1629 1630 1631 1633 1637 1640 1642 1643

Tavastkenkä 1 1 - 1 1 1 1 - -

Siikajokilaakso 14 22 16 14 19 13 14 16 16

Vuosi 1644 1648 1653 1655 1676 1684 1700 1709 1710 1711

Tavastkenkä 1 1 - - 2 - 1 1 3 -

Siikajokilaakso 15 17 8 5 47 14 16 27 67 15

Yhteensä

Tavastkenkä 15

Siikajokilaakso 376

Kuten taulukosta nähdään, sotilaita ei otettu kylästä joka vuosi. Tämä 
johtui lähinnä siitä, ettei ruotujako noudattanut täysin kyläjakoa, vaan muu-
tamina vuosina valinta saattoi osua naapurikylän puolelle. Tavastkenkä 
kuului useina vuosina yhteen ruotuun Kestilän talojen kanssa ja esimerkiksi 
vuonna 1643 otettiin Kestilästä kaksi nihtiä, mutta Tavastkengältä ei yh-
tään. Muihin Siikajokilaakson latvakyliin verrattuna Tavastkengän kokema 
rasitus oli suunnilleen samanlainen, koska kylät olivat väkiluvultaan suun-
nilleen samankokoisia. Väkirikkaammista Siikajoen ala- ja keskijuoksun 
kylistä sotilaita otettiin luonnollisesti jonkin verran enemmän.539

Sotilaiksi joutuneita voidaan tarkastella hieman tarkemminkin ruotu-
luetteloiden antamien tietojen perusteella. Niihin on merkitty sotilaan nimi, 
ikä, asuintalo ja sosiaalinen asema. Nämä tiedot on Tavastkengän osalta 
koottu alla olevaan taulukkoon.

Tavastkengän ja Lamun sotamiehet vuosina 1627‒1711540

Vuosi Nimi Koti- tai palkkatalo Ikä Sos. asema

1627 Tapani Olavinp. Turunen Turunen (Heiskala) 19 Talollisen poika

1629 Heikki Tapaninp. Pellikka Laakko (Alatalo) - Isännän veli

1631 Elias Pekanp. Tavastkenkä - -

1633 Heikki Heikinp. Leiviskä 20 Renki

1640 Jaakko Matinp. Turunen Turunen (Heiskala) - Isännän velipuol

1644 Heikki Tapaninp. Laakko (Alatalo) 30 Vävy

1648 Olavi Heikinp. Lukkari Tavastkenkä - -

1676 Sipi Olavinp. Laakkonen Laakko (Tervola) - Talollisen poika

1676 Heikki Olavinp. Moisa Moisala - Talollisen poika

1700 Erkki Laurinp. Kiiskinen Turunen (Heiskala) - Renki

1709 Juho Juhonp. Mulkua (Niirala) - Sijainen

1710 Martti Martinp. Mulkua (Niirala) - Sijainen, renki

1710 Olli Heikinp. Mulkua (Rahikkala) - Sijainen

1710 Juho Olavinp. Laakko Moisala - Itsellinen
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Sotilaaksi joutuneiden ikä on kirjattu vain muutamissa ensimmäisissä 
luetteloissa, mutta luultavasti ikärakenne noudatti myöhemminkin samaa 
linjaa. Muualla Siikajokilaaksossa 15‒20-vuotiaat olivat suhteellisesti suu-
rin sotaväkeen joutuneiden ikäryhmä. Nihtien sosiaalinen asema vaihteli, 
mutta useimmiten lähtijä oli isännän lähisukulainen. Jos talossa oli kaksi 
poikaa, joutui nuorempi herkästi tulilinjalle. Myös isännän veljet joutuivat 
usein lähtemään. Jopa yksi vävy, Hyvölänrannan Laakkoon tullut Heikki 
Tapaninpoika, joutui lähtemään talon oman pojan sijasta. Renkien suhteel-
linen osuus sotilaista näyttäisi olleen Tavaskengällä hieman suurempi kuin 
Siikajokilaaksossa keskimäärin. Isännät itse joutuivat lähtemään suhteelli-
sen harvoin.541 

Sotilaan pesti ei ymmärrettävästi houkutellut miehiä, koska sotavuosi-
na se merkitsi lähes varmaa kuolemantuomiota. Sotilaiden rivejä harvensi-
vat etenkin leireissä ja varuskunnissa raivonneet tautiepidemiat, kuten rut-
to, lavantauti ja isorokko, jotka tappoivat enemmän miehiä kuin varsinaiset 
taistelut. Jos valinta kaikesta huolimatta osui omalle kohdalle, oli mahdol-
lista palkata itselleen sijainen. Palkkasotureita ei vielä vuosisadan alku-
puoliskolla tavata latvakylistä, koska silloisten pienten ja köyhien talojen 
isännillä ei yksinkertaisesti ollut varaa palkata sijaisia. Palkattujen varamie-
hien ilmaantumista 1700-luvun alussa voidaan pitää selvänä vaurastumi-
sen merkkinä, sillä pestirahat kohosivat tuolloin yleisesti jopa 250 taaleriin. 
Summa oli suurempi kuin 80 tervatynnyrin myyntiarvo tai Tavastkengän 
rikkaimman talon Hyvösen kymmenen vuoden aikana maksamat verot. 
Tällaisten rahasummien saamiseksi jouduttiin ottamaan velkaa kaupunkien 
porvareilta, mikä saattoi ajaa talon kuin talon pahaan velkakierteeseen.542

Vuosien 1627‒1711 aikana Ruotsi kävi lukuisia sotia Itämeren ympä-
ristössä pyrkiessään nousemaan alueen suurvallaksi. Ensin maa soti Preus-
sia ja Saksaa vastaan 1620- ja 1630-luvun vaihteessa, sitten Tanskaa vastaan 
ensin 1640-luvulla ja uudelleen 1676 vuodesta lähtien. Taistelupaikkoja oli 
pitkällä matkalla Baltiasta Saksan pohjoisosiin. Ruotsi onnistui aluksi hyvin 
tavoitteissaan. Väkimäärältään ja resursseiltaan vähäisen valtion onnistui 
yllättää naapurinsa ja kasvaa Itämeren mahtivaltioksi. Tärkein syy Ruotsin 
menestykseen oli ajankohtaan nähden todella kehittynyt talous, keskitetty 
hallinto ja tehokas sotalaitos, joiden avulla vähäisistä resursseista pystyttiin 
puristamaan kaikki irti. Lopulta kasvun rajat tulivat kuitenkin vastaan. Naa-
purivaltiot, etenkin Venäjä, saivat Ruotsin kiinni kehityksessä ja menestys 
kääntyi tappioksi.543

Mitkä olivat sadan sotaisan vuoden seuraukset maaseutukylissä? On 
laskettu, että koko suurvaltakauden aikana Ruotsin armeijaan otettiin yh-
teensä 166 500 suomalaista sotilasta, joista 110 000 kaatui taisteluissa tai 
menehtyi tauteihin. Jos määrä suhteutettaisiin Suomen nykyiseen väkilu-
kuun, puhuttaisin yli miljoonasta kuolleesta suomalaissotilaasta.544 Tavast-
kengän väkilukuun väenotot tekivät myös oman lovensa. Varmat tiedot 
ovat 15 sotilaaksi joutuneesta, joista useimmat jäivät sille tielleen. Koska 
säilyneet tiedot ovat puutteellisia, voidaan arvioida nihdeiksi otettujen mää-
rän olleen suurempi, ehkä lähempänä kolmeakymmentä. Määrä voi tuntua 
sadan vuoden ajanjaksolle jaettuna melko pieneltä, mutta luku täytyy suh-
teuttaa kylän väen vähyyteen. Vielä 1600-luvun alussa Tavastkengällä asui 
vain muutamia kymmeniä ja vuosisadan lopulla vain noin 150 henkeä. Näin 
pieneen väestöön parinkymmenen nuoren miehen vähennys teki pahan lo-
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ven, joka vielä kertautui ajan kuluessa. Moni talo menetti ainoan poikansa, 
jolloin tilan jatkajaksi ja omistajien vanhuuden turvaksi hankittiin vävy tai 
ottopoika. Taloja saattoi myös autioitua kokonaan, kun isäntä pakotettiin 
sotaväkeen. Väenotot toivat siis oman lisänsä muutenkin vaikeaan 1600-lu-
kuun, mutta vielä pahempaa oli luvassa.

Kaksi katastrofia

Suuret kuolonvuodet 1695‒1697

Pohjois-Pohjanmaan väestö kasvoi melko nopeasti koko 1600-luvun ajan 
ja kasvu kiihtyi vuosisadan loppua kohti tultaessa. Näin siitä huolimatta, 
että vuosien 1601‒1690 välisenä aikana keskimäärin joka kolmas vuosi oli 
katovuosi. Sadot kuitenkin paranivat varsinkin 1680-luvulla, jolloin lähes 
jokaisessa pitäjässä saatiin vuosittain hyvä sato, lukuun ottamatta vuotta 
1687. Runsaat satovuodet jatkuivat vielä 1690-luvun alussa ja ne saivat 
kansan varomattomaksi: viljaa myytiin tai tuhlattiin esimerkiksi oluenpa-
noon ja viinanpolttoon enemmän kuin olisi ollut järkevää. Kun paha kato 
viimein tuli, olivat varastot tyhjiä ja seuraukset sen mukaisia.545

Vuonna 1695 kesä oli poikkeuksellisen kylmä ja viljan kypsyminen 
myöhässä. Kun syyskuun alussa saapuivat kovat hallat, oli vilja vielä tu-
leentumatonta ja sato tuhoutui käytännössä kokonaan Salon, Siikajoen, Pal-
tamon, Sotkamon, Iin, Pudasjärven ja Kemin pitäjissä. Muuallakaan sadosta 
ei jäänyt jäljelle kuin rippeet. Aivan tyhjän päälle ei vielä jouduttu, koska 
muutamissa suurimmissa taloissa oli jäljellä edellisen vuoden varastoja, 
joista riitti jaettavaksi eniten kärsineille alueille.546 Kun tultiin kesään 1696, 
oltiin monessa pitäjässä jo nälänhädän partaalla ja varsinkin siemenviljasta 
oli pula. Tosin siementen saaminen ei olisi juuri auttanut tilannetta, sillä säät 
eivät suosineet viljelijöitä tänäkään vuonna. Edellinen talvi oli ollut erittäin 
luminen ja keväällä tulvivat joet veivät mennessään myllyjä ja tuhosivat 
rantapeltoja. Seurannut kesä oli jälleen kylmä ja viljan kasvu hidasta. Yö-
hallat iskivät 8. ja 23. elokuuta ja tuhosivat pääosan sadosta. Suurimmassa 
osassa Pohjois-Pohjanmaata saatiin sadosta talteen vain kolmasosaan nor-
maaliin vuoteen verrattuna. Tässä vaiheessa oli jo selvää, että Pohjois-Poh-
janmaalla koettaisiin valtava nälänhätä seuraavan talven aikana. Tilanne oli 
samanlainen melkein koko maassa. Kruunulta pyydettiin apua, mutta mo-
nen tekijän seurauksena apu viivästyi niin, ettei sitä saatu kaikkialla käyt-
töön edes seuraavan kevään kylvöön. Juuri avun myöhästyminen oli tärkein 
syy siihen, että myös vuoden 1697 sato jäi heikoksi. Koko maakunta sai 
elää petun ja olkijauhojen varassa aina vuoden 1698 syksyyn saakka, jol-
loin vihdoin saatiin hyvä sato. Tähän mennessä 11 500 henkeä, kolmasosa 
Pohjois-Pohjanmaan väestöstä, oli kuollut nälkään ja tauteihin.547

Katovuosia oli koettu ennenkin ja väestö oli keksinyt monenlaisia kei-
noja niistä selviytymiseen. Ensisijaisesti viljaa pyrittiin ostamaan tervan-
poltosta saaduilla tuloilla. Ostoviljan loputtua ensimmäinen hätävara oli 
kotieläimissä, mutta varsinkin lypsylehmien teurastamista vältettiin viimei-
seen asti. Lehmän maito itsessään oli tärkeää ravintoa ja teurastettua karjaa 
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oli hidasta kasvattaa takaisin. Metsästystä ja kalastusta luonnollisesti lisät-
tiin, mutta jos ravintoa oli todella vähän, eivät voimat kauaa riittäneet näihin 
elinkeinoihin. Varsinaista hätäravintoa olivat männyn nilasta valmistettu 
pettu ja tähkäpäistä tehdyt jauhot. Pettua oli luultavasti aina jokaisen talon 
varastoissa, sillä se piti ottaa puista keväisin, jolloin ei vielä ollut tietoa sa-
don onnistumisesta. Lopulta epätoivo ajoi ihmiset kokeilemaan kaikenlaisia 
enemmän tai vähemmän ravinnoksi kelpaavia aineita, kuten nokkosia, jäkä-
lää, suolaheinää, vehkanjuuria, haavankuorta ja lepänsilmuja, lopulta myös 
luujauhoja, eläinten vuotia, raatoja ja vihoviimeisenä jopa hevosen lihaa, 
jota tavallisesti kammoksuttiin suuresti.548

Yleensä ihmiset eivät jääneet kituuttamaan huonoimman hätäravinnon 
varaan, vaan he jättivät kotiseutunsa ja lähtivät kerjuulle. Väkeä lähti naa-
purikyliin ja -pitäjiin, mutta myös kauemmaksi. Pohjois-Pohjanmaalta moni 
suuntasi Savoon, jossa uskottiin riittävän ruokaa.549 Joukkovaelluksesta oli 
seurauksena kulkutautien räjähdysmäinen leviäminen. Tarkempia tietoja 
alueella riehuneista taudeista ei ole, mutta varmaa on, että ne levisivät no-
peasti kerjäläislaumojen mukana ja iskivät helposti nälän heikentämään vä-
estöön. Pohjois-Pohjanmaan lohduttomista oloista nälkävuosina on säilynyt 
tuntemattoman pappismiehen laatima kertomus, josta tässä lyhyt lainaus:

Kaikkialla näki ihmisten hoippuvan ympäri kuin haamut, kun-
nes kuolema vihdoin korjasi monet aavistamatta, milloin kotona 
huoneissa, milloin kirkossa, tiellä tai muualla. Nälkään näänty-
vien ruumis turposi useimmiten tullen siitä niin kankeaksi, että 
he pääsivät liikkumaan hädin tuskin, vain suurella vaivalla; jos 
tästä turvotuksesta ja jäsenten kankeudesta pääsi, oli toivoa hen-
kiin jäämisestä. Samalla ruumis kuivui niin kovasti, että vain luu 
ja nahka näyttivät olevan jäljellä; ja kasvoihin nousi sellainen 
tumma, jopa suorastaan musta väri, että sen takia olisi ollut mah-
dotonta tuntea vanhoja tuttujaan, jollei heitä olisi päivittäin näh-
nyt.550

Tavastkengän osalta kuolleiden lukumäärästä ei ole tarkkoja tietoja, 
kuten ei naapurikylistäkään. Arvioiden mukaan koko Siikajokilaaksossa 
kuoli noiden vuosien aikana 1100‒1200 henkeä, mikä oli noin kolmasosa 
alueen väestöstä.551 Kuolleiden suhteellinen osuus oli suunnilleen sama kuin 
koko maakunnassa ja Suomessa keskimäärin. Kylätasolla kuolleisuus on 
voinut olla huomattavasti suurempi tai pienempi, mutta sen arvioiminen on 
tietojen puuttuessa vaikeaa. Ainoa viite kuolleiden määrästä saadaan ver-
taamalla vuosien 1695‒1698 henkikirjojen tietoja, jotka olen koonnut seu-
raavaan taulukkoon

Tavastkengän tilojen henkikirjaluvut vuosina 1695‒1698.552

Talo 1695 1696 1697 1698 Selitys

Iso Hyvönen 4 4 4 2 Isännän veli ja tämän vaimo kuolleet.

Pieni Hyvönen 3 3 2 1 Emäntä ja poika kuolleet.

Laakko (Alatalo) 3 3 2 1 Isäntä ja vävy kuolleet.

Mulkua (Niirala) 4 3 3 2 Isäntä ja emäntä kuolleet.

Mulkua (Sipo) 2 2 2 2

Mulkua (Rahikkala) - 3 2 2 Renki kuollut.
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Makkonen 3 3 0 1 Isäntä kuollut, poika ja miniä läh 
teneet pois, leski köyhä.

Moisala 4 4 2 2 Poika ja miniä kuolleet.

Laakko (Tervola) 5 3 4 2 Molemmat pojat vaimoineen köyhiä.

Pellikka 3 3 2 2 Isäntä kuollut.

Turunen 5 5 4 2 Toinen isäntä emäntineen muuttanut 
muualle, tytär mennyt kihloihin ja 
muuttanut pois.

Turunen (Leiviskä) 4 4 3 1 Vanha isäntä ja emäntä sekä miniä 
kuolleet.

Leiviskä (Autio-
mäki)

3 3 3 0 Asukkaat muuttaneet Lamun kylään.

Turunen (Koistila) 2 2 0 0 Asukkaat kuolleet.

Uudisasukas 
Pekka Laakko

3 3 2 2 Renki lähtenyt.

Uudisasukas 
Kaarlo Juutistenaho

2 2 0 0 Asukkaat lähteneet kerjuulle.

Uudisasukas 
Samuli Sipinpoika

2 2 0 0 Asukkaat lähteneet kerjuulle ja kuol-
leet.

Uudisasukas 
Matti Kärkkäinen

2 2 0 1 Emäntä kuollut.

Huonemies 
Heikki Turunen

2 2 0 0 Asukkaat kuolleet.

Huonemies 
Sipo Laakko

1 1 0 0 Asukkaat lähteneet kerjuulle.

Yhteensä 57 57 35 23

Muutos vuoteen 
1695

- 0 -22 -34

Muutos % vuoteen 
1695

- 0 -39 -60

Suluissa olevat nimet eivät esiinny ajankohdan asiakirjoissa.

Henkikirjat kuvastavat periaatteessa vain työikäisen (16‒63-vuotiaan) 
väestön määrää ja veronmaksukykyä, joten vähennys voitaisiin kuitata 
myös sillä, että väki oli liian köyhää maksaakseen veroja. Kirjoihin kuiten-
kin merkittiin myös syy maksamattomuuteen ja suurimmassa osassa tapa-
uksista syyksi paljastuu asukkaiden kuolema. Monesta talosta kuoli isäntä, 
useasta myös emäntä tai vanhin poika. Nuoret uudistilat kärsivät pahiten, 
sillä useimmat niistä tyhjenivät kokonaan joko kuoleman tai kerjuulle läh-
dön vuoksi. Vanhemmista kantatiloista autioitui ainoastaan Leiviskä (Au-
tiomäki), tosin sekin vain väliaikaisesti. Lasten ja vanhusten määrää ei tule 
esille henkikirjoista, eikä sitä kannata yrittää edes arvioida tällaisina vuo-
sina. Luultavaa on, että nämä heikommat väestönosat kärsivät vielä muita 
enemmän.

Henkikirjoista nähdään, että vielä vuonna 1695 veroa maksava väestö 
ei vähentynyt, mutta jo seuraavan vuoden aikana kylän väestömäärä romah-
ti lähes puoleen entisestä. Vuoden 1698 alussa jäljellä oli enää 40 % parin 
vuoden takaisesta väestöstä eli kolme viidestä kyläläisestä menehtyi kahden 
vuoden aikana. Luku on suurimpia koko Pohjois-Pohjanmaalla ja Siikajoki-
laaksossa vain Luohua kärsi kuolonvuosista Tavastkenkää pahemmin. Koh-
talaisen suotuisasti edennyt vuosisata sai katkeran lopun. Kun 1500-luku 
oli päättynyt sodan liekkeihin ja hävitykseen, niin 1600-luvun lopettivat 
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nälkä ja taudit. Seuraukset olivat molemmissa tapauksissa katastrofaaliset 
ja hävittivät kylän asukkaat lähes sukupuuttoon. Tulevaisuus ei näyttänyt 
valoisalta, mutta jotenkin vain selvittiin ja elämä jatkui vielä seuraavallakin 
vuosisadalla.

Tyyntä myrskyn edellä

Tavastkengän asukkaat saivat suurten kuolonvuosien jälkeen vain hetken 
hengähdysaikaa ennen seuraavaa suurta koettelemusta, isoavihaa. Kehitys 
oli näiden välivuosien aikana jopa yllättävän nopeaa: taloja asutettiin uudel-
leen ja väestö kasvoi ennätysvauhtia. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että 
nälkävuosista selvittiin ehkä pienemmin menetyksin kuin asiakirjojen pe-
rusteella voisi luulla ja kylässä oli vielä niiden jälkeen kasvuvoimaa jäljellä.

Vuosiin 1703‒04 mennessä melkein kaikki nälkävuosina autioituneet 
talot oli asutettu uudelleen. Kehitys eteni yleensä siten, että ensin taloon tuli 
yksinäinen isäntä, joka oli joko edellinen asukas tai heidän sukulaisensa. 
Pari vuotta myöhemmin talossa oli jo emäntä ja parin vuoden päästä ehkä 
myös renki tai kaksi. Esimerkiksi Leiviskään (Autiomäelle) tuli asumaan 
edellisen isännän poika Heikki Siponpoika Leiviskä vuonna 1703 ja vaimo 
Anna merkittiin kirjoihin vuonna 1707. Heikki oli hakenut oikeutta tilan 
asuttamiseen käräjillä jo vuonna 1700, mutta asian käsittely oli hidasta. Tu-
rusen uudistilan (Koistilan) asukkaat olivat menehtyneet viimeistä myöten, 
mutta ottajia talolle riitti. Ensimäisenä ylösottolupaa anoi Pekka Laurinpoi-
ka Koistinen vuonna 1700, mutta hän asui talossa vain muutaman vuoden. 
Seuraava asukas Yrjö Turunen muutti taloon vuonna 1704. Kaksi vuotta 
myöhemmin hän oli saanut seurakseen Liisa-emännän ja kaksi huonemies-
tä, jotka luultavasti tekivät rengin töitä.553 

Tavastkengän väestökehitystä voidaan jälleen seurata parhaiten henki-
kirjojen avulla, mutta niitä koskevat edelleen samat rajoitukset kuin aiem-
minkin: luvut kertovat vain työikäisen terveen väestön määrän. Alaikäisten 
lasten määrää en ryhdy tässä arvioimaan, mutta heitä oli luultavasti melko 
runsaasti, koska kylässä oli paljon nuoria aviopareja. Isovihaa edeltävinä 
vuosina kylän asukasluku kasvoi hyvin jyrkästi, mistä voidaan päätellä las-
ten selviytyneen nälkävuosista oletettua paremmin. Reilun kahdenkymme-
nen vuoden ajanjaksona vuosina 1700‒1723 Tavastkengän henkikirjoihin 
merkitty asukasluku kehittyi oheisen kuvion esittämällä tavalla.

Kuviosta nähdään, että väkiluku oli ollut laskussa jo ennen sotaa. Selvä 
taitoskohta on vuosien 1708‒09 välillä, mihin saakka väkiluku kasvoi voi-
makkaasti. Noiden vuosien henkikirjoja vertaamalla selviää, että kuollei-
den joukossa on tässä vaiheessa lähinnä vanhempaa väkeä, talojen vanhoja 
isäntiä ja emäntiä. Vuosina 1710‒1711 kuolema iski nuorempaan polveen ja 
suuri osa talojen  nuorista isännistä menehtyi. Kuolleiksi merkittiin Niiralan 
isäntä Samuli Niilonpoika, Moisalan Olavi Heikinpoika ja tämän veli Matti, 
Pellikan Simo Antinpoika, Turusen Tuomas Pekanpoika sekä Laakko Alata-
lon emäntä Kaarina. Lisäksi Pienen Hyvösen isäntä Matti Matinpoika lähti 
muualle ja Mulkua Rahikkalan Mikko Olavinpoika ja Koistilan Juho Ola-
vinpoika Turunen joutuivat sotilaiksi. Kumpaakaan ei mainita seuraavissa 
luetteloissa, joten todennäköisesti he joutuivat sotaväkeen. Kaiken kaikki-
aan 7/16 Tavastkengän talosta menetti isäntänsä vuoteen 1713 mennessä.554 
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Syitä näiden vuosien korkeaa kuolleisuuteen oli monia. Pahat kadot 
iskivät jälleen vuosina 1709 ja 1710. Väestö joutui turvautumaan pettu- ja 
olkileipään ja satonsa kokonaan menettäneet joutuivat lähtemään kerjuulle. 
Kun kerjäläislaumat lähtivät liikkeelle, alkoivat kulkutauditkin taas levitä 
vauhdilla. Koko Siikajoen pitäjässä kuolleita oli vuonna 1710 jo lähes yhtä 
paljon kuin pahimpina kuolonvuosina 1690-luvulla. Kaiken kruunasi rutto, 
joka vuosina 1710‒1711 levisi Tallinnan kautta Itämeren satamakaupunkei-
hin ja lopulta myös tavastkenkästen käyttämiin lähikaupunkeihin Raaheen 
ja Ouluun. Ehkä kaupungeissa vierailleet isännät saivat tautitartunnan juuri 
niissä käydessään. Ruton leviämisestä maaseudulla ei ole kuitenkaan tar-
kempia tietoja, joten sen osuus Tavastkengän suuressa kuolleisuudessa jää 
arvailujen varaan.555 Joka tapauksessa kylän väki oli jo valmiiksi heikossa 
kunnossa, kun seuraavat koettelemukset alkoivat.

Isoviha

Ruotsin valtakunta oli 1600-luvun aikana noussut suurella vaivalla euroop-
palaiseksi suurvallaksi, mutta tämän aseman se menetti Venäjää vastaan 
käydyssä suuressa Pohjan sodassa vuosina 1700‒1721. Sodan ratkaisevin 
käänne koettiin vuonna 1709 Pultavan taistelussa Ukrainassa, jossa Ruot-
sin armeijan pääosa tuhottiin. Tämän jälkeen venäläisillä oli lähes esteetön 
pääsy nykyisen Suomen alueelle. Viipuri valloitettiin vuonna 1710, min-
kä jälkeen venäläiset ottivat haltuunsa koko Etelä-Suomen. Ruotsin jou-
kot vetäytyivät Pohjanmaalle, josta ne hävittyjen taistelujen jälkeen ajettiin 
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vähitellen pohjoista kohti. Siikajoen tasalle ensimmäiset venäläiset joukot 
pääsivät syys-lokakuun vaihteessa 1714. Alkanut venäläismiehitys, jota 
alettiin kutsua isoksivihaksi, päättyi vasta Uudenkaupungin rauhaan vuon-
na 1721.556

Elämä Tavastkengällä ei ollut lähelläkään normaalitilannetta miehityk-
sen alkaessa, vaan talot olivat valmiiksi köyhiä ja niiden asukkaat kärsi-
vät nälästä ja taudeista. Isoviha oli viimeinen isku. Nyt venäläiset tulivat 
ja tappoivat säälimättä ihmisiä varsinkin Pohjanmaalla, jonka tsaari Pietari 
Suuri määrännyt tuhottavaksi maan tasalle. Yhtään ihmistä tai aineellista 
omaisuutta ei saanut jäädä jäljelle, jotta Ruotsi ei voisi käyttää niitä hyödyk-
seen maan takaisin valtaamisessa. Sotilaat tottelivat, tappoivat ja tuhosivat. 
Henkiin jääneet ihmiset pakenivat kauhuissaan kodeistaan piilopirtteihin ja 
pellot jäivät kesannolle. Koska minkäänlaista satoa ei saatu, paheni myös 
nälkä- ja tautikuolleisuus.

Isonvihan vuosilta ei ole juuri asiakirjatietoja, sillä varsinkin sen alku-
vuosina Pohjois-Pohjanmaa oli ei-kenenkään maata, jossa ei ollut mitään 
lakia tai järjestystä. Vain kaaos vallitsi. Isonvihan jälkeisistä lähteistä on 
pyritty päättelemään tuhon laajuutta. Heti isonvihan jälkeen vuonna 1723 
kerätyn lyhennysluettelon mukaan Siikajoen pitäjässä olisi poltettu koko-
naan vain vain 12 taloa ja niiden lisäksi kymmenen taloa oli vahingoittu-
nut pahoin. Tavastkengällä tuhotuiksi mainitaan ainoastaan Iso Hyvönen. 
Kymmenen vuotta myöhemmin kootun ruotukatselmuksen mukaan todelli-
set tuhot olivat paljon laajemmat. Viholliset olivat polttaneet Tavastkengällä 
Ison Hyvösen lisäksi myös Pienen Hyvösen ja Mulkuanjärven Kärkkäisen 
rakennukset.557 Surmattujen määrästä ei ole Siikajokilaaksosta tarkkoja tie-
toja. Jokseenkin varmat tiedot ovat vain 57 surmatusta, mutta luku lienee 
pahasti alakanttiin. Naapuripitäjissä Pyhäjoella on väitetty surmatun 1697 
ja Limingassa peräti 2094 henkeä. Limingan lukua on pidetty myöhemmin 
liioiteltuna ja on epäilty, että mukana on myös naapuripitäjistä sinne kulje-
tettuja vankeja, luultavasti myös Siikajokivarren asukkaita.558

Aivan kaikkia ihmisiä venäläiset sotilaat eivät tappaneet, vaan osa 
heistä vietiin pakkotyöhön Venäjälle. Käytännössä tämä kohtalo merkitsi 
kuolemantuomiota ja vain poikkeustapauksissa joku selvisi takaisin koti-
seudulleen. Siikajoen pitäjästä vietiin Venäjälle 305 henkeä, mikä oli lähes 
kolmasosa alueen koko väkimäärästä.  Suurin osa viedyistä oli pääteiden 
varrella sijainneista kylistä ja syrjäkylät, kuten Tavastkenkä, pääsivät vä-
hemmällä. Tosin niiden väestö oli jo muutenkin niin vähäinen ja vaivainen, 
että tuskin kovin montaa työkykyistä olisi löytynytkään. Muutamia henki-
löitä vietiin silti täältäkin. Tarkat tiedot vangituista on saatu Paavolan pi-
täjänapulaisen Johannes Brandenbergin vuonna 1721 laatiman selvityksen 
pohjalta. Sen mukaan Tavastkengältä vietiin vuosina 1714‒1716 yhteen-
sä kuusi henkeä: Matti Simonpoika Purola, Juho Tuomaanpoika Turunen, 
Riitta Tuomaantytär Turunen, Kaisa Hyvönen (Antti Moisan piika), Samuli 
Paakin kasvattipoika Antti, Matti Juhonpoika Lanti(nen). Suurin osa vie-
dyistä oli talojen nuorta polvea, poikia ja tyttäriä, mutta mukana oli myös 
muualta tulleita piikoja ja renkejä. Yhtään isäntää ei heidän joukossaan ol-
lut. Muihin naapurikyliin verrattuna menetykset olivat vähäisiä, sillä esi-
merkiksi Kestilästä vietiin 13 henkeä, Piippolasta 16 ja Pulkkilasta jopa 41 
henkeä.559

Muutamia yksittäisiä asiakirjatietoja on säilynyt myös venäläismiehi-
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tyksen ajalta. Yksi tällainen on vuoden 1719 karja- ja kylvöveroluettelo, 
jonka venäläiset viranomaiset laativat miehitetyltä alueelta. Kovin paljon 
kerrottavaa luettelossa ei tosin ole. Tavastkengällä verotettavaa löytyi sen 
mukaan vain Hyvöseltä, jossa oli yksi hevonen, yksi lehmä ja yksi nuori 
nauta ja pelloille kylvettynä 7 kappaa ruista ja 3 kappaa ohraa. Tämän luet-
telon todenmukaisuus on nykyisin kyseenalaistettu, ja sen uskotaan antavan 
todellisuutta paljon huonomman kuvan maanviljelyn tilanteesta. 560

Isonvihan kauhunvuodet, samoin kuin muut aiemmat venäläisten teke-
mät hävitysretket, säilyivät kansan muistissa ja perimätiedossa vuosisatojen 
ajan. Vielä 1900-luvullakin vanhat ovat muistelleet tuon ajan tapahtumia, 
ihmiskohtaloita ja pakopirttien paikkoja. Seuraavat tarinat on koottu useasta 
eri lähteestä, eikä voida varmasti sanoa, viittaavatko ne lopulta pelkästään 
isonvihan vai myös vanhempien tai nuorempien sotien tapahtumiin.

Monissa tarinoissa mainitaan piilopirttejä, joihin väki pakeni vihol-
lisen hyökätessä. Pirtit sijaitsivat yleensä kaukana kulkureiteistä, kuten 
maanteistä ja vesistöistä, metsien ja soiden ympäröimillä kankailla. Samoja 
paikkoja oli voitu käyttää jo 1500-luvun hävitysten yhteydessä. Myöhem-
miltä miehitysajoilta on mainittu pakopaikkana Juutistenmäki, joka on voi-
nut olla käytössä jo paljon aiemminkin. Sen lisäksi muita pakopaikkona 
on voinut olla Karkukaarto Pyhännän, Kestilän ja Vuolijoen rajalla.561 Ti-
loilla saattoi olla myös lähiympäristössä varastoja ja ruokakätköjä, joiden 
toivottiin säästyvän ryövärijoukoilta. Esimerkiksi Koistilassa oli läheises-
sä Aittasaaressa pieni riista-aitta, jossa Helge Laukan (s. 1926) kertoman 
perimätiedon mukaan säilytettiin ruokatarpeita levottomina aikoina: ”Sillä 
(talon ensisellä isännällä) on ollu riista-aitta sakijassa hyöteeikköpuskassa. 
Rapparit ei oo sitä löytänneet. Sieltä on hajettu palavilihhaa tuiskun eellä, 
ettei jälet näö.”562

Muutamat tarinat viittaavat jonkinlaisiin yhteenottoihin venäläisten 
joukkojen ja kyläläisten välillä. Sotiaho-niminen paikka on nykyisen Viion 
maalla Nivalan talon ja Mäntyjärvenojan välisellä alueella, mutta tarinat ei-
vät kerro, kenen kanssa siellä olisi taisteltu. Muutamia taistelukuvauksiakin 
on säilynyt. Seuraavaksi kerrottava juttu on niin sanottu kiertotarina, joka 
tunnetaan koko Oulujärven ympäristöstä. Sen todellista tapahtumapaikkaa 
ei voida tietää. 

Ison vihan aikana ovat ryssät yöpyneet johonkin taloon, vartijan 
ollessa katolla. Suomalaiset lähenivät taloa edessään pitämien-
sä puiden suojassa. Vartija ihmetteli: ”A mikä kumma ollah, kun 
maat yleneh, metsät aleneh” Suomalaiset ampuivat vahdin katol-
le, sulkivat ikkunaluukut ja polttivat talon. Ryssät koettivat rukoil-
la armoa, ojentelivat luukusta rahakukkaroita, jotka suomalaiset 
kangilla löivät käsistä.563

Toinen tarina sen sijaan sijoittuu varmasti Tavastkengälle, mutta emme 
voi silti tietää, kuinka paljon siinä on todellisuuspohjaa. Alipään Takalossa 
asunut Janne Niilekselä on kirjoittanut tarinan talteen vasta vuonna 1939, 
joten tapahtumista oli kulunut jo parisataa vuotta.

Sillon isonvihan aikaan oli Makkolaan tullu erään kerran ryssijen 
rappareita kuusi miestä. Vanha ukko oli kotona. Ne olleet ruo-
kaa vailla. Niin ukki oli pirtin orrelta ottanu petäjäleipää ja niitä 
tarjonnu vain. Ne ei ollu kelevanneet. Olivat vain pitkin pirtin 
lattijaa niitä syytäneet ja uskoneet parempaa löytyvän. Sitten oli 
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nuori isäntä tullu kotija heinästä. Sille oli viety sana että ryssi-
jä on pirtissä. Niin isäntä oli heinähankon kans pistäytyny sinne 
pirttiin. Sillon siellä oli ryssillä lähetty. Autijomäki niminen talo 
on toisella puolella jokija Makolan talon kohtalla ja sen vieressä 
on Makkolan niitty. Sieltä oli ryssät menneet heinijä ottamaan, 
niin Autijomäjeltä oli tuotu sana Makkolaan. Sieltä oli isäntä läh-
teny ajaan ryssijä pois. Ottanu koivusen korennon aseekseen ja 
sillä lyötä poksauttanu hankomieheltä käsivarren poikki. Seuraa-
vana päivänä oli hajettu Makkolasta kaikki miehet Autijomäkeen 
tutkittavaksi. Autijomäjen isäntä oli ollu tuntemassa lyöjää. Vain 
eihän sitä lyöjää ollu löytyny.564

Taisteluiden lisäksi perimätiedoissa kerrotaan useista hautapaikoista, 
joihin olisi haudattu venäläisiä. Yksi tällainen hauta on Pyhännänjokivar-
ressa Juusonniemessä. ”Juusonniemen rooppeihin on hauvattu joskus vihol-
lisia”, on Joel Haataja (s. 1900) muistanut kuulleensa. Niemi on Autimäen 
maalla ja sen kohdalla on joessa Juusonniemenlampi.565 Koivulasta Pyhän-
nälle menevän tien varressa on soinen painanne, jonne on mahdollisesti 
myös haudattu venäläisiä. Selkämaankankaalla vielä nykyisinkin selvästi 
näkyvä hautakivi on perimätiedon mukaan isonvihan aikainen venäläisen 
sotapäällikön hauta. Juutistentien varrella on Raatolaakso, jossa kerrotaan 
tapetun isonvihan aikaan venäläisiä vakoilijoita. Tunnetuin vihollisten hau-
tapaikka löytyy Palokankaalta Kangastien varresta. Siihen on liitetty monia 
vanhoja tarinoita, joista seuraavassa yksi versio.566

Keisarintien varrella Tavastkengän kylän liepeillä majaili isonvi-
han aikoina sotaväkeä. Heidän päälliköistään kuoli sinne Nuutti-
niminen, josta on runonpätkä: ’Nuuti nukkuu (nurmen alla), kiven 
kirjavan kupehessa, hepohongan helmehessä’. Hänen hevosensa 
on hirtetty honkaan eräälle kankaalle, jonka nimi on Palokangas. 
Siellä samalla kankaalla on vanhan Keisarintien vierellä kivi, 
jota sanotaan yleisesti Kirjavaksikiveksi. Ja sen saman kankaan 
laidassa on rivi hautoja, luvultaan yhdeksän ja niitä sanotaan 
isonvihan aikuisiksi sotilaiten hautoiksi.567 

Edellisen lisäksi kerrotaan, että Kirjavankiven kohdalla murhasi venäläisen 
upseerin paikkakuntalainen opas, joka oli lähtenyt opastamaan häntä naa-
purikylään Nissilään. Opas sanoi: ”Kävele sinä edellä, niin minä ohjaan ta-
kaa”. Näin tehtiin, mutta kohta opas löikin upseerin kirveellä kuoliaaksi.568 
Kirjavakivi on sijainnut Palokankaalla Nokelan ja Perukan koulun välillä. 
Nimensä mukaisesti se ei ole tasaisen harmaa vaan raidallinen. Kerrotaan, 
että kiven alta on joskus palanut aarnivalkea.569 Kirjavankiven lisäksi lähet-
tyvillä on ollut venäläisten sotilaiden joukkohauta, joka on sijainnut No-
kelasta Sainilaan vievän tien varrella, Kuoppalan raja-aidan kohdalla tien 
vasemmalla puolella. Toisten kertojien mukaan paikalla on vanhoja hauta-
kumpuja, toisten mukaan pitkulaisen muotoinen syvennys. Matkaa aidalta 
painanteella on kymmenkunta metriä.570

Samaan isonvihan aikaiseen tarinaan on liitetty Hepohonka, joka si-
jaitsi vielä 1940-luvulla Sainilasta Nokelaan vievän tien ja Perukan koululta 
Isolleaholle kulkevan tien risteyksessä. Puu on kaadettu jo 1800-luvulla ja 
siitä sanotaan tehdyn venäläisen laivan sitra, mutta vielä 1940-luvulla pai-
kalla oli puun tynkä, jota nimitettiin Hepohongaksi. Yhden tarinan mukaan 
siinä olivat pitäneet ruotsalaiset sotilaat hevosiaan sidottuina, kun nämä 
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ovat haudanneet lähistölle taistelussa kaatuneita. Toisen version mukaan 
venäläisten hevoset oli hirtetty puuhun.571

Kaikkien isonvihan aikaisten vaikeuksien yhteisvaikutus Tavastken-
gällä oli murskaava: vuoteen 1723 mennessä kylän henkikirjaluku putosi 65 
prosentilla, reiluun kymmeneen henkeen. Todellinen väkiluku saattoi olla 
hieman enemmän, mutta ei luultavasti kovin paljoa, sillä lasten ja vanhusten 
kuolleisuus oli näissä oloissa muuta väestöä suurempi. Isonvihan jälkeen 
vuonna 1723 henkikirjoissa esitetty väkiluku, yksitoista henkeä, saattoi olla 
pelottavan lähellä totuutta. Suurin osa kylän tiloista ränsistyi tyhjillään. 
Asuttuna oli vain viisi tilaa: Laakko Alatalo, Iso Hyvönen, Laakko Tervola, 
Mulkua Niirala sekä Pellikka. Loput yksitoista tilaa olivat autioina, jopa 
kylän entinen mahtitalo Turunen.572 Kesti vuosikymmeniä ennen kuin kylä 
toipui entiselleen.
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kasvun vuosisadaT (1721‒1860)

Tuhotusta maasta versoo uutta

Suurvallan alasajo ja talouden nousu

Suuri Pohjansota ja isoviha muodostavat selvän vedenjakajan Suomen his-
toriassa, sillä niiden seurauksena tapahtui monia merkittäviä muutoksia sekä 
valtakunnan tasolla että paikallishallinnoissa ja molemmissa nimenomaan 
talonpoikien eduksi. Kun 1600-luvulla kruunun hallinnon huomio oli ollut 
sotalaitoksessa ja suurvallan alueen kasvattamisessa, käännettiin ajatukset 
nyt kotimaan kehittämiseen. Maaseudun kannalta tärkeimpiä muutoksia oli 
sotaväenottojen loppuminen ja se, että maahan alettiin vähitellen luoda val-
takunnallista maatalouspolitiikkaa.573

Muutoksissa oli kyse suuremmasta ajattelutavan murroksesta. Tähän 
saakka vallalla oli ollut niin sanottu merkantilistinen talouspolitiikka, jon-
ka mukaan maailman varallisuus oli vakio, eikä valtio voinut vaurastua 
muuten kuin muilta ryöväämällä. Siksi valtion täytyi harjoittaa voitollis-
ta ulkomaankauppaa tai vallata uusia alueita. Myös väkiluvun kasvua oli 
pidetty tärkeänä, mutta vain suuren kansan tarjoaman sotilaallisen voiman 
vuoksi. Maataloutta ei ollut arvostettu lainkaan, vaan sitä oli pidetty vain 
välttämättömänä elinkeinona, jolla kansa pidettiin hengissä muuta käyttöä 
varten. Ruotsi oli harjoittanut esimerkillisesti valloituspolitiikkaa, ja se oli 
saavuttanut hetkeksi resursseihinsa nähden suhteettoman suuren suurvalta-
aseman. Samalla se oli kuluttanut loppuun omat voimavaransa ja riudutta-
nut maaseutuväestönsä lähes hengiltä.574 

Suurvalta-ajan murenemisen jälkeen tapahtui Ruotsissa aatteellinen 
täyskäännös ja vallitsevaksi tuli hyötyajattelu tai eurooppalaisittain fy-
siokratismi. Sen tärkeimmät ajatukset olivat, että valtakunnan varallisuut-
ta voitiin sittenkin lisätä sisältäpäin, tekemällä työtä ja tuottamalla uutta. 
Erityisesti korostettiin sitä, että vain maanviljelyllä tuotettiin aidosti uut-
ta varallisuutta. Tämä ajattelutavan muutos alkoi vähitellen näkyä myös 
käytännön toiminnassa. Toinen syy maatalouden arvostuksen nousulle oli 
käytännön tarpeessa, sillä Uudenkaupungin rauhassa Ruotsi oli menettänyt 
Liivinmaan, joka oli siihen saakka ollut valtakunnan vilja-aitta. Menetyksen 
vuoksi maataloutta oli pakko kehittää jäljelle jääneillä alueilla Ruotsissa ja 
Suomessa.575 

Kruunu asetti nyt selvät kasvutavoitteet, joista päällimmäisenä oli rai-
vata maahan lisää peltoja. Tätä tavoitetta varten valtakunta tarvitsi lisää työ-
voimaa, joten myös väestön piti kasvaa huomattavasti. Talonpoikaisväestöl-
le asetettiin suorastaan velvollisuudeksi lisääntyä nopeasti, jotta työvoimaa 
saataisiin lisää. Tavoitteiden toteuttamista tarvittiin tietoa myös maan sil-
loisesta tilanteesta, joten päätettiin suorittaa väestönlaskenta. Vuonna 1749 
suoritettu Ruotsin valtakunnan väestönlaskenta oli lajissaan maailman en-
simmäinen. Sen salaiseksi julistettu tulos oli, että maassa oli yhteensä 2,25 
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miljoonaa asukasta, joista ¾ sai elantonsa maataloudesta.576

Uuden politiikan seuraukset alkoivat näkyä vähitellen 1700-luvun 
kuluessa. Ennen 1690-luvun kuolonvuosia oli Suomessa ollut noin 31 700 
talonpoikaistaloa ja 1700-luvun puolivälissä määrä oli palautunut suun-
nilleen entiselleen. Suurin kasvu tapahtui vuosisadan loppupuoliskolla, 
sillä 1800-luvun alussa tiloja oli suunnilleen kaksi kertaa enemmän kuin 
sata vuotta aiemmin. Pohjois-Pohjanmaalla tiloja oli ollut 3853 vuosina 
1694‒95. Vuoteen 1805 mennessä talonpoikia oli 8392, mikä lienee suun-
nilleen sama kuin itsenäiten tilojen määrä. Samassa ajassa torppien määrä 
oli kasvanut 164:stä 755:een.577

Autioista asutuiksi

Halu maan kehittämiseen oli kova, mutta käytännössä matka valtiomiesten 
ajatuksissa siintävään maatalouden ihannevaltioon oli isonvihan runtele-
massa maassa äärettömän pitkä. Vanha maatalous oli pahoin taantunut, tilat 
olivat autioina, pellot kesannolla ja niityt pusikoituneet. Tilanne oli saman-
lainen lähes koko maassa, niin myös Tavastkengällä: useimmat vanhat tilat 
olivat rappiolla ja nuoremmat tilat olivat jääneet kokonaan tyhjilleen. Ti-
lojen autioitumistilanne tulee esille seuraavassa taulukossa, jossa on tiedot 
muutamilta 1700-luvun alkupuolen vuodelta.

Tavastkengän asutut ja autiot tilat vuosina 1723‒1750.578

1623 1626 1633 1643 1650

Iso Hyvönen

Pieni Hyvönen Autio Autio Autio Autio

Laakko Alatalo1

Mulkua Niirala

Mulkua Sipo Autio

Mulkua Rahikkala Autio Autio

Kärkkäälä Autio Autio Autio Autio

Makkola2 Autio

Moisala2 Autio Autio Autio2 Autio2

Laakko Tervola

Pellikka

Turunen Heiskala Autio

Turunen Leiviskä Autio Autio Autio Autio

Leiviskä Autiomäki1 Autio Autio1 Autio1 Autio1 Autio1

Turunen Koistila Autio Autio Autio Autio

Laakkonen Autio Autio

Autioiden osuus 73 % 43 % 31 % 31 % 6 %
1  Yhdistetty toisiinsa
2 Yhdistetty toisiinsa

Suuri osa vanhoista kantatiloista asutettiin uudelleen jo 1720-luvul-
la. Esimerkiksi Turunen Heiskala ja Mulkuan kaksi puolikasta saivat uu-
det asukkaat jo vuonna 1725. Pienten 1600-luvun lopulla perustettujen 
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lohko- ja uudistilojen asuttaminen kesti paljon kauemmin. Mulkuanjärven 
etelärannalla sijainnut Kärkkäälä asutettiin uudelleen vasta vuonna 1745 ja 
samana vuonna Turusen toiselle puolelle, myöhempään Leiviskään, asettui 
Lauri Leiviskä. Hyvölänrannan Hyvösen pienempi puolisko pysyi autiona 
aina vuoteen 1749 saakka. Koistilaan muutti Mikko Turunen vaimonsa Val-
purin kanssa vuonna 1750.579

Muutamat vanhat kantatilat osoittautuivat muita vaikeammin asutet-
taviksi ja niiden kohdalla suostuttiin varsin poikkeukselliseen järjestelyyn, 
tilojen yhdistämiseen. Asuttujen tilojen annettiin ottaa käyttöönsä autioksi 
jääneet viljelykset, jolloin turvattiin edes asuttujen tilojen veronmaksukyky. 
Ensimmäinen yhdistämispäätös tehtiin vuonna 1725, kun Laakko Alatalo 
sai kihlakunnanoikeuden päätöksellä hallintaansa vanhat Leiviskän maat 
nykyisen Autiomäen kohdalla. Alatalon isäntä oli ainoa hengissä säilynyt 
Leiviskän talon miespuolinen perillinen, joka oli jo vuosia aiemmin muut-
tanut kotivävyksi Alataloon. Tämän jälkeen olivat vuorossa Makkola ja 
Moisala, jotka yhdistettiin yhdeksi tilaksi Matti Makkosen nimiin vuonna 
1733.580 

Tilusyhdistelmät purettiin 1740- ja 1750-luvulla, jolloin autiotiloille 
saatiin uudet asukkaat. Ensin asutettiin Moisala vuonna 1749 ja viimeisenä 
Leiviskä vuonna 1759. Luultavasti juuri tänä aikana Leiviskä sai kyläläisten 
keskuudessa liikanimekseen Autiomäki, sillä se oli ollut autiona vuodesta 
1714 lähtien, peräti 45 vuotta.581

Edelliset tiedot on koottu pitkälti henkikirjojen perusteella. Yksityis-
kohtaisempaa tietoa kylän tilanteesta saadaan vuosina 1732‒1734 tehdyistä 
ruotukatselmuksista, joissa selvitettiin tilojen taloudellinen tilanne ja niiden 
mahdollisuudet osallistua ruotusotilaan torpan kustantamiseen.582 Ruotuso-
tilasjärjestelmää käsitellään tarkemmin myöhemmissä kappaleissa, mutta 
tässä yhteydessä on hyvä tarkastella katselmusten antamaa kuvaa Tavast-
kengän elämänmenosta kymmenen vuotta isonvihan päättymisen jälkeen. 
Katselmuskertomus alkaa kylän yleisellä kuvauksella:

Tämä kylä on erittäin hallanarka, niin että asukkaat harvoin saa-
vat mitään vuodentuloa tyydytyksekseen. Tehdyn kertomuksen 
mukaan kylän yhteismetsät ovat monenlaisessa käytössä: on ter-
van valmistusta, muutama eläinpyydys ja keskimääräisiä karja-
laitumia, mutta ei lainkaan kalavesiä.583

Seuraavaksi kerrotaan jokaisesta tilasta erikseen. Koska isonvihan 
päättymisestä oli kulunut vasta vähän aikaa, eivät tilat olleet kehuttavassa 
kunnossa. Kuvaus etenee maantieteellisessä järjestyksessä talo talolta Hy-
völänrannan ja Mulkuan kautta Tavastkengän pääkylälle ja edelleen Juuti-
siin. Järjestyksestä voidaan päätellä jotain kyläteiden kulkureiteistä tuohon 
aikaan, sillä katselmusmiehet todella kiersivät talosta taloon tutkimassa ti-
lannetta. Ensimmäisenä luettelossa on Hyvölänrannan Iso Hyvönen, kylän 
alimmainen talo Siikajokivarressa.

No 1 Paavo Paavonpoika Hyvönen ½ maakirjamanttaalia, asuk-
kaat ovat todistettavasti jokseenkin hyvinvoivia, talo vanha, omis-
taa viljelysmaata 1 ½ tynnyrinalaa rukiinsiemenellä hiekka- ja 
savimaata, niittyjä 6 kuormaa suo- ja rämeheinää, härkinmylly ja 
pieni humalatarha. Määrätään 1 ruotumanttaaliksi.

Ensimmäisenä kertomuksessa on tilan maakirjanumero, joka Hyvösen ta-
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pauksessa on ykkönen. Sitten tulee tilan senhetkisen isännän tai autiotilo-
jen kohdalla viimeisimmän isännän etunimi, patronyymi ja sukunimi, joka 
tähän aikaan oli käytännössä aina sama kuin talon nimi. Sitten kerrotaan 
tilan maakirjamanttaali eli veroluku. Lopuksi kuvataan tilan yleistä talous-
tilannetta, asuinrakennuksen kuntoa sekä viljelysten määrää ja laatua. Pel-
tojen pinta-alat kerrotaan tynnyrinaloina, joka nykymitoissa on noin puoli 
hehtaaria. Niittyjen määrää kuvataan vuotuisen heinäsadon määrällä, jonka 
mittayksikkönä käytetään (kesä)kuormaa (n. 200 kg). Näiden jälkeen tulee 
muu verotettava omaisuus, kuten myllyt ja humalatarhat. Lopuksi kerrotaan 
tilalle määrätty ruotumanttaali, joka yleensä oli isompi kuin vanha maakir-
jamanttaali.

No 10 Hyvösen talo, 1/6 maakirjamanttaalia, tehdyn kertomuksen 
mukaan on ollut autiona vuodesta 1714 ja tilanne on sama edel-
leen, taloa ei näkyvissä, viholliset polttaneet, viljelmät metsitty-
neet, koostuvat savimaasta ½ tynnyrinalaa ruiskylvöä, myös hyvin 
metsittyneet ja rämettyneet niityt, jotka puhdistettuina ja raivat-
tuina antaisivat 2 kuormaa suoheinää, rasitukseksi tälle tilalle ei 
esiinny muita etuuksia. Kuninkaallisen Komission ohjeiden mu-
kaan tuli tämä tila hyvin tarjotuksi, mutta kukaan ei ilmoittanut 
sitä ylösottavansa, miksi Kuninkaallinen Komissio piti tärkeänä, 
että maanmittarin täytyy tarkastaa tilukset, jotka katselmuksessa 
vähäisiksi ilmoitettiin. Merkittiin ¼ ruotumanttaaliksi.

No 7 Matti Heikinpoika Laakko (Alatalo), ¼ maakirjamanttaalia, 
asukkaiden kerrotaan olevan jotakuinkin hyvinvoivia, talo käytet-
ty, viljelmät koostuvat hiekasta ja arvioitiin 2 tynnyrinalaksi ruis-
kylvöllä, niityt sijaitsevat suolla, vuosikasvuna ne antavat vain 3 
½ kuormaa heiniä. Omistaa myös härkinmyllyn, samoin pienen 
humalatarhan. Merkittiin ¾ ruotumanttaaliksi.

No 11 Antti Matinpoika Mulkua (Niirala), 1/8 maakirjamant-
taalia, tehdyn kertomuksen mukaan asukkaat köyhiä, omistavat 
vanhuuttaan rappeutuneen talon, peltoa 1 ½ tynnyrinalaa rukiin-
siemenellä hiekka ja savimaata, niityt 3 kuormaa suo- ja rämehei-
nää, omistaa myös härkinmyllyn, samoin pienen humalatarhan. 
Merkittiin 2/3 ruotumanttaaliksi.

No 12 Olavi Joosepinpoika Mulkua (Sipo), 1/8 maakirjamanttaa-
lia, edellä mainitut asukkaat, jotka äskettäin tämän talon ylösot-
tivat autiosta, todistetaan olevan köyhiä ja omistavat ainoastaan 
muutaman vanhan ränsistyneen rakennuksen, pellot ovat jo osit-
tain metsittyneet ja koostuvat hiekka ja savimaasta 1 tynnyrialaa 
rukiinsiemellä, niityt voivat antaa vuotuiseksi kasvuksi 4 kuormaa 
suo- ja rämeheiniä. Kärsimykseksi tälle ei ole muita rasitteita, ja 
havaitaan katselmuksessa kirjata 2/3 ruotumanttaaliksi.

No 14 Iisakki Mikonpoika Mulkua (Rahikkala) 1/12 maakirja-
manttaalia, tehdyn lausunnon mukaan köyhät asukkaat, omista-
vat vanhan ja lahonneen talon, peltoja 1 ½ tynnyrinalaa ruiskyl-
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völlä savi- ja hiekkamaata, jossa mukulakiviä seassa, suoniityiltä 
3 kuormaa heinää, ei myllyä tai myllynpaikkaa, pieni humalatar-
ha. Merkitään 2/3 ruotumanttaaliksi.

No 16 Kärkkäisen autiotila, 1/16 maakirjamanttaalia. Tämä tila, 
joka aikoja sitten pantiin verolle uudistilana, on tehdyn kertomuk-
sen mukaan ollut autiona vuodesta 1715 lähtien ja asiantila on 
sama edelleen. Talon ohella koko kiinteistö on poltettu, viljelykset 
kesannolla, jotka yhteensä nousevat ¼ tynnyrinalaan ruiskylvöä, 
koostuvat savi- ja hiekkamaasta, niittyjä 1 kuorma suo- ja räme-
heiniä,  ja ei monia mainittavia etuuksia.
Kuninkaallisen komission antaman armollisen määräyksen mu-
kaan tuli tämä talo hyvin tarjotuksi, mutta tilan kerrotaan olleen 
niin huono, ettei kukaan voi siellä itseään elättää; tämän huomi-
oon ottaen kuninkaallinen komissio piti tärkeänä, että maanmit-
tarin täytyy tarkistaa tilukset huolellisesti ja tila merkitä ruotuun 
ainoastaan avustuksesta.

No 5 Pekka Pekanpoika Makkonen, 1/6 maakirjamanttaalia, teh-
dyn selvityksen mukaan jokseenkin hyvin toimeentulevat asukkaat, 
omistavat vanhan maalaistalon, viljelyksiä 1 ½ tynnyrinalaa ruis-
kylvöllä hiekka- ja savimaata, niityt sijaitsevat suolla ja tuottavat 
5 kuormaa heiniä, omistaa myös pienen humalatarhan, mutta ei 
muita erikoisia tiluksia. Merkitään 4/8 ruotumanttaaliksi.

No 6 Moisan talo, 1/6 maakirjamanttaalia, jota viljelee edellä 
mainittu Pekka Pekanpoika Makkonen, samanlaista maata, ker-
tomuksen mukaan tilalta löytyy useita asuinrakennuksia, viljelyk-
set koostuvat hiekka ja savimaasta 1 ½ tynnyrinalaa ruiskylvöllä 
nousee, niityt sijaitsevat suolla ja tuottavat 5 kuormaa heiniä, ei 
omista monia erikoisia etuuksia. Merkitään 4/8 ruotumanttaalik-
si.

No 3 Leski Elsa Laakko (Tervola), ¼ maakirjamanttaalia, todis-
tetaan olevan aivan rutiköyhä, omistaa vanhan alas lahonneen 
talon, viljelykset 1 1/8 tynnyrinalaa ruiskylvöllä hiekka ja savi-
maata, ovat olleet mieluiten kesannolla, suoniittyjä ja osittain rä-
meniittyjä 4 kuormaa heiniä, mutta ei monia erikoisia tavaroita. 
Merkitään 2/3 ruotumanttaaliksi.

No 2 Heikki Simonpoika Pellikka, 1/3 maakirjamanttaalia, teh-
dyn lausunnon mukaan asukkaat köyhiä, omistavat vanhan talon. 
Viljelyksiä 2 tynnyrinalaa ruiskylvöä savi- ja hiekkamaata, suo-
niittyjä 5 heinäkuormaa, mutta ei muita tavaroita. Merkitään 1 
ruotumanttaali.

No 4 Matti Heikinpoika Turunen (Heiskala), ¼ maakirjamanttaa-
lia, tehdyn lausunnon mukaan köyhät asukkaat, omistavat vanhan 
talon, viljelykset hiekka- ja savimaassa 1 ½ tynnyrinalaa ruis-
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kylvöllä, joista 1/3 osa on kesannolla. Niittyjä 4 kuormaa suo- 
ja rämeheinää, mutta ei monia erikoisia etuuksia. Merkitään ¾ 
ruotumanttaaliksi.

No 8 Turusen autiotila (Leiviskä), ¼ maakirjamanttaalia, joka on 
todistettavasti ollut autiona vuodesta 1711 ja sama asiantila jat-
kuu edelleen. Asuinpaikalta löydettiin muutamia vanhoja raken-
nuksia, jotka ovat osittain katottomina lahonneet, kesantopeltoa 
½ tynnyrinalaa ruiskylvöllä kosteaa hiekka- ja savimaata, niittyjä 
2 kuormaa suo- ja rämeheinää, mutta ei monia etuuksia.
Tämä talo tuli ohjeiden mukaisesti tarjotuksi, mutta kukaan ei ol-
lut halukas ottamaan sitä ylös niittyjen vähäisyyden vuoksi. Mää-
rättiin ¼ ruotumanttaaliksi.

No 9 Leiviskän talo (Autiomäki), ¼ maakirjamanttaalia, jota vil-
jelee no 6:n Matti Heikinpoika Laakko, tehdyn lausunnon mukaan 
pystyssä ei ole yhtään vanhaa puista rakennusta, pellot ovat ke-
sannolla, koostuvat valuvasta savesta 1 tynnyrinalaa ruiskylvöl-
lä, niityt sijaitsevat suolla 2 ½ kuormaa heiniä, mutta ei monia 
erikoisia etuuksia. Merkitään ½ ruotumanttaaliksi.

No 15 Laakkosen autiotila, 1/16 maakirjamanttaalia, joka sijait-
see autiomaassa 3 peninkulman (noin 30 km) päässä itse kylästä 
ja on ollut kauan autiona. Tutkittaessa löydettiin asuinpaikalta 
vain muutama vanha katoton rakennus. Viljelykset kesannolla, 
koostuvat kivisestä multamaasta, ½ tynnyrinalaa rukiinsiemenil-
lä kylvettynä, niittyjä 1 ½ kuormaa suo- ja rämeheiniä, ei kuulu 
monia selviä etuuksia.
Ja koska kukaan Kuninkaallisen Komission tarjoamana ei halua 
taloa sen mitättömyyden vuoksi omistukseensa ottaa, katsoi Ku-
ninkaallinen Komissio hyödylliseksi, että maanmittarin pitää tut-
kia huolellisesti tilukset. Merkitään ruotuun ainoastaan avuksi.584

No 13 Turusen autio (Koistila), 1/8 maakirjamanttaalia, todis-
tetaan olleen vuodesta 1711 lähtien autiona ja olevan edelleen 
samassa tilassa. Ei löydetty monia rakennuksia, ainoastaan van-
ha katoton saunamökki asuinsijalta. Pellot koostuvat kokonaan 
½ tynnyrinalasta rukiinsiemenellä kivisestä multamaasta, joka on 
kesannolla. Metsittyneitä niittyjä 1 kuorma saraheinää, ei kuulu 
monia muita etuuksia.

Ottaen huomioon esitettyjen tilusten vähäisyyden, sen 
vuoksi ja koska kukaan ei Kuninkaalliset Komission tekemän tar-
jouksen perusteella tätä taloa ylösottaa tahtonut, Kuninkaallinen 
Komissio oikeudenmukaisesti harkitsee, että maanmittarin pitää 
tutkia tilukset huolellisesti. Merkitään 1/6 ruotumanttaaliksi.

Kuninkaallisen komission tutkimuksessa on useita asuntoja eli 
torppia tästä kylästä löytynyt. Rahvaan kertomuksen jälkilausees-
sa autiotiloja on tässä kylässä lisäksi:
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Kaarle Juutinen, joka vuodesta 1695 saakka ollut autiona, ja 
kokonaan metsän peitossa, mutta kuitenkin metsässä erottuu ki-
viraunio siinä missä asuinsija ennen oli. Sen lisäksi peltoja on 
ennen muinoin voinut olla 1/3 tynnyrinalaa rukiinsiemenellä, sa-
moin niittyjä ½ kuormaa heiniä.

Yhteen taulukkoon koottuna edellisten sivujen tiedot näyttävät seuraa-
vanlaiselta:

Tavastkengän tilojen viljelykset ja niityt vuosina 1732‒1734585

No Mtl. Nimi Talous Peltoa 
ha

Niittyjä 
kuorm.

Mylly Humala-
tarha

Ruotu-
mtl.

1.   1/2 Iso Hyvönen Jokseenkin 
hyvinvoiva

0,8 6 On On 1      

2.   1/3 Pellikka Köyhä 1,0 5 - - 1      

3.   1/4 Laakko Tervola Köyhä 0,6 4 - -   2/3 

4.   1/4 Turunen Heiskala Köyhä 0,8 4 - -   3/4 

5.   1/6 Makkonen Jokseenkin 
hyvinvoiva

0,8 5 - On   1/2 

6.   1/6 Moisa No 5 vil-
jelee

0,8 5 - -   1/2 

7.   1/4 Laakko Alatalo Jokseenkin 
hyvinvoiva

1 3 ½ On On   3/4 

8.   1/4 Turunen Autio 0,3 2 - -   1/4 

9.   1/4 Leiviskä No 6 vil-
jelee

0,5 2 ½ - -   1/2 

10.   1/6 Pieni Hyvönen Autio 0,3 2 - -   1/4 

11.   1/8 Mulkua Niirala Köyhä 0,8 3 On On   2/3 

12.   1/8 Mulkua Sipo Köyhä 0,5 4 - -   2/3 

13.   1/8 Turunen Koistila Autio 0,3 1 - -   1/6 

14.   1/12 Mulkua Rahikkala Köyhä 0,8 3 - -   2/3 

15.   1/16 Laakkonen Autio 0,2 1 ½ - - -

16.   1/16 Kärkkäinen Autio 0,1 1 - - -

Juutistenaho Autio 0,2 ½ - - -

Yht 3  1/6 9,4 45 3 4 8  1/3 

Tiedoista nähdään, että tilat eivät juuri olleet kehittyneet 1600-luvun 
jälkeen. Peltoa oli tilaa kohti korkeintaan hehtaarin verran, mikä riitti hyvi-
en satojen sattuessa juuri ja juuri ruokkimaan yhden perheen. Kylän pelto-
jen kokonaispinta-ala oli kasvanut noin 1,5-kertaiseksi 1600-luvun alusta, 
mutta suurin osa kasvusta on uudistilojen ansiota. Monien vanhojen tilojen 
kohdalla peltoala on pysynyt samana tai jopa vähentynyt. Niittyjen määrä 
on yli nelinkertaistunut, joten karjaan on selvästi panostettu peltoja enem-
män. Vesimyllyjä oli koko kylässä vain kolme, eikä niistä yksikään ollut 
Tavastkengän pääkylässä. Tämän perusteella kylän kaikki jauhot jauhettiin 
kotona käsikivillä tai kauempana sijaitsevissa myllyissä. Humalatarhoja oli 
vain muutamalla tilalla, vaikka humalan viljelyä pidettiin talonpojan vel-
vollisuutena.
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Väestökehitys isonvihan jälkeen

Pohjimmiltaan Tavastkengän autiotilojen asuttamisen hitaus johtui väen vä-
hyydestä. Nälkävuosien ja isonvihan katastrofien yhteisvaikutuksesta kylän 
väestörakenne oli epänormaali, sillä pahin kato oli kohdistunut alaikäisiin 
lapsiin ja työikäiseen väestöön. Työtä olisi ollut paljon, mutta tekijöitä ei 
riittänyt. Kylän väkiluvun tutkimiseen voidaan vuodesta 1731 lähtien käyt-
tää myös kirkonkirjojen väkilukuaineistoa. Niihin ihmiset on laskettu pal-
jon henkikirjoja tarkemmin ja mukana ovat kaikki väestöryhmät vauvasta 
vaariin. Kirkonkirjoista saatavia väkilukutietoja voidaan pitää jokseenkin 
luotettavina. Niitä ei kuitenkaan ole käytettävissä jokaiselta vuodelta, ku-
ten henkikirjoja, joten molempien apua tarvitaan edelleen. Kun verrataan 
niiden antamia tietoja keskenään, voidaan laskea, että vuosina 1731‒1800 
taloissa oli jokaista henkikirjaan merkittyä henkilöä kohti keskimäärin 1,2 
muuta asukasta. Esimerkiksi vuonna 1745 kylän henkikirjaluku oli 30, mut-
ta kirkonkirjojen mukaan asukkaita oli 67.586 Tämä suhdeluku pysyi luulta-
vasti melko lailla vakiona koko 1700-luvun ajan, joten sen avulla voidaan 
arvioida kylän väkilukua myös takautuvasti. Pahimpina kriisivuosina luvut 
ovat kuitenkin lähinnä suuntaa-antavia.

Seuraava kuvio esittää Tavastkengän väkiluvun kehitystä 1700-luvun 
aikana. Tilasto alkaa vuodesta 1695, jolloin kylän väkiluku oli suurimmil-
laan, ja jatkuu vuoteen 1805, jolloin väestömäärä oli jo kasvanut selvästi 

Kuvio Tavastkengän 

väkilukuvasta vuosina 

1695‒1805. Lähde: 
läänintilit, Salon ja 

Haapajärven kihlakun-

nan henkikirjat.
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suuremmaksi, kuin se oli ollut ennen isoavihaa. Kuvion alempi käyrä esittää 
kylän henkikirjalukua, joka kertoo kylän työikäisen ja terveen väestön mää-

rän. Sen päälle on lisätty kirkonkirjojen avulla arvioitu muun väestön osuus.
Kuviosta nähdään selvästi, kuinka raskaasti nälkävuodet ja isoviha 

vaikuttivat kylän elämää. Kuten jo aiemmin mainittiin, Tavastkengällä oli 
vielä nälkävuosien jälkeen selvästi kasvuvoimaa jäljellä. Koska henkiin oli-
vat jääneet lähinnä nuoret ja hyväkuntoiset ihmiset, lähti väkiluku nopeas-
ti jyrkkään nousuun. Kasvu taittui vuosien 1709‒10 tautiepidemioihin ja 
isoonvihaan. Vuosilta 1714‒1722 ei ole olemassa lainkaan väkilukutietoja, 
mutta tilastokatkoksen aikana tapahtunut väestökato oli selvästi erityyppi-
nen kuin nälkävuosina koettu. Väen vähennys oli yksinkertaisesti niin suuri 
ja perusteellinen, että siitä toipuminen kesti kauan, lähes puoli vuosisataa. 
Vasta 1750 päästiin vuoden 1708 tilanteeseen, mutta 1690-luvun huippu-
vuosiin oli vieläkin matkaa. Kehitys kulki hyvin samalla tavalla koko Sii-
kajokilaaksossa. 1800-luvun alussa kylän väkiluku lähenteli jo 300:aa, eli 
se oli lähes kaksinkertaistunut 1700-luvun loppupuoliskolla. Vuosisadan 
lopulla kasvu oli ollut nopeaa.587

Elämänkaari

Avioliitot

Kirkonkirjojen myötä saadaan 1700-luvun väestöilmiöistä entistä tarkem-
paa tietoa. Ne voidaan tiivistää kolmeen perustekijään: avioitumiseen, syn-
tyneisyyteen ja kuolleisuuteen. Muuttoliikkeellä oli myös oma vaikutuksen-
sa, mutta esiteollisena aikana sen vaikutukset kokonaisväkimäärään jäivät 
pieniksi. Sisään muuttaneita oli yleensä suunnilleen saman verran kuin pois 
muuttaneita.588

Avioliitot solmimiseen vaikuttivat paitsi lainsäädäntö, niin myös pai-
kallinen tapakulttuuri. Enemmistö ihmisistä avioitui jossakin vaiheessa elä-
määnsä, mutta naimattomuuskaan ei ollut tavatonta. Ulkonäkö ja luonne 
vaikuttivat avioliittomarkkinoilla 1700-luvulla siinä missä tänäkin päivänä, 
mutta hyvällä maineella ja puolison tarjoamalla työvoimalla oli maatalous-
yhteiskunnassa ehkä suurempi merkitys. Terveet ja ahkerat vävyt ja miniät 
olivat haluttuja taloon kuin taloon.589

Seurustelukulttuuri oli luonnollisesti hyvin erilaista nykypäivään 
verrattuna. Jokapäiväinen työ rajoitti seurustelumahdollisuuksia ja nuoret 
tapasivat toisiaan lähinnä kirkkomatkoilla tai esimerkiksi häissä ja hauta-
jaisissa. Talvisin joissakin vapaamielisissä taloissa voitiin pitää tansseja, 
vaikka kirkko yrittikin parhaansa mukaan kitkeä tätä tapaa pois. Yöjuoksu 
eli vierailut tyttöjen aitoissa kuuluivat nuorten miesten tavallisiin harras-
tuksiin valoisina kesäöinä. Koska liikkumismahdollisuudet olivat rajalliset, 
löytyi puoliso yleensä omasta kylästä tai pitäjästä. Toki poikkeuksiakin sat-
tui ja erityisesti kauempaa tulleet piiat ja rengit toivat vaihtuvuutta kylän 
väestöön. Aviopuolison edellytettiin olevan samasta säädystä, eikä esimer-
kiksi talollisen ja porvarin avioliittoon suhtauduttu suopeasti. Maaseudulla 
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säätyrajat talollisten, torppareiden ja palkollisten välillä eivät olleet vielä 
1700-luvulla kovin jyrkät, vaan kahtiajako maanomistajien ja muiden kylän 
asukkaiden välillä alkoi syntyä vasta seuraavalla vuosisadalla, isonjaon ja 
yleisen vaurastumisen myötä. Tämä näkyy hyvin Pulkkilan seurakunnan vi-
hittyjen luettelossakin, jossa vuosina 1753‒1773 lähes jokaisen morsiamen 
sanotaan olevan piika.590

Avioliiton solmiminen edellytti 1700-luvun lopulla rippikoulun suorit-
tamista. Tätä ennen sitä vastasi konfirmaatiokuulustelun läpäisy. Näiden yh-
teiskuntakelpoisuuden osoitusten lisäksi vaadittiin siveellistä kelpoisuutta. 
Miesten kohdalla tämä vaatimus ei käytännössä juurikaan näkynyt, mutta 
morsiamen siveellisyyden tuli näkyä vihkialttarilla: ennen vihkimistä neit-
syytensä menettäneet naiset eivät saaneet kantaa päässään morsiuskruunua. 
Häitä saatiin juhlia vasta, kun niistä oli asianmukaisesti kuulutettu kirkossa. 
Käytännössä häiden järjestäminen saattoi venyä hyvinkin kauas, sillä maa-
laisväestön keskuudessa kihlausta pidettiin oleellisempana kuin turhaksi 
muodollisuudeksi koettua kirkollista vihkimistä.591

Häämenoista ei ole säilynyt kovin tarkkoja kuvauksia 1700-luvulta, 
mutta jotain voidaan päätellä vuoden 1767 Siikajoen pitäjänjärjestyksestä, 
jossa oli omat määräyksensä häitä varten. Häät olivat kaksivaiheiset. Tilai-
suus alkoi morsiamen kotona illalla, minkä jälkeen juhlia jatkettiin sulha-
sen kotitalossa seuraavan yön ja päivän ajan. Juhliin kuuluivat syöminen, 
juominen ja tanssiminen pelimannimusiikin tahdissa. Kestityksen osalta 
varsinkin viina oli tärkeässä osassa, ja ryyppääminen riistäytyi usein ylet-
tömyyksiin, mitä kirkko ei katsonut lainkaan hyvällä. Häät olivat kylänvä-
elle merkittäviä tapahtumia. Niissä oli paikalla kymmeniä, joskus satojakin 
ihmisiä, joten ne olivat samalla näytön paikkoja järjestelyistä vastanneille 
taloille. Kestityksessä haluttiin osoittaa talojen varakkuutta, samoin kuin 
kinkereiden ja hautajaistenkin yhteydessä.592

Avioliitto oli paitsi kahden ihmisen, niin myös kahden suvun välinen 
liitto, jolla oli tärkeitä taloudellisia näkökohtia. Usein niihin liittyivät ta-
lojen sukupolvenvaihdokset. Pienen piirin kesken solmittujen avioliittojen 
myötä kyliin ja pitäjiin syntyi monimutkainen sukulaisuussuhteiden verkos-
to, jonka suuri merkitys ei tule suoraan esille säilyneistä asiakirjalähteistä. 
Sillä oli merkitystä varsinkin yhteenkuuluvuuden eli kylä- ja pitäjähengen 
muodostumiselle. Myöskään taloudellista merkitystä ei voida unohtaa, sil-
lä katovuosina saattoi sukulaisilta saatu apu pelastaa monen pienen mökin 
asukkaat nälkäkuolemalta.593

Solmittujen avioliittojen määrä ja syntyneisyys kulkivat perinteises-
sä maatalousyhteyskunnassa tiiviisti käsi kädessä. Näin toisaalta siksi, 
että aviottomia lapsia ei lainkaan hyväksytty, ja toisaalta siksi, että suuret 
lapsikatraat katsottiin maatilan talouden ja vanhempien vanhuudenpäivien 
tueksi ja turvaksi. Tärkein syntyneiden lasten määrä rajoittanut tekijä oli 
avioitumisikä, joka vaihteli alueittain.  Pääsääntöisesti Itä-Suomessa naiset 
menivät naimisiin 5‒10 vuotta aiemmin kuin lännessä, joten heille syntyi 
keskimäärin enemmän lapsia.594 Avioitumismäärät vaihtelivat hyvin paljon 
vuosittain. Pulkkilan ja Piippolan seurakuntien vihittyjen luetteloista näh-
dään, että varsinkin kylätasolla vaihtelut olivat suuria. Esimerkiksi vuosina 
1754‒1757 vihittiin Tavastkengältä puolenkymmentä avioparia vuosittain, 
mutta vuosina 1758‒1766 vain yksittäisiä. Vuodesta 1767 avioituminen vil-
kastui jälleen ja vuosittain solmittiin keskimäärin kolme avioliittoa.595
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Syntymä ja lapsuus

Tavallista oli, että nuori vaimo sai täyden miniän ja vaimon aseman vasta 
ensimmäisen lapsen synnyttyä. Vaikka lasten suurta määrää pidettiin tär-
keänä, suhtauduttiin raskauteen häpeällisenä asiana. Raskautta piiloteltiin 
viimeiseen asti ja työt pyrittiin tekemään normaalisti. Siksi moni lapsi syn-
tyikin kesken töiden, laitumella tai niityllä. Raskausaikaan liittyi lukemat-
tomia uskomuksia, sillä monien asioiden uskottiin vaikuttavan syntymättö-
män lapsen sukupuoleen, terveyteen ja luonteenpiirteisiin.596

Vanhaan suomalaiseen perinteeseen kuului, että lapset pyrittiin syn-
nyttämään salassa, joko yksin eläinten karsinassa tai metsässä. Erityisesti 
miehiltä asia piti visusti salata. Usein joku vanhempi ja kokeneempi nainen 
oli sentään mukana avustamassa synnytyksessä. Vanhimpaan aikaan 1500- 
ja 1600-luvulla vaimo ja lapsi vietiin saunaan vasta synnytyksen jälkeen, 
mutta myöhemmin synnyttäminen siirtyi kokonaan saunaan. Vanhat tavat 
muuttuivat osittain kirkon johdolla. Raskauden ja synnytyksen salaaminen 
kiellettiin ja kätilöiden, täkäläisittäin paarmuskoiden, läsnäolo synnytyksis-
sä määrättiin pakolliseksi. Heitä haluttiin turvaamaan synnyttäjien ja lasten 
terveys sekä tarvittaessa todistamaan, että lapsi oli syntynyt kuolleena. Lap-
senmurha oli kuolemantuomioon johtanut rikos, joten todistajien läsnäolo 
oli kirjaimellisesti elintärkeää.597 Erityisesti avioliiton ulkopuolella synty-
neiden lasten kohdalla lapsenmurhia tapahtui paljon, sillä avioton lapsi oli 
paha moraalinen ja taloudellinen taakka äidilleen. Asenteet tosin lieventyi-
vät 1700-luvulla edelliseen vuosisataan verrattuna, mikä näkyy muun mu-
assa lehtolapsien määrän kasvamisena vuosisadan lopulle tultaessa.598

Kaste oli ensimmäinen ihmiselämään kuulunut kirkollinen toimitus, 
joka täytyi vuoden 1686 kirkkolain mukaan suorittaa kahdeksan päivän ku-
luessa syntymästä. Periaatteessa kaste olisi pitänyt tehdä kirkossa, mutta 
tarvittaessa hätäkaste voitiin tehdä kotona ja kastajana saattoi olla papin 
puuttuessa joku saapuvilla ollut isäntä tai emäntä. Kaste oli tärkeä tilaisuus, 
sillä nimenannon lisäksi lapsi otettiin siinä seurakunnan jäseneksi. Itse kas-
tetilaisuudet olivat melko koruttomia, eivätkä ne olleet häiden tai hautajais-
ten kaltaisia suuria sukujuhlia. Vähitellen kastetilaisuudet siirtyivät kirkos-
ta kotiin, koska pienten lasten kuljettaminen kirkkoon pitkien etäisyyksien 
taakse oli paitsi vaivalloista, myös vaarallista. Lapsille annettiin tavallisesti 
vielä 1700-luvulla vain yksi etunimi, sillä nimivaihtoehtoja oli kovin vähän. 
Sen sijaan kummeja lapsilla oli nykyistä enemmän, yleensä kuusi kappalet-
ta.599

Syntyneiden lasten määrästä on Tavastkengän osalta olemassa tarkat 
tiedot vuodesta 1724 lähtien Pulkkilan seurakunnan syntyneiden ja kastettu-
jen luetteloissa. Vuodesta 1777 lähtien kastetilaisuudet siirtyivät Piippolaan 
ja tiedot löytyvät Piippolan vastaavista luetteloista. Tätä tutkimusta varten 
niitä ei ollut mahdollista käydä läpi yksityiskohtaisesti vaan on tyydyttävä 
muutamiin esimerkkivuosiin. Vuosina 1753‒1773 syntyi Tavastkengällä 
keskimäärin 8,67 lasta vuosittain. Ikäluokkien koot vaihtelivat normaali-
vuosina 5‒11 välillä. Suurimmat tarkastelujakson ikäluokat, 13 lasta, syn-
tyivät Tavastkengällä vuosina 1759 ja 1767.600

Tiedot 1700-luvun lasten elämästä ovat vähäiset, sillä tältä ihmiselä-
män kaudelta ei ole juurikaan syntynyt tai säilynyt lähdeaineistoa. Ylei-
sesti voidaan todeta, että alaikäisyyden raja oli tuolloin 15 vuotta, ja käy-
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tännössä lapsiin pidettiin sukupuolettomina 12-vuotiaksi asti. Varsinaisesti 
täysi-ikäisyyden rajana oli miesten kohdalla 21 vuotta, mihin asti he olivat 
holhoojiensa määräysvallassa. Sen sijaan naiset olivat aina joko isänsä tai 
miehensä holhouksen alla ja vain leskeksi jääneet naiset pystyivät viralli-
sesti päättämään itse omista asioistaan.601

Lapset osallistuivat kodin töihin heti, kun he pystyivät jotakin teke-
mään, mutta toki leikkiminenkin kuului 1700-luvun lasten elämään. Eri-
laiset pelit ja leikit, uiminen ja juokseminen kesäisin, hiihtäminen ja mäen-
lasku talvisin kuuluivat varmasti maaseudun lasten elämään 1700-luvulla 
samalla tavoin kuin myöhemminkin. Pojat leikkivät puisilla hevosilla, työ-
kaluilla, miekoilla ja pyssyillä, tytöille tehtiin nukkeja ylimääräisistä kan-
kaanpaloista. Lapsuus loppui varhain, sillä kodista jouduttiin lähtemään 
usein pikkupiiaksi tai -rengiksi jo 12-vuotiaana. Näin kävi varsinkin silloin, 
jos kotitalo oli pieni eikä elantoa riittänyt suurelle perheelle.602

Perhe ja koti

Kaiken kattava malli kotitalouksien ja perhe-elämän järjestykselle saatiin 
1700-luvun koteihin Lutherin huoneentaulusta, jonka mukaisia oppeja kirk-
ko levitti Suomeen ja muihin luterilaisiin maihin uskonpuhdistuksen myötä 
1500-luvulta lähtien. Uusi oppi vahvisti perheenpään eli isännän vastuuta 
talonsa väestä ja vahvisti vanhempien määräysvaltaa lapsiinsa. Vanhempien 
tärkein tehtävä oli opettaa lapset kristinuskoon, kovaan työtekoon ja muu-
tenkin hyveelliseen elämään. Tämä tehtävä ulottui paitsi lapsiin, myös talon 
palkollisiin. Ankara kotikuri kuului luonnollisena osana kasvatukseen ja 
palkollisten pitämiseen oikealla tiellä. Pahoinpitely oli kuitenkin laitonta.603

Isännällä ja emännällä olivat omat tärkeä velvollisuutensa, joiden kes-
kiössä oli kotitalouden etu ja menestyminen. Isännän vallassa oli kotitilan 
talous kokonaisuudessaan, niin oma kuin vaimon perimä omaisuus. Talon-
poikaistalossa erityisesti kiinteä maaomaisuus oli keskeisellä sijalla, koska 
pellot ja niityt olivat kaiken elämän perusta. Talon avaimet ovat perintei-
sesti olleet suomalaisen emännän vallan symboleita. Pihapiirin rakennukset 
taloista aittoihin kuuluivat hänen valtakuntaansa, ja hän huolehti saadusta 
sadosta, ruuan säilymisestä ja riittämisestä. Vain isäntä oli talossa emännän 
yläpuolella.604

Sukupolvenvaihdos oli isännän päätettävissä, eikä isännyys siirtynyt 
automaattisesti pojalle tämän avioituessa, vaan vanhemmat saattoivat pitää 
taloa hallinnassaan 55‒60 ikävuoteen asti. Väistyessään vanhemmat taka-
sivat elämän ehtoonsa syytinkisopimuksilla, joilla tilan perijät velvoitettiin 
huolehtimaan vanhempien toimeentulosta hautaan saakka.605

Siikajoen latvakylien perhemallin voidaan katsoa olleen länsisuoma-
laisen ja itäsuomalaisen mallin rajamailla. Itäsuomalaiset suurperheet olivat 
melko tavallisia, sillä monessa talossa asui vanhan isäntäparin kanssa usei-
ta poikia vaimoineen. Esimerkiksi Tavastkengän Turunen Leiviskässä asui 
vuonna 1768 vanha isäntä Erkki vaimonsa kanssa, sekä pojat Erkki, Iisakki 
ja Juho vaimoineen. Vanhan isännän kuoltua tila saattoi tulla yhden, usein 
vanhimman pojan hallintaan, mutta muut veljekset jäivät edelleen asumaan 
sinne.606

Tavastkengän asuinoloista ja rakennuksista saadaan yksityiskohtai-
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sia tietoja katselmuksista, joita viranomaiset tekivät uudistiloille ja kruu-
nuntiloille. Seuraavassa vuodelta 1777 olevassa katselmuksessa kerrotaan 
Myllyniemen eli Kilkalan uudistilan oloista. Tila oli perustettu 1760-luvun 
alussa, joten aikaa rakentamiseen oli ollut jo lähes parikymmentä vuotta. 
Uudisasunnon pihapiiri koostui seuraavista rakennuksista:

Asuinpirtti, kymmenen kyynärää sivuilta ja kuusi korkea kivija-
lasta katon harjalle (n. 6 x 6 x 3,6 m). Tehty 15 vuotta sitten hon-
kapuusta. 

Saunatupa, tehty 15 vuotta takaperin hongasta, kuusi ja puoli 
kyynärää pitkä ja leveä, samoin neljä ja puoli korkea (n. 3,8 x 
3,8 x 2,8 m). 

Keittokota, tehty neljä vuotta sitten, viisi kyynärää kantiltaan ja 
neljä korkea (n. 3 x 3 x 2,4 m). 

Vaatehuone, viisi ja puoli kyynärää neljältä sivulta ja kolme ja 
puoli korkea (n. 3,2 x 3,2 x 2 m), tehty hongasta kymmenen vuotta 
sitten. 

Maitohuone, seitsemän kyynärää kantiltaan, kolme ja puoli kor-
kea (4,2 x 4,2 x 2 m). Rakennettu 16 vuotta sitten. 

Oikealla Koistilan 
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Anneli Pikkarainen. 
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Aitta, tehty kahdeksan vuotta sitten hongasta, neljä kyynärää si-
vuilta ja viisi korkea (2,4 x 2,4 x 3 m). 

Talli, jossa heinäparvi, rakennettu kymmenen vuotta sitten, kuusi 
kyynärää sivuilta ja neljä ja puoli korkea (n. 3,6 x 3,6 x 2,8 m). 

Navetta, tehty 16 vuotta sitten, kahdeksan kyynärää neljältä sivul-
ta ja kolme korkea (4,8 x 4,8 x 1,8 m). 

Riihi, tehty kaksi vuotta sitten, kuusi kyynärää neljältä sivulta ja 
viisi korkea (3,6 x 3,6 x 3 m). 

Valmiiden rakennusten lisäksi vaadittiin, että Myllyniemen tilalle pitäisi 
tehdä vielä vierastupa, halkovaja, kartanolato, lampola, sikala ja käymälä.607 
Kilkalan pihapiiri edustaa luultavasti melko hyvin aikakauden asuinoloja, 
vaikka isommilla ja vanhemmilla tiloilla asuinrakennukset saattoivat olla 
suurempia ja erilaisia ulkorakennuksia oli ehkä enemmän.

Kuolema käy kylällä

Elämä Siikajoen latvakylissä oli helpottunut huomattavasti isonvihan jäl-
keen, mutta kuolema vieraili edelleen tiheään jokaisessa talossa. Keski-
määräinen elinikä oli huomattavasti alhaisempi kuin nykyään ja erityisesti 
lapsikuolleisuus oli suurta. Varhaislapsuus oli kaikkein vaarallisin ihmisen 
elämänvaiheista. Jos lapsi selvisi yli viisivuotiaaksi, oli hänellä hyvät mah-
dollisuudet elää yli 60 vuoden ikäiseksi. On laskettu, että vuonna 1750 syn-
tyneestä ikäluokasta kymmenen vuoden ikään pääsi 60 % ja viidenkymme-
nen ikään 40 %. Vanhuksia oli vähän, mutta toki muutamia yli 80-vuotiaita 
tervaskantojakin löytyi.608

Tavastkengän kuolleiden määrästä ja kuolemansyistä on olemassa 
jokseenkin tarkat tiedot 1725 lähtien Pulkkilan seurakunnan ja vuodesta 
1775 eteenpäin Piippolan seurakunnan haudattujen luetteloissa. Niihin on 
merkitty vainajan kuolinpäivä, hautauspäivä, kotikylä- ja talo, lähiomainen, 
kuolinsyy sekä kuolinikä. Nykyaikaan verrattuna silmiinpistävän suuri osa 
kuolleista oli lapsia. Lapsikuolleisuus oli vielä 1700-luvun jälkipuoliskolla 
korkea, mutta sen yleinen suuntaus oli kuitenkin laskeva. Noin kaksi lasta 
kymmenestä kuoli ensimmäisen ikävuotensa aikana. Usein syynä oli sarvis-
ta juotetusta lehmänmaidosta saatu ripuli. Rintaruokinta, joka olisi ollut las-
ten terveyden kannalta parempi ratkaisu, oli joutunut epäsuosioon varsinkin 
Länsi-Suomessa, jossa lehmiä oli paljon ja maitoa hyvin saatavilla. Propa-
ganda rintaruokinnan ja yleisen hygienian puolesta alkoi purra 1800-luvun 
alkupuolella, mikä sai lapsikuolleisuuden kääntymään voimakkaaseen las-
kuun. Myös isorokkorokotusten yleistymisellä oli tässä oma osuutensa.609

Kuolleisuuden suuri vuosittainen vaihtelu oli tyypillistä esiteollisella 
ajalla. Kulkutautien iskiessä se saattoi kasvaa moninkertaiseksi, mutta toi-
saalta epidemioiden jälkeisinä vuosina se pysyi poikkeuksellisen matalana, 
koska heikoimmassa kunnossa olleet olivat karsiutuneet pois. Tavastken-
gällä yleinen linja oli, että syntyneisyys pysyi epidemioista huolimatta lä-
hes aina kuolleisuutta korkeampana. Väki väheni tarkasteltuna ajanjaksona 
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Tavastkengällä ainoastaan vuosina 1756, 1766 ja 1772. Näissä laskelmissa 
ei ole otettu huomioon muuttoliikettä, vaan kyse oli ainoastaan luonnol-
lisesta väestönkasvusta tai -vähennyksestä. Isonvihan jälkeen seurasi pit-
kä vähätautinen kausi, mutta sen jälkeen pahoja tautivuosia oli silloisessa 
Pulkkilan seurakunnassa useita. Ensimmäinen oli vuosina 1740‒43 alueella 
riehunut lavantautiepidemia. Vuosina 1748‒49 tappajana oli iso- ja tuhka-
rokko, mutta tämä epidemia ei ollut Siikajoen latvoilla aivan yhtä voima-
kas kuin lähempänä rannikkoa. Vuonna 1756 Tavastkengällä koettiin paha 
isorokkoepidemia, johon kuoli yhdeksän kyläläistä. Kuusi kuolleista oli 
alle viisivuotiaita lapsia. Vielä seuraavanakin vuonna lapsia kuoli paljon 
tarkemmin määrittelemättömään kuumetautiin. Tämän jälkeen seurasi pari 
vähäisen kuolleisuuden vuotta. Vuonna 1766 kuolleita oli jälleen paljon, 
mutta nyt syy ei ollut yhdessä taudissa, vaan kuolinsyitä oli useita, muun 
muassa kuume, vesipöhö, riutuminen, synnytyskomplikaatiot ja vanhuus. 
Todellinen tautivuosi koettiin jälleen vuonna 1772, jolloin 16 kyläläistä 
kuoli kuumetautiin. Aiemmasta epidemiasta poiketen kuolleet olivat nyt 
useimmiten aikuisia, parhaassa työiässä olevia.  Epäselväksi jää, mikä tauti 
oli kyseessä. Se riehui pahimmillaan kesäaikaan, sillä useimmat kuolivat 
toukokuun ja lokakuun välillä.610

Seuraava valtakunnallinen väestökriisi koettiin vuosina 1788–1791, 
mutta Siikajoen latvoilla tämä aika ei juuri poikennut normaalista. Tappavat 
kulkutaudit levisivät lähinnä vauraisiin ja tiheästi asuttuihin kyliin. Ilmei-
sesti köyhät latvakylät pelasti noille vuosille sattunut viljakato: kun ruokaa 
tiedettiin olevan täällä vähän, kiersivät tauteja levittäneet kerjäläislaumat 
muuta kautta.611 Todella pahat tautivuodet koettiin täällä vasta Suomen so-
dan aikana, mutta niitä käsitellään toisessa luvussa.

Vaikka kuolema olikin tuttu vieras, eivät ihmiset olleet turtuneita sii-
hen, vaan jokaista vainajaa surtiin aivan yhtä aidosti kuin nykyään. Kuole-
maan liittyi lukuisia tapoja ja uskomuksia, joista osa oli kirkollisia ja osa 
kansanomaisia, satojen vuosien takaa periytyviä. Pakanalliset vainajakultit 
ja monenlainen esi-isien kunnioittaminen eli vahvana itäsuomalaisten kas-
kiviljelijöiden keskuudessa. Länsi-Suomessa kirkko oli pyrkinyt keskiajalta 
lähtien kitkemään vainajien palvonnan, kuten muutkin pakanalliset tavat, ja 
tuomaan tilalle kristillisen tapakulttuurin. Sen sijaan idässä vanhat tavat säi-
lyivät pidempään, koska ortodoksinen kirkko suhtautui niihin suopeammin 
ja tyytyi vain mukauttamaan niitä hieman paremmin kristinuskoon sopivik-
si. Lähes jokaisessa ortodoksisessa karjalaiskylässä oli oma pieni kappeli eli 
tsasouna ja kyläkalmisto.612 

Koska Tavastkengän ensimmäiset asukkaat olivat alkuperältään itä-
suomalaisia, on esi-isien kunnioittaminen ja suoranainen palvonta kuulunut 
alueen varhaisten asukkaiden elämään. Varsinaisen kyläkappelin olemassa-
olosta ei ole tietoa, mutta Tavastkengällä on säilynyt paikannimissä tietoja 
mahdollisista kylähautausmaiden paikoista. Tällaisia ovat Kalmokumpu 
Alipäässä (Kalma kumbu 1780), Kalmunotko Kallionperällä ja Kuoleman-
kangas Katajamäenperällä.613 Huomattavaa on, että Kalmokumpu on van-
han Moisalan/Makkolan maalla ja Kalmunotko ja Kuolemankangas taas 
entisen Pellikan maalla. Näiden molempien tilojen ensimmäiset asukkaat 
olivat sukunimiensä perusteella alkuperältään karjalaisia, joten he ovat to-
dennäköisesti olleet myös uskoltaan ortodokseja. Se selittäisi hyvin oman 
hautausmaan perustamisen tilan maalle.
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Vainajien peseminen ja pukeminen puhtaisiin ja uusiin vaatteisiin kuu-
lui sekä pakanallisen että kristillisen ajan tapoihin. Ruumista säilytettiin 
pihan perällä aitassa tai riihessä useita päiviä tai jopa viikkoja ennen hau-
tajaisia, jotta tieto kuolemasta ehti tavoittaa kaikki sukulaiset. Ennen hau-
tajaisia voitiin kotitalossa pitää pitkät ja viinapitoiset ruumiinvalvojaiset, 
mutta uskonpuhdistuksen jälkeen kirkko pyrki lopettamaan tämän tavan. 
Kirkollisiin tapoihin kuului, että ajasta iäisyyteen siirtyneiden nimet luettiin 
saarnatuolista ja kuolemasta ilmoitettiin sanomakelloja (tai kuolin- tai sie-
lunkelloja) soittamalla. Kelloja soitettiin myös silloin, kun vainaja tuotiin 
tavan mukaisesti kulkueessa kotoaan kirkolle. Soittaminen jatkui edelleen 
hautausmaalle kantamisen ja haudan umpeen luomisen aikana.614

Hautaustavat olivat tässä vaiheessa jo melko vakiintuneet, mutta krii-
sivuosina jouduttiin usein turvautumaan väliaikaisiin ja joskus pysyviksi-
kin jääneisiin joukkohautoihin. Lukuisten nälkä- ja sotavuosien seurauk-
sena Tavastkengällä on lukuisia siunaamattomia hautapaikkoja asutuksen 
liepeillä. Itsemurhan tehneet tai muuten ”syntisenä kuolleet” muodostivat 
poikkeuksen hautaustavoissa, sillä heidät haudattiin ilman menoja kirkko-
aidan ulkopuolelle tai kirkon pohjoispuolelle. Piippolasta on säilynyt pe-
rimätieto, jonka mukaan vanhaan aikaan oman käden kautta kuolleet olisi 
haudattu suohautoihin kylän ulkopuolelle.615

Kuolemaa seurasi luonnollisesti vainajan omaisuuden jakaminen pe-
rillisten kesken. Vanhan viikinkiajalta periytyvän talonpoikaisen perimys-
säännön mukaan poika sai perinnöstä kaksi kolmasosaa ja tytär yhden 
kolmasosan. Samaa sääntöä noudatettiin sittemmin kuningas Kristofferin 
maanlaissa ja myös sen seuraajassa vuoden 1734 laissa. Puolisot eivät peri-
neet toisiaan, vaan sekä isän että äidin perintö siirtyi suoraan lapsille tai las-
ten puuttuessa vanhemmille tai muille sukulaisille. Periaatteessa maatilakin 
olisi pitänyt jakaa tämän perimyssäännön mukaisesti, mutta käytännössä tila 
pyrittiin siirtämään kokonaisena seuraavalle sukupolvelle. Yleensä perijänä 
oli vanhin poika. Muut lapset joutuivat tyytymään myötäjäisiin tai mökin 
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paikkoihin. Itä-Suomessa ennen vanhempien kuolemaa kotoa lähteneet po-
jat joutuivat tyytymään hyvin pieniin perintöihin, esimerkiksi muutamaan 
lehmään tai lampaaseen. Keskimäärin vain joka viidenteen perheeseen ei 
syntynyt lainkaan poikia, jolloin maaomaisuus saattoi siirtyä tyttärelle tai 
käytännössä hänen miehelleen, joka tuli taloon kotivävyksi. Pojan tai vävyn 
puuttuessa pyrittiin taloon saamaan ottopoika.616

Talot ruotuun ‒ ruotusotilasjärjestelmän luominen

Ruotuarmeija maan turvana

Aina 1600-luvun lopulle saakka Ruotsin armeijan miehistö oli kerätty suo-
raan talonpoikien keskuudesta väenotoilla, jotka rasittivat pahasti maaseutu-
kylien elämää. Vuosisadan lopulla päätettiin siirtyä vakinaisen sotamiehen 
pitoon eli ruotujakolaitokseen. Pohjanmaalla ruotujakoon siirtyminen venyi 
isonvihan jälkeiseen aikaan, sillä pohjalaiset vetosivat vanhan järjestelmän 
puolesta, jota he pitivät vähemmän talouttaan rasittavana.  Vasta vuonna 
1732 tehtiin Pohjanmaallakin päätös siirtymisestä kiinteisiin ruotuihin.617

Siikajoen pitäjään, johon Tavastkenkä vielä 1700-luvun alussa kuului, 
perustettiin vuonna 1734 kaikkiaan 63 sotilasruotua. Jokainen pitäjän tila 
määrättiin johonkin ruotuun ja se joutui osallistumaan ruotusotilaan tor-
pan rakentamiseen ja ylläpitoon. Ruotujakoja tehtäessä pyrittiin ottamaan 
huomioon tilojen taloustilanne. Tiloille mitattiin erityiset ruotumanttaalit, 
joiden perusteella ruodut laskettiin mahdollisimman samansuuruisiksi. 
Käytännössä tämä johti siihen, että varakkaimmilla alueilla yhteen ruotuun 
saattoi kuulua vain kolme taloa, kun taas köyhimmillä lähemmäs kymme-
nen taloa. Tavastkengän taloista saatiin kolme ruotua, joihin kuului 6‒8 ta-
loa.618

Uudessa järjestelmässä armeijan ylläpito järjestettiin siten, että pääl-
lystö ja miehistö elivät rauhan aikana muun väestön keskuudessa. Käytän-
nössä tämä tapahtui niin, että päällystölle määrättiin asuinkäyttöön virka-
talo ja heidän toimeentulonsa turvattiin palkkatiloilla, joiden viljelmien 
tuotosta heidän palkkansa muodostui. Miehistön käyttöön taas perustettiin 
sotilastorppia, joita he itse viljelivät elannokseen suurimman osan vuodes-
ta. Torppien varustukseen kuului yleensä savupirtti, navetta, aitta, rehulato 
sekä muutama niittylato, mutta sauna ja riihi olivat yhteisiä naapuritalon 
kanssa. Pirtti rakentui tuvasta, yhdestä kamarista ja eteisestä, joissa kahdes-
sa ensimmäisessä oli oma uuni. Kooltaan pirtit olivat melko vaatimattomia 
nykyisiin taloihin verrattuna, pohja-alaltaan vain noin 35 m2, mutta omana 
aikanaan ne vastasivat hieman keskimääräistä köyhempää talonpoikaista-
loa.619

Sotilasorganisaatiossa Siikajoen pitäjän ruotusotilaat kuuluivat suu-
rimmaksi osaksi Pohjanmaan jalkaväkirykmentin everstiluutnantin komp-
paniaan. Pitäjän alue oli jaettu kuuteen korpraalikuntaan, joiden sotilaat 
kokoontuivat säännöllisesti harjoituksiin sovituille paikoille. Tavastkengän 
ruotusotamiehet kuuluivat ensimmäiseen korpraalikuntaan, jonka harjoi-
tuspaikka oli Pulkkilassa. Neljä kertaa vuodessa koko everstiluutnantin 
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komppania kokoontui harjoituksiin Limingan kirkolle. Näitä suurempia ko-
koontumisia oli yhteensä 15 päivää vuodessa. Lisäksi kerran vuodessa jär-
jestettiin koko Pohjanmaan rykmentin 25-päiväinen sotaharjoitus. Yhteensä 
ruotusotilaalle kertyi harjoituspäiviä vuoden aikana noin kahden kuukauden 
verran.620 Isonvihan jälkeen Ruotsi kävi enää vähän sotia, joten käytännössä 
nämä äkseeraukset jäivät monen ruotusotilaan ainoaksi sotakokemukseksi.

Sotilastorpat

Syrjäiseen Tavastkengän kylään ei perustettu yhtään armeijan päällystön 
virkataloa, mutta sentään useampia ruotusotilaiden torppia. Kylän tilat ja-
kaantuivat kolmeen ruotuun, joista numero 24 muodostettiin yhdessä muu-
taman Lamun tilan kanssa ja numero 26 parin Kestilän tilan kanssa. Ruotu 
numero 25 koostui pelkästään Tavastkengän tiloista. Ruotujaon kannalta 
tärkeintä ei ollut niinkään ruotuun kuuluvien tilojen maantieteellinen lähei-
syys vaan se, että ruoduista saatiin manttaalikooltaan suunnilleen samanko-
koisia. Tällöin torppien ylläpitäminen rasitti tiloja tasaisesti. Tavastkengän 
talot jakaantuivat kolmeen ruotuun näin:

Tavastkengän ruotujako vuonna 1734621

Ruotu 13/24 
(ei nimeä)

Mtl Ruotu 14/25 
Mikkola

Mtl Ruotu 15/26 
Keihäskoski

Mtl

Pääkkö no 11 (L) 7/8 Turunen no 4 ¾ Mulkua no 11 2/3

Piippo no 1 (L) 1 9/16 Pellikka no 2 1 Mulkua no 12 2/3

Mahanen no 2 (L) 3/4 Laakko no 3 2/3 Hyvönen no 10 ¼

Leiviskä no 9 ½ Moisala no 6 ½ Turunen no 13 1/6

Laakko no 7 ¾ Makkonen no 5 ½ Huovinen no 8 (K)

Turunen no 8 ¼ Mulkua  no 14 2/3 Kesti no 12 (K)

Aho no 16 (L) - Laakkonen no 15 -

Kärkkäinen no 16 -

Yhteensä 3 3/16 2 1/3 2 4/6

L= Lamun kylässä, K= Kestilän kylässä

Seuraavaksi ruotuluettelossa kerrotaan tarkemmin jokaisesta torpasta. 
Ruodun 13 torpasta todetaan katselmuksessa vain, että sen tilannetta ei ole 
pystytty tarkistamaan huonojen kulkuyhteyksien takia. Luultavasti se jäi sa-
masta syystä myös nimeämättä. Toisesta ja kolmannesta torpasta annetaan 
tarkempi selvitys. 

Ruotu 14 Mikkolan torppa, joka tulee Matti Makkosen tiluksille, 
peltoa hyvää multaista maata ½ tynnyrinalaa, lausunnon mukaan 
pyykitettiin, samoin kaalimaatilkku, niitty osittain kovaa ketoa, 
osittain suota 2 talvikuormaa, joita talonpojat lupaavat useas-
ta paikasta tarjota, polttopuita torppa saa kerätä ympäröivästä 
autiomaasta 9 syliä vuodessa. Näihin ehtoihin metsän ja maan 
omistajat olivat tyytyväisiä. Torppa sijaitsee Makkosen tilan vie-
ressä.

Ruotu 15 torppa Keihäskoski tulee Tavastkengän kylän yh-
teismetsään, pellot ovat multamaata ½ tynnyrinalaa rukiilla kyl-
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vettynä, pyykitetty, samoin kaalimaatilkku, ja niittyä kovaa keto- 
ja saraheinää, 2 talvikuormaa, otettuna useasta paikasta. Torppa 
sijaitsee (ei ole merkitty).

Myöhemmällä ajalla sotilastorppia on ollut näiden lisäksi muuallakin. Ny-
kyisen Kotilan talon maalla Pyhännänjokivarressa on perimätiedon mukaan 
ollut Anttila-niminen sotilastorppa. Nykyisin se on hävinnyt, mutta paikal-
la on Anttilanpelto, ja lähellä sen sijaintipaikkaa on metsästäjien käyttämä 
mökki. Paikalla on myös pitkään näkynyt raunioita ja kaivonpaikka.622 

Mikkolan sotilastorppa ehti olla paikoillaan nelisenkymmentä vuotta, 
kunnes vuonna 1785 Makkolan isäntä Paavo Makkonen anoi torpan siir-
tämistä muualle. Syynä oli, että torppa sijaitsi keskellä hänen peltojaan, 
minkä vuoksi hänellä ei ollut mahdollisuuksia laajentaa viljelyksiä muualle 
kuin ”avaraan erämaahan”. Pyyntö otettiin vakavasti ja katselmusmiehet 
etsivät torpalle uuden paikan, joka sijaitsi Makkosen talosta 1,3 km kaak-
koon, Myllyjoenrannaksi nimitetyssä paikassa. Katselmuksessa todettiin: 

Täällä löytyy enimmäkseen tasaiseksi hakattu kenttä edellä mai-
nitun Myllyjoen puron eteläpuolella mullansekaista savimaata, 
savipohjalla, josta mitattiin ja viitoitettiin viljelymaaksi 1 tynny-
rinala ja 31 kapanalaa, niin että kun vähennetään ojat ja puh-
distus, jää viljelysmaaksi 1 tynnyrinalaa geometrisen mittauksen 
mukaan. Tältä uudelta torpan paikalta on Laakon no 3 taloon 910 
kyynärää (540 m) luoteeseen ja kaakkoon Pellikan no 2 taloon 
1200 kyynärää (712 m), molemmat edellä mainitut ovat mainitun 
sotilaan ruotuosakkaita. 

Ruodun muilla osakkailla ei ollut juuri huomautettavaa hakemukseen, mut-
ta saadakseen torpan vanhat viljelykset itselleen, velvoitettiin Makkonen 
omalla kustannuksellaan raivaamaan ja ojittamaan torpan uudet pellot. Tä-
hän hän suostui ilomielin. Lisäksi hänet ja muut osakkaat velvoitettiin siir-
tämään torpan vanhat rakennukset uudelle paikalleen. Torpan rakennuksista 
huomautettiin seuraavaa: 

Talon suhteen havaittiin, että täällä oleva pirtti on jo edellisenä 
syksynä torpan katselmuksessa hylätty kelvottomana, ja määrätty 
uusi hankittavaksi paikalle, --Toiseksi täällä on patsasaitta, joka 
on seinältään ehjä mutta pohjajalkoja, jotka sijaitsevat maata 
vasten, sekä malkoja ja kattoa on parannettava -- Kolmanneksi 
lammasnavetta, jo 18 vuotta vanha, tarvitsee kaksi hirsikertaa 
alas ja yhden ylös -- neljänneksi riihen, sillä vanhan lupaa Mak-
konen pitää tällä paikallaan ja antaa sen sijaan uuden (riihen) 
sotilaan uudelle tontille, missä ruodun osakkaat lupasivat olla 
avuksi -- Monia sotilaalle kuuluvia pieniä rakennuksia ja van-
han lammasnevetan, joka nyt latona toimii, ruotu siirtää uudelle 
tontille --623

Ruotusotilaat olivat yleensä paikallista väestöä, mutta värväyksen yh-
teydessä heille annettiin uusi vierasperäinen nimi. Usein nämä nimet kyt-
kettiin niin kiinteästi kuhunkin sotilastorppaan, että uusi sotilas sai aina sa-
man sukunimen kuin edellinen. Tavastkengän torpissa sukunimet menivät 
niin, että nimettömän numero 13:n asukkaat olivat Larströmejä, Mikkolan 
asukkaat taas Österbergejä ja Keihäskosken Trofeldteja.624 Kansan suussa 
nämä nimet saivat ehkä oman muotonsa tai sitten asukkaita kutsuttiin talon 
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nimen mukaan.
Ruotusotilasjärjestelmä oli käytössä Ruotsinvallan loppuun asti. Uu-

delleen ruotupohjainen sotaväki otettiin käyttöön lyhyeksi aikaa Krimin 
sodan jälkeen vuosina 1858–67. Piippolan pitäjässä sotilastorppia raken-
nettiin silloin talvesta 1863 lähtien. Tavastkengällä ruotusotilaan asunnoksi 
kunnostettiin Katajamäen maalla sijainnut entinen ruotsinvallan aikainen 
sotilastorppa. Tätä Törmäsjoen rantamilla sijaitsevaa paikkaa nimitettiin  
Koskenkedoksi, mutta myös Sivolaksi, koska siinä asui ruotusotilaana 
Mooses Sivonen.625 Paikka oli sama, jota 1700-luvun katselmuksessa nimi-
tettiin Myllyjoenrannaksi.

Pikkuviha

Vasta muodostettu ruotuarmeija joutui ensimmäiseen tosikoitokseen niin 
sanotun Hattujen sodan aikana vuosina 1741‒43. Aluksi tämän Ruotsin ja 
Venäjän välisen sodan taistelut keskittyivät Kaakkois-Suomeen, mutta ison-
vihan muistot olivat vielä kirkkaana mielissä ja miehitystä pelättiin alusta 
alkaen. Kesällä 1742 venäläiset lopulta miehittivät Suomen Iijokea myöten 
ja ruotsalais-suomalainen armeija vetäytyi Tornionjoen taakse Länsipoh-
jaan. Miehitystä kesti talven 1742‒43 ajan ja se jäi kansan muistiin pikku-
vihana tai kasakka- eli husaaritalven nimellä.626

Isoonvihaan verrattuna olot pysyivät rauhallisina eikä pahempia yh-
teenottoja tai hävitysretkiä tapahtunut. Siikajoen sotilasosastot luovuttivat 
aseensa ja varusteensa venäläisille ilman vastarintaa lokakuussa 1742. Tal-
ven ajaksi Pohjanmaalle jäi vain noin 1500 miehen miehitysjoukot, jotka 
koostuivat unkarilaisista, serbialaisista ja moldaulaisista palkkasotureista 
eli husaareista. Varsinaista aineellista tuhoa he eivät juuri aiheuttaneet, mut-
ta heidän jäljiltään maakuntaa jäi runsaasti aviottomia lapsia ja monia suku-
puolitauteja kuten Ranskan tauti eli syfilis (kuppa).627

Vaikka kovin suureen pelkoon ei ilmeisesti ollut syytä, isovihan hävi-
tykset olivat jääneet niin syvälle kansan mieliin, että kaiken varalta moni 
perhe pakeni jälleen erämaiden piilopirtteihin. Näin tehtiin luultavasti myös 
Tavastkengällä, kuten seuraava perimätiedon katkelma kertoo:

Pyhännän pitäjän Tavastkengän kylään kuuluu Juudisten mäki, 
jota nykyään nimitetään Juudisten kyläksi. Kylä on kymmenen 
kilometriä erillään pääkylästä, sydänmaan keskellä. Vanha taru 
kertoo, että vähän vihan aikana tähän Juudisten kylään, jossa oli 
pakopirtti, saapui joku rappari eli venäläinen etsimään ruokaa. 
Pakopirtin asukkaat ottivat venäläisen kiinni, veivät hänet met-
sään ja tappoivat ja hautasivat sinne ja tätä paikkaa sanotaan 
vieläkin Raatokorveksi. Taru kertoo, että pakopirtin asukkaat pel-
käsivät, että venäläinen hakee tovereitaan, jos he päästävät hänet 
menemään.628

Hattujen sota ja sitä myöten myös pikkuviha päättyivät elokuussa 
1743 solmittuun Turun rauhaan. Venäläiset joukot alkoivat vetäytyä vähi-
tellen pois maasta ja Pohjanmaalta viimeiset joukot lähtivät syyskuussa. 
Tämän miehityskauden jälkeen Pohjois-Suomi sai olla rauhassa vieraan 
vallan sotilailta Suomen sotaan (1808‒09) saakka. Sitä ennen alueen ruo-
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tusotilaita osallistui Pohjanmaan rykmentin mukana vielä Pommerin sotaan 
1757‒1762 ja Kustaa III:n sotaan 1788‒90.629

Maanomistuksen murros

Perintötila, kruununtila, torppa

Tässä vaiheessa on hyvä käydä lyhyesti läpi 1700-luvun maanomistuksen 
käytäntöjä. Maatiloja oli tuolloin kahta eri tyyppiä: perintötiloja ja kruunun-
tiloja. Perintötilat maksoivat kruunulle veroja, joiden vastineeksi talonpoika 
sai omistaa tilan ja se periytyi vanhemmilta heidän lapsilleen. Jos veroja 
ei pystytty maksamaan kolmena peräkkäisenä vuonna, siirtyi tila kruunun 
omistukseen ja siitä tuli kruununtila. Entiset asukkaat saivat edelleen asua 
tilaa, ja he maksoivat siitä veroa, mutta nyt veron katsottiin olevan enem-
män vuokran luonteista. Tärkein ero perintötilaan nähden oli, ettei tila enää 
ollut talonpojan omaisuutta vaan kruunun, joka määräsi kuka siellä sai asua 
ja kuka sen peri asukkaiden kuoltua. Jälkeläisillä tai sukulaisilla ei enää 
ollut tilaan laillista oikeutta, vaikka hyvin usein se kuitenkin siirtyi entiseen 
tapaan isältä pojalle.630

Kruununtilan pystyi palauttamaan takaisin perintötilaksi ostamalla sen 
kruunulta. Ostohinta määriteltiin erityisillä katselmuksilla ja sen täytyi olla 
vähintään kuusinkertainen tilan vuotuiseen maaveroon verrattuna. Vuonna 
1741 ostohintaa pienennettiin kolminkertaiseksi maaveroksi. Tilan saattoi 
ostaa kuka tahansa halukas, eivätkä asukkaat olleet etusijalla. Vaikka tilo-
jen perinnöksiostot olivat siis periaatteessa mahdollisia, niin kruunun vir-
kamiehet suhtautuivat niihin hyvin nihkeästi. Uskottiin että tiloja viljeltiin 
tehokkaammin vuokralaisina. Vielä 1700-luvun alussa kruununtilaksi pää-
tynyt tila yleensä myös pysyi sellaisena. Perinnöksiostot vilkastuivat jonkin 
verran 1700-luvun loppua kohti, kunnes ne kiellettiin aatelin vastustuksen 
vuoksi vuonna 1773. Ostot aloitettiin uudelleen vasta vuonna 1789, minkä 
jälkeen ne etenivät niin nopeasti, että pääosa Suomen tiloista oli perinnöllä 
1800-luvun alussa.631 Tavastkengällä tiloja ostettiin kruununtilasta perintöti-
laksi melko vähän vielä 1700-luvun aikana. Ainoa tapaus on vuodelta 1771, 
jolloin Laakko Alatalo ja Leiviskä Autiomäki ostettiin verolle. Alatalon os-
tohinta oli 38 ja Autiomäen 24 hopearahaa.632 Syynä ostojen harvinaisuu-
teen oli todennäköisesti asukkaiden köyhyys.

Itsenäisten tilojen lisäksi maaseudulla oli 1700-luvulla torppia. Niiden 
asukkaat viljelivät vuokramaata, josta he saivat itselleen elannon. Vuokra-
sopimusten mukaan torppiin kuului yleensä pienehkö maa-alue sekä asuin-
rakennus, navetta ja muutama muu talousrakennus. Torppari sai viljellä ja 
kehittää talouttaan itsenäisesti, jopa raivata uutta peltoa, mutta kaikki oli 
päätilan omistuksessa. Torpan vuokra maksettiin yleensä päivätyönä, jon-
ka torppari tai hänen vaimonsa ja lapsensa kävivät tekemässä päätilalla.633 
Torppia oli vielä 1600-luvulla ollut hyvin vähän, sillä vain kartanoilla oli 
oikeus niiden perustamiseen. Torppien rakentaminen maalaiskyliä ym-
päröiville takamaille oli tiukasti kiellettyä, eikä torppia katsottu hyväksi 
maatilojen omilla maillakaan. Vasta vuonna 1743 torppien perustaminen 
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sallittiin perintötilojen maille ja vuonna 1753 samat oikeudet tulivat myös 
kruununtilallisille. Lopulta vuonna 1789 annettiin torpille täydellinen pe-
rustamisvapaus. Sen sijaan kylien ulkopuolisiin metsiin uudistilojen ja 
-torppien perustaminen oli edelleen kruunun yksinoikeus. Torppia syntyi 
varsinkin tilojen jakamiskiellon vuoksi. Kun yksi lapsista peri tilan, saivat 
muut halutessaan perustaa torpan asuinpaikakseen tilan maalle. Tätä käy-
täntöä suositeltiin virallisesti vuodesta 1767 lähtien. Myös talojen renkien 
sallittiin perustaa torppia, jotta työvoiman saatavuus olisi ollut turvattu.634 
Siikajoen latvaseutujen kylissä torppia ei juuri ollut vielä 1700-luvulla. Ta-
vastkengältä merkittiin henkikirjoihin vuonna 1770 Koistilan mäkitupa Sai-
nila, jonka asukkaana oli Heikki Huttunen vaimoineen.635

Maatalouden kehittymistä pyrittiin 1700-luvulla edesauttamaan mo-
nenlaisilla säädöksillä. Suurin mullistus oli vuonna 1775 annettu isojako-
asetus, mutta sitä ennen tehtiin lukuisia pienempiä uudistuksia. Vuonna 
1731 myönnettiin ikuinen verovapaus kylän takamaille raivatuille viljelyk-
sille eli tilan maaveroa ei niiden vuoksi nostettu. Kymmenen vuotta myö-
hemmin verovapaus ulotettiin kaikille joutomaille, kuten soille, raivatuille 
pelloille. Tilojen jakamista helpotettiin vuonna 1747 asetuksella, jonka mu-
kaan perintö- ja kruununtiloja sai jakaa kuudes- tai kahdeksasosamanttaalin 
kokoisiksi tai vieläkin pienempiin osiin, jos ne vain säilyvät elinkelpoisina. 
Jakamiselle asetettiin ehdoksi, että jakoa tahtovan oli mentävä naimisiin ja 
hankittava lapsia. Perintötilojen jakamiselle luvan myönsi kihlakunnanoi-
keus ja kruununtiloille maaherra. Uusi asetus lisäsi huomattavasti pellon-
raivausta, sillä peltoala oli tilan elinkelpoisuuden ainoa mittari ja vain riittä-
västi peltoa omistava tila voitiin jakaa pienemmäksi.636

Pääosa tilaluvun kasvusta Tavastkengällä tapahtui 1700-luvulla uudis-
tilojen perustamisen kautta. Kylän ainoa tilajako tehtiin Turunen Heiskalas-
sa vuonna 1793, jolloin siitä erotettiin virallisesti Sadinsaaren eli nykyisen 
Saaren tila. Mahdollisesti tämä jako oli ollut voimassa paljon aiemminkin. 
Jo vuosien 1780‒82 isojakokarttoihin ja karttaselityksiin Turunen on mer-
kitty kahdeksi tilaksi, Turunen no 4:ksi ja Turunen no 4a:ksi. Näistä en-
simmäinen sijaitsi Heiskalankankaalla, nykyisen Ylä-Heiskalan paikalla, ja 
jälkimmäinen joen itäpuolella Sadinsaari-nimisellä mäellä. Jako on voinut 
tapahtua jopa ennen suuria nälkävuosia, sillä vuoden 1697 henkikirjassa 
Turunen Heiskala oli jaettuna kahteen osaan veljesten kesken.637 Muissa 
yhtä vanhoissa asiakirjoissa jaosta ei kuitenkaan ole tätä tukevia merkintöjä.

Isojako

Ruotsin ja Suomen maatalouden pahimpana esteenä pidettiin 1700-luvul-
la peltojen sarkajakoa, jonka seurauksena monen kylän pellot oli lohkottu 
epäkäytännöllisiin pitkiin ja kapeisiin sarkoihin. Sarkajako pakotti uudis-
tushenkisetkin talonpojat toimimaan samoin kuin vanhoilliset naapurinsa, 
joten uusia viljelymenetelmiä ei voitu edes yrittää. Parannuskeinoksi esi-
tettiin, että valtakunnassa oli tehtävä kruunun johdolla isojako, jossa pellot 
siirrettäisiin sarkajaosta isompiin lohkoihin. Tämä ajatus sai valtiojohdossa 
paljon kannatusta ja niin isojakoasetus annettiin 5.4.1757. Sen mukaan ky-
lässä oli suoritettava isojako, jos yksikin talollinen sitä vaati. Käytännössä 
kruunu ei jäänyt odottelemaan talollisten mielipiteitä vaan aloitti jaon kaik-
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kialla, sielläkin missä sarkajakoa ei ollut edes käytössä.638

Isojakoasetus on yksi suurimmista Suomen maataloutta ravistelleista 
mullistuksista.  Sen vaikutukset olivat merkittävät Pohjois-Pohjanmaalla-
kin, jossa pahamaineista sarkajakoa ei tunnettu. Isossajaossa tilojen rajat 
määrättiin ensimmäisen kerran tarkasti maastoon, ja kylien yhteismetsät 
jaettiin tilojen kesken.639 Siikajokilaaksossa isonjaon mittaukset alkoivat 
vuonna 1760 joen alajuoksulla Siikajoella ja Revonlahdella. Pitäjän vii-
meiset mittaukset teki Tavastkengällä maanmittari Fabian Gutzén vuosina 
1780‒1782. Kaikkiaan pitäjän isojakomittauksissa vierähti siis yli kaksi-
kymmentä vuotta. Työt eivät kuitenkaan loppuneet tähän, sillä vasta kun 
kaikki maat oli mitattu, voitiin niitä ruveta jakamaan ja suorittaa tiloille 
uusi verollepano. Tilojen maavero muodostettiin edelleen pääosin peltojen 
ja niittyjen tuotosta, mutta lisäksi huomioon otettiin laitumet, haat, kalave-
det ja myllyt.640 

Edellisen kerran Siikajoen pitäjän kaikki tilat oli pantu verolle vuonna 
1608, jolloin varsinkin joklaakson latvaosien tiloja oli kohdeltu verotukses-
sa hyvin lempeästi. Ne olivat vielä tuolloin olleet köyhiä uudistiloja, jotka 
olivat lisäksi kärsineet pahoin 1590-luvun hävityksissä. Kun varallisuus nyt 
tarkistettiin lähes kahden vuosisadan jälkeen, niin tilojen manttaaliluvut ja 
siten myös niiden maksamat verot kohosivat huomattavasti. Myönteinen 
seuraus tästä oli, että myös tilojen tervanpolttokiintiöt kasvoivat, sillä ne 
olivat sidoksissa manttaalilukuihin.641

Vuonna 1775 ja 1777 tulivat voimaan isonjaon tärkeimmät asetukset ja 
lisäykset, joiden nojalla tilojen enimmäiskooksi määrättiin manttaalia kohti 
600‒1200 tynnyrinalaa (noin 300–600 hehtaaria). Jos tilalla oli vanhastaan 
ollut maita tätä enemmän, oli ylijäävä osuus erotettava. Ensisijaisesti maata 
tarjottiin takaisin kantatilan ostettavaksi ja raivattavaksi. Vähäiset maapalat 
sai ottaa viljelykseen tilan yhteyteen, mutta jos maata oli riittävästi, vähin-
tään 1/8 manttaalin arvosta, oli sille perustettava itsenäinen uudistila. Nii-
den perustamisessa asetettiin maan entiset omistajat etusijalle, joten maat 
voitiin haluttaessa pitää suvun omistuksessa. Isojaon jälkeen monet uudisti-
lat perustettiin tällä niin sanotulla optio-oikeudella ja niihin asettui asumaan 
nimenomaan läheisten kantatilojen poikia tai vävyjä.642

Varsinainen maiden jakaminen voitiin aloittaa vasta, kun tilojen mitta-
ukset ja uusi verollepano oli saatu loppuun. Koska mittaukset olivat valmis-
tuneet Tavastkengällä vasta 1780-luvun alussa, venyi maiden jakaminenkin 
pitkälle. Jaot etenivät neljässä vaiheessa. Ensin jaettiin pellot, sitten niityt ja 
kolmantena metsät ja muut ulkomaat. Neljännessä vaiheessa erotettiin jäl-
jelle jääneet maa-alat kruunun liikamaaksi.643 Peltojen jakaminen onnistui 
Tavastkengällä helposti, sillä tilojen viljelykset sijaitsivat kaukana toisis-
taan, tilakeskusten ympärillä. Sarkajakoa ei täällä tunnettu. Niittyjen jaka-
misessa oli isompi urakka, sillä ne olivat hajallaan ympäri kylää, vesistöjen 
rannoilla ja nevoilla. Kauimmaiset niityt sijaitsivat Mulkuanjärven pohjois-
rannalla, jonne oli pääkylältä matkaa linnuntietäkin yli 14 kilometriä.

Jakamista varten pellot ja niityt oli mittausten yhteydessä jyvitetty eli 
arvioitu kahteen tai kolmeen luokkaan ja metsät neljään luokkaan, mikä 
otettiin huomioon niitä jaettaessa. Huonompiarvoiseen maahan tyytynyt sai 
sitä pinta-alallisesti enemmän.644 Metsien jakaminen kesti Tavastkengällä 
todella kauan, aina 1850-luvulle saakka. Syy hitaaseen etenemiseen oli nii-
den määrässä sekä tervan suuressa merkityksessä kyläläisille. Ennen isoaja-
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koa tervametsien käyttö oli ollut käytännössä rajoittamatonta, sillä talonpo-
jat olivat voineet käyttää kylää ympäröiviä metsiä vapaasti hyväkseen. Nyt 
kun metsät jaettiin määräaloihin tilojen kesken ja ylijäävä osuus määrättiin 
kruunulle, uhkasivat tervanpolton mahdollisuudet kaventua huomattavasti. 
Yleinen seuraus oli, että talonpojat yrittivät polttaa tervaa mahdollisimman 
paljon ennen jaon voimaantuloa.645 Ongelmista huolimatta metsämaiden ja-
kaminen onnistui kohtuullisen hyvin, sillä Siikajoen latvoilla saatiin tilaa 
kohti varsin suuria, jopa 300‒400 hehtaarin metsäaloja. Niissä riitti puita 
ahkerimmillekin tervanpolttajille.

Uudistiloja yhteismaille

Isonjaon merkitys 1700-luvun lopun uudisasutukselle jäi Tavastkengällä 
lopulta vähäiseksi, sillä kylän yhteismaiden asuttaminen oli käynnistynyt 
pääosin jo ennen sitä muiden lakimuutosten myötä. Edellisissä luvuissa 
mainittiin jo vanhojen tilojen jakamista helpottaneita lakimuutoksia. Uu-
distiloja koskivat etenkin vuoden 1739 metsälain muutos, vuosien 1740‒41 
suoasetukset ja vuonna 1743 koko valtakunnassa voimaan tullut autiomaa-
asetus. Näistä ensimmäisellä helpotettiin tilojen perustamista ja viljelysten 
laajentamista metsiin, joiden loppumisesta kruunu oli aiemmin ollut hyvin 
huolissaan. Toisella haluttiin patistaa rahvasta soiden kuivattamiseen, jotta 
hallatuhot olisivat vähentyneet. Kolmannella turvattiin uudistilan perusta-
jan omistusoikeus maahan säädystä riippumatta. Viimeinen merkittävä laki-
muutos ennen isoajakoa tehtiin vuonna 1770, jolloin päätettiin, että ”Myös-
kin jakamattomalle maalle saa uutistiloja perustaa, vaikkakin osamiehet sitä 
vastustavat ja tahtovat estää maiden viljelykseen raivaamista”. Käytännössä 
tämä tarkoitti sitä, että uudistiloja voitiin jatkossa perustaa myös yksityisten 
hallussa olevalle liikamaalle.646 Tähän saakka kylien vanha asutus oli tehok-
kaasti jarruttanut uudisasutuksen syntyä kylien liepeille, mutta nyt kruunun 
toimien seurauksena tilaa löytyi aivan vanhojen kantakylien tuntumastakin. 
Näiden lakimuutosten vaikutukset alkoivat näkyä nopeasti Tavastkengällä 
seuraavien vuosikymmenten aikana.

Perustetut uudistilat Tavastkengällä ja lähialueilla vuosikymmenittäin 
1750–1800-luvulla.647

1750-l. 1760-l. 1770-l. 1780-l. 1790-l. 1800-l.

Tavatkenkä 2 2 5 5 1 3

P.-Pohjanmaa 113 143 105 92 96 73

K.-Pohj. latvaseudut 152 158 221 244 171 151

Kajaanin lääni 38 78 150 141 30 64

Tavastkengällä uudisasutus oli pysähdyksissä aina 1750-luvulle saak-
ka, koska vasta silloin kylä oli toipunut vuosisadan alun kriisivuosista. Ky-
län viimeiset autiotilat saatiin viimein asutettua uudelleen ja väkimäärän 
osalta saavutettiin se lähtötilanne, joka oli vallinnut vuonna 1695. Tämän 
jälkeen uudistiloja perustettiin Tavastkengällä melko tasaista tahtia, mutta 
selvät huippuvuodet osuivat 1770- ja 1780-luvulle. Pohjanmaan rannikko-
pitäjissä uudisasutus oli vilkkainta 1760-luvulla, mutta sen sijaan jokilat-
voilla ja toisaalta Kajaanin läänissä vilkkaimmat vuodet osuvat 1770- ja 
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1780-luvuille eli samalle ajalle kuin Tavastkengälläkin.648 Asutuskehitys 
näyttäisi kulkeneen 1700-luvulla hyvin samanlaisia uria Kainuussa ja Poh-
janmaan jokilaaksojen metsäisillä latvaseuduilla, kuten se oli tehnyt jo asu-
tuksen alkuvaiheista lähtien. 

Ensimmäinen 1700-luvun uusi asumus perustettiin Tavastkengälle 
vuonna 1752, kun Pekka Vartiainen asettui asumaan Juutistenahon tilaa kau-
as kylän etelälaidalla. Kyse oli oikeastaan aution asuttamisesta, mutta koska 
kyseinen Kaarle Juutisen perustama tila oli hävinnyt jo 1600-luvun lopulla, 
jouduttiin kaikki käytännössä aloittamaan alusta. Seuraavaksi myönnettiin 
Olli Vartiaiselle lupa Myllyniemen eli Kilkalan 1/12 manttaalin uudistilan 
perustamiseen vuonna 1759. Tila sijoittui aivan Tavastkengän pääkylän kes-
kelle. Katselmuksen jälkeen hänelle myönnettiin 15 verovapaata vuotta, joi-
den aikana tila piti saada tuottavaksi. Kaksi vuotta myöhemmin eli vuonna 
1761 perustettiin Juutisissa sijaitseva Ahon tila, myöhempi Keskitalo, jonka 
ensimmäinen isäntä oli Erkki Maunonpoika. Vapaavuosia hänelle annettiin 
kaksitoista. Heiskalan renki Tuomas Laurinpoika Saari sai luvan Ojapellon 
uudistilalle vuonna 1761, ja hän sai myös 12 verovapaata vuotta. 

Kaikkien kolmen edellä mainitun tilan piti olla tulla verotettavaksi 
vuoden 1776 alussa. Näin yksinkertaisesti asiat eivät sujuneet, vaan va-
paavuosien päätyttyä tilojen edistyminen arvioitiin uudestaan ja katsottiin 
kehnoksi. Niille myönnettiin lisää vapaavuosia: Myllyniemelle kymmenen 
ja Aholle kolmetoista. Lisäksi Myllyniemi tuli silloisen Laakon isännän 
omistukseen. Ojapelto oli joutunut uudelleen arvioitavaksi jo vuonna 1767, 
jolloin sille oli myönnetty 15 vapaavuotta.649 

Ennen isonjaon asetusten voimaantuloa ehdittiin vielä perustaa Keski-
kylälle Kurkela vuonna 1770, Perukalle Sainijärven rannalle Sainila vuonna 
1774, Hyvölänrannalle Myllykangas eli Ruottala vuonna 1776 ja Mulkuan-
järven länsirannalla, Mulkuanjoen suuhun Mankolanahon tila vuonna 1778. 
Kylän entinen sotilastorppa Keihäskoski itsenäistyi omaksi tilakseen vuon-
na 1779.650 Varsinaisen isonjaon ensimmäiseen vaiheeseen liittyviä uudis-
tiloja olivat Tavastkengällä Parkkila, Koivukangas eli Koivula, Pinoniemi, 
Tervakangas ja Rivinoja, jotka perustettiin vuosina 1782‒86, heti kylän iso-
jaon mittausten ja uuden verollepanon jälkeen. Hieman näitä myöhemmin 
eli vuonna 1793 perustettiin vielä Multarinne, nykyisen Repolan edeltäjä.651 

Edellä mainituista tiloista kolme sijaitsi myöhemmän Kestilän pitäjän 
puolella. Mulkuanjoen varteen perustettiin ensimmäiset tilat 1780-luvulla. 
Ensimmäisenä myönnettiin lupa Parkkilankosken eli Parkkilan uudistilan 
perustamiselle 1782 ja seuraavaksi Rivinojalle vuonna 1786. Tervakangas 
taas perustettiin Siikajoen varteen, lähelle Hyvösen taloa.652

Koivukankaan eli Koivulan perusti Pyhännänjoen rannalle, samanni-
misen kankaan laitaan Jooseppi Johanneksenpoika Lämsä vuonna 1782. 
Perustamisluvan hän sai saman vuoden helmikuun 22. päivä, jolloin tilal-
le myönnettiin myös 20 vuoden verovapaus. Vuosina 1787–98 laaditussa 
tutkintaluettelossa taloa kuvataan lyhyesti: ”Mullansekaista maata, hyvät 
asukkaat”. Isojakokarttojen mukaan Koivulan alkuperäinen paikka oli ny-
kyistä alempana Pyhännänjoen rannalla, noin 620 metriä etelälounaaseen 
nykyisestä päärakennuksesta. Tällä kohtaa oli joessa ollut vanhastaan Heis-
kalan ja Ojapellon niittyjä, jotka jäivät edelleen ympäröimään uudistilan 
maita. Nykyiselle paikalleen talo siirrettiin vasta 1800-luvun loppupuolel-
la.653
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Pinoniemen uudistilalle saatiin lupa 13.12.1783. Hakijana oli Esko 
Pellikka, joka sai tilalleen 15 vuoden vapautuksen kruununveroista. Tila pe-
rustettiin samannimiselle kankaalle, joka oli kuivatetun Purnujärven niemi. 
Uudistila sijaitsi lähellä Pellikan vanhaa tilaa, ja sen maiden sisälle jäi Pelli-
kan pieni niittypalanen Rutisevanneva. Pinoniemi ei saanut lainkaan osuutta 
viereisen Siikajoen rantoihin, jotka olivat vanhojen kantatilojen hallinnassa, 
vaan sen niityt sijaitsivat pääosin palstan sisälle jäävällä Vorninnevalla. Uu-
distilan maiden koillisrajalla sijaitsevaan Törmäsjokeen se sai vain pieniä 
osuuksia, ja suurin osa tämänkin joen rannoista jäi vanhoille tiloille. Suurin 
osa Pinoniemen maasta oli metsää. Tutkintaluettelossa tilan viljelysmaiden 
sanotaan olevan mullansekaista, mutta asukkaita haukutaan huonoiksi. He 
lähtivätkin pian ja tilalle tuli uudet asukkaat. Koko 1800-luvun alkupuolen 
ajan Pinoniemien asukkaat vaihtuivat usein, eikä yksikään asukas näyttänyt 
saavan tilaa jaloilleen. Yrittäjien joukossa oli useita naapuritalojen poikia.654

Isonjaon ensimmäisen vaiheen jälkimainingeissa, ennen kylän metsi-
en jakamista, ehdittiin perustaa vielä pari muuta uudistilaa. Petäjäkulju pe-
rustettiin Siikajoen rannalle 15.12.1803. Paikalla oli aiemmin ollut useiden 
kantatalojen, mm. Alatalon, Autiomäen, Makkosen ja Ojapellon rantaniit-
tyjä. Pitkäkosken tilan perusti Heikki Pellikka Pyhännänjoen varteen ke-
väällä 1804. Sen kohdalla oli Pyhännänjokivarressa ollut aiemmin Pellikan 
niittyjä, joten paikalla on voinut olla jo aiemmin pieni niittypirtti. Samoihin 
aikoihin Pitkänkosken kanssa perustettiin Nygård. Katselmuspöytäkirjojen 
mukaan se sijaitsi aluksi aivan Koistilan vieressä, luultavasti myöhemmän 
Huttulan kruununtorpan paikalla. Tilakeskuksen paikka siirtyi 1840-luvun 
lähemmäs Tavastkengän Keskikylää, kun se siirrettiin tilaan kuuluneelle Si-
kamurron niittypalstalle. Se sijaitsi Siikajoen eteläpuoliselle rantatöyräälle, 
vastapäätä Turunen Leiviskän myllyä. Nykyiselle paikalleen Nygård siirret-
tiin vasta 1800-luvun lopulla. Viimeinen tämän ajanjakson uudistila oli Juu-
tistenmäen etelärinteeseen perustettu Anttila, joka sai nimensä ensimmäisen 
isäntänsä Antti Juhonpojan mukaan. Hänet mainitaan torpparina Juutisissa 
vuodesta 1805 lähtien.655

Kaikki Tavastkengälle 1700-luvun loppupuoliskolla ja 1800-luvun 
vaihteessa perustetut tilat sijaitsivat vanhan asutuksen tuntumassa, kantati-
lojen vanhoilla liikamailla. Tästä voidaan päätellä, että isoajakoa suurempi 
merkitys uudisasutuksen räjähdysmäiselle kasvulle oli vuoden 1770 au-
tiomaa-asetuksella. Isonjaon vaikutus näkyi vasta 1800-luvun puolivälissä, 
kun metsien jako valmistui ja syntyneet kruununmetsät avattiin asutuksel-
le. Seuraavaan taulukkoon olen koonnut kaikki isonvihan jälkeen ja ennen 
Suomen sotaa perustetut Tavastkengän uudistilat. Selvyyden vuoksi olen 
tässä yhteydessä eritellyt myös kylänosat, joita olivat kantakylän lisäksi Hy-
völänranta ja Mulkua.
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Tavastkengän uudistilat vuosina 1721‒1808656

Tilan nimi Perustaja Kylä Perustettu Asuttu

Juutistenaho Pekka Vartiainen Tavastkenkä - 1752

Myllyniemi Olli Vartiainen Tavastkenkä 1759 1761

Aho Erkki Maunonpoika Tavastkenkä 1761 1765

Ojapelto Tuomas Laurinpoika Saari Tavastkenkä 1761 1768

Kurkela Niilo Niilonpoika Tavastkenkä 1770 1771

Sainila Heikki Huttunen Tavastkenkä 1774 1777

Myllykangas Pekka Ruotsalainen Hyvölänranta 1776 1778

Mankolanaho Paavo Paavonpoika Mulkua 1778 1778

Keihäskoski Simo Simonpoika Hyvönen Hyvölänranta 1779 1771

Parkkila Pekka Laakko Mulkua 1782 1782

Koivukangas Jooseppi Juhonpoika Lämsä Tavastkenkä 1783 1783

Pinoniemi Esko Eskonpoika Pellikka Tavastkenkä 1783 1784

Tervakangas Matti Yrjönpoika Hyvölänranta 1784 1785

Rivinoja Aaprami Kurtalius (?) Hyvölänranta 1786 1786

Multarinne Heikki Juhonpoika Leiviskä Tavastkenkä 1793 1795

Petäjäkulju Juho Juhonpoika Tavastkenkä 1802 1803

Pitkäkoski Heikki Pellikka Tavastkenkä 1803 1802

Nygård Matti Tuomaanpoika Tavastkenkä 1804 1805

Anttila Antti Juhonpoika Anttila Tavastkenkä 1805

Vaikka isojako ei toiminutkaan uudisasutuksen laukaisevana tekijänä 
1700-luvulla, oli sillä oma vaikutuksensa tilojen perustamisprosessiin. Ai-
kaisemmin ihmiset olivat muuttaneet omin lupinensa korpeen, minkä jäl-
keen kruunun viranomaisten tehtäväksi jäi lähinnä vain todeta tapahtunut. 
Virallista omistusoikeutta tilaan haettiin vasta jälkeenpäin. Tämä käytäntö 
näkyi muun muassa siinä, että vanhimmat tilat oli usein asutettu (eli niiden 
asukkaat esiintyivät henkikirjoissa) ennen virallista perustamisvuotta.  Vii-
meistään vuoden 1757 isojakoasetuksen voimaantulon jälkeen asiat mutkis-
tuivat ja jokaisen uutta tilaa halajavan piti käydä läpi monivaiheinen viran-
omaisprosessi. Ensimmäinen vaihe oli anoa lupaa uudistilalla kihlakunnan 
käräjillä, josta hakemus toimitettiin lääninhallitukseen maaherralle. Tämän 
jälkeen anotulle tilanpaikalle tehtiin katselmus, jossa mukana oli nimismies 
ja paikallinen lautamies. Katselmuksen tulokset ja päätöslauselma esitel-
tiin seuraavilla käräjillä, jossa siihen voitin vielä tehdä huomautuksia.657 
Lopullista päätöstä varten anomus lähetettiin maaherran vahvistettavaksi. 
Myönteisen päätöksen jälkeen tila voitiin perustaa ja sitä saatiin laittaa kun-
toon myönnettyjen vapaavuosien ajan. Niiden päätyttyä paikalle tehtiin uusi 
katselmus, jossa tilan edistyminen arvioitiin. Jos tila katsottiin valmiiksi, 
maanmittari merkitsi tilukset ja tilalla tehtiin verollepano. Verollepanomie-
hiä olivat muun muassa nimismies ja kaksi lautamiestä. Heidän laskemansa 
veroluku lähetettiin edelleen kamarikollegion vahvistettavaksi. Kun asia-
kirjat palautettiin sieltä, oli tila viranomaisten silmissä valmis.658 

Viranomaisten tekemät katselmukset antavat yksityiskohtaista tietoa 
1700-luvun oloista Tavastkengällä. Seuraavassa suomennettuna katselmus, 
jonka pitäjänkirjuri Henrik Ervasti, lautamies Heikki Turunen ja uudistilal-
linen Olli Vartiainen tekivät Pinoniemen uudistilalle:659

Vuonna 1782 lokakuun 14. päivänä saapuivat allekirjoittaneet 
oikeuteen tehtyään korkea-arvoisen kihlakunnan oikeuden mää-
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räyksellä 26. lokakuuta edellisenä vuonna asianmukaisen katsel-
muksen Pinoniemen erämaahan Tavastkengän kylässä ja Siikajo-
en pitäjässä, jonka talonpoika Esko Pellikka ilmoitti löytäneensä 
ylösotettavaksi Kuninkaallisen Majesteetin ja korkean kruunun 
verovelvolliseksi uudistilaksi, joka tutkittiin, samoin kuin mitattiin 
viljelykset, niityt ja rakennukset--

Edellä mainittu Pinoniemen erämaa sijaitsee lähimmistä taloista 
Pellikasta 1/16 peninkulmaa (n. 650 m) itään, samoin yhtä paljon 
Sadinsaaren talosta pohjoiseen. Kasvaa kuusi-, koivu- ja mänty-
metsää. Paikalla on jo asuinpirtti, joka on seitsemän kyynärää 
sivuiltaan ja neljä korkea (4,2 m x 4,2 m x 2,4 m), navetta seitse-
män kyynärää neljältä sivulta ja kolme korkea (4,2 m x 4,2 m x 1,8 
m), aitta viisi kyynärää sivuilta ja kolme korkea (3 m x 3 m x 1,8 
m). Viljelykset ohrakylvöllä --- Talon kaakkoispuolelta tutkittiin 
(viljelysmaaksi) samaan ilmansuuntaan edellä mainitusta metsän 
peittämä maa-alue, pituudeltaan 80 syliä ja leveydeltään 24 syliä 
(142 x 42,7 m). Talon luoteispuolelta pitkin Hietaharjun metsä-
mäen pohjoislaitaan 100 syliä sivuiltaan (180 x 180 m). Parin 
luodinkantaman päässä pihasta itään, Purnunevan suon toisella 
puolella, on Syrjäsaareksi nimitetty saari, sisältää 60 syliä pituu-
deltaan ja leveydeltään (107 x 107 m). Maaperä näissä kaikissa 
tutkituissa mahdollisissa viljelysmaissa koostuu savensekaisesta 
mullasta savipohjalla.

Niityt: Katajanevan hongikko, peninkulma pohjoiseen -- Niitty 
samalla suolla, metsäsaaren takana -- Pykäläpuronniska Karja-
nevan laidalla ¼ peninkulmaa uudistilasta pohjoiseen -- Itäjo-
ki, sijaitsee uudistilasta 1 ¾ peninkulmaa itään --Isonahonkorpi 
eli Lummetoja -- sijaitsee uudistilasta ¼ peninkulmaa etelään 
--Valkiaisenojan suo, sijaitsee etelään hakijan viljelyksistä --Pur-
nunnevan sileä ja tasainen suo, joka voidaan ojittamalla saada 
heinää kantavaksi -- Sikomurronoja, ¼ peninkulmaa etelään uu-
distilasta.

Kyläläisiä edustivat tässä katselmuksessa talonpojat Juho ja 
Heikki Turunen, uudistilallinen Jooseppi Koivukangas, talonpo-
jat Lauri Turunen ja Sameli Pellikka, joilla ei ollut hakemukseen 
huomautettavaa, mikä muistiin merkittiin.

Niin katselmus ja havainnot todistetaan, aika kuten ylös on kir-
joitettu.

Heikki Turunen   Olli Vartiainen eli Myllyniemi
Kihlakunnan lautamies  Kruunun uudistilallinen

H. Ervast
(Pitäjänkirjuri)
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Tilan raivaaminen asumattomaan korpeen oli kovaa työtä 1700-luvun 
tekniikalla, joka ei juuri ollut edistynyt vuosisatojen takaisesta. Peltoheh-
taarin raivaaminen vaati yhdeltä mieheltä useita vuosia. Tämän ymmärsi-
vät viranomaisetkin ja uudistiloille myönnettiin tilanteesta riippuen monia 
etuisuuksia. Tärkein etu oli verovapaus, joka myönnettiin katselmusten jäl-
keen vähintään kuudeksi, mutta yleensä 10‒15 vuodeksi kerrallaan. Jopa 
yli kahdenkymmenen vuoden verovapauksia myönnettiin. Kun vuodet oli-
vat kuluneet loppuun, arvioitiin tila uudestaan ja tarvittaessa vapaavuosia 
myönnettiin lisää. Tämän edellytyksenä kuitenkin oli, että asukkaat olivat 
ahkeria ja yrittivät todella saada tilansa kuntoon eivätkä vain pakoilleet 
velvollisuuksiaan veronmaksajina. Pahimmassa tapauksessa laiskat voitiin 
jopa häätää talosta ja etsiä heidän tilalleen uudet asukkaat. Kruunu huolehti 
siitä, ettei sen omistama maa joutunut hukkakäyttöön.660

Kruununtiloja liikamaalle

Tavastkengälle perustettiin 1700-luvun jälkipuoliskolla uusia tiloja nope-
ammin kuin koskaan aiemmin. Kaikkiaan kylän yhteenlaskettu taloluku 
kaksinkertaistui 1800-luvun alkuun mennessä isoavihaa edeltävään aikaan 
verrattuna. Vuonna 1695 asuttuja talouksia oli vain 19, mutta reilu sata 
vuotta myöhemmin vuonna 1805 tiloja oli jo 38.661 Suurin kasvu tapahtui 
1700-luvun viimeisellä neljänneksellä, samoin kuin muuallakin Siikajo-
kilaaksossa. Uudisasutuksessa koettiin selvästi hiljaisempi jakso 1810- ja 
1820-luvulla. Taantumuksen pääsyyt liittyvät aluetta koetelleeseen väestö-
kriisiin sekä Suomen sotaan, joiden yhteisvaikutus alkoi laantua vasta 1830- 
ja 1840-luvulla.662

Isojako jatkui vielä 1800-luvun alkupuoliskolla. Tavastkengän pellot 
ja niityt oli saatu laskettua ja jaettua suhteellisen nopeaan tahtiin 1700-lu-
vun puolella, mutta metsien jaossa kesti huomattavasti kauemmin. Isojaon 
asetusten mukaan kylän entisistä yhteismetsistä jaettiin vanhoille tiloille 
noin 300‒600 hehtaarin osuuksia, mutta vielä tämän jälkeenkin kylään jäi 
valtavasti ylimääräistä metsämaata, joka määrättiin kruunun liikamaaksi. 
Ne kartoitettiin ja mitattiin vuosina 1848‒1852. Tämän jälkeen koko Sii-
kajokilaakson kruununmaat jaettiin viiteen lohkoon, joista Tavastkengän 
lohko käsitti suurimpana noin puolet. Pinta-alaltaan se oli 40 821 hehtaa-
ria.663 Maanomistusolojen selkiytymisellä oli monenlaisia seurauksia, joita 
käsitellään seuraavissa luvuissa. Tässä yhteydessä keskitytään sen merki-
tykseen uudisasutukselle.

Tiheästi asutuilla rannikkoalueilla yhteismaiden jakaminen lopetti 
uudisasutuksen lähes kokonaan, sillä käytännössä kaikki maat tulivat van-
hojen tilojen omistukseen. Siikajoen harvaan asutuissa latvaosissa seura-
ukset olivat päinvastaiset, sillä jakamatonta kruunun liikamaata jäi todella 
paljon. Eniten tilaa asutukselle oli silloisessa Piippolan pitäjässä, erityisesti 
myöhempien Pyhännän ja Kestilän kuntien alueella, jonne perustettiin kym-
menittäin uusia tiloja. Kasvun myötä entisiä suurkyliä jaettiin pienempiin 
osiin. Tavastkengästä erotettiin 13 taloa käsittänyt Mulkuan kylä, joka liitet-
tiin osaksi vuonna 1845 perustettua Kestilän kappeliseurakuntaa.664

Edellisiin vuosisatoihin verrattuna 1800-luvun uudistilat olivat huo-
mattavasti vahvemmin kruunun kontrollissa. Kruununmaalle perustetut tilat 
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olivat alusta lähtien kruununtiloja, joiden maat olivat virallisesti katsoen 
vain vuokrattuina asukkaille. Kruununtilallisten omistusoikeus maahan 
oli siten paljon huonompi kuin vanhemmilla tiloilla, ja heidän asemansa 
oli epävarmempi. Ongelma ei koskettanut pelkästään uudistiloja. Kaikista 
Tavastkengän tiloista peräti 16/25 oli tässä vaiheessa kruununtiloja, koska 
monet vanhoista perintötiloista olivat verorästien vuoksi joutuneet kruunun 
haltuun.665

Uusia pieniä uudistiloja alkoi todenteolla ilmaantua Tavastkenkää ym-
päröiviin metsiin 1830-luvulla, erityisesti vuosikymmenen jälkipuoliskolla. 
Yksittäisten tilojen sijaan kylään syntyi nyt kokonaisia uusia asuinalueita 
ja periä, kuten Puronperä, Metsäperä ja Perukka, jonka taloista suurin osa 
perustettiin juuri näihin aikoihin. Ensimmäinen uusi tila merkittiin Tavast-
kengän ja Pyhännän välimaastoon vuonna 1817, jolloin Matti Paakki pe-
rusti Mattilan eli Lapinkankaan tilan. Paakin asumus ei kuitenkaan jäänyt 
pysyväksi, vaan tila jäi muutaman vuoden jälkeen autioksi. Paikalle tuli-
vat uudet asukkaat 1830-luvulla, mutta ensimmäisen isännän etunimi jäi 
elämään tilan virallisessa Mattila-nimessä. Seuraavat uudet tilat perustet-
tiin samalle suunnalle, mutta lähemmäksi Pyhännänjoen rantaa. Juho Lau-
nonen teki mökkinsä myöhemmän Purolan kohdalle vuonna 1838 ja pari 
vuotta myöhemmin Sipo Pellikka rakensi seudun kolmannen mökin Orsi-
niemeen.666 Seuraavina vuosina uusia tiloja erotettiin kruununmaasta sitä 
mukaa, kun mittaukset niillä etenivät. Tiloja perustettiin kaavamaisesti ja 
niin nopeaan tahtiin, että on helpointa esittää niiden perustiedot yhdessä 
taulukossa. Mukana ei ole enää Hyvölänrannan tai Järvikylän taloja, koska 
ne erotettiin näihin aikoihin omaksi kyläkseen ja siirrettiin uuden Kestilän 
pitäjän puolelle.

Tavastkengän uudistilat vuosina 1817–1850667

Numero ja nimi Perustettu Asuttu Ensimmäiset asukkaat

No 23 Purola 1845 1838 Juho ja Anna Launonen

No 24 Mattila (Lapinkangas) 1845 1817 Matti ja Liisa Paakki

No 25 Niemelä 1845 1840 Sipo ja Anna Pellikka

No 26 Törmälä 1847 1851 Pekka ja Liisa Turunen

No 27 Jokela 1847 1851 Heikki ja Liisa Laakko

No 28 Ämmänen 1848 1847 Aatami ja Liisa Turunen

No 29 Heikkilä (Tervaskangas) 1848 1845 Heikki ja Tiina Leiviskä

No 30 Löytölä 1848 1845 Juho ja Anna Turunen

No 31 Iikkala 1848 1857 Antti ja Elli Kamunen

No 32 Korpela 1848 1854 Matti ja Reeta Levänaho

No 33 Jussila (Juhola) 1848 1847 Juho ja Reeta Turunen

No 34 Pussila 1848 1843 Aappo ja Anna Pussinen

No 35 Palokangas (Nokela) 1848 1852 Simo ja Maria Myllyniemi

No 36 Sattula 1848 1856 Heikki ja Sofia Hyvönen

No 37 Ukkola (Kuoppala) 1848 1839 Pekka ja Anna Mylly-
niemi

No 38 Haapala 1848 1862 Antti ja Elsa Kamunen

No 39 Köhisevä 1848 1850 Erkki ja Anna Sainila

Sukunimien perusteella voidaan päätellä, että suurin osa uudistilojen 
asukkaista oli syntyperäisiä tavastkenkäsiä. Muutamat oudomman sukuni-
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men kantajat olivat peräisin naapurikylistä, mutta luultavasti hekin olivat jo 
aiemmin asuneet kylällä palkollisina. Esimerkiksi Launosia ja Paakkeja oli 
perinteisesti asunut Pulkkilassa Launolan kylässä. Levänaho-niminen talo 
on Vihannissa. Pussisia oli asunut Tavastkengällä ja Lamulla 1800-luvun 
alusta saakka.

Uudet tilat sijaitsivat melko syrjässä vanhaan asutukseen nähden, mut-
ta melkein kaikki sijoittuivat jonkin joen rantamille. Muutamien lähistöllä 
oli ollut vanhoja niittypalstoja, mutta ei kuitenkaan merkittävissä määrin. 
Suurin osa tärkeistä niittyalueista sijaitsi muualla. Viljelysmaakin oli uusil-
la asuinalueilla selvästi heikompaa kuin pääkylällä. Niittyjen ja peltomaan 
heikkous selittävät osaltaan sitä, miksei asutus ollut levinnyt näille paikoille 
jo aiemmin. Silti seuraavien vuosikymmenten aikana monet näistä uusista 
tiloista kasvoivat melko suuriksi. Vanhojen kantatilojen kanssa ne eivät kui-
tenkaan pystyneet vauraudessa kilpailemaan.

Tilojen kehitystä voidaan jälleen seurata hyvin tarkkaan katselmus-
pöytäkirjojen kautta. Kruununtiloille, uudistiloille ja autiotiloille nimit-
täin tehtiin säännöllisesti tarkastuksia, joissa niiden silloiset olot kirjattiin 
tarkkaan ylös. Esimerkiksi voisimme ottaa Ukkolan eli Kuoppalan tilan, 
joka oli saanut ensimmäiset asukkaansa vuonna 1839. Vuonna 1862 tälle 
uudistilalle tekivät katselmuksen herastuomari Yrjö Pellikka ja metsävahti 
Pekka Törmälä. Ukkolan isäntänä oli Erkki Palokangas, mutta puolet siitä 
omisti renki Juho Dorff. Tilalta löytyivät katselmuksessa pirtti, joka koostui 
tuvasta ja porstuasta. Talo oli katettu tuohi- ja malkakatolla. Lisäksi piha-
piiristä löytyivät yhdistettynä talli ja kaksi puojia, kaksi navettaa, mallas-
sauna, kaksi heinälatoa, kaksi riihtä, kaksi savusaunaa ja kaivo. Niityillä 
oli kolme latoa. Kovaa peltoa oli neljä tynnyrinala (noin 2 hehtaaria) ja 
suopeltoa kymmenen kapanalaa. Aitoja oli rakennettu 800 syliä (1,4 km) ja 
ojia kaivettu 300 syliä (0,5 km). Tilalla oli yksi hevonen, kolme lehmää ja 
seitsemän lammasta. Tilan metsistä todettiin saatavan poltto- ja aitapuita, 
mutta vain vähän hirsiä.668

Toinen katselmus Ukkolaan tehtiin yli neljännesvuosisata myöhemmin 
lokakuussa 1888. Silloin katselmusmiehinä olivat nimismies, herastuomari 
Adam Lassila ja talokas Mikko Autiomäki. Tilaa isännöivät Sameli Turu-
nen ja Antti Heikkinen, joka oli ostanut osuuden tilaan 20.1.1888. Tila oli 
selvästi kehittynyt vuosikymmenten aikana. Vanhaan pirttiin oli rakennettu 
jatkoksi kamari ja koko talo oli saanut pärekaton. Pihapiiriin oli tehty myös 
toinen asuirakennus, joka kootui kahdesta pirtistä ja ”etuhuoneesta”. Uusi 
talo oli vielä sisustamatta, joten se oli vasta valmistunut. Pihapiiristä löy-
tyivät nyt yhdistetty talli ja puojirakennus, kaksi navettaa, karjalato, aitta, 
kaksi ”värkkihuonetta” koneita varten, kaksi riihtä, sauna ja kaivo. Suurin 
osa rakennuksista oli pärekaton alla ja vain muutamat oli katettu lautaka-
tolla. Vanhan mallisia tuohi- tai malkakattoja ei tällä tilalla enää käytetty. 
Peltoa oli saman verran kuin edellisellä kerralla eli neljä tynnyrinalaa. He-
vosia oli edelleen yksi, mutta lehmien määrä oli kasvanut viiteen. Lampaita 
oli ”muutamia”. Tilan metsää moitittiin kehnonpuoleiseksi, karjanlaitumia 
keskinkertaisiksi. Myllyä, myllynpaikkaa tai kalavettä ei ollut.669

Tavastkengällä 1800-luvun uudisastuskausi oli yksi kylän historian 
merkittävimmistä, mutta se jäi lopulta melko lyhytaikaiseksi. Vilkkaan 
1840-luvun jälkeen uudisasutus tyrehtyi seuraavalla vuosikymmenellä val-
tion tiukentuneen metsäpolitiikan vuoksi. Nälkävuodet ja niitä seurannut ta-
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lousahdinko hidastivat kehitystä edelleen 1860-luvulla ja moni siihen men-
nessä perustettu tila joutui veronmaksukyvyttömäksi tai autioitui täysin.670 
Tähän aikaan palataan tarkemmin myöhemmissä luvuissa.

Maanviljelyn kehitys 1700- ja 1800-luvulla

Niityissä pellon alku

Vanhakantaisen maatalouden pääperiaate voidaan tiivistää sanontaan ”nii-
tyt ovat pellon äiti”. Sanonnalla on selvät perusteet, sillä niityiltä saatiin 
ravintoa karjalla, jonka lannalla pellot lannoitettiin. Ilman niittyjä ei voi-
nut pitää karjaa, eikä ilman karjaa voinut viljellä peltoja. Ohjesääntönä oli 
1700-luvulla, että 3‒4 tynnyrinalan niittyheinillä voitiin ruokkia se eläin-
määrä, jonka lannalla voitiin lannoittaa 1 tynnyrinala peltoa. 671 Tästä suora-
na seurauksena oli, että monissa Etelä-Suomen kylissä peltojen ja niittyjen 
suhde oli melko tarkalleen 1:3. Tavastkengällä tämä suhde ei pätenyt, sillä 
tiloilla oli niittyjä pinta-alaan nähden keskimäärin 15 kertaa enemmän kuin 
peltoja. Syynä oli niittyjen heikko heinäntuotto, minkä vuoksi niitä tarvittiin 
huomattavasti enemmän kuin muualla. Isonjaon verollepanossa käsiteltiin 
niittyjä hyvin tarkasti, koska niillä oli oikeastaan peltoja suurempi merki-
tys asukkaiden toimeentulolle. Tavastkengän niityistä maanmittari Fabian 
Gutzénin kertoo vuonna 1782 näin: 

Niityt sijaitsevat tässä kylässä Siikajoen, joka on kapea täällä 
ylhäällä, sitten Pyhännänjoen, Törmäsenojan, Heiniojan, sekä 
Mulkuan talojen luona Kuikkajoen, Eteläjoen ja Itäjoen samoin 
kuin Mulkuajoen rannoilla, jossa myös Hyvölän talon niityt osin 
sijaitsevat, ynnä muualla ympäri metsiä ripoteltuina; jokien ja 
purojen rannoilla kasvaa niin kutsuttua ketoheinää niin kuin myös 
hienompaa saraa, karkeaa lauhaa ja monia muunlaisia heiniä, 
jotka kuuluvat toiseen luokkaan. Rämeillä, joilta kerätään sato 
joka toinen tai kolmas vuosi, kasvaa räme- ja jouhisaraa, samoin 
märillä suomailla kasvaa saraa, jossa on varsi ja kolme lehteä, 
joka kuuluu kolmanteen luokkaan; ensimmäisen luokan heiniä ei 
löydy muualta kuin pelloilta jalostettuna. 672

Niittyjen pinta-alatietoja ei ole käytettävissä aiemmilta vuosilta, mutta 
todennäköisesti niiden määrä oli kasvanut 1700-luvun aikana. Niityt eivät 
jakaantuneet yhtä suoraviivaisesti kuin pellot, sillä nuorilla uudistiloilla 
saattoi olla pinta-alallisesti jopa enemmän niittyjä kuin vanhalla kantatilal-
la. Ratkaisevinta ei ollutkaan niittyjen pinta-ala vaan niiden laatu. Niityt oli 
maanmittauksessa jaettu kolmeen eri luokkaan. Ensimmäisen luokan heiniä 
kasvoi vain peltojen pientareilla, jossa ne lannoituksen ansiosta kasvoivat 
luonnonheinää rehevämmin. Toisen luokan heinät koostuivat vesistöjen 
rannoilla sijainneista rantaniityistä ja kolmanteen luokkaan kuuluivat neva- 
ja muut suoniityt.673 

Koska isossajaossa mitattiin sekä niittyjen pinta-ala että niiden vuotui-
nen kasvu, voidaan tietojen avulla laskea, millainen hehtaarituotto niityillä 
oli. Suurin osa Tavastkengän niityistä oli heinänkasvultaan todella huonoja. 
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Kun keskimääräiseltä luonnonniityltä saatiin Suomessa noin 400–500 kiloa 
heinää hehtaarilta,674 päästiin vain muutamalla Tavastkengän parhaimmalla 
niityllä yli 300 kilon. Heikoimmilta nevaniityiltä saatiin heinää vain 50‒100 
kg hehtaarilta. Maanmittarin toteamus kylän heikoista niityistä näyttää pitä-
vän paikkaansa. Tilaa kohti niityt jakaantuvat näin:

Tavastkengän niittyjen heinäntuotto vuonna 1782675

No 1. luokan 

niityt (ha)

2. luokan 

niityt (ha)

3. luokan 

niityt (ha)
Sato yht.

(kg)
Hehtaarisato 

(kg/ha)

1. Hyvönen 0,5 41,7 20,7 8300‒10300 130‒160
2. Pellikka 1,7 28,5 35,3 9600‒12000 150‒180
3. Laakko Tervola 1,0 12,9 78,7 7500‒9300 80‒100
4. Turunen Heiskala 0,4 15,6 34,9 7700‒9600 150‒190
4a. Turunen Sadinsaari 0,3 4,2 34,1 4200‒5300 110‒140
5. Makkonen 0,5 19,3 22,7 5500‒6900 130‒160
6. Moisala  18,1 30,2 6500–8200 140‒170
7. Laakko Alatalo 0,2 26,2 64,5 10100‒12700 110‒140
8. Turunen Leiviskä 0,6 18,7 54,4 7800‒9700 110‒130
9. Leiviskä Autiomäki 1,0 13,0 29,1 6900‒8600 160‒200
10. Pieni Hyvönen 0,2 17,8 26,2 5600‒6700 130‒160
11. Mulkua Niirala 1,5 36,1 77,1 11800‒15000 100‒130
12. Mulkua Sipo 0,8 23,0 57,1 8500‒10600 110‒130
13. Turunen Koistila 0,6 3,9 47,0 5200‒6500 100‒120
14. Mulkua Rahikkala 0,5 15,3 48,2 7000‒8800 110‒140
15. Laakkonen 0,8 37,3 2500‒3100 70‒80
16. Kärkkäinen 19,3 63,2 7700‒9600 90‒120
17. Juutistenaho 7,1 29,3 2600‒3300 70‒90
18. Aho 2,3 33,6 2000‒2500 60‒70
19. Ojapelto 0,4 7,1 36,3 4000‒4900 90‒110
20. Kurkela 0,3 6,9 34,6 3700‒4700 90‒110
21. Sainila 0,3 3,8 11,5 1800‒2200 120‒140
22. Myllykangas Ruottala 12,7 23,7 3700‒4600 100‒130
23. Mankolanaho 7,9 89,9 7100‒8900 70‒90
26. Keihäskoski 4,2 26,7 3200‒4100 110‒130
25. Myllyniemi 0,6 5,9 20,4 3700‒4700 140‒170

Yhteensä 11,5 372,3 1066,8
154100‒
192600 110‒130

Hehtaaria kohti lasketusta heinäsadosta näkyy selvästi tilojen keski-
näinen ikäjärjestys: vanhimmilla tiloilla niityt olivat parempia. Tämä nä-
kyy siitä huolimatta, että kaikilla tiloilla oli myös heikompituottoisia ne-
vaniittyjä, jotka laskivat keskiarvoa. Peltoviljelyn sivutuotteena syntyneiltä 
”viljellyiltä” niityiltä saatiin heinää keskimäärin 200‒250 kg/ha, mutta par-
haimmilta paikoilta jopa 470 kg. Niiden osuus oli kuitenkin alle prosentin 
verran koko kylän niittyalasta, joten kokonaisuuden kannalta niillä ei ollut 
merkitystä. Paljon tärkeämpi rooli oli rantaniityillä, jotka muodostivat noin 
neljäsosan koko kylän niittyalasta ja peräti 40 % kerätystä heinäsadosta. 
Niiden heinäntuotto ei jäänyt kovin paljoa pellonpiennarniityistä vaan oli 
keskimäärin 160‒210 kg/ha, paikoin jopa yli 250 kg/ha. Rantaniittyjen 
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omistuksessa tilojen keskinäinen ikä- ja arvojärjestys näkyy parhaiten, sil-
lä 12 vanhinta, viimeistään 1600-luvun alkuun mennessä perustettua tilaa 
omisti niistä kolme neljäsosaa. Yli puolet kylän heinäsadosta saatiin ne-
vaniityiltä, joiden hehtaarisato jäi keskimäärin alle puoleen rantaniittyjen 
vastaavasta. Nevaniityt jakaantuivat pinta-alaltaan melko tasan vanhojen ja 
nuorempien tilojen kesken, mutta niistäkin vanhat tilat olivat ehtineet valita 
parhaat päältä: kaksi kolmasosaa niiden tuottamasta heinästä meni kahdel-
letoista vanhimmalle tilalle. 

Kuinka paljon kotieläimiä tilojen keräämällä heinämäärällä olisi voitu 
elättää? Vanhan 1500-luvulta peräisin olevan tiedon mukaan sekä hevoset 
että lehmät saivat yhden talvikuorman eli 200‒250 kg verran heinää talven 
aikana. Sillä määrällä ne pysyivät juuri ja juuri hengissä sisäruokintakauden 
yli.676 Tämän laskelman perusteella eniten heinää keränneet tilat, esimer-
kiksi Alatalo, olisivat voineet elättää talven yli jopa 40‒64 täysikasvuisen 
eläimen karjan. Pienimmätkin tilat, kuten Laakkonen, olisivat kyenneet 
elättämään 10‒15 eläintä. Koko kylässä olisi voinut olla jopa 620‒960 leh-
mää. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että edellä annetut luvut antavat to-
dellisuutta paremman kuvan rehutilanteesta. Varsinkaan kaikilta suoniityiltä 
ei saatu heinää joka vuosi, kuten verollepanokertomuksessakin todetaan. 
Lisäksi lampaat ja nuoret eläimet, hiehot ja vasikat tarvitsivat oman osansa 
heinästä. 

Uusia niittyjä pyrittiin saamaan erityisesti järviä ja soita kuivattamalla, 
mutta tästä toiminnasta kertovia lähteitä on varhaisilta ajoilta hyvin vähän. 
Viranomaisten mahdollisuudet valvoa kaikkea latvakylien asukkaiden toi-
mintaa eivät olleet hyvät, joten luvattomia kuivatuksia on voitu tehdä jo asu-
tuksen alkuvaiheessa 1500- ja 1600-luvulla. Seuraavalta vuosisadalta löytyy 
jo muutamia mainintoja vesistöjen kuivattamisesta. Isojaon verollepano- ja 
karttaselitysasiakirjoissa vuodelta 1783 kerrotaan, että Tavastkengän Pelli-
kan ja Alatalon isännät omistivat niittyjä jokin aika sitten kuivatetulla Ta-
vastkengänjärvellä. Samoista asiakirjoista selviää, että myös Mulkuanjär-
veä oli kuivattu samoihin aikoihin 17 talon yhteisyrityksenä. Hankkeessa 
olivat osakkaina Tavastkengältä Iso ja Pieni Hyvönen, Heiskala, Sadinsaari, 
Moisala, Alatalo, Leiviskä, Autiomäki, Niirala, Sipo, Koistila, Kärkkäinen, 
Ojapelto, Kurkela, Myllyniemi ja Keihäskoski. Lamulta mukana oli Leivis-
kän tila, josta oli linnuntietä matkaa järvelle yli 22 kilometriä.677

Kuivatushankkeet eivät päättyneet tähän, vaan vuonna 1794 tavast-
kenkäset anoivat Alatalon Tapani Laakon johdolla lääninhallitukselta lupaa 
Kuurajärven kuivattamiseen niityksi.678 Lupa tähän saatiin ja seuraavana 
vuonna maanmittari Fabian Gutzén laati järvestä kartan ja kuivattamissuun-
nitelman. Seuraavina vuosina talolliset Heikki Pellikka no 2, Heikki Laakko 
no 3, Tapani Laakko no 8, Juho Turunen no 8 ja Lauri Leiviskä no 9 laskivat 
Kuurajärven pintaa noin 2 ½ jalkaa (n. 0,8 m). Syntynyttä vesijättömaata he 
käyttivät yhteisesti niittynään.679

Vesistöjen kuivattamisen ohella niittyjä pyrittiin parantamaan myös 
päinvastaisilla konsteilla. Alavilla paikoilla jokiin tehtiin patoja eli tammia, 
joilla pyrittiin nostamaan veden korkeutta halutulle tasolle. Näin saatiin 
parannettua rantaniittyjen heinänkasvua. Tällaisia maanviljelystä varten 
perustettuja tammia on ollut ainakin Törmäsjoessa Myllykosken alla sekä 
Kuurajoessa Ruoholamminojan yhtymäkohdassa.680
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Peltoviljely

Tavastkengän talot olivat 1700-luvulla täysin riippuvaisia peltoviljelystä. 
Kaskia tehtiin korkeintaan uudispeltoja raivatessa, sillä kuten jo 1500-lu-
vulla oli havaittu, ei laajojen huuhtakaskien teko ollut täällä mahdollista 
maaperän ravinneköyhyyden vuoksi. Peltoviljely perustui vielä 1700-lu-
vun alussa kaksivuoroviljelyyn, jossa puolet pellosta oli viljeltynä ja puo-
let kesannolla. Kesantopellolla kasvatettiin yleensä palkokasveja, nauriita 
tai muita kasviksia.681 Hyvä kuvaus Tavastkengän maanviljelystä saadaan 
isonjaon karttaselityksen alkuun liitetystä kertomuksesta, jonka maanmitta-
ri Gutzénin kirjoitti vuonna 1782:

Pellot tapaavat olla tässä kylässä jaettuna siten, että kun toinen 
puoli on kylvetty rukiille ja ohralle, niin toinen puoli lepää. Osa 
pelloista sijaitsee korkeilla mäenkumpareilla, niin että kun suuria 
sadekuuroja sattuu kesällä, huuhtoutuu paras ruokamulta niiltä 
pois. Pellot koostuvat osittain heikosta savimaasta, jossa on savi-
multaa, sekä jokseenkin hyvästä hiekkamaasta. Nämä ovat paik-
kakunnalle armollisesti asetetun verollepanomenetelmän mukaan 
jaettu kolmeen asteeseen, nimittäin heikkoon hiekka-, savi- ja 
suomaahan; joutomaa on merkitty neljänneksi, mukaan lukien 
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valkean lentohiekan ja karkean kuivan harjuhiekan, ynnä räme-
maa viidenneksi asteeksi. Asukkailla on peltoja muuten huomat-
tavasti, mutta vielä osa kärsii siitä, ettei niiden ympärille ole tehty 
tarpeellisia ojia. Halla vaivaa tätäkin kylää, jopa muita pitäjän 
yläosien kyliä enemmän, sillä joki on matala ja monia lähteik-
köisiä puroja, rämeitä ja karhunsammaleen vallitsemia soita on 
kaikkialla peltojen ympärillä; mutta kaikkein eniten kärsivät (hal-
lasta) talo no 13 Turunen (Koistila) ja uudistila Sainila. Ylämaan 
pellot kärsivät paljon lievästäkin kuivuudesta, jolloin savipellot 
tulevat kovaksi kuin kallio, niin että sato sen vuoksi epäonnistuu. 
682

Peltojen kasvuvoima perustui pääasiassa navettasontaan, mutta myös 
kesannolla viljellyt palkokasvit lisäsivät maan voimaa. Vuoroviljelyssä ol-
lut pelto lannoitettiin aina ennen ohran kylvöä. Perinteisesti lanta oli vie-
ty pelloille jo syksyllä, joten osa ravinteista ehti haihtua talven aikana tai 
huuhtoutui viimeistään kevättulvien aikana pois. Tähänkin seikkaan viran-
omaiset huomasivat puuttua ja kruununvouti ohjeisti talonpoikia lannan ke-
vätlevitykseen. Peltojen lannoitukseen käytettiin ainoastaan lehmän ja lam-
paan lantaa, joka ajettiin Tavastkengällä pellolle sellaisenaan. Muualla sitä 
yleisesti jatkettiin turpeella tai havuilla. Hevosen lanta kelpasi vain pienillä 
kasvimailla.683

Peltojen ojittaminen oli vielä 1700-luvulla harvinaista. Sen sijaan ta-
lonpojat yrittivät valita peltojen paikat niin, että vesi poistui niiltä itsekseen. 
Tavastkengälläkin pellot olivat yleensä etelään viettävällä rinteellä, joten 
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ylimääräinen vesi valui niiltä pois luonnostaan. Ojien yleistymistä yritet-
tiin edistää lailla ja asetuksilla 1600-luvun lopulta lähtien, jolloin määrättiin 
pellot ojitettaviksi kyynärän (n. 60 cm) syvyisillä avo-ojilla. Määräyksistä 
huolimatta pelto-ojat eivät juuri yleistyneet, vaikka esimerkiksi soita oji-
tettiin vilkkaasti jo 1600-luvulta lähtien. Vanhoilliset maanviljelijät eivät 
yksinkertaisesti katsoneet ojittamista tarpeelliseksi. Seuraavan kerran ojit-
tamisen puututtiin isonjaon aikana, jolloin maanmittarit tekivät jokaiselle 
pellolle oman ojitussuunnitelman.684

Isojaon verollepanolaskelmista saadaan erittäin tarkkoja tietoja Ta-
vastkengän tilojen pelloista, niityistä sekä laidunmaista, jotka mitattiin nyt 
perusteellisemmin kuin koskaan aiemmin. Uutta oli, että myös niittyjen ja 
laidunmaiden pinta-alat mitattiin ja kirjattiin peltojen tavoin tynnyrin- ja ka-
panaloina. Kylän metsät olivat edelleen jakamatta eikä tilakohtaisia metsiä 
vielä ollut, vaan ne olivat kaikkien kyläläisten yhteiskäytössä. Seuraavassa 
taulukossa on lueteltu tilojen maaomistukset isojakoasiakirjojen perusteel-
la. Mittayksiköt on muutettu tynnyrin- ja kapanaloista hehtaareiksi.

Tavastkengän tilojen pellot, niityt ja hakamaat vuoden 1782 verollepanon 
mukaan.685

Nro
Nimi

Peltoa 
hehtaaria

Niittyä
hehtaaria

Hakamaata
hehtaaria

Yhteensä
hehtaaria

1. Hyvönen 4,9 62,9 - 67,9

2. Pellikka 6,0 65,5 2,5 74,0

3. Laakko Tervola 4,3 92,7 - 96,9

4. Turunen Heiskala 4,8 50,9 1,5 57,2

4a. Turunen Sadinsaari 3,1 38,6 1,7 43,4

5. Makkonen 4,2 42,4 1,9 48,6

6. Moisala 4,2 48,3 1,9 54,5

7. Laakko Alatalo 5,3 90,9 18,3 114,5

8. Turunen Leiviskä 5,8 73,7 9,5 89,0

9. Leiviskä Autiomäki 3,9 43,1 - 46,9

10. Pieni Hyvönen 2,7 44,1 7,9 54,7

11. Mulkua Niirala 5,5 114,6 2,5 122,5

12. Mulkua Sipo 3,5 80,9 7,9 92,4

13. Turunen Koistila 3,3 51,5 1,0 55,9

14. Mulkua Rahikkala 2,2 64,1 3,4 69,7

15. Laakkonen 2,7 38,1 - 40,8

16. Kärkkäinen 2,3 82,50 1,5 86,3

17. Juutistenaho 2,6 36,43 0,3 39,3

18. Aho 2,1 35,9 0,3 38,5

19. Ojapelto 3,6 43,8 2,9 50,3

20. Kurkela 3,4 41,8 - 45,2

21. Sainila 2,6 15,6 0,6 18,8

22. Myllykangas (Ruottala) 2,4 36,5 0,9 39,8

23. Mankolanaho 2,7 97,8 2,5 102,9

24. Keihäskoski 2,3 30,9 0,7 33,9

25. Myllyniemi 2,2 26,9 4,9 34,1

Yhteensä 92,7 1450,6 74,9 1618,2
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Koko kylän yhteenlaskettu peltoala oli kymmenen kertaa suurempi 
kuin vuonna 1732‒34, jolloin tilojen maat mitattiin ruotujakoa varten. Pel-
toa oli raivattu koko kylässä lisää yhteensä 83 hehtaaria. Vuosisadan puoli-
välin jälkeen perustettujen uudistilojen osuus kasvusta oli reilu neljäsosa eli 
21 hehtaaria. Suurin osa uudispelloista oli raivattu vanhoilla tiloilla, joiden 
osuus kasvusta oli noin 75 % eli runsaat 62 hehtaaria. Vanhoja tiloja oli tosin 
kaksi kertaa enemmän kuin uudistiloja, mutta myös niiden keskimääräinen 
kasvu oli nopeampaa, noin 3,7 hehtaaria tilaa kohti. Uudistiloilla vastaava 
luku oli 2,7 hehtaaria. Ero johtui pääasiassa siitä, että vanhoilla tiloilla oli 
käytettävissä enemmän työvoimaa kuin nuorien pienperheiden asuttamilla 
uudistiloilla. Kylän suurimmat peltoalat löytyivät nyt Pellikan tilalla, jolla 
niitä oli yli kuusi hehtaaria. Lähelle kuutta hehtaaria pääsi myös Turunen 
Leiviskä, mutta seuraavana tulleet Mulkua Niirala ja Laakko Alatalo jäivät 
jo selvästi sen alapuolelle. Muut tilat jäivät alle viiden hehtaarin. Toisaal-
ta jopa nuorimmilla uudistiloilla oli peltoa vähintään 2 hehtaaria, mikä oli 
enemmän kuin millään yksittäisellä tilalla oli ollut 50 vuotta aiemmin.

Siikajokilaakson latvaosissa opittiin 1800-luvun alussa käyttämään 
perinteistä viljelytapaa kehittyneempää kolmivuoroviljely. Siinä pellot jaet-
tiin kolmeen lohkoon, jossa yksi oli kesantona, toisessa viljeltiin syysviljaa 
eli ruista ja kolmannessa kevätviljaa, joka oli yleensä ohraa. Kolmivuoro-
viljelyllä oli monia etuja edeltäviin viljelymenetelmiin nähden. Tärkeintä 
oli, että kesannon määrä väheni puolesta peltoalasta kolmasosaan. Samalla 
kuitenkin lannoituksen määrä jouduttiin lisäämään, sillä samassa lohkossa 
täytyi kasvattaa viljaa kahtena peräkkäisenä vuonna. Lisäksi peltoja täytyi 
muokata sekä syksyisin että keväisin, joten peltotöihin kului entistä enem-
män työpäiviä.686

Lannantarpeen lisääntyminen ei ollut kylällä ongelmana, sillä karjaa 
oli aina ollut pieneen peltoalaan nähden riittävästi. Myöskään maataloustöi-
den lisääntymisestä ei juuri ollut haittaa, sillä väki oli lisääntynyt ja tervan-
polton kiireisimmät työajat ajoittuivat keskitalvelle ja keskikesälle touko- ja 
heinätöiden väliin. Lisäksi tervan merkitys väheni jatkuvasti, joten maanvil-
jelyyn käytettävissä oleva aika lisääntyi kesälläkin.687

Vielä 1800-luvun alkupuoliskolla tilojen kasvinviljely oli hyvin yk-
sipuolista. Ohra oli edelleen valtavilja, jota viljeltiin yleensä kaksi kertaa 
ruista enemmän. Muiden viljalajien kasvattaminen oli hyvin harvinaista. 
Kauraa oli tosin kokeiltu jo 1600-luvulla, mutta sen viljely ei yleistynyt 
ennen 1840-lukua. Senkin jälkeen määrät olivat vain kymmenesosia ohran 
viljelyalasta ja sato käytettiin karjanrehuksi. Vehnän viljelystä ei ole varmo-
ja tietoja ennen 1840-lukua, mutta isojakokartoissa yksi Laakon eli Tervo-
lan pelloista on nimeltään Wechnäpelto. Tästä päätellen vehnän viljelyä on 
yritetty Tavastkengälläkin jo 1700-luvulla.688

Perunan läpimurto tapahtui Suomessa vasta 1800-luvun alussa, sillä 
kansan mielipiteet tätä uutta viljelykasvia kohtaa olivat hyvin epäileviä. 
Ensimmäisen kerran perunaa oli tuotu Suomeen viljeltäväksi jo 1720-lu-
vulla ja Oulun seudullekin 1740-luvulla. Maaseudulle peruna levisi etenkin 
Pommerin sodasta palanneiden ruotusotilaiden mukana 1760-luvulla. Vi-
ranomaisetkin yrittävät aktiivisesti puhua perunan puolesta, kun huomattiin 
sen kestävän hallaa huomattavasti viljaa paremmin. Siikajoen latvoilla pe-
runa tuli laajempaan käyttöön vuodesta 1803 lähtien, kun Suomen talous-
seura jakoi sitä Pulkkilan ja Piippolan seurakuntien köyhille. Ensimmäise-
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nä peruna näyttää kuitenkin yleistyneen rikkaimmissa taloissa, sillä vuonna 
1826 kerätyssä tilastossa sitä viljeltiin Tavastkengällä vain Isolla ja Pienellä 
Hyvösellä, jotka kumpikin saivat satoa yhden tynnyrin (n. 165 litraa), sekä 
Pellikalla ja Heiskalassa, joiden molempien perunasato oli 3 tynnyriä (n. 
495 litraa). Tämän jälkeen peruna yleistyi vähitellen ja viimeistään 1850-lu-
vulla sitä alkoi löytyä Siikajoen latvakylien pienimmistäkin mökeistä. Tämä 
olikin hyvä, sillä ilman perunaa olisivat 1860-luvun nälkävuodet saattaneen 
aiheuttaa vielä suurempaa tuhoa.689
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Kotieläimet

Vanhimmat tarkat tiedot tilojen omistamista kotieläimistä ovat 1600-luvun 
alusta, mutta tämän jälkeen tiedoissa on pitkä katkos. Satunnaisia tietoja 
eläimistä löytyy esimerkiksi perukirjoista, mutta seuraavat kattavat luettelot 
ovat vasta vuoden 1794 ja 1797 maantarkastusluettelosta. Nämä tiedot on 
koottu seuraavaan taulukkoon.

Tavastkengän kotieläimet vuonna 1787, 1798 ja 1810.690

Hevosia Lehmiä Lampaita

No Tilan nimi 1787 1787 1810 1787 1798 1810 1787  1798 1810

1. Hyvönen 3 3 2 10 13 14 9 20 12

2. Pellikka 3 3 2 15 13 12 16 15 5

3. Laakko Tervola 2 3 2 9 10 8 12 15 10

4. Turunen Heiskala 2 3 2 10 14 7 8 15 7

4c Sadinsaari 1 2 2 5 4 5 6 6 6

4c Eksylä - - 2 - - 4 - - 4

5. Makkonen 1 3 2 8 14 8 10 30 10

6. Moisala 2 3 2 6 8 8 6 15 6

7. Laakko Alatalo 2 3 1 15 14 6 13 16 6

8. Turunen Leiviskä 2 4 2 12 16 8 10 20 7

9. Autiomäki 2 2 2 8 12 10 9 20 8

10. Pieni Hyvönen 2 3 2 7 11 8 6 15 9

11. Mulkua Niirala 2 2 2 10 10 12 14 10 10

12. Mulkua Sipo 2 3 2 10 9 10 6 15 5

13. Turunen Koistila 1 3 1 5 9 5 6 14 3

14. Mulkua Rahikkala 2 2 2 6 7 5 5 15 5

15. Laakkonen 1 1 1 3 5 2 4 14 1

16. Kärkkäinen 2 2 2 6 7 5 5 8 6

17. Juutistenaho 1 3 1 5 10 3 10 30 2

18. Aho 1 1 6 3 4 2

19. Mylly 1 1 5 4 8 6

20. Kurkela 2 2 2 5 7 8 7 14 7

21. Myllykangas 1 1 1 2 4 4 4 2 3

22. Ojapelto 3 3 2 7 12 8 14 15 15

23. Mankolanaho 1 2 5 3 8 4

24. Pinoniemi 1 1 1 2 3 2 3 6 2

25. Tervakangas 1 1 2 1 1 2 5 0

26 Sainila 1 1 1 3 3 3 4 6 2

27. Keihäskoski 1 1 1 2 2 4 2 5 3

28. Parkkila 1 - 2 3 - 4 7 -

29. Koivukangas 1 1 1 2 5 2 3 9 3

30. Rivinoja 1 1 1 2 4 3

31. Multarinne - 1 0 - 4 4 - 9 4

32. Petäjäkulju - - 1 - - 1 - - 0

33. Pitkäkoski - - 0 - - 2 - - 3

34. Nygård - - 1 - - 2 - - 0

 Yhteensä 48 60 51 189 235 193 214 379 179

Muutosprosentti - 25 –15 - 24 –18 - 77 –53 
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Verrattuna 1600-luvun alun tilanteeseen tilojen karjaluku oli 1700-lu-
vun loppuun mennessä kasvanut moninkertaiseksi. Enemmistöllä tiloista 
lehmiä oli silti vähemmän kuin kymmenen, eikä yhdelläkään tilalla päästy 
yli 20 lehmän lukuihin. Pääluvultaan suurimpia karjatiloja olivat Pellikka 
ja Turunen Leiviskä. Hevosia tiloilla oli yleensä yhdestä kahteen ja vain 
suurimmilla oli varaa tai tarvetta kolmen hevosen pitämiseen. Lampaita pi-
dettiin jonkin verran enemmän kuin lehmiä, mutta ero ei ollut enää yhtä 
suuri kuin 1600-luvulla.

Kun verrataan näiden kolmen vuoden lukuja, havaitaan selvä muutos. 
Tavastkengällä karjamäärät kasvoivat merkittävästi vuosisadan loppupuo-
lella. Suhteellinen kasvu oli todella nopeaa, useita kymmeniä prosentteja 
kymmenen vuoden aikana. Tämä saattoi viitata perustavampaan muutok-
seen elinkeinoissa. Syynä saattoi olla isojako, etenkin sen metsien jakamis-
ta koskevat pykälät, jotka kielsivät tervanpolton mittaustoimitusten ollessa 
kesken. Ehkä juuri tämä katkos pakotti tervasta riippuvaiset Tavastkengän 
tilat etsimään parempaa turvaa maataloudesta. Kehitys oli vasta aluillaan, 
mutta ensimmäiset askeleet kohti elinkeinojen suurta murrosta olivat jo 
nähtävillä. Sen sijaan 1800-luvun alkuvuosina karjatalous näyttäisi voi-
makkaasti taantuneen, sillä lehmien sekä hevosten ja lampaiden lukumäärä 
romahti lähes yhtä rajusti kuin se oli noussut edellisinä vuosikymmeninä. 
Syynä olivat todennäköisesti juuri koetut sotavuodet 1808–1809 ja niiden 
aikaiset armeijoiden pakko-otot.

Myllyt

Myllyt kuuluivat 1700- ja 1800-luvulla kiinteästi maatilojen rakennuskan-
taan, joten niitä ei verotettu erikseen. Tämän vuoksi niiden määrästä, omis-
tuksista ja sijainnista on vaikea saada tietoa. Isojakokarttoihin myllyt kui-
tenkin merkittiin, samoin kuin niiden omistussuhteet. Karttojen perusteella 
kylässä oli vuonna 1780 useita myllyjä, jotka olivat tyypillisesti useamman 
tilan yhteisomistuksessa. Tavastkengän taloista Heiskala, Sadinsaari, Turu-
nen Leiviskä ja Ojapelto omistivat yhteisen myllyn Siikajoen Leiviskänkos-
kessa.  Pellikan kahdella talolla oli yhteinen mylly Törmäsjoen Myllykos-
kessa. Makkolalla ja Moisalalla oli oma myllynsä Törmäsjoessa Pellikan 
myllyn yläpuolella. Pienellä Hyvösellä oli yksityinen mylly talon kohdal-
la Siikajoessa. Pyhännänjoessa nykyisen Purolan talon kohdalla oli mylly 
kahdella Pyhännän talolla, Leiviskällä ja Pyhännöllä eli Piipolla.691

Seuraavat tarkemmat tiedot Tavastkengän myllyistä saadaan 1820-lu-
vulla kerätyistä ns. Zakrevskin tilastoista. Tilastojen mukaan kylässä oli yh-
teensä 19 myllyä, joista 18 oli vesimyllyjä ja vain yksi tuulimylly. Myllyjä 
löytyi seuraavilta tiloilta:

Tavastkengän myllyt vuonna 1823.692

No Nimi Vesimylly Tuulimylly

1. Iso Hyvönen Heikki Heikinpoika 1 -

2. Pellikka Heikki Yrjönpoika 1 - 

3. Laakko Tervola Antti Pekanpoika 1 - 

4. Turunen Heiskala Johannes Heikinpoika 1 - 
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5. Makkonen Pekka Paavonpoika 1 - 

7. Laakko Alatalo Tapani Tapaninpoika 1 - 

9. Leiviskä Autiomäki Lauri Johanneksenpoika 1 - 

10. Pieni Hyvönen Paavo Heikinpoika 1 - 

11. Mulkua Niirala Sameli Niilonpoika 1 - 

12. Mulkua Sipo Joonas Sipinpoika 1 - 

13. Turunen Koistila Mikko Laurinpoika 1 - 

14. Mulkua Rahikkala Niirala Antti Antinpoika 1 - 

15. Laakkonen Aappo Sipinpoika 1 - 

19. Mylly Leski Kaisa 1 - 

20. Kurkela Heikki - 1

21. Myllykangas Niilo 1 - 

22. Ojapelto Samuli Matinpoika 1 - 

29. Koivukangas Heikki Heikinpoika 1 - 

Yhteensä 18 1

Edellisiin tietoihin verrattuna myllyjä oli tullut huomattavasti lisää, 
mutta luultavasti niiden lukumäärä oli pienempi kuin tilasto antaa ymmär-
tää. Ilmeisesti yhteisomistuksessa olleet myllyt merkittiin erikseen jokaisen 
osakkaan kohdalle. Uusi mylly oli Laakko Tervolan ja Myllyniemen myl-
lyt yhteinen mylly Törmäsjoessa. Yhteensä Myllykoskessa oli nyt kolme 
vesimyllyä. Pyhännänjoessa uusi mylly oli rakennettu Koivulan kohdalla 
Saarikoskeen ja mahdollisesti myös Selkälän kohdalla Selkälänkoskeen. 
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Koistilan mylly oli Siikajoessa Myllyniemessä. Juutisten seudun ensim-
mäinen mylly on ollut Laakkosen eli Rikkolan maalla Juutispurossa, joka 
saa alkunsa Koiralammesta ja laskee Eteläjokeen. Myllyn paikka on ollut 
Laakkosen talosta noin 1,1 kilometriä luoteeseen. Paikan lähellä on vielä 
nykyisin Myllyneva.693

Näiden myllyjen lisäksi Törmäsjokeen Törmälän kohdalle, toiselle 
puolen jokea, rakennettiin Pinoniemen mylly joskus 1800-luvun lopulla. Se 
oli yhteisomistuksessa Pinoniemen ja Jokelan taloilla. Kerrotaan, että Jo-
kelan isäntä eli Jokelainen oli kuitenkin halunnut lopettaa yhteistyön ja oli 
sanonut humalapäissään Pinoniemen isännälle: ”Ota tämä tai jätä tämä tai 
minä otan yheksän riskeintä miestä ja revin sen pois”. Pinoniemen Heikki 
olikin ostanut pois Jokelan osuuden myllystä. Mylly tuhoutui jo yli sata 
vuotta sitten, kun myllyn pato murtui ja vesi vei myllyn mennessään. Tör-
mälänkoskessa on vieläkin myllyn kohdalla nähtävillä toinen uoma, jota 
pitkin vesi on virrannut myllyn rattaisiin.694

Ruuan riittävyys

Ihmisten ruokavalio muuttui 1700-luvun luvun kuluessa entistä viljapainot-
teisemmaksi, vaikka uusia ruoka-aineitakin, kuten peruna, alkoi vähitellen 
tulla saataville. Koska ruoka perustui viljaan, oli ruis- ja ohrasadon onnis-
tuminen elintärkeää ihmisten selviytymiselle. Jos käytettävissä olisi edel-
leen vanhojen kymmenysluetteloiden kaltaisia lähteitä, voitaisiin paremmin 
arvioida, riittikö Tavastkengällä ruoka vai ei. Valitettavasti kymmenyksiä 
alettiin 1730-luvulta lähtien periä joka vuosi saman verran satomääräs-
tä riippumatta, joten viljasadon kehityksestä ei ole tietoja suurelta osalta 
1700-lukua.695

Ensimmäiset tarkemmat tiedot Tavastkengän viljasadosta ovat vuo-
silta 1824 ja 1826, joista jälkimmäisen perusteella olen yrittänyt arvioida 
ravinnon riittävyyttä kylässä. Seuraavan taulukon kahteen ensimmäiseen 
sarakkeeseen on merkitty tilakohtaiset sadot vuonna 1826. Kolmannessa sa-
rakkeessa sadosta on vähennetty syys- ja kevätkylvöön käytetty vilja, joka 
ilmoitetaan samassa tilastossa. Neljänteen sarakkeeseen olen merkinnyt ti-
lakohtaisen viljantarpeen, joka on laskettu vuoden 1825 henkikirjan lukujen 
perusteella. Laskelma perustuu arvioon, jonka mukaan ihmisen vuotuinen 
viljantarve oli 120 kg aikuiselle ja lapselle suunnilleen puolet tästä. Tyn-
nyreinä vastaavat määrät olisivat aikuiselle noin 1,2 tynnyriä ja lapselle 
0,6 tynnyriä viljaa vuodessa.696 Viimeisessä sarakkeessa on laskettu käy-
tettävissä olevan viljan suhde viljan tarpeeseen. Jos luku oli 1,0‒1,9, tilan 
viljatilanne oli suunnilleen tasapainossa, mutta verojen vaikutus oli vielä 
tuntuva, eikä sadossa kärsinyt juuri olla vaihtelua. Jos luku on alle yhden 
(esimerkiksi 0,6) ei vilja riittänyt omiin tarpeisiin vaan sitä oli hankittava 
lisää muualta. Yli kahden menevät luvut merkitsivät selvää ylijäämää, joka 
voitiin varastoida tai myydä.
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Tavastkengän tilojen viljasato ja viljantarve tynnyreinä sekä niiden suhde 
vuonna 1826697

Tilan ja isännän nimi Ruista Ohraa
Käytettävissä 

ravinnoksi
Tarve Suhde

1. Iso Hyvönen 12 15 19 16 1,2
2. Pellikka 30 35 53 10 5,5
3. Laakko Tervola 15 20 28 10 2,7
4. Turunen Heiskala 15 14 22 8 2,6

Turunen Eksylä 10 11 16 5 3,0

Turunen Sadinsaari 15 12 21 8 2,7
5. Makkonen 20 25 38 19 2,0
6. Moisala 10 8 14 14 0,9
7. Laakko Alatalo 20 25 34 17 2,0
8. Turunen Leiviskä 8 12 16 6 2,6

Turunen Ylitalo 10 12 18 8 2,2
9. Leiviskä Autiomäki 15 16 25 10 2,6
10. Pieni Hyvönen 10 12 15 17 0,9
11. Mulkua Niirala 30 40 58 18 3,2
12. Mulkua Sipo 20 20 31 16 2,0
13. Turunen Koistila 5 10 11 5 2,0
14. Mulkua Rahikkala 10 12 16 12 1,3
15. Laakkonen 6 7 10 5 1,9
16. Kärkkäinen 6 10 12 12 1,0
17. Juutistenaho 7 8 11 8 1,4
18. Aho 6 9 11 4 2,5
19. Mylly 5 10 11 7 1,6
20. Kurkel 10 12 16 8 2,1
21. Myllykangas 10 12 18 11 1,6
22. Ojapelto 12 15 21 10 2,1
23. Mankolanaho 2 3 4 6 0,6
24. Pinoniemi 3 4 5 6 0,8
25. Tervakangas 2 4 4 4 1,0
26. Sainila 4 10 11 5 2,3
27. Keihäskoski 8 10 12 7 1,7
28. Parkkila 3 5 6 5 1,0
29. Koivukangas 5 6 8 4 1,9
30. Rivinoja 3 1 1 8 0,1
31. Multarinne 5 7 9 5 1,7

32. Petäjäkulju (autio) - - - - -
33. Pitkäkoski 2 3 4 5 0,7

34. Nygård (autio) - - - - -
35. Koskenkangas 2 3 5 5 1,0

Yhteensä tynnyreinä 356 438 603 323 1,8

Vuoden 1825 henkikirjan mukaan Tavastkengällä asui 200 aikuista 
ja 138 lasta, joten koko kylän vuotuinen viljantarve oli noin 323 tynnyriä. 
Kun vuoden 1826 sadosta vähennettiin seuraavan vuoden kylvöön varattu 
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määrä, jäi koko kylällä käytettäväksi 603 tynnyriä viljaa eli lähes kaksin 
kertaa enemmän kuin olisi tarvittu.  Toki myös verottaja otti osansa, mutta 
siitä huolimatta vilja näyttäisi riittäneen melko hyvin.  Tilakohtaisesti vil-
jatilanne vaihteli suuresti. Kuudessa talossa sadon ja viljantarpeen suhde 
jäi alle yhden. Ne olivat tyypillisesti nuoria uudistiloja, joiden viljelykset 
olivat vielä pienet, mutta lapsia niihin oli jo ehtinyt syntyä paljon. Joukossa 
on myös pari vanhaa tilaa, Pieni Hyvönen ja Moisala. Juuri ja juuri oma-
varaisia taloja oli kahdeksan. Peräti 15 talossa suhdeluku oli yli kahden, 
Pellikalla jopa yli viiden, joten niissä viljaa saatiin reilusti yli oman tarpeen, 
muutamissa ehkä myydäkin asti. 

Koska edelliset tiedot ovat vain yhdeltä vuodelta, pitää lukuihin suh-
tautua varauksella. Vuoden 1826 pitäisi kuitenkin kuvata melko hyvin nor-
maalivuoden tilannetta. Edellinen, vuoden 1823 tilasto antaa paljon hei-
komman kuvan Tavastkengän viljatilanteesta. Silloin koko kylän sadosta jäi 
käytettäväksi vain noin 381 tynnyriä eli kolmannes vähemmän kuin vuonna 
1826. Ruuan tarve oli kuitenkin suunnilleen yhtä suuri, joten viljaa riitti 
vain hädin tuskin koko kylälle. Silloin peräti 19 tilaa 32:sta eli 60 % tiloista 
sai viljaa vähemmän kuin olisi tarvinnut, ja vastaavasti vain kahdeksan tilaa 
sai viljaa yli oman tarpeen. Kyse ei ollut normaalivuodesta, sillä vuonna 
1821 koettu täydellinen kato, jonka jäljiltä tiloilla ei vielä ollut riittävästi 
siemenviljaa käytettävissä.698

Saadut luvut ovat melko hyvin suhteessa 1830-luvulta peräisin oleviin 
tietoihin, joiden mukaan Piippolan seurakunnan alueella keskimäärin 10 % 
väestöstä joutui hyvinäkin vuosina turvautumaan hätäravintoon, kuten pet-
tuun ja olkileipään.699 Tavastkengällä osuus on saattanut olla korkeampikin. 
Naapuriapua ei näissä luvuissa tietenkään voida ottaa huomioon, mutta sitä 
lienee harjoitettu melko paljon, koska suurin osa kylän asukkaista oli jolla-
kin tavoin myös sukua keskenään. 

Metsän ja veden viljalla, riistalla ja kalalla, oli epäilemättä suuri mer-
kitys ihmisten selviytymiselle täällä karulla vedenjakajaseudulla. Niiden 
merkitys korostui varsinkin katovuosina, mutta molempia ravinnonlähteitä 
käytettiin varmasti jatkuvasti. Vaikka metsästyksen ja kalastuksen merkitys 
olikin suuri paikallisille ihmisille, ei niillä ollut juurikaan taloudellista mer-
kitystä kruunulle. Siksi näistä elinkeinoista on säilynyt melko vähän tietoja 
asiakirjoissa.

Kalastuksesta annetaan melko tarkka selostus isonjaon verollepano- ja 
karttaselityksissä vuodelta 1783. Tavastkengän osalta kerrotaan, ettei ky-
lässä ole kalavesiä pieniä lampia järviä lukuun ottamatta, mutta Tervolan, 
Heiskalan ja Laakko Alatalon asukkaat kävivät kalassa Pyhännänjärvellä. 
Makkosen asukkaat kalastivat yksin Oulaisella, mutta saaliit olivat pieniä. 
Metsästyksestä on jäänyt asiakirjoihin vähemmän merkintöjä kuin kalas-
tuksesta. Vuoden 1734 ruotukatselmuksesta Tavastkengän asukkaiden ker-
rotaan pitävän metsässä eläinpyydyksiä. Lähteessä ei kuitenkaan kerrota, 
oliko kyse pyyntikuopista vai muunlaisista ansoista.700 Isojakoasiakirjoissa 
eläinpyydyksiä ei enää mainittu, joten niiden käyttö oli luultavasti loppu-
nut. Paikannimissä tietoja pyydyksistä on säilynyt. Niihin viittaavat muun 
muassa hangas- ja loukku-nimet. Hangaskankaalla on todennäköisesti ollut 
hirven tai peurojen pyyntiin tarkoitettu hangas. Se on pyyntikuoppa, jonne 
eläin ohjattiin kahden pyyntiaidan avulla. Aidat olivat aluksi kaukana toisis-
taan, niin etteivät eläimet nähneet niitä, mutta ne lähenivät toisiin kuoppaa 



Kasvun vuosisadat (1721‒1860)    199

kohti edetessä ja ohjasivat eläimen kuoppaan. Kuopan pohjalla saattoi olla 
teräviä seipäitä varmistamassa kiinnijäämistä. Tämä metsästystapa on jää-
nyt pois käytöstä Pyhännällä jo kauan aikaa sitten, koska edes hangas-sanan 
merkitystä ei täällä enää 1900-luvun alussa muistettu.701

Peurojen pyynnistä on säilynyt vain vähän perimätietoa. Kerrotaan 
kuitenkin, että Perukan Kiimakaarron luona peuroja olisi joskus ollut to-
della paljon. Niitä oli metsästetty paksulumisina talvina niin paljon, ettö ne 
hävisivät sukupuuttoon. Viimeksi peuroja on perimätiedon mukaan metsäs-
tetty Naamanganjärven luona kylän itälaidalla.702 Hirvien metsästyksestä ei 
ole tietoa sen enempää, mutta voidaan sanoa, että niitä varmasti pyydettiin. 
Paikannimissä hirvi mainitaan usein. Pahkapuron lähellä olevien Kiima-
kukkuloiden epäillään saaneen nimensä hirvien kiimassa kuopimista kuo-
pista, joita voi löytää sieltä vielä nykyisinkin.703

Tässä yhteydessä on hyvä mainita petoeläinten aiheuttamista vahin-
goista. Siikajoen syyskäräjillä käsiteltiin vuonna 1785 tapaus, jossa Autio-
mäen isäntä Matti Leiviskä haki korvausta karhun repimistä ja syömistä 
lehmistä. Pekka Makkosen, Aapeli Pellikan ja Olli Myllykankaan allekir-
joittaman todistuksen mukaan karhu oli vuonna 1780 tappanut Leiviskältä 
kaksi lypsävää ja yhden hiehon, vuonna 1784 yhden hiehon ja vuonna 1785 
vielä kaksi lypsävää eli yhteensä kuusi lehmää. Näiden yhteisarvoksi arvi-
oitiin 26 taaleria.704

Edellisiin vuosisatoihin verrattuna Tavastkengän asukkaiden ruokati-
lanne parani 1800-luvulla huomattavasti, mikä näkyi väkiluvun voimak-
kaana kasvuna varsinkin vuosisadan loppua kohti tultaessa. Katovuosia ja 
nälkää koettiin edelleen, mutta aiempaa harvemmin, ja niiden aiheuttamat 
tuhot jäivät entistä pienemmiksi. Yltäkylläisyydessä ei kuitenkaan eletty, 
vaan monia vaivoja koettiin tämänkin vuosisadan aikana.

Tervatalous

Kultakausi

Tervanpoltto pysyi Tavastkengällä maatalouden elintärkeänä sivuelinkei-
nona vielä koko 1700-luvun ajan. Se oli taantunut voimakkaasti 1600- ja 
1700-luvun vaihteen kriisivuosien aikana, koska vienti ei ollut vetänyt ja 
tarvittava työvoimakin oli huvennut kovin vähiin. Isonvihan jälkeen tervan-
polton elpyminen kesti parikymmentä vuotta ja kriisiä edeltävälle tasolle 
päästiin ehkä vasta 1740-luvulla. Pohjanmaan tuottajien näkökulmasta ter-
vakaupan mahdollisuudet olivat tuolloin parantuneet huomattavasti edel-
lisestä vuosisadasta, koska Viipurin menetyksen myötä savolaisten tervaa 
ei enää päässyt markkinoille kilpailemaan pohjalaisen kanssa. Pohjanmaa 
tervalle oli nyt kysyntää. Onkin arvioitu, että 1700-luvun alkupuolelta läh-
tien kaikesta Suomessa poltetusta tervasta noin 95 prosenttia tehtiin Poh-
janmaalla.724

Merkittävä parannus tervan tuottajien asemaan saatiin vuonna 1712, 
kun kauppaa ja hintoja säädelleet tervakomppaniat purettiin. Vuosisadan 
puolivälissä lisääntyvä tervanpoltto kuitenkin aiheutti viranomaisissa huol-
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ta metsien ja erityisesti hyvien rakennuspuiden riittämisestä, minkä vuoksi 
kruunu asetti tervalle entistä tiukempia rajoituksia. Vuodesta 1746 lähtien 
tervanpolttomäärät sidottiin tilan kokoon: jokaista manttaalia kohden sai 
polttaa vuodessa vain 12 tynnyriä tervaa, mikä oli Pohjois-Pohjanmaan 
oloissa mitättömän vähän. Kokomanttaalin tilat olivat harvinaisia, eikä niitä 
ollut Tavastkengällä lainkaan. Kiintiöitä nostettiin vuonna 1752 ja alueet 
jaettiin kahteen luokkaan metsien määrän mukaan. Uudistuksen yhteydessä 
suurimmaksi vuosikiintiöksi tuli Siikajoen metsäisillä latvaseuduilla 30 ja 
pienimmäksi 12 tynnyriä. Koska enemmistö Tavastkengän tiloista oli kool-
taan korkeintaan ¼ manttaalia ja suuri enemmistö sitä pienempiä, joutuivat 
tilat tyytymään 12‒15 tynnyrin vuosituotantoon. Ainoastaan Tavastkengän 
suurin tila, puolen manttaalin Hyvönen, sai halutessaan polttaa 20 tynnyriä 
tervaa. Pieniin kiintiöihin saatiin parannusta tiloja jakamalla, koska jokai-
nen tilanosa sai pitää alkuperäisen manttaalinsa. Suurempi korjaus vanhoi-
hin manttaaleihin saatiin isonjaon ja uuden verollepanon myötä 1780-luvul-
la, kun luvut päivitettiin todellista tilannetta vastaaviksi.725

Tarkkoja tietoja kylä- tai tilakohtaisista tervanpolttomääristä ei ole 
saatavilla 1700-luvun alkupuoliskolta. Ensimmäiset niukat tiedot saadaan 
vasta isojaon verollepanomittausten selityksistä vuosisadan lopulta. Niiden 
mukaan pitkät etäisyydet ja huonot tiet kaupunkeihin rajoittivat Tavastken-
gän tervanpolttoa, vaikka soveliaita metsiä olikin paljon. Sen sijaan terva-
metsien ehtyminen rajoitti elinkeinoa Siikajoelta Rantsilaan ja osin Pulkki-
laan ja Piippolaan ulottuvalla alueella.726 

Edelliseen vuosisataan verrattuna kauppareitit olivat muuttuneet Sii-
kajokilaaksossa merkittävästi, sillä viimeistään 1700-luvun puolivälissä 
latvakylien tärkeimmäksi kauppapaikaksi tuli Raahen sijaan Oulu. Syynä 
muutokseen olivat todennäköisesti kulkuyhteyksien parantuminen, kun Sa-
vontie Savonlinnasta Ouluun saatiin viimein valmiiksi 1780-luvun alussa. 
Raahen osalta muutos voidaan havaita vuosilta 1750‒1816 olevien Sovion 
kauppahuoneen talonpoikien tilikirjojen kautta. Niihin on merkitty kaikki 
Sovioiden kanssa asioineet talonpojat sekä heidän myymänsä ja ostamansa 
tuotteet. Tilikirjoihin ei ole merkitty lainkaan Tavastkengän talollisia, mikä 
osoittaa asiointisuunnan olleen tässä vaiheessa jo Oulussa. Raahessa kulki-
vat lähinnä Siikajoen ala- ja keskijuoksun talonpojat, mutta vuosisadan lop-
pua kohti tultaessa myös muutamat Pulkkilan ja Piippolan isännät.727 Oulun 
porvareiden kanssa käydystä tervakaupasta on säilynyt 1700-luvulta tietoja 
paljon huonommin kuin Raahesta. Käytettävissä on ainoastaan yksi Oulun 
tervahoviin tuodun tavaran päiväkirja, joka kattaa ajanjakson keväästä 1791 
alkusyksyyn 1793. Oheisen taulukon tilakohtaiset tiedot on koottu juuri täs-
tä kirjasta.

Käytännössä tavastkenkästen tervahoviin viemä terva on poltettu kah-
tena kesänä vuosina 1791 ja 1792, joten vuodessa tiloilla on poltettu suun-
nilleen puolet taulukoiden esittämästä tynnyrimääristä. Luvuista nähdään, 
että melkeinpä kaikilla tiloilla poltettiin tervaa jonkin verran. Ainoastaan 
pienimmät uudistilat eivät polttoa harjoittaneet, luultavasti työvoiman puut-
teen vuoksi. Tosin kylässä oli pari isohkoa tilaa, jotka eivät syystä tai toi-
sesta polttaneet kyseisinä vuosina lainkaan tervaa. Suuri osa tuottajista oli 
pieniä. Tavastkengällä vajaa puolet taloista poltti vain 1‒10 tynnyriä tervaa 
vuodessa. Keskisuuria eli 10‒20 tynnyrin tuottajia oli noin viidesosa. To-
dellisia suurtuottajia, yli 20 tynnyriä vuodessa polttaneita suurtuottajia oli 
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Tavastkengällä useampia: Turunen Leiviskä, Leiviskä Autiomäki, Mulkua 
Niirala, Sipo ja Rahikkala sekä Iso Hyvönen. Näiden kuuden talon polttama 
terva vastasi lähes 60 prosenttia koko kylän tuotannosta. Lukujen luotetta-
vuutta arvioitaessa täytyy ottaa huomioon, että tiedot ovat vain muutamalta 
vuodelta. Tuotantomäärät saattoivat vaihdella hyvinkin paljon rahantar-
peen, työvoiman saatavuuden ja muiden syiden mukaan. Nämä vaihtelut 
voivat selittää sen, miksi Alatalon kaltainen vanha kantatila ei näytä harjoit-
taneen tervakauppaa lainkaan.

Kesän aikana poltettua tervaa vietiin kaupunkiin yleensä useammassa 
erässä, vain muutama tynnyri kerrallaan. Poikkeuksen muodostivat kylien 
suurtuottajat, jotka saattoivat viedä Ouluun jopa parikymmentä tynnyriä 
kerrallaan. Tätä varten heillä oli luultavasti tervankuljetukseen tarkoitettuja 
erikoisrekiä, koska aivan tavallisella kulkupelillä tuollainen kuorma ei olisi 
kulkenut. Pääosin Oulussa käytiin talvella joulukuun ja maaliskuun väli-
senä aikana sekä muutamia kertoja kesällä kesäkuusta syyskuun loppuun 
saakka. Kelirikkoaikaan ei Tavastkengän isäntiä Oulussa näkynyt lainkaan. 
Kaupunkimatkat kuljettiin edelleen kahden tai useamman hevosmiehen ryh-
missä, kuten reilu sata vuotta aiemmin. Esimerkiksi 22. tammikuuta 1793 
Tavastkengältä lähti melko iso karavaani, kun tervatynnyreitään kuljettivat 
kuusi kylän isäntää: Heikki Ojapelto, Juho Turunen, Heikki Pellikka, Paavo 
Makkonen, Niilo Myllyniemi ja Heikki Myllykangas. 729

Tavastkengän tilojen tervantuotanto tynnyreinä vuosina 1791‒1792.728

Talon numero ja nimi Hyvää tervaa Paksua tervaa Puolipuhdasta Yht.

1. Iso Hyvönen 39 17 7 63

2. Pellikka 6 13 - 19

3. Laakko Tervola 2 - - 2

4. Turunen Heiskala 3 7 1 11

4. Turunen Sadinsaari 11 - 6 17

5. Makkonen 12 9 - 21

6. Moisala 8 10 4 22

7. Laakko Alatalo - - - -

8. Turunen Leiviskä 14 55 4 73

9. Leiviskä Autiomäki 49 27 - 76

10. Vähä Hyvönen 13 9 2 24

11. Mulkua Niirala 37 13 17 67

12. Mulkua Sipo 28 15 5 48

13. Turunen Koistila 7 8 - 15

14. Mulkua Rahikkala 17 11 16 44

14. Laakkonen 3 7 - 10

15. Kärkkäinen 18 8 2 28

17. Juutistenaho 32 6 4 32

18. Aho - - - -

19. Myllyniemi 3 5 1 8

20. Kurkela 1 2 - 3

21. Myllykangas - - - -

22. Ojapelto 25 5 2 2

23. Mankolanaho - - - -

24. Pinoniemi 1 1 - 2
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25. Tervakangas - 2 - 2

26. Sainila 8 2 - 10

27. Keihäskoski 2 30 - 32

28. Parkkila - - - -

29. Koivukangas - - 2 2

30. Rivinoja - - - -

Yhteensä 339 260 73 631

Irti tervasta 

Viimeinen suuri tervabuumi koettiin Suomessa Yhdysvaltain vapaussodan 
aikana vuosina 1776‒1783. Sen jälkeen muutokset metsänomistuksessa al-
koivat monin paikoin heikentää tuotannon mahdollisuuksia. Vuonna 1802 
Siikajoen pitäjän kirkkoherra Johan Carp arvioi, että tervanpoltto keskit-
tyi jokilaaksossa Pulkkilan ja Piippolan kappeleiden alueelle. Pian tämän 
jälkeen polttomäärät alkoivat luultavasti vähentyä täälläkin, kun isojako 
ja erityisesti siihen kuulunut metsien jakaminen etenivät. Kruunun viran-
omaiset halusivat kieltää polton kokonaan jakotoimitusten ajaksi, mikä sai 
latvakylien talolliset nousemaan suoranaiseen kapinaan oikeuksiensa puo-
lesta. Vastarinta ei kuitenkaan auttanut, vaan metsät jaettiin suunnitelmien 
mukaan. Kun jako saatiin valmiiksi vuoteen 1822 mennessä, sai tervaa polt-
taa enää omalla maallaan, eikä laajoihin kruununmetsiin ollut menemistä.730 
Kunnolla metsien käyttöä voitiin valvoa vasta parikymmentä vuotta myö-
hemmin, kun metsänvartijoiden virat perustettiin. Siihen saakka elinkeino 
lienee jatkunut kokolailla entisellään latvakylien laajoilla saloilla.

Lopulta isojako näyttää vaikuttaneen melko vähän Tavastkengän isän-
tien tervanpolttoon. Jaon myötä tilat saivat melkoisen isot metsäalat, joista 
riitti puuta myös tervaksi poltettavaksi. Lisää puuta saattoi saada kruunun-
metsästäkin, mutta siihen täytyi hakea erikseen lupa. Vielä 1830-luvulla 
Piippolan seurakunnan talonpoikien myyntituloista 50 % tuli metsätuotteis-
ta, etupäässä tervasta. Saman havaitsi metsänhoitaja E.V. Strömberg, joka 
laati vuonna 1862 tutkimuksen Siikajoen pitäjän metsien tilasta. Hänen mu-
kaansa 1830- ja 1840-luvulla Piippolan seurakunnassa elettiin käytännössä 
yksinomaan tervan myynnillä.731

Syy talonpoikien vuosisataiseen tervariippuvuuteen ei ollut heissä it-
sessään, vaan tärkein syy oli kruunun verotuksessa. Verot täytyi maksaa 
joka vuosi, mutta viljasta ja voista saaadut tulot olivat pieniä ja niiden määrä 
vaihteli jatkuvasti. Sen sijaan verot pysyivät vuodesta toiseen melko saman-
suuruisina, joten talonpoika tarvitsi jonkin vakaan tulonlähteen. Terva oli 
sellainen. Tilojen maksamat verot olivat tosin keventyneet huomattavasti 
tuloihin verrattuna 1700-luvun aikana. Vielä 1600-luvulla veroihin kului 
jopa 70 % kaikista myyntituloista, mutta vähitellen niiden osuus painui 
1700-luvun loppua kohti 40‒50 prosentin tasolle. Parannuksesta huolimatta 
verorasitus oli edelleen niin suuri, että terva säilytti asemansa.732

Tervanpolton ja maatalouden hitaan kehityksen yhtälö oli selvä, sillä 
työvoimaa ei ollut riittävästi molempiin. Pelkästään yhden tervatynnyrin 
valmistus vaati kaikkine työvaiheineen 10‒15 miestyöpäivää. Tästä voidaan 
laskea, että kiintiömäärän polttamiseen kului Tavastkengällä tilasta riippuen 
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noin 120‒300 miestyöpäivää eli suurin osa vuodesta. Sopivien tervametsien 
etääntyminen yhä kauemmas korpeen luonnollisesti lisäsi työpäiviä. Suu-
rin osa työvaiheista voitiin kyllä tehdä talvella, jolloin ylimääräistä aikaa 
oli, mutta silti tervahautojen polttaminen vei miehiltä viikon tai kaksi kesän 
parhaasta työajasta. Mutta muuta vaihtoehtoa ei ollut. Verot oli maksettava, 
jos halusi pitää tilan hallinnassaan. Lisäksi useat tilat olivat velkasuhteessa 
kaupunkien porvareihin, jotka vaativat heiltä joka vuosi tervaa myytäväksi. 
Talonpoika ei tervan myynnillä rikastunut, kaupunkien porvarit kylläkin, ja 
samaan aikaan maatalous polki paikallaan.733

Vasta 1800-luvun lopulla alkoivat ajat vihdoin muuttua. Mäntypuun 
hinta kasvoi lisääntyneen kysynnän myötä niin korkeaksi, ettei sen poltta-
minen tervaksi ollut enää taloudellisesti järkevää. Tervanpolton viimeisiin 
vaiheisiin kuului kantojen, juurakoiden ja jätepuiden hyödyntäminen, mutta 
tämä vaihe jäi melko lyhyeksi. Toinen merkittävä muutos oli verotuksen 
keventyminen 1850-luvulta lähtien, jolloin talonpojat alkoivat vähitellen 
vaurastua ja päästä irti velkakierteestä. Samalla voimavaroja alkoi riittää 
enemmän maatalouden ja karjankasvatuksen kehittämiseen. Talouden pai-
nopiste siirtyi yhä enemmän maataloustuotteisiin, etenkin voihin. Suurimit-
tainen tervatalous väistyi vähitellen 1900-luvun alkuun mennessä ja talon-
pojat pääsivät vihdoin irti tervasta.734

Tervakauden jäänteitä

Vaikka ammattimainen tervanpoltto päättyi 1800-luvulla, niin vielä seuraa-
vallakin vuosisadalla tervaa poltettiin melko runsaasti talojen omiin tarpei-
siin. Kotitarvehaudat sijaitsivat melko lähellä pihapiiriä, usein aivan talojen 
peltojen laidalla.735 Tervaa poltettiin vanhojen perinteiden mukaan pitkäl-
le 1900-luvun puolelle, joten polttamisesta on jäänyt myös perimätietoa. 
Muistitiedon mukaan normaalikokoisesta haudasta saatiin viisi noin 120 
litran tynnyriä tervaa. Haudan tekoa ja polttoa on juutislainen Yrjö Mylly-
niemi (s. 1904) muistellut näin: 

Tervakset lavottiin pystyyn ja keskelle pantiin keppi. Aena tark-
kaan mitattiin, että lavoksesta tuli pyörijä. Puijen päälle pantiin 
havut ja sammal ja päällimmäiseksi multa, ja reunat jätetiin aoki. 
Sitte kun tervakset oli pistetty tulleen, peitettiin reonat rahkakun-
tilla ja annettiin pallaa. Ku yötä vaste sytytettiin, nii ylihuomen 
aamuna tuli tervaa.736

Tervanpolton viimeisinä vuosikymmeninä hyvät tervametsät olivat 
loitontuneet jo kauas kylästä, syvänmaalle. Koska tervan polttaminen oli 
monen päivän, jopa viikkojen urakka, täytyi kauempana sijaitsevien hauto-
jen luona olla pieni savupirtti, jossa miehet asuivat polton ajan. Tavastken-
gän taloilla on ollut yksi tällainen hautapirtti ainakin Salmijärven rannalla. 
Toinen on ollut Kolosaaressa, nykyiseltä Kajaanintieltä Visurinmökille me-
nevän polun varressa. Myös Rimminnevan Rimminkankaalla on ollut kaksi 
tervahautaa ja hautapirtti.737

Vuosisatoja kestäneen tervanpolton jäänteenä Tavastkengän metsissä 
on lukematon määrä tervahautoja ja erilaisia hauta-alkuisia paikannimiä, 
jotka viittaavat tervahautaan tai -hautoihin. Useimpien tekijät ja omistajat 
ovat aikojen saatossa unohtuneet, mutta muutamien 1800-luvulla tehtyjen 
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hautojen omistajat ovat vielä muistissa. Valtionmaalla, Kontionevan laidalla 
on Eksylän hautakangas, jossa Eksylän tilalla on ollut tervahauta joskus 
1800-luvulla. Nykyisen Kajaanintien varrella, Lummenevan laidalla sijait-
sevan Mustikkasaaren vanha nimi on Heiskalanhautakangas, koska siellä 
on ollut Heiskalan tilan tervahauta. Näiden tarkasti yksilöityjen tervanpolt-
topaikkojen lisäksi kylällä on lukuisia Hautakankaita, joilla yksi tai use-
ampia tervahautoja. Näitä löytyy Metsäperältä, Punaperältä, Puronperältä, 
Tervaskankaanperältä ja Perukalta, jossa esimerkiksi Sainijärven Hautalah-
dessa on tervahauta. Tervahaudan viereen tai päälle tehtyjä peltoja on usein 
nimitetty Hautapelloksi ja haudan viereen rakennettua taloa Hautalaksi. 
Entisellä Pinoniemen maalla on pellon alle jääneen tervahaudan kohdalla 
Hautakenttä. Samalla perusteella on voitu nimetä ulkorakennuksiakin, esi-
merkiksi Kuoppalan maalla tervahaudan vieressä on ollut Hautalato. Mui-
takin tervanpolttoon liittyviä paikannimiä kylältä löytyy. Selvä tapaus on 
Tervaskangas, jolla useita tervahautoja. Nimestä päätellen sieltä on aluksi 
vain otettu tervaksia, jotka on poltettu muualla. Juurikkasaaret Kituperällä 
ja Kuljunperällä ovat saaneet nimensä siitä, että niiltä on otettu tervaskanto-
ja eli juurikoita tervanpolttoon.738

Liikenneolot

Sivussa valtaväyliltä

Liikenneolot Pohjois-Suomessa olivat pitkään heikot tai suorastaan olemat-
tomat. Ainoa maantieksi mainittava tie oli vielä 1500- ja 1600-luvulla Ran-
tatie, joka yhdisti Perämeren rannikon kaupungit toisiinsa. Sisämaassa tiet 
olivat lähinnä polkuja, joita pystyi kulkemaan hevospelillä vain talvisin. Ve-
sireititkään eivät tarjonneet helpotusta Siikajoen latvaosissa, sillä Siikajoki 
sivujokineen oli täällä suurimman osan vuotta liian vähävetinen veneellä 
kulkemiseen. Asutuksen alkuvaiheessa 1500-luvulla jokireitit olivat voi-
neet tarjota hieman maayhteyksiä paremman kulkureitin, mutta viimeistään 
1700-luvulle tultaessa joet olivat menettäneet täällä kaiken liikenteellisen 
merkityksensä.705

Paikallisista kyläteistä ei ole juuri mitään tietoa. Jotakin voidaan kui-
tenkin päätellä varhaisista veroluetteloista, jotka vielä 1600-luvulla tehtiin 
veronkerääjien todellisen kiertojärjestyksen mukaisesti. Alkujaan veron-
kantajat kulkivat Tavastkengälle suoraan jokivartta pitkin Hyvölänrannal-
ta, jolloin tultiin ensimmäisenä joko Autiomäelle tai Makkolaan, riippuen 
siitä kumpaa puolta jokea kuljettiin. Kun Mulkuanjärven asutus vakiintui, 
alkoi reitti kulkea Hyvölänrannalta Mulkualle, josta tultiin metsäpolkuja 
pitkin Tavastkengälle. Reitti lienee kulkenut suoraan Törmäsjärven ja sitä 
ympäröivien nevojen kautta eli suunnilleen samasta kohti kuin myöhempi 
Porrastie, jota pitkin tavastkenkäset kulkivat Mulkuanjärven niityillään ja 
järvikyläläiset kirkossa Piippolassa. Tavastkengän pääkylällä kärrytiet kul-
kivat suorinta kulkukelpoista reittiä talosta taloon. Juutisiin ja Piippolaan 
päin tiet kulkivat luultavasti suunnilleen samoilla paikoilla kuin nykyiset 
maantiet.706
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Savontie

Tavastkenkästen kannalta merkittävin tiehanke 1700-luvulla oli Oulu‒
Kuopio -tien eli Savontien rakentaminen, vaikka se ei suoraan kylän läpi 
kulkenutkaan. Tie oli kulkenut lähes nykyisellä paikallaan viimeistään 
1600-luvun alusta lähtien, mutta se oli käytössä lähinnä vain talvisin, koska 
kesällä se oli Piippolan kirkonkylästä etelään päin lähes kulkukelvoton.707 
Ensimmäinen esitys tien rakentamisesta tehtiin jo vuonna 1755. Erinäiset 
kiistat tien kulkureitistä ja muista asioista viivästyttivät hanketta siinä mää-
rin, että lopullisesti tie valmistui vasta 1780-luvulla. Uusi tie nopeutti ja 
helpotti huomattavasti kulkua Siikajokilaaksosta Ouluun ja luultavasti se 
lisäsi myös savolaisten kauttakulkuliikennettä alueen läpi.708 

Vaikka Tavastkenkä jäi syrjään uuden maantien linjauksesta, kulki 
kylän läpi lukuisia pienempiä teitä. Pyhännänjärveltä Tavastkengän kautta 
Kestilään kulkenutta tietä myöten pääsi aina Paltamon pitäjän Säräisniemen 
kylään saakka. Ahokylästä Juutisten kautta Tavastkengälle edennyt tie oli 
ennen uuden Savontien rakentamista ollut laajasti savolaisten kulkijoiden 
käyttämä, mutta sittemmin sitä käytettiin lähinnä paikallisena kylätienä. Vä-
hitellen käyttäjämäärien lisääntyessä moni kylätie ylennettiin pitäjäntieksi, 
ja ne otettiin säännöllisen kunnossapidon piiriin. Näin kävi muun muassa 
Tavastkengältä Kestilään kulkeneelle kylätielle. Se tehtiin pitäjäntieksi vas-
ta 1800-luvun puolella, vaikka se oli ollut käytössä jo vuosisatojen ajan.709

Maanteiden rakentaminen ja kunnossapito olivat käytännössä paikal-
listen talonpoikien velvollisuuksia, mutta eivät suinkaan mieluisia sellaisia, 
vaikka rasitusta pyrittiin tasaamaan talojen varallisuuden mukaan. Esimer-
kiksi vuonna 1696 pitäjän siltavouti valitti, että ”osa pitäjän asukkaista oli 
jättänyt hoitamatta velvollisuutensa yleisten teiden asianmukaisesta kor-
jaamisesta ja ylläpidosta”. Siltavuodin luettelossa oli isäntiä jokaisesta Sii-
kajokivarren kylästä. Tavastkengältä rikkeeseen olivat syyllistyneet Pekka 
Juutistenaho, Kaarlo Juutistenaho, Sameli Hyvönen, Sipo Laakko ja Pekka 
Kärkkäinen.710 Kesäisten rakennus- ja korjaustöiden lisäksi talonpoikien 
kuului myös pitää tiet auki talvisin, mitä varten tie oli jaettu aurauskun-
tiin.711

Tärkeä osa Tavastkengän kulkureittien historiaa on Palokangasta pitkin 
kulkeva ikivanha tienpohja, jota on kutsuttu Pitkinkangastieksi, Kangasti-
eksi tai Keisarintieksi. Tarinan mukaan keisari Aleksanteri I olisi kulkenut 
sitä pitkin Nissilästä Kestilään ja edelleen Ouluun Suomen vierailunsa ai-
kana vuonna 1819. Keisarintie on tullut Tavastkengälle Nissilän puolelta 
pitkin kankaita seuraavasti: Linnalankangas‒Järvienkangas‒Valkeisenkan-
gas‒Vörssinvaara‒Nurmijärvenkangas‒Istuinkivenkallio. Tämän jälkeen 
tie on kääntynyt pohjoiseen Tavastkenkää kohti. Siikajoen se on ylittänyt 
Koistilan ja Huttulan välisessä koskessa, jossa oli kahluupaikka eli kahlotin. 
Koistilasta tie on jatkunut pitkin Palokangasta. Kuurajoen yli se on mennyt 
Isonsillan kohdalla. Tästä eteenpäin tien kulusta on kaksi vaihtoehtoista pe-
rimätietoa. Toisten mukaan se on kulkenut Tavastkengän kylän läpi Hyvö-
länrannalle ja Kestilään Siikajoen vartta seuraten. Toisten tietojen mukaan 
tie olisi pysytellyt koko ajan Palokankaan päällä. Törmäsjoen tämä tielinja-
us on ylittänyt Siltaniemessä, jonne on tultu pitkin Torikallion harjannetta. 
Joen pohjoispuolella tie on jatkunut Palokankaan ja Hörölän talojen vieritse 
kohti Kestilää nykyistä Patramontietä pitkin, jota on myöhemminkin käy-
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tetty kylien välisenä hevostienä. Kestilästä tie on edennyt Siikajoen vartta 
seuraten kohti Oulua.712 Kerrotaan vielä, että keisarin vierailusta olisi jäänyt 
matkan varrelle muutakin kuin perimätietoa. Keisarin aviottomiksi lapsiksi 
väitettyjä on kuitenkin matkan varrella niin paljon, etteivät tarinat tunnu 
kovin uskottavilta.713

Merkittäviltä kulkureiteiltä syrjään jääneeltä Tavastkengältä puuttui 
virallinen kestikievari, mutta luultavasti jotkin tienvarsitalot toimittivat 
epävirallisesti kievarin tehtäviä. Esimerkiksi Koistilan muistellaan jossakin 
vaiheessa toimineen kestikievarina, mutta virallista asiakirjatietoa tästä ei 
ole säilynyt. Perimätiedon mukaan kievari olisi ollut iso, punaiseksi maalat-
tu rakennus, joka sijaitsi talon myöhemmällä pellolla. Keisarikin olisi siinä 
tarinan mukaan yöpynyt. Kievari olisi sittemmin palanut, mutta rakennuk-
sen jäänteitä löytyi pitkään peltoja kynnettäessä.714 Koistila sijaitsi Ahoky-
lästä Juutisten kautta kulkeneen vanhan Keisarintien varrella, jota savolai-
setkin olivat tottuneet käyttämään. Se oli ensimmäinen asuttu talo pitkän 
erämaataipaleen jälkeen, joten sen toimiminen epävirallisena majatalona ei 
ole lainkaan mahdoton ajatus.

Kuninkaanvallasta keisarinvaltaan

Suomen sota

Suomen sota käytiin vuosina 1808–09 Ruotsin ja Venäjän välillä. Ruotsin 
puolelta taisteluiden pääosassa olivat suomalaiset ruotujoukot. Sota alkoi 
hyvin samalla tavoin kuin edellisetkin Ruotsin ja Venäjän sodat, mutta edel-
lisistä poiketen sodan taustalla oli nyt suurvaltapolitiikka. Sodan tavoitteena 
oli pakottaa Ruotsi mukaan Englannin mannermaasulkuun, minkä Ranskan 
Napoleon ja Venäjän Aleksanteri I olivat asettaneet tavoitteekseen kesällä 
1807 tekemässään Tilsitin sopimuksessa. Pakottaminen jäi Venäjän teh-
täväksi, ja kun diblomaattiset taivuttelukeinot eivät tehonneet, hyökkäsi 
Venäjän armeija Suomeen 21.2.1808. Venäläisten tehokas ammattiarmei-
ja pakotti nopeasti suomalais-ruotsalaisen ruotuarmeijan perääntymään ja 
miehitti maan. Helposti sujuneen valloituksen jälkeen Aleksanteri I päätti 
liittää Suomen alueen pysyvästi Venäjään ja säästi sen vuoksi maan hävittä-
miseltä. Sotatoimet eivät kuitenkaan loppuneet tähän, vaan Ruotsin armeija 
ryhtyi vastahyökkäykseen keväällä 1808 Pohjanmaalla ja Savossa.715

Suomen sota näkyi monella tavalla Siikajokilaakson alueella, koska 
täällä käytiin monia sen keskeisistä taisteluista. Taisteluiden ja läpikulke-
neiden joukkojen suuri määrä johtui uudesta Savontiestä, joka oli raken-
nettu alueen läpi vain muutama vuosikymmenen aiemmin. Kun venäläi-
set valloittivat Etelä-Suomen maaliskuussa 1808, vetäytyi Savon prikaati 
Savontietä pitkin Ouluun. Tämän jälkeen molempien osapuolten joukkoja 
liikkui vuoron perään etelään ja pohjoiseen. Tavastkenkä ei sijoittunut pää-
reitin varrelle, mutta sotatoimet heijastuivat tännekin. Isompia taisteluista 
käytiin lähiseuduilla Siikajoella 18. huhtikuuta, Revonlahdella 27. huhti-
kuuta ja Pulkkilassa 2. toukokuuta 1808. Siviiliväestöä sotatoimet koette-
livat monin tavoin, vaikka edellisten miehityskausien kaltaisia hävityksiä 
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ei koettu. Heiniä, viljaa ja muita elintarvikkeita sekä hevosia pakko-otettiin 
molemmille armeijoille. Miehet joutuivat menemään nostoväkeen ja osal-
listumaan rahdinajoon. Nämä luouvutuksen vaikeuttivat ennestäänkin huo-
noa elintarviketilannetta. 

Vaikka varsinaiset taistelut eivät koetelleet kovin raskaasti siviilejä 
Suomen sodan aikana, niin monen tekijän summana vuodet 1808–1809 
muodostuivat suurimmiksi kuolonvuosiksi lähes sataan vuoteen. Katovuo-
sia oli 1800-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä usein ja tilannetta pa-
hensi se, että tervamarkkinat olivat Napoleonin sodan vuoksi jumiutuneet. 
Talonpojat eivät saaneet tarvitsemiaan tervatuloja, joilla he olisivat voineet 
ostaa ostaa ruoka- ja siemenviljaa. Sodan ulottuessa yhä lähemmäs, tulivat 
uudeksi vaivaksi armeijoiden pakko-otot. Kaikki ylimääräinen vilja kis-
kottiin tiloilta armeijoiden käyttöön. Heikon ravinnon vuoksi ihmisiä kuoli 
erityisesti keväisin, jolloin ruokavarastot alkoivat jo ehtyä. Kulkutaudit läh-
tivät liikkeelle jo kevättalvella 1807, mutta loppuvuodesta 1808 ne levisivät 
räjähdysmäisesti, kun sairastuneita sotilaita marssitettiin Siikajokilaakson 

halki.716

Vuosina 1807–1809 Siikajokilaaksossa koettiin selvästi muuta maata 
pahempi väestökatastrofi, jonka kaltaista ei ollut koettu sitten 1600-luvun 
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lopun suurten kuolonvuosien. Jokilaakson alueella kuoli kaikkiaan 1924 
henkeä eli noin 21 prosenttia koko Siikajoen pitäjän silloisista asukkaista. 
Kovin moni ei kuollut nälkään, vaan suurimpia tappajia olivat erilaiset tau-
dit. Tavastkenkäsiä kuoli vuosina 1807–1809 yhteensä 126, mikä selvästi 
normaalivuosia enemmän. Pahimmat kuolonkuukaudet olivat täällä touko-
kuu 1808 ja tammikuu 1809. Kuolinsyynä olivat vuonna 1807 erityisesti 
hinkuyskä ja vuosina 1808–1809 hivutustauti, mätäkuume ja tuntematon 
kuumetauti. Kun vuonna 1805 Tavastkengällä oli 291 asukasta, oli heitä 
viisi vuotta myöhemmin 279 eli 12 vähemmän. Vähennystä vuoden 1805 
väkilukuun verrattuna oli ainoastaan 4 prosenttia, kun muualla jokilaaksos-
sa luku oli 11 prosenttia.717 Tavastkenkä ei kuulunut pahimmin kärsineisiin 
alueisiin luultavasti syrjäisen sijaintinsa vuoksi. Sotajoukot eivät suuressa 
määrin kiertäneet tätä kautta, ja luultavasti myös kerjäläislaumat välttelivät 
syrjäistä kylää.

Suomen sota ratkaistiin 14.9.1808 Etelä-Pohjanmaalla käydyssä Ora-
vaisten taistelussa, jonka ruotsalais-suomalaiset joukot hävisivät. Aselepo 
solmittiin Olkijoella 19.11.1808, mutta lopullinen rauhansopimus vasta 
syyskussa 1809.718 Ihmisten käytännön elämän kannalta vaihdos Ruotsin 
alaisuudesta Venäjän alaisuuteen sujui ilman suurempia ongelmia. Paikal-
lisviranomaiset olivat pysyneet asemapaikoillaan koko sodan ajan, ja kun 
hallitsija vaihtui kuninkaasta keisariin, vaihtoivat he puolta ilman suurem-
paa vastustusta. Vallanvaihdos oli helppo ja nopea. Myöskään rahvaalle 
puolen vaihtaminen ja uskollisuuden valan vannominen keisarille ei tuot-
tanut ongelmia, koska hallitsijan vaihdos ei näyttänyt muuttavan millään 
tavalla heidän jokapäiväistä elämäänsä. Piippolan pitäjän asukkaat kokoon-
tuivat 8. tammikuuta 1809 kirkkoon ja vannoivat yhteen ääneen uskolli-
suutensa Aleksanteri I:lle. Tavastkenkäsetkin olivat nyt Venäjän keisarin 
alamaisia.719

Tarinoita sodasta

Suomen sodasta on verrattain vähän säilynyttä perimätietoa ja nämäkin 
muutamat tarinat sekoittuvat vanhempiin isostavihasta kertoviin juttuihin. 
Erään tarinan mukaan venäläisillä olisi ollut keväällä 1808 leiri Palokan-
kaalla, jossakin nykyisen Kangastien varrella. Tähän leiriin suomalaiset 
sotilaat olisivat hyökänneet ja yksi vahva suomalainen sotilas olisi samalla 
pistimellä tappanut kaksi venäläistä. Kerrotaan myös, että Kangastien var-
rella olisi vanhoja hautakumpuja tai pitkulaisen muotoinen syvennys, jonka 
pitäisi olla venäläisten sotilaiden joukkohauta. Toiset kertojat liittävät kum-
mut ja painanteen isoonvihaan, toiset taas Suomen sotaan. Ehkä Suomen 
sodan aikaiseen taisteluun liittyy kanuunankuula, jonka Leiviskän lapset 
löysivät 1930-luvulla Yökankaan laidasta, Kuurajokivarresta.720 

Jonkin verran Suomen sodan aikaisia juttuja on myös Tavastkengän 
lähialueilta. Kerrotaan, että Piippolan Kangaskylän Yrjänällä oli sodan ai-
kana venäläisten kenttäleipomo ja sairaala. Kerrran sieltä laitettiin Lievosen 
sydänmaan poikki nelihenkinen partio katsomaan, mitä tältä suunnalta löy-
tyisi. Sotilaat olivat tulleet Hyvölänrannan Pojolaan, jossa he olivat yöpy-
neet. Pojolasta laitettiin pieni lapsi Alataloon kertomaan, että sinne oli tullut 
suomea osaamattomia sotilaita. Alatalossa oli ollut majoittuneena ruotsa-
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laisia sotilaita, jotka olivat heti hyökänneet Pojolaan ja piirittäneet talon. 
Seuranneessa taistelussa yksi venäläinen karkasi, mutta kolme tapettiin ja 
haudattiin Siikajoen rannalla sijaitsevaan Kinkeriniittyyn, lähelle nykyistä 
Pyhännän rajaa. Karkuun päässeen miehen olivat omat joukot teloittaneet 
karkuruuden vuoksi. Hänet oli vedetty hevosella kahtia.721

Suomen sodan jälkeen kerrotaan erään everstin arvoisen miehen pi-
täneen mökkiään ja raivanneet peltoaan Hyvölänrannan Herranniityllä. 
Asiakirjoissa hänestä ei ole merkintää heti sodan jälkeisinä vuosina, mutta 
vuosina 1837–38 Koskenkankaan maalla asui mökkiläisenä Matts Storbom, 
jolla nimestä päätellen oli sotilastausta. Oliko hän perimätiedon eversti, 
emme pysty varmasti sanomaan.722

Suomen suuriruhtinaskunta

Suomen sodan jälkeen olot Suomessa oli haluttu saada nopeasti järjestyk-
seen ja väestö pidettyä rauhallisena ja tyytyväisenä. Kaikki sujuikin alusta 
saakka hyvin, kun ruotsinajan paikallisviranomaiset siirtyivät joustavasti 
uuden keskusvallan alaisuuteen. Syksyllä 1808, kun Pohjanmaalla vielä 
taisteltiin, kokoontuivat Suomen säätyjen edustajat Pietariin, jossa sovittiin 
Suomen olojen ja valtiollisen aseman järjestämisestä. Suomen oikeudet ja 
vapaudet luvattiin pitää voimassa, esimerkiksi talonpoikien ei tarvinnut pe-
lätä joutuvansa venäläisten talonpoikien maaorjamaiseen asemaan. 

Keisari vahvisti Suomen asemaa osana Venäjää käsitelleen mietinnön 
1.12.1808. Sen mukaisesti Suomen asiat esiteltiin ilman välikäsiä suoraan 
keisarille. Suomen suuriruhtinaskunnan johtoon tuli kenraalikuvernööri ja 
tämän johtama, suomalaisista jäsenistä koottava hallitus. Nämä päätökset 
vahvistettiin Porvoossa pidetyillä maapäivillä maaliskuussa 1809. Niistä 
muodostui tärkeä suomalaisen itsetunnon kulmakivi, sillä julistihan itse 
keisari puheessaan Suomen nousseen nyt kansakuntien joukkoon. Maapäi-
vät olivat myös tärkeä lähtökohta maan oman hallinto- ja oikeuslaitoksen 
kehittymiselle ja lopulta autonomiselle asemalle, vaikka muutos ei tapah-
tunutkaan hetkessä.

Suomi pääsi Venäjän vallan aikana hoitamaan sisäiset asiansa lähes 
itsenäisesti, minkä vuoksi tätä ajanjaksoa nimitetään yleensä autonomian 
ajaksi. Maan oma senaatti laati yhdessä kenraalikuvernöörin kanssa Suo-
mea koskevia lakeja ja asetuksia, jotka tosin oli vahvistettava keisarilla. 
Ulkopolitiikka ja sotalaitos olivat kuitenkin keisarikunnan alaisia asioita. 
Konkreettisesti Suomea erotti Venäjästä maiden välinen raja, joka säily-
tettiin pohjoisilta osiltaan entisellään. Etelässä Suomeen liitettiin takaisin 
1700-luvun rauhansopimuksissa menetetyt alueet Karjalassa.  

Itsenäisen päätäntävallan määrä vaihteli aika ajoin, riippuen siitä, mil-
lainen kenraalikuvernööri maata johti. Osa heistä pyrki lähentämään Suo-
mea Venäjään ja ajoi mieluummin Venäjän etuja Suomeen nähden. Oma 
vaikutuksensa oli Venäjän yleisellä poliittisella ilmapiirillä. Vuosisadan 
lopulla erilaiset venäläistämistoimet lisääntyivät, samoin sensuuri. Nämä 
toimet törmäsivät kansalliseen herätykseen, joka oli kytenyt pinnan alla jo 
1840-luvulta lähtien. Autonomian myötä suomalaiset olivat vähitellen tul-
leet tietoisiksi itsestään kansana ja halusivat yhä voimakkaammin itse vai-
kuttaa omiin oloihinsa ja tulevaisuuteensa. Kirjallisuuden avulla oli luotu 
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käsitys Suomesta maantieteellisenä ja kulttuurisena alueenaan. Aatteellisen 
perustan suomalaisten kansalliselle herätykselle loi Johan Vilhelm Snell-
man, jonka mielestä kansa oli herätettävä, saatava sivistymään ja keskus-
telemaan yhteisistä asioista ja kehittämään niitä omatoimisesti. Vuosisadan 
loppua kohti tultaessa nämä toimet alkoivat tuottaa tulosta.723

Kyläelämää vuonna 1857

Uudet tuulet alkoivat puhaltaa Tavastkengälläkin 1800-luvun puolivälin 
jälkeen. Miten kyläläiset kokivat tämän muutoksen? Aikakalaisten omia 
mietteitä pääsemme kuulemaan vain harvojen lähteiden kautta, mutta yhden 
mahdollisuuden antaa sanomalehdistö. Seuraava teksti on julkaistu Oulun 
Wiikkosanomissa 12. joulukuuta 1857. Sen kirjoittajasta ei ole tietoa, mutta 
kirjoitustaitoisia kyläläisiä tuskin oli tuohon aikaan kovin montaa.

Tavastkengältä. Tämä kylä on kuuluva Piippolan pitäjähän; tätä 
kylää eivät suinkaan tunne muut kuin oman pitäjäläiset, sillä tämä 
on niin sydänmaata, että tuskin Suomesta muualta löytynee syn-
kempiä metsiä, joissa ainoastaan metsän pedot asuvat. Täällä on 
ennen eletty ainoastaan tervan ruukilla ja viime aikoina metsän 
hakkuulla, mutta kuitenkin ovat tämänkin kyläläiset havainneet, 
että pellosta leipä lähtee, jonka tähden he ovat alkaneet pellon 
päälle oikein todelle työtä tehdä. 

Kun täällä kulkee metsillä, niin saapi nähdä monta kum-
maa paikkaa; esimerkiksi löytyy yhdellä korkialla törmällä, kol-
men neljänneksen päästä kylästä, niin kutsuttu Itämäki, eräs paik-
ka, jossa näyttää ennen vanhaan olleen vankka talo. Tätä eivät 
muista kaikkein vanhimmatkaan ihmiset olleen asuttavana, vaan 
muistellaan kylässä, että siitä ovat ihmiset hävenneet metsän pe-
toin ja vihollisten tähden. 

Tässä kylässä nähdään aivan harvoin matkustavaisia, ja 
vielä vähemmän senkaltaisia herrasmiehiä; jonkun kerran vuo-
dessa ainoastaan käypi wallesmanni, jota kuitenkin kaikkein vä-
hin täällä tahdottaisiin tavata, sillä kaikki saavat silloin olla pel-
volla, odottain kuka hänen reissunsa saapi maksaa. Tie on meillä 
omituinen tähän kylään, peninkulman pitkä, joka eraupi Kuopion 
maantiestä, ja sen pitävät kyläläiset herrastuomari Pellikan toi-
mella niin hyvässä hoidossa, että wallesmannikaan ei sovi sitä 
nurkumaan, niin kuin muille tämän pitäjän kylän miehille, kuu-
lemma, tekee.

 Tässä tulin minä sanomaan muutamia sanoja, joista vä-
hän taitaa loistaa oma rakkaus, mutta en malta kuitenkaan vie-
lä olla sitä virkkamatta, että me myöskin koemma täyttää kaikki 
ulosmaksumme, niin hyvästi ja niin suurella tottelevaisuudella, 
kuin ikänään saatamme; ja kun halu on hyvä, niin eivät voimat-
kaan puutu; mutta täällä ei eletäkään niin herroiksi kuin kirkon 
kylistä, ja vaikka tuo herrasmoinen elämä siellä kyllä tuntuu ku-
katiesi monen mielestä lystimmältä, niin elämme kuitenkin omal-
la tavallamme ja olemme siihen tyytyväiset, ei unheuttain kiittää 
korkeinta Herraa siitä, että asiat niinkin hyvin ovat.739

Synkkiä metsiä löytyy 

kylältä toki vieläkin. 

Tässä Pöytäniitynko-

lon rotkolaaksoa vuon-

na 2009. Kuvannut 

Niina Leiviskä.
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MuuTosTen aika (1860‒1916)

Kansanuskomukset – häivähdys hämärästä menneisyydestä

Runonlaulajia ja perinteen kerääjiä

Ennen kuin käymme käsiksi Tavastkengän vaiheisiin 1800-luvun lopulla 
ja 1900-luvun alussa, on syytä tutustua siihen uskomusmaailmaan, johon 
tämän aikakauden ihmiset elämänsä perustivat. Monet tuon ajan tavoista 
ja uskomuksista olivat hyvin vanhakantaisia ja saattoivat periytyä satojen 
vuosien takaa. Ne alkoivat hävitä nopeaa tahtia 1800-luvun lopulla kan-
sakoulun ja muiden suurten muutosten myötä. Jonkin verran niitä on silti 
säilynyt aivan näihin päiviin saakka.

Niin sanottu kalevalainen kansanrunous oli elävää kansanperinnettä 
Tavastkengällä vielä 1800-luvun lopulla. Suurin osa tästä runonlaulupe-
rinteestä on hävinnyt ja vain muutamia katkelmia on säilynyt nykypäiviin 
saakka. Suurin kiitos tästä kuuluu ansioituneille kansanperinteen tallentajil-
le, joita on vieraillut näillä seudulla 1810-luvulta lähtien. 

Merkittävin tavastkenkänen runonlaulaja on ollut Antti Vartiainen, joka 
tunnettiin hänen myöhemmällä asuinpaikkakunnallaan Kiuruvedellä mah-
tavana loitsijana ja suuret henkiset voimat omaavana miehenä. Antti Vartiai-
nen syntyi 28.11.1764 Myllyniemen eli Kilkalan uudistilalla, jonka isäntänä 
hänen isänsä Olli Laurinpoika Vartiainen (s. 1723) oli vuosina 1761‒69. 
Antin sukulaisia asui melko runsaasti lähiseudulla. Hänen setänsä Pekka 
Laurinpoika Vartiainen oli isäntänä Juutistenahon uudistilalla Tavastkengän 
etelälaidalla ja toinen setä Lauri asui naapurikylässä Lamulla. Antin isä Olli 
ja hänen kaksi veljeään olivat lähtöisin Kaavin pitäjästä Pohjois-Savosta. 
He olivat isänsä kuoltua joutuneet kiertolaisiksi ja vaeltaneet lopulta Tavast-
kengälle. Heidän ensimmäinen asuinpaikkansa täällä oli ilmeisesti Juutis-
tenaho. Siellä Olli Vartiainenkin asui vaimonsa Elli Tapanintyttären kanssa 
vuosina 1751‒59, minkä jälkeen he muuttivat uudistilalliseksi Tavastken-
gän pääkylälle. Kilkalassa asumisen jälkeen 1770-luvulla Vartiaisten perhe 
eli huonemiehinä kylän taloissa, mutta heidän vaiheistaan 1780-luvulla ei 
ole tarkempaa tietoa. Sitten 1790-luvun alussa Olli Vartiainen perheineen, 
Antti-poika mukaan lukien, muutti Tavastkengältä Kiuruveden Nälännön ja 
Lapinsalon kylään. Siellä Antti vietti suurimman osan elämästään renkinä ja 
loisena, muutaman vuoden uudistilallisenakin, kunnes kuoli ruotivaivaisena 
15.2.1833. Hänen vaimonsa oli Anna Juhontytär Knuutinen (s. 1773).740

Ei voida täysin varmasti sanoa, mistä Antti Vartianen oli loitsunsa op-
pinut. Kuuliko hän ne vasta vanhemmalla iällään Kiuruvedellä vai jo nuo-
ruudessaan Tavastkengällä? Vai olivatko ne kenties suvun perintöä Pohjois-
Savosta? Joka tapauksessa vuonna 1819 Turun yliopistossa vaikuttanut A. 
I. Arwidsson tallensi 28 hänen laulamaansa runoa, joista osa päätyi Kale-
valaan saakka.741

Muita Tavastkengällä asuneita runonlaulajia ovat olleet Jaakko ja Nik-
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ki Antinpoika Myllykangas. Heidän isänsä Antti Myllykangas oli syntynyt 
vuonna 1798 Hyvölänrannan Myllykankaan eli Ruottalan talossa, jonka 
lähellä hän aikuistuttuaan perusti Aholan kruununuudistilan. Antti ja Liisa 
Myllykankaalle syntyi vuonna 1815 kaksoispojat, Jaako ja Nikki. Aikuis-
tuttaan Jaako-poika jatkoi Aholan kotilaa vaimonsa Annan kanssa vuodesta 
1847 lähtien. Nikki taas perusti vaimonsa Pietan kanssa Koskelan uudistilan 
vuonna 1845 Ruottalankosken itärannalle. Veljesten elämänvaiheet eivät ol-
leet mitenkään poikkeuksellisia. Heidän runonlaulajan lahjansa eivät olisi 
ehkä koskaan päässeet esille, ellei vanhoja runoja kerännyt Kaarle Krohn 
olisi eksynyt Tavastkengälle vuonna 1884. Hän majoittui jonkin aikaa Ka-
tajamäellä ja haastatteli siellä sekä Jaakoa että Nikkiä ja paria muutakin 
kyläläistä. Haastateltujen joukossa oli talon vanha isäntä Antti Katajamäki, 
tuolloin jo 70-vuotias, Jussi Katajamäen vaimo Anna, kestikievaristi Matti 
Seppä ja pari muuta paikalle sattunutta. Haastatellut kertoivat usein kuul-
leensa runot vanhoilta ihmisiltä, esimerkiksi Jaako ja Nikki isältään Antti 
Myllykankaalta tai ”Heiskas-Nikki vainajalta” tai ”Niiras-Heikki vainajalta 
Mulkualta”.742

Kaikkia tavastkenkästen laulamia loitsuja ei voida tilanpuutteen vuok-
si julkaista tässä, mutta jokainen voi tutustua niihin Suomen Kansan Vanhat 
Runot -julkaisusta ja sen pohjalta luodussa sähköisessä tietokannassa. Seu-
raavaksi käydään läpi muutamia parhaimmista runoista. Ensimmäiset kaksi 
runoa liittyvät vanhaan kansanuskomukseen, jonka mukaan paha voitiin 
torjua, jos sen synty tunnettiin. Ensimmäisen runon lausui Katajamäen van-
ha isäntä Antti Katajamäki (s. 1815) ja jälkimmäisen Nikki Myllykangas.

Pakkanen, puhurin poika, kova ilma auveroinen, kesät heilut het-
teessä, talvet taivaan navalla, kylmä soita, kylmäs maita, kylmäs 
kylmiä kiviä! Älä päätäni palele, palele pajuvesoja, koivun juuria 
kolota!743

 Mikä pakkasen imetti? Kyy kanto, käärme imetti. Älä kyl-
mä kynsiäni, älä päätäni palele. Palele vesipajuja, kylmä kylmiä 
kiviä, kylmä rautakynnyksiä, kylmä soita, kylmä maita, kylmä 
auhtoja ahoja,  älä ihmisen ihoa!744

Näillä kahdella runolla pyrittiin parantamaan pakkasen palelluttamaa ihoa. 
Lisäohjeena Nikki Myllykangas mainitsee jälkimmäiseen runoon: ”No sitte 
paina kylmään vesiastiaan sitä myöten, kun palelee, niin ei ole mitään. Vaan 
sitä ei tiiä monikaan, mikä pakkasen on imettäny.”745 Tulen polttamalle ihol-
le oli oma parannusloitsunsa, joka Nikin mukaan meni näin:

Ei tuli syvästä synny, eikä kasva kauheasta. Synty Jesuksen sylis-
tä, sormista sulan Jumalan, hyvän Herran hyppysistä. Missä on 
tulta tuuvitettu, vaakuteltu valkeata? Kultasessa kätkyessä, silk-
kitupsuin sisällä. Hyinen tytti, hyinen neiti, hyistä kelkkoa vetää, 
jäistä talloa talutti, jäinen kattila käässä, jäinen sanka kattilassa. 
Tuo hyytä hyyvykselle, pahalle palon jälelle, ett’ei ruohu rupee! 
Rupi alle, rahka päälle! Tee päältä terveeksi, alta nuurumatto-

maksi, Tee tuli tehottomaksi, päältä polttamattomaksi!746

Edellisten tapaista kaavaa noudattelee seuraava runo, jonka avulla Antti Ka-

tajamäki neuvoi parantamaan raudan tekemään haavaa.
Oi sinua rauta raukka, rauta raukka, koito kuono. Et sinä silloin 
suuri ollut, etkä suuri etkä pieni, kun sinua suosta sotkettiin, vete-
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lästä vellottiin. Kussas sinua maasta sotkettiin? Nuoren neitosen 
sylissä, kasvannaisen kainalossa. Riiput rihmasäikeenä, päästit 
poian lammikkoon. Vaan niin rauta ruostukoon, ennenkun kalvo 
katkeaa! Kusta on kalvot katkenneet, siihen kalvot kasvattele; 
kusta on liha liikahtanna, siihen liityjä lihaa, tukkeeksi tuiman 
reiän, paikaksi pahan veräjän! Mistä tulppa tuotaneen, veren 
salpa saataneen? Tuos tukko tuvan takaa, salpa saunan seinän 
alta. Veä pääsi päälle verinen lummet, Kultalummet luikauta! 
Paampas suuhun luojan suitet, salvaksi sanan Jumalan, maoin 
maahan vuotamatta, nurmeen karahtamatta!  Suonissa on sinun 
sijasi, maksassa on sun majasi, alla keuhon kellarisi. Veri hyyksi 
hyytyköön, taliksi takertukoon! Neiti sitte kaukaa tulee, etähiltä 
matkustaa. Ompeli uutusen äimen, tuhat äimen tuuraili. Suutus-
ten suuret suonet, vahvat suonet vastatusten, ettei maito maahan 
juokse, puna peltoon putoa! Kuro Jeesus, kuro Jumala, kuro kuu-
sinen(!) Jumala,  Kuro kuusi perkelettä, ettei maito maahan juok-
se, puna peltoon putoa! Suonissa on sinun sijasi, maksassa on si-
nun majasi. Neiti kaukoa tulee, etähiltä matkustaa. Jos sinä tulet 
maata myöten, hiihtahin lipehin suksin, tahi jos tulet merta myö-
ten, soutelet simasin airoin, simapursin puuhailet. Souva nyt luut 
kivuttomaksi, liha nuurumattomaksi, ettei märkinä mänisi. Minun 
suun puheltuani, hengen huokahiltuani, arvattuan tämän asian!747

Pistosta varten oli omat keinonsa, jota selosti Jussi Katajamäen eli Pel-
likan vaimo Anna: ”Pitäs olla visapäinen veihti, niin sillä hämmentää sitä 
vettä ja sitte lien päällä ja sitte sanoa:

Jos sinä pistät yksin piston, niin minä pistän kaksin piston; jos 
sina pistät kolmin piston, mina pistän neljin piston; jos sinä vii-
sin, minä kuusin, sinä seitsemin, minä kaheksan, jos sinä yhek-
sän, minä kymmenin. Jos sina pistät saan piston, minä tuikkaan 
tuhannella.

Loitsun lukemisen jälkeen piti ”sitte sillä veellä voijella päätä ja ryypätä sitä 
vettä. Pajassa se pitäs päästää alasimen reiän läpi.”748 Synnytystuskia varten 
ei tunnettu ennen mitään lääkkeitä, joten niitäkin varten pyydettiin apua 
korkeammilta voimilta.

Aukase verinen portti, luinen (portti) luikahuta, päästä piika pin-
nehistä, vaimo vahtan väännöksistä!  Tuo kultakirveeni, hopei-
nen tapparani, jolla hakkaan verihakkaa. Aukase verinen portti, 
luinen portti luikahuta! Päästä piika pinnehistä, vaimo vahtan 
väännöksistä! Tuo kiiskeltä kinoa, matehelta nuljakkata, että lap-
si saataisiin! Päästä piika pinnehestä, Vaimo vahtan väännökses-

tä, kun on poika, niin potkase maalle, kun on tyttö, niin tynkää! 749

Kansanperinteen kerääminen ei päättynyt 1800-luvulle, vaan työ jat-
kui vielä seuraavallakin vuosisadalla. Merkittävimpiin kuuluva suomalai-
sen kansaperinteen tallentaja oli tuolloin Samuli Paulaharju, joka vieraili 
vuonna 1915 Tavastkengällä ja asui vierailunsa ajan Katajamäellä. Hänen 
keräämäänsä perinnettä tulee esille toisessa yhteydessä.750
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Karhunpeijaisia ja karsikkopuita

Karhu oli entisajan suomalaisille tärkeä eläin, jota ennen muinoin palvottiin 
jonkinlaisena jumalolentona. Vielä kauan kristinuskon saapumisen jälkeen 
karhua kunnioitettiin ja eräällä tavalla myös palvottiin järjestämällä karhun 
kaatamisen jälkeen karhunpeijaiset. Niiden avulla haluttiin lepyttää karhun 
henkeä ja varmistaa pyytäjän metsästysonni tulevina vuosina. Karhunpei-
jaiset kuuluivat tärkeänä osana myös varhaisten tavastkenkästen uskomus-
maailmaan. Kun metsästäjät olivat kaataneet karhun, se nyljettiin ja vietiin 
kylään. Sovittiin pidettäväksi suuret pidot eli karhunpeijaiset. Sovittuna 
päivänä kansa kokoontui kirkkovaatteissa karhun kaatajan taloon, jossa pi-
dot pidettiin. Pääruokana oli ”vainajan oma liha hernekeiton kera”, minkä 
lisäksi nautittiin olutta ja viinaa. Karhun pää kannettiin sisään kunniapai-
kalle pitopöydän päähän. Se oli pyhä esine, johon piti suhtautua suurella 
kunnioituksella. Muutenkin karhunpeijaset olivat harras ja vakava tilaisuus, 
jossa kaikki piti tehdä vanhojen tapojen mukaan. Muuten olisi saanut pelätä 
metsänväen vihaa seuraavalla metsästyskerralla. Kun karhunpää oli tuotu 
paikalleen, sai muu juhlaväki istua pöytään. Juhlaväen syötyä ja juotua riit-
tävästi, laulettiin runo.751 Laulettava runo luultavasti vaihteli paikkakunnit-
tain. Tavastkengällä se saattoi olla seuraava Nikki Myllykankaan (s. 1815) 
kertoma runo, jossa selitettiin karhun synty ja pyydettiin sitä olemaan syö-
mättä talon karjaa:

Missä on Ohto synnytetty, Harsokarva kasvatettu? Juuressa nyky 
näreen, alla karhean karahkan, alla kuusen kukkalatvan, alla pie-
nosen petäjän. Siellä on ohto synnytetty, harsokarva kasvatettu, 
tarkassa Tapiolassa, pimeässä Pohjolassa. Vaan kun sa kuulet 
karjan kellon, hevon kellon helähyksen, ruotin rauat roikuvak-
si, kuparin kulisevaksi, niin nouse maata mättäältä, pistä lehti 
korvaasi, kytke kynnet karvoisi, hampaat ikeniisi, ett’et loukkai-
si minua, etkä minun eläintäni. Vaan sanon sanoilla: Ohtoseni, 
lintuseni, mesikämmen kaunoiseni, jos ma karhuna olisin, mesi-
kämmennä kävisin, empä näin näinä olisi, aina akkain jalossa, 
kusikinttuin kujilla. Ohtoseni, lintuseni, mesikämmen kaunoiseni. 
Hyvän tullessa tupaan, aika pojan astuessa. Siellä on sillat siivot-
tuna, siellä on lattiat lakastu, siellä on lautaset lavottu, lusikaiset 
päälle pantu, penkit pienillä raholla, hopioilla holvattuna, pöyät 
kullin käännellettynä, hyvän tullessa tupaan, Aika pojan astuessa, 
harsokarvan kasvaissa.752

Laulun aikana tai sen jälkeen piti kiskoa irti karhun torahampaat, koska 
vasta sen jälkeen sen uskottiin todella kuolevan. Hampaita voitiin käyttää 
voimakkaina taikakaluina. Aterian ja laulujen päätyttyä juhlaväki nousi 
pöydästä ja karhunkalloa lähdettiin viemään kulkeessa kohti sen viimeistä 
leposijaa. Kallo kuljetettiin karhunkallopuulle, johon se ripustettiin ja muut 
luut haudattiin puun juurelle. Luiden piti säilyä mahdollisimman ehjänä, 
jotta karhu voisi syntyä uudelleen eikä sen suku häviäisi maan päältä. Puun 
luona esitettiin vielä joitakin asiaan kuuluvia runoja.753

Karhunpeijaisiin ja -palvontaan liittyviä tietoja on säilynyt Tavastken-
gän paikannimissä. Siihen viittaa muun muassa Repokankaan itälaidassa 
sijaitsevan Karhunpäänpellon -ja niityn nimi. Perimätieto kertoo, että niityn 
laidassa olisi joskus ammuttu karhu, jonka lihat on keitetty ja pää ripustettu 
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vanhan tavan mukaisesti niityn reunassa olleeseen kaksihaaraiseen kuuseen. 
Kyse on todella vanhasta tapauksesta, sillä Karhunpää-niminen niitty mai-
nitaan jo isojaon karttaselityksissä vuonna 1782.754 Vastaavasti Myllylän eli 
Kilkalan maalla Hautapellolla oli vielä 1800-luvulla Kilanpääkuusi, johon 
karhun kallo on ripustettu sen kaatamisen jälkeen roikkumaan.755

Merkkipuita eli karsikkoja tehtiin karhun ohella ihmisiäkin varten. 
Karsikot liittyvät itäsuomalaiseen perinteeseen, jossa vainajille tehtiin 
merkki- tai muistopuu karsimalla siitä oksat osaksi tai kokonaan. Yleen-
sä karsikko oli kuusi, joskus myös mänty. Karsikko voitiin tehdä kuolleen 
muistoksi, mutta myös hyvän kalansaaliin tai ensi kertaa niityllä, kalasta-
massa tai metsällä olleen henkilön kunniaksi. Karjalasta karsikkoperinne 
on levinnyt Savoon ja savolaisten mukana Kainuuseen ja Pohjois-Pohjan-
maalle.756 Tavastkengällä ei ole varsinaisia karsikko-nimiä, mutta karsikko-
perinne on tunnettu täälläkin. Karsikkopuita ovat olleet ainakin Lumerope-
täjä Hörölänperällä ja Merkkipetäjä Lapinkankaalla Pyhännäntien varrella. 
Joel Haatajan (s. 1900) mukaan ”siihem petäjää’ ’on tehty vaenajaa viijessä 
kuolivvuosi ja nimikirjaemet”. Mahdollisia karsikoita ovat myös Napape-
täjä Kontiokankaalla ja Lenkomänty Hyvölänrannalta Piippolaan kulkeneen 
kirkkotien varrella, Lengonmännynkankaalla. Napapetäjä on ollut korkealla 
paikalla ja itsekin niin korkea, että latvasta on nähnyt lähes koko Tavastken-
gän. Puussa oli oksia tasaisesti ympäri runkoa, joten sinne oli hyvä kiivetä, 
mutta ajan kuluessa puun kuori irtosi kiipeilyn vuoksi ja se keloutui. Nykyi-
sin puusta on enää rippeet jäljellä, mutta vieläkin sen rungossa on nähtävillä 
nimikirjoituksia ja vuosilukuja lähes parinsadan vuoden ajalta.757

Haltijat, pirut ja kummitukset

Entisajan tavastkenkästen maailma oli täynnä taikuutta ja outoja henkiolen-
toja. Vaikka kristinusko oli ollut vallitsevana jo vuosisatojen ajan, kuului 
kansan uskomusmaailmaan monia suomalaisesta muinaisuskonnosta periy-
tyviä piirteitä vielä 1800-luvullakin. Yksi tärkeä uskomus oli, että jokaisella 
paikalla oli oma haltijansa. Kotitalolla ja naapurin mökillä, läheisellä jär-
vellä ja metsällä, jopa pihan perällä seisovalla riihellä ja saunalla oli kulla-
kin oma haltijansa. Suomalaisten haltijat voidaan jakaa kahteen ryhmään: 
luonnonhaltijoihin, joihin olivat erilaiset metsän- ja vedenhaltijat, sekä 
kulttuuripaikkojen haltijoihin, joiden vaikutusalaan kuuluivat talot ja muut 
rakennukset.758

Suomessa haltijausko saatiin ilmeisesti lainana Ruotsista. Täällä se 
sulautui luontevasti osaksi vanhempaa luonnonhenkien, kuten maaemon 
ja vedenemon, palvontaa ja osittain syrjäytti ne. Vanhempaan perinteeseen 
kuuluva vedenemo esiintyy seuraavassa tarinassa Kontiolammesta, jonka 
runonkerääjä Kaarle Krohnille on kertonut Siirtolan isäntä Heikki Moisala 
(s. 1885) vuonna 1919:759

Se Jussi Koistinen kun Koistilassa talona ollu, niin sitte ei ollu 
saanu kaloi siitä Kontiojärvestä ei kukaan. No se oli sitte lähteny 
kantamaan pois sitä järviä sijoltaan, kun ei siitä kaloi saanu. Se 
menny sinne järven rannalle kiskomaan pajun kuoria. Niin sitte 
veen emäntä laittanu poikansa kysymään, että mitä niillä pajun 
kuorilla nyt tehään? No se sanonu, että minä kannan tuon järven 
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pois, koska ei siitä saa kaloi. No poika menny sanomaan äitilleen 
että se kuuluu järven vievän, kun ei kaloi saa järvestä. No se tietty 
tuumaa siellä, että mitähän sille nyt tehään, kun se järven pois 
viepi. No se sanonu: mee ja taho painiin ja kun saat koitingikse-
si, nii mee ja nakkaa järveen, että hukutetaan. No se (Jussi) oli 
sanonu, että en rupee ennenkun käyt mun isäni kanssa lyömässä 
painia. Se tuolla kankaan takana halmetta hakkaa. Se on vanha 
ja karvanen, että jos sille piisaat, niin sitte minä rupeen vasta, ja 
sanonu, että se on vähäkuulonen, kun meet, nii lyö korvalle, se ei 
kuule. No sano sitte, että nyt ruvetaan painiin. No se oli karhu, 
joka hevosta söi. No eihän se sille karhulle pitäny ollenkaa. No se 
meni sanomaan äitille että: ei siitä tule mitään, kyllä se se viepi 
järven  pois, koska minä en pitäny sen isällekään painissa ja se 
oli karvanen ja tauin syömä, niin minä en pitäny sillekään. No se 
oli sitte sanonu…

Valitettavasti Krohnin muistiinpano katkeaa kesken, joten emme saa tietää, 
miten tarina päättyi.

Haltijat kuuluivat vielä 1800-luvulla kiinteästi suomalaiseen kulttuu-
riin siinä missä eri elinkeinot tai talousrakennuksetkin. Pihapiirin haltijat 
poikkesivat luonnonhaltijoista siinä, että ne syntyivät vain ihmisten toimin-
nan seurauksena. Pohjimmiltaan suomalaisen kansanperinteen haltiausko 
liittyi paikan valtaamiseen omaan käyttöön paikalla aiemmin asuneilta 
luonnonhaltijoilta. Tähän oli monia tapoja, mutta yksi ja ilmeisesti vanhin 
tapa oli sytyttää paikalla tuli. Se oli tavallaan rituaali, jossa ”inhimillinen” 
haltia valtasi paikan luonnolta. Tämä tapa sopi hyvin osaksi kaskikulttuuria, 
joten se oli vallitseva idässä. Asutuksen vakiintuessa ajatus jalostui hieman 
ja alettiin uskoa, että haltija asui jokaisessa huoneessa, josta nousi savu. Tu-
len sytyttäminen uudisrakennukseen oli siksi tärkeä rituaali, sillä haltijasta 
uskottiin tulevan sen näköinen ja luontoinen kuin ensimmäinen tulen sytyt-
täjä oli. Siksi tulen sytyttäjän piti olla mahdollisimman hyveellinen ihminen 
ja pukeutua parhaimpiinsa. Toisin paikoin uskottiin, että talon ensimmäises-
tä isännästä tuli talonhaltija, eikä tulen sytyttäjällä ollut merkitystä. Koska 
Tavastkenkä kuului itäiseen kulttuurialueeseen, liitettiin talonhaltijan synty 
täällä nimenomaan tuleen. Yhteistä eri uskomuksille oli se, että talonhaltija 
oli yleensä luonteeltaan ja ulkonäöltään talon ensimmäisen isännän näköi-
nen ja oloinen. Hän saattoi jopa olla kyseinen isäntä, joka vielä kuoleman-
sakin jälkeen valvoi talon menestystä ja hyvinvointia.760

Vielä 1900-luvun alussa eli Tavastkengällä voimakkaana usko talon-
haltijoihin eli vanhaanväkeen, jotka olivat talon ensimmäisten asukkaiden 
henkiä. Talonhaltijaa kutsuttiin myös maanhaltijaksi, joka omisti talon alla 
olevan maan. Kun kylällä ennen aikaan valettiin tinaa uudenvuoden aikaan, 
piti ensimmäinen kauhallinen kaataa maanhaltijalle.761 Talonhaltijoita näh-
tiin harvoin, mutta esimerkiksi Hyvölänrannan Hemmissä se kerran näyt-
täytyi. Kun taloon rakennettiin uusi uuni, oli seuraavana yönä nähty pirtissä 
tuntematon emäntä leipälapion kanssa ja kuultu tämän toteavan, että ”näk-
kyy siellä paistuvan leivät”. Sen koommin emäntää ei näkynyt. Muuallakin 
talonhaltijat mieluummin kuuluivat kuin näkyivät. Ne kävelivät ja kolis-
telivat talojen ullakoilla, aukoivat ovia ja liikuttelivat tai jopa heittelivät 
esineitä, jos talossa elettiin säädyttömästi.762

Henkiolentoja liikkui muuallakin kuin taloissa. Kirkkomaasta peräi-
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sin olevia rauhattomia henkiolentoja nimitettiin kirkonväeksi. Ne näyttivät 
milloin miltäkin, joskus pikku-ukoilta, joskus tavallisilta ihmisiltä. Kaikki 
eivät niitä nähneet, vaan uskottiin, että kirkonväkeä alkoi nähdä vain jonkin 
teon tai tapahtuman vuoksi. Kirkonväkeä alkoi nähdä vaikkapa silloin, jos 
säikähti pahasti jotain, pesi tietämättään kasvonsa ruumiinpesuvedellä tai 
ruumista hautaan vietäessä kulki arkkua vetävän hevosen edellä ja katsoi 
sen länkien läpi.763 Kirkonväkeä ei auttanut suututtaa. Kerrotaan, että kerran 
eräs markkinoilta palannut kyläläinen oli ajanut Piippolan hautausmaan ohi 
ja huvikseen huutanut: ”Tulkaa kaikki Aatamista lähtiin katsomaan minun 
hyvää hevosta!” Silloin kuului hautausmaalta kovalla äänellä vastaus: ”Me 
tulemme ja meitä on paljon!” Markkinamiehelle tuli kiire, ja hänen täytyi 
paeta läheiseen taloon ja hautautua huutolaismuorin sänkyyn. Muorin on-
nistui pitää loitsuillaan kirkonväki loitolla ja mies pelastui.764

Kirkonväkeä liikkui erityisesti vainajien liepeillä ja ne saattoivat vai-
keuttaa pahojen ihmisten viemistä hautaan. Haltijat saattoivat tehdä arkusta 
niin raskaan, ettei sitä jaksanut vetää hevosellakaan, saati sitten kantaa ih-
misvoimin. Näin kävi erään ruumissaaton aikana, mutta sitten ajomies huo-
masi katsoa hevosen länkien läpi ja näki ruumiinhaltijoita hevosen selässä. 
Kun haltijat nähtiin, ne hyppäsivät heti pois ja pian olivat kaikki tienvarren 
puut oravia täynnä. Haltijat vaivasivat uudelleen hautausmaalla ja tekivät 
ruumiin niin raskaaksi, etteivät kuusi kantajaa tahtoneet millään jaksaa sitä 
kantaa. Yhdeltä kantajalta ajettuivat kädetkin urakan takia.765 Syntisen ih-
misen kuolemaan saattoi liittyä muitakin omituisuuksia, kuten yhdessä Hel-
ge Laukan (s. 1926) kertomassa tarinassa. Kun muinainen Koistilan isäntä 

Koistilan vanhaa pi-

hapiiriä 1970-luvulla 

kuvattuna. Täällä jos 

jossain voisi talon-

haltijan luulla vielä 

asustavan. Kuvannut 

Anneli Pikkarainen. 

Pyhännän Kamulan 

Nuorisoseuran koko-

elmat.
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Simppa Pisanen kuoli ja renki lähti viemään häntä arkussa kirkkomaahan, 
pelästyi hevonen jotakin ja arkku kaatui. Arkun kansi lennähti auki ja ”ku 
renki kahto arkkuun oli ruumis kavonnu. Se oli sillon ottanu pölökyn ja 
heittänys sen arkkuun. Sukulaiset olisi halunnu nähä ruumiin. Renki ei ollu 
aokassu arkkuva vaan sanonu, että siellä se näpöttääpi”.766

Toisenlainen henkiolento oli para, jonka uskottiin tuovan vaurautta 
taloon. Erään Tavastkengän talon emäntä ryhtyi salaa pohtimaan pajankuo-
nasta ja raudankuonasta paraa. Pohtiessaan hän hoki: ”Synny para, synny 
para, kuka lie kuulemassa, kuulemassa, näkemässä, kun ei para synnykään?” 
Talon renkihän se oli kuuntelemassa toimitusta, ja kun akka luovutti, meni 
renki sisään ja ryhtyi itse pohtimaan ja loitsimaan ”synny, para, synny…” 
Sitten yllättäen syntyikin ruma sammakonmuotoinen para, joka kysyi ren-
giltä ”Mitä minä sulle kannan?” Renki säikähti paraa ja parkaisi: ”Kanna 
vaikka paskaa!” Ja sitähän tuli, ovesta ja ikkunoista, koko paja täyteen.767

Etiäisen tai edellä kävijän uskottiin olevan jokaisen ihmisen hyvä tai 
paha haltija, joka kulki aina hänen mukanaan. Niihin on uskottu aivan nyky-
päiviin asti. Seuraavan tarinanan on kirjoittanut muistiin Juutisissa asunut 
Iisakki Väyrynen vuonna 1936:

Matkustin kerran Vieremän kunnassa, menin erääseen torppaan, 
jossa oli kotona ainoastaan 70-vuotias mummo. ”Teidän edel-
lännepä tuli kummia olentoja”, sanoi mummo ja kun tiedustelin, 
minkälaisia ne olivat, sanoi mummo: ”Ne juoksivat seinänrakoja, 
että rotina kuului. Mutta eivät ne olleet ilkiän näköisiä, niin kuin 
joidenkin edellä, ne olivat vain Teidän edelläkävijöitä”, lopetti 
mummo.768

Kansanperinteessä erotettiin toisistaan hyvää tarkoittavat haltijat ja 
pahantahtoiset pirut, jotka aiheuttivat vahinkoa talolle ja sen asukkaille. Ta-
loon saattoi tulla paha henki, jos sinne joutui vahingossa tai tuotiin tahallaan 
vainajien jäänteitä tai kirkon multia. Pirut eivät kuitenkaan olleet ihmisten 
henkiä vaan aivan erilaisia olentoja. Piruja saattoi asettua lähes minne hy-
vänsä, mutta yhden erityisen voimallisen pirun uskottiin asuvan Hyvölän-
rannan ja Kestilän kirkonkylän rajalla Kilkakalliolla. Sieltä se on kulkenut 
kaikkialla ympäristössä kummittelemassa.769 Pirut saattoivat tehdä kaiken-
laista isompaa ja pienempää kiusaa. Jos pieni lapsi oli oikein pahankurinen, 
uskottiin pirun vaihtaneen sen. Näin luultiin tarinan mukaan jossakin kylän 
talossa. Talon emäntä päätti ottaa selvää asiasta. Ensin hän punnitsi lapsen 
leppäpuntarilla. Kun tästä ei selkoa tullut, laittoi hän lapsen jauhinkiven 
päälle ja alkoi pyörittää sitä. Naapurin emäntä sattui tulemaan juuri silloin 
kylään, ja hän kierteli ihmeissään äitiä ja kysyi, mitä tämä lapselle teki. 
”Lutipäätä terveeksi tehhään”, vastasi äiti.770

Taikureita ja tietäjiä

Koska maailma oli ennen aikaan täynnä taianomaisia asioita ja olentoja, oli 
jokaissa kylässä jonkinlaisia tietäjiä, noitia ja poppamuoreja, jotka osasivat 
muita paremmin tulkita yliluonnolisia tapahtumia ja jopa hallita niitä. He 
osasivat auttaa, ennustaa ja parantaa, mutta myös kiusata, tuhota ja sairas-
tuttaa. Heidän kerrotaan osanneet vaikkapa sytyttää taioillaan tulipaloja, jos 
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he olivat johonkin ihmiseen suuttuneet. Tarinoiden mukaan tietäjät laittoi-
vat tulipallon käärmeen suuhun, ja käärme vei tulen heidän haluamaansa 
paikkaan. Käärme saattoi uida vaikka järven yli tulipallo suussaan. Ker-
rotaan, kuinka yhteen kylän taloon, jossa oli myös asunut taikuri, oli tul-
lut käärme tulipallo suussaan. Taikuri oli pysäyttänyt käärmeen ja sanonut 
sille: ”Minä paan vereksen tulipallon sinun suuhun, jätä sinne ja sano, tämä 
laitettiin takaisin teille, kun te minulle laitotta”. Näin oli tapahtunut, koska 
toinen taikuri oli ollut käärmeen laittanutta väkevämpi.771

Perimätiedon mukaan Tavastkengällä on ollut monia tietäjiä ja pop-
pamuoreja, vaikka yhtään suurta, laajemmin tunnettua tietäjää kylällä ei 
olekaan ollut. Paikallisesti tunnettuja ovat olleet Heiskalan taikuri, Iso-Elli, 
Mäntäismuori, Pömpän-Mallu, Pinoniemen mummu ja Köhisevän Äijäläi-
nen. Myös Visurin Liisa oli jonkinlainen poppamummu.772 

Vanhin muistettu poppamuori on Kilkalassa 1800-luvun elänyt emän-
tä, Iso-Elli, josta on kerrottu monenlaisia tarinoita. Hän lienee sama henki-
lö, kuin vuosina 1879–80  taloa hallinnut Juho Samelinpoika Myllyniemen 
leski Elsa (s. 1843). Isosta-Ellistä kerrotaan, että hänen käydessään kylässä 
jossakin talossa, jäi hänestä vain menojäljet, ei tulojälkiä ollenkaan. Epäil-
tiin hänen lentäneen paikalle. Antti Visuri (s. 1896) muistelee kuulleensa, 
kuinka Elli ”oli taloh harjalla pyllistänyt ja tehny lentool lähtöä. Se oli loeh-
tinu ’sivu puista, sivu maasta, sivu kirkonkammijoista’. Renki oli kahtonu 
sitä ja jatkanu, että ’kohti puita, kohti maata, kohti kirkonkammijoita’. Maa-
hampa se oli rätkähtäny”.773

Toinen muistettu poppamuori on Pömpän-Mallu, joka asui Saarenpe-
rällä Valkeisenjärven rannalla sijainneessa Rantalan mökissä. Hän osasi joi-
takin taikatemppuja ja oli erityisen hyvä panemaan lehmiä metsänpeittoon. 
Kerran Mallu oli jostakin syystä tympäytynyt Saaren asukkaisiin ja pannut 
talon lehmät metsänpeittoon. Niitä oli etsitty suurella joukolla, mutta mi-
tään ei ollut löytynyt. Vain lehmänkellon ääni oli kuulunut jostain kaukai-
suudesta. ”Sitte olivat juustoa akat vieneet, nii jopa Mallu oli leppyny ja 
lehmät oli löytyny”, Lyyti Konola (s. 1916) oli kuullut kerrottavan. Yleensä 
Mallun kanssa pyrittiin pysymään hyvissä väleissä ja hänelle vietiin aina 
lehmien poikimisaikaan juustomaitoa ja keväällä lehmien laitumelle laske-
misen aikaan juustoa. Mallu oli ollut erittäin ”ahane juustolle”.774

Ehdottomasti kuuluisin Tavastkengän poppamuoreista näyttäisi ol-
leen Mäntäismuori, josta muistetaan paljon juttuja vielä nykyisinkin. Hän 
oli Tavastkengällä elänyt taikuri ja parantaja, joka muutamien kertomus-
ten mukaan asui Nokelassa. Hänen oikeasta nimestään ei ole varmaa tietoa, 
mutta 1900-luvun alkuvuosina Nokelassa asui leski Maria Koskenkangas 
(s. 1850). Hän on yksi mahdollinen henkilö Mäntäismuoriksi, koska tämän 
kerrotaan asuneen Nokelassa juuri ennen talon nykyistä Karppisten sukua. 
Mäntäisen vanha savupirtti sijaitsi Nokelan nykyisen keittiön kohdalla. Al-
kujaan Nokelan talo rakennettiin tämän mökin viereen, mutta taloa vähi-
tellen laajennettaessa ovat mökin jäänteet jääneet sen alle. Mökin lähellä 
on ollut erikoinen puu, Anninmänty, jonka alla muorin kerrotaan tehneen 
taikojaan. Kerran kylän nuoret miehet olivat päättäneet hakata puun poikki, 
eikä muori ollut mahtanut heille silloin eikä jälkeenpäinkään mitään, vaikka 
oli kovasti uhkaillut. 775

Mäntäismuori oli voimakas noita, joka oli erikoistunut lehmien piilot-
tamiseen. Kerran hän oli käynyt kerjuulla Kuljussa. Kun hänelle ei ollut an-
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nettu apua, oli hän ”poprikoittanut” talon lehmät ”metänpeittoon”. Lehmät 
olivat olleet metsässä aivan talon lähellä, mutta kun isäntä Heikki Sippari 
(s. 1884) oli mennyt illalla niitä hakemaan, ei lehmiä ollut löytynyt mistään. 
Heikki oli lähtenyt hakemaan apua Hätämaan tietäjältä. Tietäjä oli sanonut: 
”Eilen sinä istuit yhden lehmäsi päällä”. Heikki oli muistanut istuneensa 
metsässä kiven päällä. Sitten tietäjä oli sanonut isännälle: ”Mutta älä sinä 
huoli, nyt ovat lehmäsi kotona”. Näin olikin tapahtunut. Hätämaan Tietäjän 
sana oli siis ollut Mäntäismuorin loitsua väkevämpi.776

Toisen kerran Mäntäismuori oli pannut Sainilan lehmät metsänpeit-
toon. Vain vaskikellon ääni oli jäänyt soimaan. Isäntä oli mennyt kolmen 
päivän perästä muorin luo lehmiään kysymään. Tällöin muori oli neuvonut 
tekemään koivuisen piiskan, jolla oli pitänyt lyödä maahan. Tällä konstilla 
lehmät olivat löytyneet. Muori itse oli käynyt lypsämässä ensimmäisen mai-
don lehmistä, minkä ansiosta niiden utareet eivät olleet kipeytyneet lypsyn 
puutteesta. Sama Mäntäismuori oli suuttunut Peltolan vanhalle emännälle 
ja uhannut lehmien hävittämisellä. Emäntä oli kuitenkin lujasti tokaissut: 
”Kyllä minul lehmät tullee kottiin!” Niin olivat lehmät tulleetkin, koska 
muorin loitsut eivät tehonneet, jos niihin ei uskonut.777 Mäntäismuorista on 
lukemattomia muitakin juttuja, joista muutamia kertoo seuraavassa Reino 
Hukkanen (s. 1907):

Mummo Mäntäinen jos oli kylässä käymässä ja hän kohta tuli, 
niin sen tiesi. Ovet kävivät niin kuin olisi kulkenut ihminen ja 
kohta tuli Mäntäinen. Kerran Mäntäinen meni käymään naapu-
rikylässä ja jätti lehmänsä erään tytön hoitoon. Naapurin emäntä 
sattui käymään Mäntäisen lehmää katsomassa ja sattui niin, että 
lehmän tissit ajettu. Kun Mäntäinen tuli kottiin, sillon tyttö joutui 
tutkittavaksi, ja hän sanoi, että naapurin emäntä oli käynyt leh-
mää katsomassa. Silloin Mäntäinen sanoi kostavansa sillä lailla, 
että naapurin emännän tissit kansa ajettuu, ja hän alkoi tehdä tai-
kojaan ja lukea loitsujaan. Sen kuuli tyttö usein, että Mäntäinen 
sanoi, että ”Kuiva kuusi rautaoksa, kasvakoon katteuten etteen!” 
Ja niin kävi, että naapurin emännän rinnat ajettui, ja ne parani-
vat vasta sitten, kun oli käynyt Mäntäisen kanssa tekemässä so-
vinnon.

Mäntäisen tyttö oli kerran palvelijana eräässä talossa ja 
isäntä peri häneltä tilissä Mäntäisen vanhaa velkaa. Silloin ai-
koi Mäntäinen kostaa sen isännälle nostamalla karhun ja kuinkas 
kävi: Kohta söi karhu isännän hevosen. Tästä isäntä julmistui ja 
aikoi vielä pieksää tietäjän. Seuraus oli senlainen, että isäntä sai 
kaatumatautin. Siihen tautiin isäntä kuolikin. Mäntäinen parante-
li myös pieniä sairauksia, mätäpaiseita, muita sen laatuisia tautia 
taikomalla ja loihtemalla. Hänen loitsunsa oli tällainen: ”Kuin 
kipiä, niin kivistäköön, kuin on paha, niin pakotakoon, rupi alle, 
nahka päälle, kannu märkää välliin.”

Kaikkien kanssa, joille oli Mäntäinen oli joutunut huo-
noin väliin, pani hän lehmän metsän peittoon. Kerran pani erään 
talon lehmän metsän peittoon. Talon isäntä löysi lehmän eräältä 
kankaalta, mutta ei saanut lehmää liikkumaan ollenkaan, kunnes 
hän otti suuren vitsan, löi sillä lehmäänsä sekä kirosi. Silloin le-
hemä lähti käveleen. Sitten pantiin hänet (Mäntäinen) vanhana 
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ruotilaiseksi. Jos hän sattui suuttumaan talon väelle, niin hän 
pani talon lehmät senlaisiksi, että ne eivät antaneet maitoa ennen 
kuin Mäntäinen kävi navetassa lehmät lypsämässä. Kerran sattui 
Mäntäisellekin, että hänen taikansa olivat tehottomia. Hän rii-
tautui naapurin isännän kanssa ja sanoi kostavansa, mutta isäntä 
piti silmällä tämän hommia. Sitten hän huomasi eräänä päivänä, 
että Mäntäinen oli hänen talonsa läheisyydessä taikain tekomat-
kalla. Silloin isäntä lähti katsomaan. Mäntäisellä oli pata nuo-
rassa venymässä ja nuorassa oli paljon punaisia vaateriekaleita. 
Silloin isäntä julmistui, otti naruisen patakan ja olisi antanut tie-
täjää selkään, mutta tietäjä rukoili nöyrästi ja sai armon isännäl-
tä. Isäntä sanoi, että hänelle ei voi taikomalla mitään, sillä hän ei 
usko taikoja, eikä hänelle seurannut mitään Mäntäisen vihasta.778

Vanhoilla päivillään Mäntäismuori asui huonemiehenä Köhisevässä. 
Hän oli ”juluman näkönen muori”, jota kaikki hieman pelkäsivät. Köhise-
vässäkin häntä vieroksuttiin, kun hän keräsi multaa ”sillanalus tammista” 
ja teki niistä jotain rohtojaan. Kerran muori oli mennyt omin luvin Koisti-
lan niitylle Maanselännevalle ja yksinään niittänyt ison suovan lehmälleen. 
Kun Koistilan isäntä Simo Laukka kuuli tästä, hän meni ja haki puolet suo-
vasta itselleen. Pois tullessaan hän poikkesi Köhisevään ja sanoi muorille: 
”Minä kävin ottamassa puolet siitä suovasta, jonka sinä luvatta niitit. Toisen 
puolen saat pitää”. Muori vain jupisi itsekseen jotain vastaukseksi. Vasta 
Simon lähdettyä muori katsoi tämän perään ja kirosi muiden kuullen: ”Ei 
Koistilan isäntä tuolla hevosella ensi talvena aja!” Pian tämän jälkeen Kois-
tilan hevonen kuoli. Köhisevän isäntäväki kertoi Simolle muorin kiroukses-
ta. Siitäkös isäntä suuttui ja kävi muorit kiroamassa ja haukkumassa. Muori 
taas vain tupisi hiljaa itsekseen. Simonin lähdettyä hän taas kirosi perään ja 
sanoi: ”Kyllä se Koistilan isäntä vielä saa nähdä miten käy, kun minut noin 
haukkui!” Kohta muori siirtyi huonemieheksi Kuoppalaan. Koistilan Simon 
viha muoria kohtaan ei ollut laantunut pelkällä haukkumisella, vaan hän 
aikoi laittaa renkinsä pieksämään muorin. Hän uskoi, että ”siltä taikavoimat 
loppuu, jos se oman verensä näkkee”. Hänen vaimonsa Loviisa, joka oli 
harras uskovainen, kuuli tämän suunnitelman ja kielsi miestään tekemästä 
sellaista syntiä. Niinpä asia sitten jäi. Myöhemmin Simo lähti hakemaan 
heiniä Kuoppalasta. Kun hän ajoi pihaan, huusi Mäntäismuori ovelta: ”Kun 
saatte hommat tehtyä niin tulukkaa sissään! Minä tarjuan juustokahavit!” 
Tätä vähän ihmeteltiin, koska muori ei juuri ikinä korottanut ääntään, saati-
ka tarjonnut muille juustokahveja. Heinäkuorma tehtiin, ja Simo meni muo-
rin luo kahvia juomaan ja juustoa syömään. Vasta isännän kotiin päästyä 
muorin juoni paljastui: isäntään iski ankara kaatumatauti! Muori oli joten-
kin myrkyttänyt hänet juustollaan ja saanut taudin aikaan. Ainakin näin us-
kottiin ja muori itsekin väitti. Vähän ajan päästä Koistilan Simo kuoli tähän 
muorin laittamaan tautiin.779 

Koistinen ei ollut ainoa kyläläinen, johon Mäntäisen kerrotaan laitta-
neen kaatumataudin. Muorilla on ollut pieni naurispelto, josta Kuoppalan 
myöhempi isäntä oli varastanut pikkupoikana veljensä kanssa nauriita. Poi-
kaan oli iskenyt heti kaatumatauti. Mäntäismuori oli sanonut Kuoppalan 
emännälle, että ”se vettää suonella, kun se on varastanu minun naorista. 
Kun annatta ison emälampaan, niin se herkiää.” Emälammas annettiin ja 
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tauti lähti pois. Myöhemmin Mäntäismuori suuttui uudestaan tähän samaan 
poikaan, josta oli jo tullut Kuoppalan isäntä. Muori kirosi tämän ja sanoi: 
”En sinuun, mutta sinun kahteen lapseesi minä laitan saman taudin kuin 
Koistiseen!” Näin myös kävi ja lapset sairastuivat kaatumatautiin. Toisen 
version mukaan Mäntäismuori oli ensin laittanut kaatumataudin isännälle, 
mutta kysynyt myöhemmin, mitä isäntä olisi valmis maksamana parantami-
sesta. Isäntä oli vastannut, että ”juuston ja vuohen annan”. Tämä oli riittänyt 
muorille, mutta lahjat saatuaan hän oli lisännyt, että tauti siirtyisi isännän 
kahteen lapseen.780

Joitakin vuosia Mäntäismuorin jälkeen kylällä vaikutti Pinoniemen 
vanha emäntä Maria Leiviskä (s. 1860, os. Porola). Pinoniemenakka, ku-
ten kyläläiset häntä kutsuivat, paransi ihmisiä rohdoillaan ja erilaisilla tai-
kakonsteillaan. Yksi tärkeistä aineksista oli ollut palavan puun pahkula, 
musta rypyläinen haavan pahka.781 Hänen kerrotaan myös lypsäneen kyy-
käärmeistä myrkkyä rohtoihinsa.782 Pinoniemenakan keinot toimivat hyvin 
vaihtelevasti, joskus paremmin, joskus huonommin, kuten seuraavista Iida 
Karjalaisen  (s. 1888) kertomista tarinoista ilmenee. Kankaan emännän si-
saren käteen oli ilmestynyt näppyjä, joista oli valunut visvaa. Pinonieme-
nakka vei hänet saunaan ja otti lauteiden alta maata, jota paineli käsiin. 
Näpyt eivät olleet parantuneet. Törmälässä akka teki yhdeksästä eri aineesta 
koostuvan ”koentukon”, johon piti laittaa ainakin ”ukontuhnijata”. Toisella 
kertaa hän käytti Törmälässä sairaan parantamiseen loitsuja ja veti ”punasel 
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langan jonkun toosal läpi”. Pinoniemenakalla oli keinoja kutsua kadonnutta 
karjaa kotiin, mutta joskus hänen karjaloitsunsakin epäonnistuivat. ”Kerra’ 
’emäntä oli ollu kaharreisin naveta ovem päällä. (Alta kulkenut) sonni oli 
kynnyksellä kaatunuj ja selekä katkesi.” Laskiaisen jälkeen Pinoniemen na-
vetan orteen pantiin pussi, jonka sisään laitettiin ”laskijais rieskam palasija 
ja monensortin pitämistä.” Pussin oli tarkoitus suojella eläimiä pahalta. Pi-
noniemessä käytettin myös toista vanhaa karjataikaa. Kiirastorstaina emän-
tä kiersi navettaa uusi luuta jalkojen välissä ja loitsi: ”Kitis kiirra mehtään, 
kotis koera kottiin!” Aina emännän karjataiat eivät pystyneet varjelemaan 
elämiä. Kerrankin Pinoniemen navettaan tunkeuduttiin pääsiäisen aikaan ja 
lehmiä leikeltiin. Jopa nuorelta orihevoselta leikattiin häntäjouhet niin tar-
kasti, että ”vaer ruoto oli jäänyj jälelle. Oli sillä hevosrukalla ollu surkija 
kesä”. Kekriaikaan Pinoniemen saunaan laitettiin pitopöytä vainajia varten. 
Sitten yhtenä kekrinä ”yöjuoksijaimet oli laskeneet sijat irti ja ne oli saonal-
la myskäneet. Pinonieme’ ’emäntä oli kuunnellu myskettä ja sanonu, että 
siellä pyhät miehet syövät”.783

Tavastkengän pääkylän ja Perukan lisäksi tietäjiä löytyi kylän etelä-
laidalta Juutisista. Vuonna 1884 Juutistenahon talossa syntynyt Iisakki 
Väyrynen muistelee seuravassa kirjoituksessa kokemuksiaan naapuritalossa 
asuneesta poppamuorista:

Noin 45 vuotta sitten (v. 1891 tienoilla) kotipaikallani Pyhännän 
kunnan Juutisten kylässä, tunsin naapurini emännän, muanlai-
sen poppamummun. Tämä mummu usein kertoi taikojaan ja piti 
joskus meitä lapsia apunaan taikoja tehdessä. Niinpä kerrankin 
kesällä oli mummon pojalta kadonnut laitumelta hevonen. Poi-
ka haki hevostaan monta viikkoa, mutta turhaan. Hevosta ei löy-
tynyt. Poika luuli kuulleensa hevosensa kellon, mutta ei nähnyt 
mitään. Tästä tehtiin yleisesti se johtopäätös, että hevonen on 
metsänpeitossa. Oli itsestään selvää, että metsänpeitosta päästä-
minen kuului mummolle, ja minä sain vihjauksen lähteä mummon 
apuriksi. Hajimme juurineen kaatuneen puun metsästä, jonka 
juuren läheltä minun oli väännettävä 80‒90 cm pituinen koivu ja 
sidottava sen latva kaatuneen puun juureen. Kysymykseeni, miksi 
se minun oli väännettävä, sanoi mummo ”Se on miesten väännet-
tävä”. Tunsinhan minä olevani mies, olinhan 7‒8 vuoden ikäinen. 
Mummo kumartuu kaatuneen juuren alle, mumisee jotakin hiljaa 
ja alkaa kutsua hevosta: ”Suksu tammaa, suksu tammaa, suksu, 
suksu, suksu!” Hetken perästä mummo nousee. ”Ei se tamma 
olekaan enää metsänpeitossa, se on joen takana, järven rannalla 
syöpi vihreätä nurmea”, kertoi mummo. Samalla tavalla hän ker-
toi pojalleen. Ja ihme kyllä, hevonen löytyikin joen takaa järven 
rannalta, erään talon niitystä. 

Tämä mummo usein hyvällä päällä ollessaan kertoi, miten 
tehdään taikaesine. Jos halutaan saada varas tietoon, niin hau-
tausmaalta otettava pieneen pussiin siunattua multaa ja joitakin 
ruumiin luita. Samaan pussin on pantava joko maata varkaan 
jalan jälestä eli tuolla pussilla on siveltävä niitä paikkoja, joita 
varas on luultavasti käsitellyt. Sitten on tuo pussi pantava veteen 
lähteen silmään. Mutta siten, että tuo pussi ei katoo, että mullan 
voi vietä takaisin hautausmaalle. Se on tärkeä siksi, että jos tuo 
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pussi, multa ja ruumiin luut katoaa, niin varas kuolee. 
Aivan samalla tavalla on meneteltävä, jos tahdotaan men-

nä kirkkoon taikavoiman avulla. On vain tuohon pussiin varatta-
va rippileipä. Sitten on kolmasti kierrettävä kirkko ulkopuolelta 
(muistaakseni myötäpäivään), sitten on mentävä kirkon ovelle ja 
lausuttava ’Kalmiston siunatun mullan nimessä aukea”. Ja kun 
ovi aukeaa, niin on tasajalalla takansa katsomatta hypättävä kyn-
nyksen yli kirkkoon. 

Jos tahdotaan saada pahoja henkiä johonkin naapuriin, 
niin on otettava myöskin hautausmaan multaa ja joku pieni vaina-
jan ruumiin osa, vietävä johonkin naapurin huoneeseen ja lausut-
tava: ’Tuonelan väki väkevä, vartijoikaa omaanne, lepokammiota 
kalman!’784

Taikurit eivät olleet ainoastaan naispuolisia, vaan lukuisia miespuoli-
siakin loitsijoita esiintyy tavastkenkästen tarinoissa. Heiskalankankaalla on 
kertomusten mukaan asunut joskus 1800-luvun puolella taikuri, Heiskas-
Nikki. Hän oli luultavasti sama henkilö kuin Heiskalaan huonemieheksi 
1880-luvulla merkitty Niilo Heiskala (s. 1859). Hän oli eläinten parantaja, 
karjan metsänpeitosta päästäjä ja varkaiden jäljittäjä. Kerran hän olisi jopa 
taikonut kuolleen karitsankin henkiin. Epäilijät tosin sanovat, että Heis-
kalan taikuri olisi ensin itse aiheuttanut kuoleman. Hänen luonaan käytiin 
muutenkin eläinten sairastuessa, sillä hän osasi parantaa taudit tempuillaan 
ja lääkkeillään.785

Toinen miespuolinen tietäjä ja parantaja oli Juutisissa asunut Iikka 
Piippo eli Rikko-Iikka (s. 1854). Hän oli erikoistunut sijoiltaan menneiden 
jäsenten korjaamiseen. Sulo Mahosenaho (s. 1910) muistelee, kuinka Iikka 
oli tullut laittamaan hänen kättään sijoilleen: ”musta iso viltikka päässä ja 
tuohituppi vyöllä. Se tarttu käestä kiini, sylykäsi ja sano: ’Ptyh, puukko 
pilivistä putosi, veriveihti taevahasta, jolla minä mulukkuja mutelin, katkon 
karvakellukoeta’”. Kun poika keskittyi kuuntelemaan loitsimista, kiskaisi 
Iikka äkkiarvaamatta olkavarresta käden paikalleen. Joskus Iikka oli Juu-
tisissa yrittänyt lääkitä lehmää oppimillaan vanhankansan konsteilla. ”Piti 
olla kolomasti siirretty huone, jonka seinästä piti ottaa kolomesta oksanko-
hasta puuta niin, että jäi reikä keskelle. Niihel läpi Iikka kaato kolomasti 
vettä ja lehmä parani sillä lääkkeellä”, Yrjö Myllyniemi (s. 1904) muisteli. 
Koistilan aitan seinästä on vuoltu lastuja juuri tällaiseen taikakonstiin. Vie-
läkin seinässä on koholle jääneitä oksankohtia, joiden ympäriltä lastuja on 
vuoltu.786

Köhisevässä asunutta miespuolista eläinten parantajaa ja taikatemp-
pujen tekijää on nimitetty Äijäläiseksi. Hänen tekemistään ei ole säilynyt 
yhtään kertomusta, mutta Äijäläisen vaimon kerrotaan loitsineen lehmiä 
ulos päästäessään: ”Kuiva kuusi, raotaoksa, kasvakoon kattee’ ’etteen”.787 
Loukkulan Aatami Leiviskä (s. 1859) oli yksi tunnetuista Tavastkengän 
parantajista, jossa uskottiin olevan enemmänkin poppaukon vikaa. Aata-
min kerrotaan käyttäneen haavankuorivettä parantamiseen. Kerran hän teki 
lääkkeen Kuoppalan Marille, joka makasi keuhkokuumeessa ja jolle lääkäri 
oli antanut kuolemantuomion. Mari parani lääkkeen saatuaan.788

Jos oman kylän tietäjät eivät osanneet auttaa, haettiin apua kauempaa. 
Piippolan Leskelän kylässä asunut Hätämaan tietäjä eli Juho Luomajoki 
tunnettiin Tavastkengälläkin. Kerran Kallion Yrjö Leiviskä oli lähtenyt hä-
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nen luokseen hammassärkyä hoitamaan. Yrjö oli valmistellut lähtöä ainakin 
viikon verran. Kun Yrjö vihdoin saapui sokean tietäjän pirttiin, oli tämä 
heti tulijan astuttua sisään kysynyt: ”Mitä sinne Pinoniemelle kuuluu? Mik-
si sinä niin kauan lähtöä teit?”789 Tämän jälkeen tietäjä oli voidellut Yrjön 
päätä voiteella ja laittanut voipaperia päälle. Pää oli ollut kuin tulessa ja 
Hätämaalainen oli vain nauranut ilkeästi. Hammas oli kuitenkin parantunut 
eikä ollut sen jälkeen ikinä kipeänä. Myös Anttomin isäntä, joka oli ”jörön-
sorttinen” mies, oli käynyt Hätämaassa hammassärkyään valittamassa. Tie-
täjä oli lyönyt miestä tupakkapussilla naamaan ja sanonut, että ”aikamies 
tuommosen tauvin takia tänne asti tullee!” Hammas oli sillä parantunut.790 
Näin Hätämaassa käyntiään muistelee Juutisissa vuonna 1884 syntynyt Ii-
sakki Väyrynen:

Vuonna 1909 sain vaikean ihotaudin, joka ei lääkärin lääkkeillä 
ruennut paranemaan. Vaikka olinkin uskonnollinen enkä uskonut 
noitiin, niin oli kuitenkin pakoitettu hädässäni turvautumaan Hä-
tämaahan. Täälä tuo sokeja ukko vei minut saunaan, pesi ihoni 
jollakin voiteella ja sitten oli minun hakattava kirveen hamara-
puolella saunan kynnystä. Tämä tuntui lapselliselta, mutta olihan 
lääkäriä toteltava. Ihme, että ihotautini alkoi parantua ja siitä 
saakka olenkin ollut terve.791

Hätämaalainen oli psykologisesti erittäin taitava, ja monet hänen pa-
rannuskeinoistaan perustuivat juuri tähän taitoon. Taidosta oli toki muuta-
kin hyötyä. Kerran hänen luokseen oli tullut mustalaisia, jotka kerjäsivät 
häneltä ruokaa. Hätämaalainen sanoi antavansa heille leipää, vähän lihaa 
ja voita, mutta ei ilmaiseksi, vaan seuraavalla kerralla ne pitäisi maksaa. 
Paikalla ollut ja keskustelun kuullut naapurin isäntä kysyi myöhemmin Hä-
tämaalaiselta, luuliko tämä oikeasti saavansa joskus maksun ruuista. Tämä 
oli vastannut, ettei hän sellaista luullut, mutta eivät mustalaisetkaan tulisi 
toista kertaa.792

Hätämaalaisen lisäksi lähiseuduilta löytyi muitakin taitavia tietäjiä. 
Yksi oli Haapakummun Anna-Mari Mård, joka asui Kiuruveden Luupuve-
dellä. Häneltä käytiin kysymässä monia asioita, ja häneltä sai apua vaivoi-
hin. Hän oli syntynyt Lamun kylässä mutta saanut oppinsa kiuruvetiseltä 
Pienenmäen ukolta. Kerran Hyvölänrannan Alatalon isäntä oli käynyt Kiu-
ruvedeltä rahdinajosta tullessaan kysymässä Anna-Marilta, mihin hänen 
piippunsa oli hukkunut, kun hän oli pystyttänyt aitaa kotipellolleen. Anna-
Mari oli kertonut, että isäntä oli polttanut kannon nokassa piippua ja pannut 
piipun jäähtymään viereensä ja sitten vahingossa pyyhkäissyt sen maahan. 
Piippu löytyisi aidan ja kannon välistä. Kun päästiin kotiin, mentiin sakilla 
katsomaan paikkaa ja yllätys oli suuri, kun piippu löytyi juuri neuvotusta 
kohdasta. Vastaavanlainen tietäjämuori löytyi Ahokylästä, jossa asui Arvaa-
ja-Riitta-Kaisa.793

Taikakeinoja

Taikakeinot ovat kuuluneet vanhankansan isäntien perustaitoihin, siinä 
missä maatilan muutkin työt. Kertoman mukaan Tavastkengän Leiviskän 
isännätkin osasivat taikoa. He säilyttivät rahojaan ja muita kalleuksiaan 
läheisellä kankaalla olevan Taikakiven alla, jotta rahat eivät tuhoutuisi tu-
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lipalossa tai joutuisi varkaiden käsiin. Isännät olivat lukeneet kiven luona 
niin mahtavat taikasanat, ettei kukaan muu päässyt aarteisiin käsiksi. Tähän 
taikaan uskottiin vielä 1920-luvullakin. Saarella asunut Lyyti Konola oli 
nuorena tyttönä kävellyt polkua pitkin kiven ohitse ja ajatellut sen kohdalla: 
”Tuoha alla ne on entiset Leiviskän isännät pitäneet aarteitaan.” Samalla 
hetkellä Lyytin jalka tuli ilman näkyvää syytä kipeäksi ja parani vasta pit-
kän ajan kuluttua.794

Leiviskän isäntien lisäksi monet muutkin kylän isännistä ovat haudan-
neet talojensa kalleuksia maahan. Kerrotaan, että Moisalan talon pellossa 
on aarre. Sen saa esille vain sellaisella uhrilla, että aarteen kohdalla ajetaan 
”suvikkovarsalla” yksiöistä jäätä myöten joen ylitse. Aarteen kohdalla on 
nähty juhannusyönä sinisiä aarnivalkeita. Myös Kilkalan pellossa kerrotaan 
olevan aarteen. Yhden kerran aarrepadan sanka olikin tarttunut kyntäjän au-
ran sahraan, mutta kyntäjä ei ollut pysähtynyt vaan oli käskenyt hevostaan 
jatkamaan ja niin aarre oli painunut romisten maan uumeniin. Tämän aar-
teen kerrotaan vaativan uhrikseen valkeapäisen lapsen. Joku kylän akka oli 
kerran koettanut pettää loitsua ja vienyt uhriksi valkean lampaankaritsan. 
Hän saikin aarteen näkyviin, mutta kohta se painui takaisin maahan, eikä 
akka saanut siitä otetta. Jonkin ajan kuluttua akka synnytti lapsen, mutta 
lapsi katosi samana yönä. Uskottiin, että aarteen haltija vei lapsen rangais-
tuksena huijauksesta.795 

Aarteen piilottamiseen liittyi omat tarkat sääntönsä ja loitsunsa, joita 
seuraavassa muistelee Iisakki Väyrynen: 

Kertoi isäni ym. vanhat ihmiset Pyhännällä, että aarre, rahat ym. 
arvoesineet pannaan johonkin vanhaan kattilaan, se tarkasti su-
letaan, sitten kaivetaan maahan kuoppa, aarre asetetaan kuop-
paan, peitetään ja sanotaan taikasanat. Nämä taikasanat ovat 
erilaisia eri aarteen kätkijöillä ja ilman näitä taikasanoja ei ku-
kaan aarretta saa käsiinsä. Joka kolmen vuoden kuluttua aarre 
nousee pinnalle, palaa ilmitulessa eli viinavalkeassa, kuten sa-
nottiin. Aarteesta palaa silloin ruoste pois. Vanhat ihmiset olivat 
usein nähneet aarteen palavan, mutta kun ei tietäneet taikasano-
ja, niin aarre katosi. Usein oli aarre upotettu johonkin lähteeseen. 
Tiettiin myös olevan henkilöitä, jotka olivat saaneet nuo taikasa-
nat, löytäneet aarteen ja olivat rikkaita.796

Eläimen päästäminen metänpeitosta kuului myös isäntien taitoihin. 
Tällaisen keinon on kertonut Anttomin vanha isäntä Antti Antinpoika Pel-
likka eli Katajamäki (s. 1818) vuonna 1884:

Eläimen kun peittää, niin mitenkä se päästetään. Pitää mennä 
mehtään ja tehä leppämies, kortelia jos kaksi pitkä, silmät kaikki 
sille ja korvat ja kaikki panna, ja sitte pitää punasella langalla 
hirttää sinne, lepistä tehdä portti ja suvikuntasella piiskata sitä 
(maasta kun nousee semmonen paju), ja killata ja korsasta puu-
hun ja huutaa, että:’ Poikasi hirressä, jos et anna eläntäin pois, 
niin minä en poikaas, vaan jos annat (eläintäin), niin minä pääs-
tän poikas pois hirrestä.’ No sitte käyä jo kolmena aamuna, jos ei 
ala eläintä löytyä, jos löytää, niin sitte puottaa pois ja löytyy se 
sitte. Eli huutaa Tyhjäselle (tyhjänen se oli se metän haltia) met-
sässä: ’metän ukko ja metän akka ja metän kuulusa kuningas’; 
ja jos siinä sitte vähän sanoskeli: ’Miellys mehtä, kostu korpi, 
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Tosin ainonen Tapio!’ Sitte jos ei siitä ole apua, nyhtää 9 noita 
semmosta, kun nousee kuusi närettä, tekee niistä sitte, niistä nä-
reistä, pannat, semmoset kääreet ja umpipyöryllä, että se pataan 
sopii ja punanen panta ympäri kanssa sen näreen panna, ja sitte 
kesion kannosta pistää lastuja, kolmesta kannosta, ja sitten siihen 
pataan ja siihen parteen, josta on pois metässä, polttaa, niin an-
taahan siinä olla, niin täytyy lehmät tulla.797

Varkaiden kiinni saamiseen oli omat konstinsa. Lamun kylällä asunut 
Juho Piippo on vuonna 1905 kertonut seuraavanlaisen ohjeen, jonka hän 
on kuullut Tavastkengällä ”seppä Matti Löytöläis-vainajalta” noin vuonna 
1850: 

Kun toinen varastaa joko nauriita eli pellolta tahi halamees-
ta eloja ja haltija sen kun näkee, että on varastettu ja varkaan 
kun haluttaa saaha tunnusvaivoihin, pittää mennä aivan paikalla 
hautausmaalle, reväistä vihan väissä muuta[ma]ta kuolleen tau-
lua ja sannoo: ”Nouse hiisi kankahasta, perkele pyhästä maasta, 
ja anna mulle viisi renkiäsi, kaheksan kasakkatasi, varasta va-
lihtemahan, omin käsin ottanutta! Kuka otti minun omani? Kuka 
saatuni salasi?” Sitte varas tulloo semmoiseen vaivaan, ettei saa-
ta pittää, vaan tulloo tunnustamaan ja tuopi viljan pois, jos ei 
ole ennättännä hukata. Se taika tepsii, vaikka toinen immeenen 
varastais mitä, niin se tuop pois.798

Vanha kansa yritti myös eri tavoin saada ennusmerkkejä tai varoituksia 
tulevista tapahtumista. Jos koira ulvoi, tiesi se jotain pahaa, kuten tulipaloa 
tai tapaturmaista kuolemaa. Jos taas kissa katosi talosta, tiesi se koko talon 
ja ihmisten häviötä. Metsälintujen, teeren tai metson, ilmaantuminen talon 
lähistölle tiesi niin ikään talon häviämistä ja kuolemaa. Talven kesto ennus-
tettiin muun muassa kaarnatuulesta eli tapionriihestä, joka kuljettin kaarna-
paloja ja muuta roskaa hankia pitkin ja kasasi niitä rekiuriin. Tällaisia tuulia 
piti vanhan kansan mukaan olla kolme kertaa joka talvi.799

Vain pieni osa tavastkenkästen vanhoista uskomuksista on elänyt näi-
hin päiviin saakka, sillä suurelta osin vanha perimätieto ja uskomusmaailma 
hävisi viimeistään 1900-luvun alkuvuosina. Syynä oli maailman muuttumi-
nen, koulutuksen lisääntyminen ja yhteiskunnan kaikkinainen modernisaa-
tio. Vanhat tavat eivät enää istuneet uuteen maailmaan ja nuoriso lähinnä 
naureskeli vanhojen hupatuksille. Haastatteluiden ja muiden tietolähteiden 
kautta saamme kuitenkin pienen välähdyksen siitä yliluonnollisten asioiden 
ja olentojen täyttämästä maailmasta, jossa esivanhempamme elivät.

Nälkävuodet 1860-luvulla

Hallan ja kuoleman vuosikymmen

Yksi merkittävimmistä 1800-luvun lopun suomalaista yhteiskuntaa muo-
vanneista tapahtumista olivat suuret nälkävuodet 1860-luvulla. Siikajoki-
laakson latvakylät olivat aina olleet hyvin alttiita hallalle, mutta harvem-
min tuho koetteli aluetta yhtä pahoin kuin 1860-luvulla. Muutamia huonoja 
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vuosia koettiin jo edellisellä vuosikymmenellä, mutta pääosin 1850-luvun 
lopun sadot olivat keskimääräisen hyviä. Paikallisia katoja koettiin vuonna 
1861, mutta ensimmäinen paha katovuosi sattui vasta 1862. Sen jälkeen 
monet talot joutuivat ottamaan jyvälainoja ja vuosia kestänyt velkakierre 
alkoi. Keskimääräistä heikompia satoja saatiin myös vuosina 1863–64, 
mutta vuonna 1865 erittäin paha kato iski silloiseen Piippolaan pitäjään. 
Tilat alkoivat velkaantua pahasti ja moni talollinen joutui velkojensa takia 
luopumaan tilastaan. Köyhäinhoidon varassa eläneiden ihmisten määrä mo-
ninkertaistui. Tämä oli kuitenkin vasta alkua.800

Jo vuoden 1865 kato ja sen jälkeinen lavantautiepidemia aiheuttivat 
suurta tuhoa väestön keskuudessa, ja kuolleiden määrä nousi satoihin. Kaik-
ki näytti kääntyvän paremmaksi, kun vuoden 1866 sato onnistui melko hy-
vin. Talvesta selvittiin ja odotettiin jännittyneinä, kuinka seuraavana kesänä 
kävisi. Lunta ja pakkasta oli runsaasti, mutta kevät näytti alkavan normaa-
liin tapaan. Mutta toukokuun puoliväissä iski takatalvi: lunta satoi kuin kes-
kitalvella ja pian metsissä olivat metriset hanget. Siikajoki alkoi sulaa vasta 
kesäkuun ensimmäisinä päivinä ja viimeiset lumikinokset sulivat juhan-
nuksen aikoihin. Takatalvi lykkäsi kylvöjä niin, että ne alkoivat vasta kaksi 
viikkoa ennen juhannusta ja jatkuivat jopa viikon pari sen jälkeen. Kesän 
viivästymisen vuoksi karjaa kuoli nälkään joukoittain, kun niitä jouduttiin 
pitämään navetoissa lähes olemattomalla ruokinnalla. Juhannuksen tienoilla 
säätila muuttui yllättäen täysin ja ilma muuttui suorastaan helteiseksi. Läm-
mintä kesti vain muutaman päivän ajan, minkä jälkeen ilma jälleen viileni. 
Tällaisen kesän jälkeen sadosta ei odotettu kovin suuria ja viimeiset heikot 
toiveet sadosta katosivat elokuun 22. ja 23. päivien väliseen yöhallaan.801

Pahin kato koettiin Siikajokilaaksossa Kestilän ja Piippolan pitäjissä, 
joissa rukiita ja ohria saatiin talteen vain 2/3 tynnyriä henkeä kohden. Ran-
nikkoa kohti mentäessä tuhot olivat pienempiä. Tavastkenkä ei ollut aivan 
pahinta tuhoaluetta, vaan naapurikylä Lamu kärsi vielä enemmän. Oli kui-
tenkin selvää, että seuraavana talvena koettaisiin suuri nälänhätä ja ilman 
kruunun apua kuolleiden määrä olisi valtava. Ensimmäisinä toimenpiteinä 
alettiin kansaa valistaa erilaisten hätäruokien käyttöön. Erityisesti yritettiin 
markkinoida sieniruokia, mutta niitä kansa vierasti ja tyytyi mieluummin 
tuttuun petäjäleipään. Tavastkengällä käynnistään sienineuvoja Johanson 
kirjoitti: ”Kylän väki ei katsonut tarkoitusta sen veroiseksi, että olisivat 
koettaneet itse tulla, eli köyhiänsä tulemaan kokoukseen, muuten oli läs-
nä olevaiset vakautuneet tarkoituksen otollisuudesta, ja aikoivat toimittaa 
kysymyksessä olevia ruoka-aineita köyhille ja itsellensä.” Muita käytettyjä 
hätäravintoa olivat perinteiset olki, jäkälä, vehka, naava ja sammaleet.802

Hätäravinnon lisäksi saatiin jonkin verran valtiolta lainaksi jauhoja ja 
siemenviljaa. Lainaa ottaneet talolliset ja torpparit takasivat toinen toisiaan, 
joten kaikki olivat tavalla tai toisella mukana velkakierteessä. Varsinaista 
apuviljaakin jaettiin. Tavastkengällä se varastoitiin Tervolan aittaan, jonka 
avaimet tulivat kunnallislautakunnan esimiehelle, Piippolan lukkari Men-
nanderille. Vara-avain oli lautakunnan jäsenellä Heikki Marttilalla. Kumpi-
kaan heistä ei asunut Tavastkengällä. Avusta huolimatta kuolleisuus kasvoi 
kasvamistaan, sillä kerjäläislaumojen mukana alueella levisi paha lavantau-
tiepidemia. Se aiheutti suurimman osan kuolemantapauksista. Suoranaiseen 
nälkään kuoli vain muutamia henkilöitä.

Vaeltavien kerjäläisten määrää pyrittiin hillitsemään kunnallisilla työ- 



Muutosten aika (1860‒1916)    231

ja köyhäinhuoneilla, joihin pitäjän köyhät koottiin ja joissa heitä ruokittiin. 
Työhuoneisiin sijoitettiin työkuntoiset, jotka saivat tehdä työtä ruokansa 
eteen. Lapset, vanhukset ja muut vajaakuntoiset koottiin köyhäinhuonei-
siin. Huoneita perustettiin etupäässä keväällä 1868. Alkuun ne toimivat ta-
voitteiden mukaisesti, mutta kevään edetessä ja nälän pahetessa ne alkoivat 
täyttyä ääriään myöten. Huoneet muuttuivat saastaisiksi taudinpesiksi, joi-
hin lavantauti iski ensimmäisenä. Toinen tapa kerjäläislaumojen sitomiseksi 
paikoilleen oli hätäaputöiden järjestäminen. Ihmiset koottiin työmaille kai-
vamaan kanavia, kuivattamaan soita ja rakentamaan maanteitä. Ruokaa he 
saivat työtä vastaan. Työskentely näillä työmailla hätäruuan varassa ja alira-
vittuna oli vaikea koettelemus, mutta monelle ainoa vaihtoehto. Parempaan 
suuntaan asiat alkoivat kääntyä pikku hiljaa syksyllä 1868, kun kunnollinen 
sato saatiin monen vuoden jälkeen viimein kerättyä.803

Vaikka nälkä saatiin kuriin, olivat katovuosien monet seuraukset jäljel-
lä. Henkikirjojen mukaan Tavastkengän asukasluku väheni vuodesta 1865 
vuoteen 1870 noin 8 prosenttia, kun ei lasketa mukaan ilman kiinteää asuin-
paikkaa olleita itsellisiä. Todellisesta tilanteesta henkikirjojen luvut antavat 
kuitenkin todellisuutta paremman kuvan. Piippolan seurakunnan kuolleiden 
luetteloista selviää, että Tavastkengällä kuoli vuosina 1866–1688 yhteensä 
140 henkeä, kun mukaan lasketaan talosta toiseen liikkuneet itselliset. Se 
oli valtava määrä, kun otetaan huomioon, että vuonna 1865 kylässä asui 
henkikirjojen mukaan 531 henkeä. Tavalliseti kylästä kuoli kymmenkun-
ta henkeä vuosittain, nyt määrä oli moninkertainen. Korkea syntyvyys piti 
kuitenkin huolen siitä, ettei kokonaisväkiluku päässyt laskemaan kovin jyr-
kästi kuolleiden suuresta määrästä huolimatta. Elämä jatkui huonoinakin 
vuosina.804

Inhimillisten kärsimysten lisäksi katovuodet toivat taloudelliset vai-
keudet. Otettujen viljalainojen erääntyminen alkoi näkyä pian pakkohuu-
tokauppoina ja ulosottoina, mutta Tavastkengällä niiden määrä jäi lopulta 
melko vähäisiksi. Ainoastaan Ojapelto joutui velkojensa vuoksi Hypoteek-
kiyhdistyksen haltuun vuonna 1870. Vastaaavasti puolet Eksylästä tuli Ka-
tajamäen isännän Yrjö Pellikan omistukseen 1872. Tarinan mukaan tämä 
tapahtui ainoastaan yhden jauhosäkin velan vuoksi. Monissa naapurikylis-
sä tilanne oli paljon pahempi. Esimerkiksi Leskelässä Hypoteekkiyhdistys 
ja muut rahalaitokset omistivat lopulta melkein koko kylän. Pahoista ka-
tovuosista oli muitakin seurauksia. Ne osittain edistivät rakennemuutosta 
maataloudessa, jonka painopiste alkoi siirtyä koko Suomessa viljan vilje-
lystä karjatalouteen. Ihmisten liikkuvuus oli lisääntynyt huonoina vuosina, 
kun elantoa oli lähdetty etsimään yhä kauempaa. Tämä loi pohjaa Amerikan 
siirtolaisuuden nousulle vuosisadan lopulla. 805

Tarinoita nälkävuosilta

Nälkävuosista on säilynyt näihin päiviin saakka melko vähän perimätietoa. 
Kerrotaan kuitenkin, että Heiskalan kangasriihessä on tuolloin ollut kierte-
levien kerjäläisten ruokkimis- ja kokoamispaikka. Tältä ajalta on peräisin 
sanonta: ”Voe se o helevetissä, Heiskalan kangasriihessä!” Kerjäläiset oli-
vat päivitelleet näin, kun he olivat lähteneet taivaltamaan Heiskalaan ruokaa 
saamaan. Matka oli tuntunut loputtoman pitkältä.806 Toinen tarina kertoo 
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yhden mökinpojan kohtalosta. Ojapellonperällä nykyisen Hautalan paikalla 
oli 1800-luvun puolivälissä pieni mäkitupa. Mökin poika joutui nälkävuo-
sina lähtemään Pohjois-Savoon, Nerkoon kanavan hätäaputyömaalle ”poria 
terottamaan”, koska oli seppä ammatiltaan. Pojan ollessa poissa kotoa kuoli 
hänen isänsä ja kotimökki autioitui. Tarina voi hyvinkin olla tosi, sillä hen-
kikirjojen mukaan Ojapellolla on todella ollut torppa, joka autioitui vuonna 
1867‒68, pahimpina nälkävuosina. Ennen autioitumista mökin isännäksi 
merkittiin Matti Aaponpoika Kesti, kuuluisa Manu-Seppä, joka oli peri-
nyt omistuksen vanhemmiltaan vain muutama vuosi aikaisemmin. Hän oli 
mökin isäntänä viimeisen kerran vuonna 1866, jolloin Nerkoon kanavan 
rakentaminen aloitettiin. Tämän jälkeen mökkiä ei enää merkitty henkikir-
joihin.807

Seuraava tarina antaa pienen häivähdyksen nälkävuosien elämästä 
Tavastkengän seudulla. Sen on kirjoittanut vuonna 1911 Haapaveden kan-
sanopistossa opiskellut Johannes Myllykangas, joka on luultavasti kuullut 
tapahtumista nälkävuodet kokeneilta paikallisilta ihmisiltä:

Vuosina 1867‒68 katovuonna Kestilän ja Pyhännän tienoillakin 
kuoli paljon ihmisiä nälkään. Silloin oli perustettu muutamiin 
taloihin sairashuoneita, joihin oli kerätty suuret määrät nälkään 
nääntyvää kansaa. Niissä melkein kaikki kumminkin kuolivat, 
sillä siellä ei ollut ruokaa eikä hoitoa; petusta ja ohran oljista 
leikatusta silpusta on tehty leipää, johon siksi on pantu viljaa, 
että on läjässä pysynyt. Tällaisesta ravinnosta tuli kauheita si-
säisiä verensyöksyjä; silloin myös raivosi lavantauti ja niin nuo 
sairashuoneet tulivat ikään kuin taudin pesäpaikoiksi ja kansa 
kammoksui niitä. Näin kun tuli nämät sairashuoneet kammon-
alaisiksi, niin monet koettivat tulla toimeen omin neuvoin. Niinpä 
kerrotaan eräästä talosta, että on ollut niin olkista leipää, että 
ei ole muuten lähtenyt alas menevään, vaan oli pitänyt rasvata 
suunsa ja kurkkunsa. Siinä oli ollut pöydännaulassa nuora, jonka 
nenässä on riippunut sianlihanpala, jonka jokainen syömään tul-
tuaan on niellyt ja sitten nuorasta vetänyt pois.808

Ajanjakson sanomalehdissä esiteltiin nälkävuosina hyvin ahkerasti eri-
laisia hätäruokavaihtoehtoja, mutta lehtien kirjeenvaihtajat lähettivät tietoja 
myös paikkakuntien koettelemuksista. Lehdistä löytyy muutamia viittauk-
sia myös Pyhännän ja Tavastkengän seudun tapahtumiin. Keväällä 1868 
kirjoitettiin Oulun Wiikko-Sanomissa, että Piippolan ja Pyhännän seudulla 
oli syöty hätäravintona hevosenlihaa. Tämä oli suuri ihme, sillä sitä ei pe-
rinteisesti pidetty syömäkelpoisena. Lehdessä kerrottiin: ”Kyllä kaikki sa-
notuissa (köyhäin)huoneissa olevaiset ennen aikoivat kuolla kuin hevosen 
lihaa syödä; mutta lihaa monesti vedessä keitettynä ja hyvästi valmistettuna 
söivät vasten uhkaustansa hyvällä halulla, kiittäen makiasti ja moittien lihan 
hyvyyttä”.809
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Väestökehitys nälkävuosien jälkeen

Väkiluku kasvaa kohisten

Tavastkengän väkiluku kasvoi vuosien 1860–1920 välisenä aikana 336 hen-
gellä. Vuonna 1860 kylässä oli asukkaita reilu 500, mutta kuusi vuosikym-
mentä myöhemmin määrä oli jo yli 850. Väkiluvun kasvu oli kylällä koko 
sen historian voimakkainta, kuten muuallakin Siikajokilaaksossa. Kasvu ei 
ollut tasaista. Väestö väheni selvästi nälkävuosina, mutta sen jälkeen lapsia 
syntyi huomattavasti aiempaa enemmän. Tavastkenkä oli avioliittojen sol-
mimisen ja syntyvyyden osalta Siikajokilaakson johtavaa aluetta. Toinen 
puoli nopeassa väestönkasvussa oli kuolleisuuden jyrkkä aleneminen. Eten-
kin lapsikuolleisuus väheni terveydenhoidon ja hygienian yleisen parane-
misen vuoksi, mutta ne vähensivät myös aikuisten kuolleisuutta.810

Väkiluvun kasvua hidasti muuttoliike. Toimeentuloa ei riittänyt kai-
kille kotiseudulla, joten elantoa lähdettiin etsimään naapuripitäjistä, kau-
pungeista ja muutamat jopa ulkomailta. Nälkävuosina ja niiden jälkeen Sii-
kajokilaakson asukkaat muuttuivat entistä liikkuvimmiksi. Tavastkengältä 
poismuutto oli voimakkaimmillaan 1900-luvun alkuvuosina, mikä näkyi 
selvänä notkahduksena väkiluvussa. Edes voimakas syntyvyys ei pystynyt 
paikkaamaan muuttaneiden jättämää aukkoa. Tilanne parani 1910-luvulla, 
jolloin kylään muutti uusia asukkaita Pohjois-Savosta.811

Kaavio Tavastkengän 

väkiluvun kehityksestä 

vuosina 1860-1920. 

Lähde: Haapajärven 

kihlakunnan henkikir-

jat 1860-1920.



234         Tavastkenkä

Uudisasutuksen ja metsätalouden yhteentörmäys

Vielä 1800-luvun alkupuoliskolla kruununmetsiin oli perustettu runsain 
mitoin uudistiloja, mutta vuosisadan loppua kohti tultaessa uudisasutuksen 
tielle alkoi kerääntyä yhä enemmän esteitä, joista useimmat olivat seurausta 
nousevasta metsätaloudesta. Isossajaossa kruunulle siirtyneitä metsäalueita 
ei haluttu enää tuhlata asutukseen, koska sahateollisuuden kasvun myötä 
metsän arvo kasvoi ja samalla kasvoi myös valtiovallan kiinnostus metsiä 
kohtaan. Vähitellen unohdettiin yksi isonjaon keskeisimmistä tavoitteista, 
joka oli ollut maan hankkiminen kruunulle nimenomaan uudisasutusta var-
ten. Käytännössä asutuspolitiikkaa jatkettiin 1800-luvun puoliväliin saakka, 
mutta sitten suunta muuttui. Vuoden 1851 metsälaki asetti metsätalouden 
uudisasutuksen edelle, ja vuonna 1859 perustettiin Metsähallitus valvo-
maan ja suojelemaan Suomen metsiä.812

Metsälain keskeisin sisältö oli, että kruunun omistamista metsistä 
piti tehdä kruununpuistoja, joissa harjoitettiin metsätaloutta. Asutukseen 
sai käyttää vain sellaisia alueita, joita metsätalous ei tarvinnut. Näille ja-
kojäännöksille sai perustaa uudistiloja tai päivätyöllä vuokransa maksavia 
kruununtorppia. Käytännössä nämä vaatimukset pysäyttivät uudistilojen 
rakentamisen suurimmassa osassa maata.813 Ennen lain voimaantuloa kruu-
nunmetsiin oli syntynyt luvattomia torppia ja mäkitupia, joiden asema piti 
uuden lain mukaan vakiinnuttaa. Niistä syntyi kruununmetsätorppia. Met-
sänvartijoiden työksi tuli selvittää kruunun maalle rakennettujen mökkien 
ja niissä asuvien ihmisten määrä. Vuodesta 1874 lähtien kruununmetsätorp-
pien virallistaminen tuli metsähallituksen suoraan päätäntävaltaan, joten 
käytännössä niiden perustaminen riippui hoitoalueen metsänhoitajan pää-
töksestä. Torppariksi haluavan tuli tehdä Metsähallitukselle hakemus, jossa 
tuli esille halutun torpan paikka ja siihen halutut pellot ja niityt. Mukana 
tuli olla mainetodistus paikalliselta metsänhoitajalta sekä heidän antamansa 
lausunto torpanpaikasta ja torpparista. Kaiken kaikkiaan torppien perusta-
misesta tuli huomattavasti entistä säädellympää.814

Ennen vuotta 1872 perustetut torpat olivat syntyneet spontaanisti ja 
Metsähallitus hyväksyi ne jälkikäteen. Niiden ja myöhemmin hyväksytty-
jen torppien asukkaiden kanssa tehtiin kirjallinen sopimus, joka oli hyvin 
samanlainen kuin yksityisten mailla olleilla vuokraviljelmillä. Torpista 
maksettiin vuokraa ja vuokraajalla oli häätöoikeus, mikä teki asumisen 
epävarmaksi. Kruununtorpat ja kruununmetsätorpat olivat silti asukkailleen 
tavallisia torppia edullisempia, koska vuokraehdot olivat paremmat ja suh-
de vuokraajaan eli valtioon oli löysempi. Kruununmetsätorppareiden lähin 
valvoja oli metsänhoitaja, joka teki niille määräajoin katselmuksia. Metsän-
hoitajan tai nimismiehen ja muutaman uskotun miehen johdolla arvioitiin 
jokaisen uuden torpan paikka, viljelysmaat, rakennuspuut, määrättiin vero 
ja vapaavuodet. Vero maksettiin rahana tai luonnontuotteina, kuten viljana. 
Päivätöitä ei tarvinnut tehdä, joten työaikaa jäi enemmän itselle.815

Torppien perustaminen vilkastui Siikajokilaaksossa heti 1860-luvun 
katovuosien jälkeen. Vilkkaimpana vuonna (1870) perustettiin 47 kruunun-
torppaa, ja vuoteen 1901 mennessä niitä oli perustettu yksistään Piippolan 
pitäjään peräti 70 kappaletta. Näistä enin osa sijaitsi Tavastkengällä ja La-
mulla.816 Seuraavaan on koottu Tavastkengälle perustetut kruununtorpat ja 
niiden perustiedot.
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Tavastkengän kruununtorpat vuosina 1846–1920.817

Numero ja nimi Asutettu Ensimmäiset asukkaat

Haarala 1846 Heikki ja Briitta Moisala

Arola (Palokangas) 1847 Antti ja Tiina Jaara

Itämäki 1864 Pekka ja Liisa Törmälä

Syrjälä (Rajala) 1874 Eenokki ja Briitta Toivonen

Haapapuro (Jänispuro) 1896 Juho ja Riikka Makkonen

Sileäkangas 1897 Matti ja Anna Kesti

Kontiokangas (Huttula) 1898 Niilo ja Elsa Huttunen

Haarakytö (Loukkula) 1899 Aatami ja Anna Leiviskä

Valkiaranta (Hörölä) 1905 Sameli Haapalainen

Nevala (Koppelokangas) 1907 Matti ja Anna Koistila, Heikki ja 
Anna-Liisa Nissinen

Kiviharju (Lammi) 1915 Matti ja Anna Dahlgren

Näuden varsinaisten kruununtorppien lisäksi moni entinen uudistila alen-
nettiin kruununtorpaksi veronmaksuongelmien vuoksi 1880-luvulla. Tällai-
sen alennuksen kokivat vuonna 1881 Anttila (no 22), Purola, Ämmänen, 
Heikkilä sekä Palokangas eli Nokela.818

Metsän käytön kiristyminen teki uudistilojen perustamista siinä määrin 
vaikeaa, että kruununtorppien perustaminen jäi käytännössä ainoaksi kei-
noksi saada uusia asuinsijoja valtion omistamalta maalta. Kruununtorppa-
riksi pääseminenkin oli hyvin vaikeaa, ja torppaa oli käytännössä mahdo-
tonta saada itsenäiseksi uudistilaksi. Metsätalous käveli 1800-luvun lopulla 
asutuspolitiikan yli, minkä vuoksi asutuspaine siirtyi yksityisten maalle ja 
patoutui 1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenten aikana. Vasta 1920-lu-
vulla tehdyt lakimuutokset paransivat tilannetta ja patoutunut uudisasutus-
paine alkoi purkautua. Sitä ennen joudittiin kokemaan suuria yhteiskun-
nallisia levottomuuksia, jotka ainakin osittain johtuivat tilattoman väestön 
määrän räjähtämisestä.819

Maallinen ja hengellinen esivalta

Piippolan pitäjässä

Paikallishallintoa, kuntia ja seurakuntaa, ei tässä yhteydessä käsitellä kovin 
laajasti, koska Pyhännän kunnan ja seurakunnan historiasta on tekeillä oma 
teoksensa. Muutamia perusasioita on kuitenkin syydä käydä läpi jo tässä 
kirjassa, koska paikallishallinnolla oli joka tapauksessa suuri vaikutus ky-
läläisten elämään, ja moni tavastkenkänen osallistui aktiivisesti kunnan ja 
seurakunnan toimintaan.

Siikajokilaakso kuului 1800-luvulla hallinnollisesti Oulun lääniin, jon-
ka ylintä valtiovaltaa käytti kuvernööri. Lääni oli jaettuna pienempiin kih-
lakuntiin. Siikajokilaakso muodosti vuosisadan puoliväliin saakka yhdessä 
Raahen seudun kanssa Salon kihlakunnan. Vuonna 1863 liian laajana pidet-
ty kihlakunta jaettiin senaatin päätöksellä kahteen osaan. Yläpitäjät Kestilä, 
Piippola ja Pulkkila kuuluivat nyt Haapajärven kihlakuntaan. Kihlakunnat 
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jakaantuivat edelleen pitäjiin, jotka olivat käytännössä yhtä kuin itsenäiset 
seurakunnat. Tavastkenkä oli kuulunut 1600-luvulta lähtien Siikajoen pitä-
jään, joka ulottui rannikolta jokilatvoille saakka. Asutuksen lisääntyessä ja 
tihentyessä tämä laaja pitäjä oli jaettu yhä pienempiin osiin. Vuonna 1671 
siitä erotettiin Pulkkilan kappeliseurakunta, johon Tavastkenkäkin luettiin. 
Osana Pulkkilaa oltiin aina 1700-luvulle saakka, jolloin Piippolan, Lamun 
ja Tavastkengän kyläläiset ryhtyivät yhdessä vaatimaan oman kirkon raken-
tamista. Syynä olivat pitkät ja huonot tieyhteydet, joiden takia kirkolle kul-
keminen oli sivukyliltä toivottoman hankalaa. Oma kirkko saatiin monien 
vaiheiden jälkeen Piippolaan vuosien 1770 ja 1771 vaihteessa, ja Piippo-
lasta tehtiin Pulkkilan saarnahuonekunta. Seurakunnan keskuspaikka siitä 
tuli vuonna 1845, jolloin perustettiin Piippolan pitäjä. Pulkkila ja Kestilä 
kuuluivat siihen kappeliseurakuntina. Tässä vaiheessa Tavastkengän poh-
joisosan eli Hyvölänrannan ja Järvikylän talot erotettiin omaksi Mulkuan 
kyläkseen. Siksi niiden historiaa ei käsitellä tässä kirjassa vuoden 1845 jäl-
keen.820

Tavastkengältä kuljettiin kirkossa Piippolassa uuden kirkon rakenta-
misen jälkeen eli 1770-luvulta lähtien. Tavastkengältä Pyhännälle ja Piip-
polaan kulkenutta kärrypolkua nimitettiin Kirkkotieksi, koska sitä käytettiin 
eniten juuri kirkossa kulkemiseen. Tosin kirkkokäynnit olivat melko harvi-
naisia, koska matka oli edelleen pitkä ja hankala. Kirkossa käytiin lähinnä 
suurimpien juhlapyhien aikaan, etenkin jouluna mutta myös syksyllä Pert-
tulina, joka oli jo tuolloin suuri markkinapäivä. Tältä ajalta on peräisin eräs 
Piippolan papin saarnapuheen katkelma: ”Voi teitä Piippolan pikisilmät, te 
Pulkkilan puolihullut ja te Kestilän kehvelit, te syötte ja mässäätte ja tulette 
Herran huoneeseen haisemaan!” Kirkkoreissulle lähdettiin usein jo lauan-
taina ja oltiin yötä Piippolassa. Tavastkenkäset olivat usein yötä Marttilassa, 
mutta myös muissa tutuissa taloissa. 821

Kyläläisten sielullinen elämä ei ollut pelkästään satunnaisten kirkko-
käyntien varassa, sillä pappi kävi säännöllisesti pitämässä tilaisuuksia ky-
län suurimmissa taloissa. Näiden vierailuiden jäänteenä on Papinkangas eli 
Papinpenkinmäki, joka sijaitsee Tavastkengältä Pyhännälle menevän tien 
varressa, noin 1,7 km Koivulan talosta lounaaseen. Tällä mäellä erään kiven 
päällä oli papin vakituinen levähdyspaikka. Kerran kulkiessaan hän oli raa-
pustanut kiven kylkeen nimikirjaimensa ja vuosiluvun. Nykyisin merkinnät 
eivät ole enää näkyvissä, koska kivi on kääntynyt nurinpäin tien korjauksen 
yhteydessä.822

Säännöllisemmin kirkossa joutuivat kulkemaan rippikoululaiset. Syl-
vester Kestin (s. 1893) nuoruudessa rippikoulua oli keväällä ja syksyllä 
kahden viikon verran. Usein hän kulki siellä jalan, mutta kerran Sylvi vie-
tiin Piippolaan hevosella, ja hän sai mukaansa kahden viikon eväät. Potun-
nostoaikaan olivat lukukinkerit Saaren Konolalla. Pappina oli Calamnius. 
Pappi luetti ja kyseli kysymyksiä Sylviltä, joka osasi kaiken kysytyn. Niin-
pä pappi sanoi, että hän voisi huoletta tulla ripille. Kirkko oli silloin jo teh-
ty Pyhännälle, mutta se ei ollut vielä käytössä. Seuraavana vuonna kirkko 
otettiin käyttöön ja rippikoulunpito siirtyi Pyhännälle.823

Oman merkittävän osuutensa Tavastkengän hengellliseen elämään 
toivat erilaiset uskonnolliset herätysliikkeet, jotka vaikuttivat alueella 
1800-luvun puolivälistä lähtien. Tärkeimmät herätysliikkeet olivat tuolloin 
herännäisyys ja Pyhännän seudulla ennen kaikkea lestadiolaisuus. Siikajo-
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kilaaksossa lestadiolaisuus sai jalansijaa ensimmäisenä Rantsilassa vuonna 
1869, jonne se levisi Oulusta tulleiden saarnamiesten välittämänä. Ankarien 
katovuosien jälkeiset vaikeat olot olivat tehneet henkisen maaperän otolli-
seksi herätysliikkeelle. Lestadiolaisuuden leviämisen aikaa Siikajokilaak-
sossa oli varsinkin 1870-luku. Tavastkengälle ensimmäiset ”kristillisyy-
den saarnaajat” kävivät tiettävästi vuonna 1873, mutta vasta lestadiolaisen 
saarnamiehen Matti Rasin (1849–1929) ansiosta Tavastkengästä, Lamusta 
ja Ahokylästä tuli alueen huomattavimpia lestadiolaisuuden keskittymiä. 
Kiimingissä syntynyt Rasi saapui vuonna 1877 Tavastkengän Pitkäkosken 
taloon, jossa hän asui aina vuoteen 1891 saakka.824 Ajan kuluessa lestadio-
laisuudesta tuli yhä näkyvämpi osa kylän elämää. Ennen kaikkea se vaikutti 
lestadiolaisiksi kääntyneiden kyläläisten ajattelutapaan ja arvomaailmaan, 
mutta suuret seurat näkyivät kaikkien kyläläisten arjessa. Ennen oman talon 
rakentamista seuroja pidettiin uskovien perheiden taloissa, etenkin Repo-
lassa, jossa pidettiin seuroja kolme päivää. Lisäksi pienempiä yhden päivän 
seuroja pidettiin Välilässä, Kankaalla ja Kotilassa.825

Pitäjä tarkoitti 1860-luvulle asti samaa kuin itsenäinen seurakunta, ja 
pitäjänhallinto oli käytännössä seurakunnan hallintoa. Vasta vuoden 1865 
kunnallisasetus erotti virallisesti seurakunnat ja kunnat toisistaan. Käytän-
nön tasolla eriytyminen kesti vielä vuosia. Alkuvaiheessa kunnan asioista 
päätettiin kuntakokouksissa, joita järjestettiin aluksi kirkoissa ja pappilois-
sa. Vuosisadan lopulla kokoukset siirtyivät erillisiin kunnantupiin tai niiden 
puuttuessa kansakoulujen, osuuskauppojen ja yksityisten ihmisten pirttei-
hin. Tavastkengällä kuntakokouksia ei syrjäisen sijainnin takia pidetty, vaan 
Piippolan kuntakokoukset kokoontuivat joko kirkonkylällä tai Pyhännän 
Leiviskässä tai kestikievarissa. Kokouksiin sai osallistua jokainen veroa 
maksava kuntalainen. Äänestystilanteissa heidän äänivaltansa oli suorassa 
suhteessa veroäyriin, joten käytännössä valta oli isojen talojen isännillä, jot-
ka olivat kunnan suurimpia veronmaksajia. Tavastkengän isännistä kunnan 
kokouksiin osallistui aktiivisesti muun muassa Yrjö Katajamäki.826

Päätäntävalta kunnassa oli siis kuntakokouksilla, mutta asioiden val-
mistelu ja toimeenpano jäi kunnallislautakunnalle, joka vastasi nykyistä 
kunnanhallitusta. Sen toimiala oli laaja ja koski esimerkiksi kunnan talou-
denhoitoa, verojen ja maksujen kantamista, köyhäin- ja terveydenhuoltoa 
sekä järjestyksen valvontaa. Keskeinen rooli kunnan asioiden hoidossa oli 
kunnallislautakunnan esimiehellä. Ensimmäiseksi Piippolan kunnallislauta-
kunnan esimieheksi valittiin vuonna 1868 tavastkenkänen Yrjö Katajamä-
ki, mutta hän erosi tehtävästä pian valinnan jälkeen. Kunnallislautakunnan 
lisäksi kunnassa toimi lukuisia muita lautakuntia, muun muassa köyhäin-
hoito-, holhous- ja vuokralautakunta. Ajan kuluessa jouduttiin perustamaan 
yhä uusia lautakuntia hallinnoimaan eri elämän alueita. Pitäjänrajat ylittä-
viä asioita, kuten tienrakennusta, varten kokoontui useiden kuntien yhteisiä 
kuntakokouksia. Pienempiä paikallistason asioita varten kokoontui toisi-
naan kyläkokouksia. Esimerkiksi 25.12.1875 Tavastkengän Multalan talos-
sa pidettiin köyhäinhoitoa käsitellyt kyläkokous. 827

Piirilääkärit

Suomalaisten terveys ei enää 1800-luvulla ollut täysin kansanparantajien 
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varassa vaan oikeita lääkäreitäkin oli saatavilla, tosin hyvin harvassa. Suo-
malaisen terveydenhuollon historiassa 1800-lukua voidaan sanoa piirilää-
kärien ajaksi, sillä he olivat kansan perusterveydenhuollon vastuumiehiä. 
Tämä aika päättyi kunnanlääkärijärjestelmän luomiseen 1900-luvun vaih-
teessa. Siikajokilaakso kuului 1800-luvun puolivälissä Raahen piirilääkä-
rin alueeseen. Vuonna 1872 Tavastkenkä siirtyi Haapajärven piiriin, johon 
Kestilän, Piippolan ja Pulkkilan kuntien alueet liitettiin. Huomattavin tä-
män ajan piirilääkäreistä oli Karl Konrad Relander eli ReijoWaara (virassa 
1887–1892).828

Piirilääkärin tehtävänä oli ennen kaikkea piirin terveydenhoito-olojen 
yleinen valvominen, joten varsinainen sairaanhoito jäi usein vähemmälle. 
Silloin tällöin, varsinkin kulkutautiepidemioiden riehuessa, he kuitenkin 
liikkuivat kansan keskuudessa. Piirilääkäri ReijoWaara on muistellut yhtä 
tällaista Tavastkengälle tekemäänsä retkeä, jolloin hän kulki vaivalloisen 
matkan Heikkilän eli Tervaskankaan taloon hoitamaan isännän pahaa ni-
vustyrää. Seuraavassa on hänen kirjoittamansa tarina kokonaisuudessaan.

Niin kuin muuallakin Suomessa, alkoi täällä pohjanpuolella lo-
kakuu 1887 joteskin talven tavoilla. Kuukauden keskipaikoilla 
olivat järvet ja joet täydessä jäässä, että jo kantoivat hevosiakin; 
lumi peitti maan, ja oli jo kelpo rekikeli. Yht’äkkiä tuli käännös, 
ilma lämpeni, vettä alkoi sataa, lumi ja jää sulivat viikon kuluessa 
tykkänään, niin ett’ei marraskuun alussa enää nähnyt lumipilk-
kuakaan metsissä, vettä sitä vastoin oli joka lätäkössä ja purot 
lirisivät niin kuin ourujen aikana.

Tähän aikaan 4 p:nä marraskuuta aamulla tultiin hake-
maan minua Piippolaan erään torpan miehen luo, jota vaivasi 
kuristuneet nivustyrät. Ei siis muuta kuin matkaan; kello 10 e.p.p. 
istuin rattailla ja Piippolan kirkolla pantiin toinen hevonen val-
jaisiin. Tästä tuli toinen mies kyytiin, jota hakija neuvoi ajamaan 
Tavastkengän kylän Koivulan taloon, jossa sanoi vastaanottajan 
olevan valmiin viemään minut ”vähäisen loppumatkan” sairaan 
luo. Minkälainen tuo matka oli, sitä hän ei huomannut sanoa enkä 
minä kysyä.

Ajettuani kaikkiaan 7 peninkulmaa jouduimme vihdoin pi-
meässä, lähemmäs klo 11 j.p.p. Koivulan tanhualle, jonka kivikos-
sa olimme vähällä kaatua, vaikka varovasti kyllä ajettiin. Kun tul-
tiin taloon, ei ollutkaan luvattu opas vastaanottamassa – oli tiellä 
joutunut tansseihin kun ”ei arvellut” tohtorin enää sinä iltana 
joutuvan. – Sen sijaan sain kuulla hupaisan uutisen, että sairaan 
luo oli vielä kolme pitkää virstaa jalkamatkaa sitä huonointa tie-
tä. Kysymykseeni, enkö voisi talosta saada opasta, arveli emäntä: 
”Kyllä sinne on menemättä tänä ilta; sinne ei pääse näin pimeäs-
sä kissakaan, saatikka sitten tohtori; jääkää vaan tänne yöksi ja 
lähtekää huomen aamuna”. Siihen en kumminkaan voinut suos-
tua; tiesin miehen olevan kuoleman kourissa ja kotona oli minul-
la paljon hoidettavia odottamassa; kysyin siis toistamiseen, eikö 
löytynyt talosta miestä, joka tuntisi tien ja olisi siksi rohkea, että 
tohtisi lyhty kädessä lähteä saattamaan perille. ”Älkää herran 
tähden ajatelko sitä matkaa tänä iltana”, koetti emäntä vastustaa, 
”ette voi aavistaakaan, minkälainen sinne on tie; vaikea sinne on 
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päivälläkin kulku; koskia, puroja, vetisiä niittyjä, liehakoita suo-
maita, savisia kinttupolkuja, kivikoita; älkää, älkää hyvä tohtori 
pyrkikö sinne pimeässä.” Kun pysyin järkähtämättä päätökses-
säni ja sanoin täytyväni kohta palata takaisin, ell’en sinä iltana 
pääsisi perille, sain vihdoin erään miehen suostumaan oppaaksi. 
”Vaan ette ainakaan voi lähteä tuollaisissa jalkineissa”, arveli 
emäntä katsellen mataloita kummikalossiani, – en ollut kotoa 
lähtiessäni tiennyt varustaa pieksuja jalkaan – ”isännältä teidän 
täytyy ottaa pieksut”, jatkoi hän hyväntahtoisesti. Siihen suos-
tuin tietysti mielelläni, vaihdoin saappaat ja sain myös isännältä 
päällystakin lainaksi, kun en olisi turkissa jaksanut kävellä näin 
vaivalloista matkaa. Pistettyäni muassa olevasta lääke- ja kalus-
tolaukusta välttämättömimmät lääkkeet, sidokset ja instrumentit 
taskut ja pienen matkalaukkuni täyteen, lähdimme matkaan.

Oppaani läkkilyhty laski tihmaiseen pimeyteen pienistä 
läpöisistään epämääräistä valoa siksi, että voin miestä seurata, 
vaan tietä en paljon nähnyt. Eikä siinä tietä löytynytkään, aluk-
si vaan savisia peltoja ja leveitä ojia. Tovin perästä tultiin Py-
hännänkosken (po. Koivulankoski) reunalle; pauhina kuului jo-
teskin uhkaavalta hiljaisessa pimeydessä, vaikk’ei joki ollut kun 
6–7 sylen levyinen. Kaksi sujuvaan hirttä johti vieretysten kosken 
poikki ja nojapuu oli niin perään antava, ett’ei tohtinut siihen no-
jata muuta kuin nimeksi. Vähän vastenmieliseltä kyllä tuntui läh-
teä pimeässä tällaiselle sillalle, lyhdystä kun ei ollut paljon apua; 
vaan eipä siinä aikaa arveluihin. Varovasti siirtämällä jalkojani 
sujuvia narisevia puita pitkin pääsin kumminkin onnellisesti toi-

Pyhännänjoen Koivu-

lankoski 1920-luvulla. 

Maria Leena ja Matti 
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selle puolen.
Siitä lähdettiin metsäpolkua tallustelemaan. Joka askeleel-

ta vajosivat jalat nilkkoja myöten saveen. Kulettuamme kappa-
leen matkaa aukeni eteemme – oppaan kertomuksen mukaan, itse 
en pimeässä voinut maan laadusta selvää saada – laajat savi-
peräiset, veden peittämät niittymaat, johon ensi askeleelta menin 
pohkeita myöten. Opas kumminkin lohdutti sillä, ett’ei siihen up-
poa, astui edelläni ja minä jälessä.

Toista kilometriä kahlattiin nyt puoli polveen vedessä, 
nilkkoja myöten savessa, usein tuntui vesi käyvän polviin saak-
ka. Onneksi olin ottanut sateenvarjoni mukaan, kun hiljaa sataa 
tuhrutteli. Tätä käytin kepin asemasta ja usein olisinkin mennyt 
kontalleni veteen, ell’en olisi voinut siihen nojautua.

Niityltä päästyämme jouduimme taas jonkummoiselle ki-
viselle pehmeälle metsäpolulle, joka vei suoniitylle. Tässä oli 
kymmenittäin pehmeälaitaisia ojia yli hypättävinä. Loppupuolel-
la matkaa tulimme saviselle, kiviselle ja rapakoiselle kärrytieksi 
sanottavalle kujalle, joka oli milt’ei vaikein koko matkasta, vaik-
ka jo oli vähän valoisempi, kun kuu nousi noin 8 aikana. Pak-
sut pilvet eivät kumminkaan päästäneet paljon valoa lävitsensä. 
Tähän saakka oli kuitenkin pystyssä pysynyt, vaan tällä tiellä ei 
auttanut muu kuin kompastuminen kämmenet ranteita myöten sa-
veen; tovin perästä lankesin polvilleni ja jyrkkää mäkeä alas kul-
kiessamme jouduin vielä istuallani liukumaan hyvä matkaa pitkin 
liukasta savikkoa. Onneksi sain kumminkin lääkepulloni eheänä 
säilytetyksi.

Kolmen tunnin ponnistusten jälkeen saavuimme vihdoin 
matkamme perille kl. 9 illalla. Olin jo väsyneenä ja nälissään, 
kun en ollut syönyt muuta kun vähän eineeksi. Päätäni kivisti, ja 
jalkani olivat kastuneet läpimäräksi kylmässä vedessä. Väsymys 
kumminkin hetkeksi unohtui, kun astui himmeästi valaistuun huo-
neeseen, sillä harvoin on minua otettu vastaan sellaisella ilolla, 
jota tämä köyhä erämaan perhe osoitti minun tulostani. He eivät 
enää voineet odottaakaan minua sinä iltana. Potilaasta katosivat 
tuskatkin pelkästä ilosta puolen tunnin ajaksi.

Pienen lasittoman läkkilampun ja huonon talikynttilän 
himmeässä valossa aloin nyt valmistautumaan tyrän leikkaami-
seen, johon sairas heti oli suostunut. Saatuani kaikki järjestyk-
seen operatsionia varten, operatsioniseudun pestyksi, karvat pois 
ajetuiksi j.n.e. tunsin erittäin heikot silmäni niin väsyneiksi, että 
pelkäsin ehkä uupuvani kesken, jos heti ryhtyisin työhön; annoin 
sen tähden sairaalle uudelleen alkaneitten tuskain lievitykseksi 
morfiiniruiskutuksen ja heittäysin penkille levolle. Maattuani sii-
nä ½ tuntia, saamatta unta silmiini, tunsin itseni kumminkin siksi 
virkistetyksi, että voin ryhtyä työhön. Kolme miestä ja pari naista 
oli minulla apuna. Yhdelle miehelle jätin huoleksi kloroformisup-
pilon. Toinen piti kahta, muassani olevaa pientä teariinikynttilän 
päätä, joita en ollut tohtinut sytyttää ennen kuin tartuin veitseen 
peläten niiden loppuvan kesken. Kolmannen tuli auttaa missä tar-
vittiin ja naisten huoleksi jäin puhtaan veden toimittaminen j.n.e. 
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Vaan kun akat näkivät ensimmäisen veren pisaran, pötkivät he 
kohta tiehensä pihalle oksentamaan.

Leikkaus kävi verrattain helposti, vaikka kyllä kesti joteski 
kauan – toista tuntia – oppimattomain apulaisten tähden ja kun 
täytyi olla hyvin varovainen nukuttamisessa, syystä että vatsa oli 
puhkuinen ja siis välilihaksen halvaus kloroformeerauksessa pe-
lättävä. Tyräpussi ja sitä peittävät kalvot olivat paksunpuoleiset. 
(Tyrät olivat potilasta vaivanneet 10 vuotisesta, nyt oli hän lähes 
30 vuoden vanha.) Tyräpussista ei löytynyt muuta kun kyyhkysen 
munan kokoinen suolen silmukka. Muutama pintapuolinen leikka-
us tyräveitsellä tyräpussin reunaan päästi suolen silmukan kuris-
tuksesta. Suolia tarkastaessani, jota varten vedin sitä hiukan esil-
le, en huomannut mitään siinä mitään arveluttavaa verenkulun 
hämmingin vaikuttamaa muutosta, laskin sen siis semmoisenaan 
vatsaonteloon. Dräneerasin tyräpussin, ompelin haavan katgutil-
la ja asetin sublimaatiharso-sidoksen.

Saatuani instrumenttini pestyiksi ja muutoin kaikki pai-
koilleen, täytyi minun puhutella ja määrätä lääkkeitä muutamille 
henkilöille, jotka ympäristöstä olivat käyttäneet tilaisuutta tapaa-
maan lääkäriä. Tämän jälkeen söin valmistetun aamiaisen, mää-
räsin miten opereerattua oli hoidettava, ruokittava j.n.e. Ja sitten 
lähdimme taas kello puoli viisi aamulla paluumatkalle, joka tun-
tui varsin pitkältä, vaikka päivä vähitellen alkoi hämärtää siksi, 
että helposti voi eroittaa kivet koloista. Jalkapohjiani vihavoitsi, 
nilkkojani ja polviani pakotteli niin, että mieleni usein teki istah-
taa levähtämään. Kl. 7 jouduimme takaisin Koivulaan; siellä pa-
netin kohta hevosen valjaisiin ja lähdimme ajelemaan kotia kohti, 
jonne saavuin kl. 5 j.p.p. Kotia tultuani oli minulla rinta, paise 
leikattavana ja useita muita sairaita hoidettavina ennen kuin pää-
si levolle.829

Leikattu Tervaskankaan isäntä Heikki Niilekselä (s. 1856) toipui täysin 
leikkauksesta ja pysyi elävien kirjoissa vielä vuosikymmenten ajan. Jos lää-
käri ReijoWaara ei olisi tehnyt vaiherikasta retkeään hänen luokseen mar-
raskuussa 1887, olisivat Tervaskankaan talon ja Tavastkengän Niilekselän-
suvun vaiheet muodostuneet varmasti aivan toisenlaisiksi.

Pyhännän seurakunnan ja kunnan itsenäistyminen

Piippolan pitäjän itäosien väkiluku oli kasvanut 1800-luvun lopulla hyvin 
nopeasti ja alueen asukkaat muodostivat yhä suuremman osan pitäjän vä-
estöstä. Lopulta alkoi keskustelu Piippolan itäosien erottamisesta omaksi 
seurakunnakseen, koska asiointi ja asioiden hoitaminen oli kaukaisesta 
Piippolan kirkonkylästä käsin vaikeaa. Virallisesti seurakunnan jakaminen 
nousi esille ensimmäisen kerran 22.8.1898 pidetyssä kirkonkokouksessa. 
Kokousedustajien enemmistö kannatti jakoa ja niin se päätettiin toteuttaa. 
Virallinen vahvistus asialle saatiin, kun senaatti määräsi 25.1.1899 uuden 
Pyhäntä-nimisen seurakunnan erotettavaksi Piippolasta. Todellinen jako to-
teutui vasta  1.5.1909, jolloin Pyhännänkylä, Ahokylä, Kamula, Viitamäki 
ja Tavastkenkä muodostivat oman seurakuntansa ja kuntansa.830
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Pyhännän seurakunnan kirkko päätettin rakentaa Pyhännänjärven 
Kirkkoniemeen. Niemi tunnettiin tällä nimellä jo ennen kirkon rakentamis-
ta, koska siellä oli vuosisatojen ajan ollut pieni kappelina käytetty hirsi-
rakennus. Siellä oli perimätiedon mukaan pidetty jo vainoaikaan jumalan-
palveluksia. Hautausmaa otettiin käyttöön Kirkkoniemessä ennen uuden 
kirkon valmistumista vuonna 1904, jolloin vainajia haudattiin nykyisen 
hautausmaan paikalle rivihautoihin. Muistitiedon mukaan hautoja ei tuol-
loin merkitty, joten ne ovat sittemmin jääneet uusien hautojen alle. Kerro-
taan, että kirkkoa suunniteltiin aluksi rakennettavaksi Tavastkengälle, joko 
Heiskalankankaalle tai Kurkelanjärven takaiselle Kukkulalle. Paikasta oli 
kova kiista muiden Pyhännän kylien kanssa, mutta lopulta tavastkenkästen 
kirkkohanke kaatui siihen, etteivät isännät olleet halukkaita luovuttamaan 
maata kirkolle. Sen sijaan Pyhännänjärven rannalta tontti saatiin ilmaiseksi, 
mikä lopulta ratkaisi kirkon paikan.831

Kun kirkon rakennuspaikasta päästiin sopuun, osallistuivat tavastken-
käset sen rakentamiseen. Kirkon rakennuspuut saatiin ottaa Tavastkengän 
takaisista kruununmetsistä, Tiekaarron ja Patramon kankailta. Puulahjoituk-
sen lisäksi rakentamista varten saatiin 20 000 markan laina. Rakennustyöt 
alkoivat keväällä 1907. Ensimmäinen työvaihe oli rakennuspuiden kaatami-
nen ja ajaminen metsästä työmaalle. Ajoon osallistui monia rekiä ja ajureita 
koko seurakunnasta. Hirsiä ajettiin talvi ja rakentaminen aloitettiin kesällä 
rakennusmestari Juho Jaakko Jäväjän johdolla. Kirkkoa tehtiin kauan, kos-
ka lautavaraa myöten kaikki oli tehtävä käsipelillä. Sopimuksen mukaan 

Pyhännän rippikou-

lulaisia vuoden 1920 
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kirkon tuli olla valmis 1.11.1909 mennessä. Kaikki sujui suunnitelmien 
mukaan, joten syksyllä 1909 rakennusmestari Jäväjä kutsuikin rakennus-
lautakunnan tarkastamaan valmista kirkkoa. Lautakunta oli tyytyväinen 
työhön ja kirkko voitiin hyväksyä valmiiksi ja ottaa käyttöön. Kirkon vihki 
piispa Koskimies jo ennen sen valmistumista 12.1.1908. Seurakuntalaisten 
mielipiteet uudesta kirkosta olivat vaihtelevia. Monet eivät aluksi pitäneet 
kirkkoa kovin komeana, vaan he oudoksuivat kirkon suorakulmaista tyyliä. 
Ihmiset olivat tottuneet Piippolassa kulkiessaan perinteiseen ristikirkkoon, 
mutta vähitellen silmä tottui uuteen kirkkotyyppiin ja pyhäntäläiset ottivat 
kirkon omakseen.832

Kirkko oli nyt saatu lähemmäksi, mutta tavastkenkäset kävivät siellä 
edelleen melko harvakseltaan.833 Tavallisesti kirkossa käytiin vain isoimpina 
juhlapyhinä, kuten jouluna. Kirkkomatkoilla kyläläisillä oli aina kova kiire, 
ja niistä muodostui usein suorastaan kilpa-ajot eri talojen kesken. Luulta-
vasti jo Piippolan kirkon ajoilta on peräisin sanonta, jonka mukaan ”tavast-
kenkäsillä on aina kiire kirkkoon ja kiire kirkosta pois”.834 Kerran Viion 
kirkkorekeen otettiin kyytiin talon läheisessä mökissä asunut Tornake-Rii-
tu. Ennen kirkonkylää vauhti yltyi jälleen kovaksi ja eräässä mutkassa Riitu 
lensi pois reestä tienpenkan hankeen. Reki piti tietenkin pysäyttää ja ottaa 
Riitu taas kyytiin. Tästäkös isäntä suuttui ja sanoi, että se oli ”viimeinen 
kerta kun tuo tornake kyytiin otetaan, kun sen takia viimeseksi jäätiin!”835 

Pakollisia vierailuita kirkolle piti jokaisen isännän tehdä vuosittain ai-
nakin elokuussa ja tammikuussa, jolloin kirkkoherralle oli toimitettava hä-
nen palkkasaatavansa. Tuotteina olivat lähinnä voi, joka vietiin elokuussa, 
sekä vilja, joka vietiin pappilaan tammikuussa. Lisäksi pappi saattoi pe-
riä niin sanottua kesäantia, joka koostui lihasta, leivästä, vasikannahoista 
ja muista tilojen tuotteista.836 Papin saatavien vieminen ei tietenkään ollut 
isännistä kovin mieluisaa. Kerran Koistilan Heikki-isäntä oli vienyt vilja-
kymmenyksiä Pyhännän pappi Virkkuselle. Pussin suuta aukaistuaan pappi 
totesi, etteivät näin huonot jyvät kelpaa maksuksi. Tästäkös Heikki suuttui: 
hän avasi molemmat jyväsäkit, kaatoi niiden sisällön papin eteen ja lähti 
matkoihinsa.837

Kunnan ja seurakunnan itsenäistymisen ja yleisen yhteiskunnallisen 
kehittymisen myötä Pyhäntä pääsi vähitellen irti syrjäseudun ja nälkämaan 
leimastaan ja alkoi kehittyä. Oma suuri merkityksensä oli kansakoulujen 
perustamisella, sillä uusi koulutettu sukupolvi, joista monet olivat lisäksi 
Amerikassa käyneitä, alkoivat innolla kehittää omaa pitäjäänsä. Lukuisat 
Tavastkengän isännät ja pojat ottivat osaa kunnalliselämään, perustivat 
osuuskuntia, yhdistyksiä ja veivät kehitystä monella tapaa eteenpäin.838

Kiertokoulusta kansakouluun (Sari Kesti)

Kirkollinen kansanopetus

Kansanopetus ja lähinnä kristinuskon opetus oli kuulunut kirkon tärkeim-
piin tehtäviin. Kirkko huolehti varsinkin maaseudulla lähes kaikesta ope-
tuksesta. Kotiopetusta pidettiin kuitenkin kaiken perustana, uskonpuhdis-
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tusmiehet olivat 1500-luvulta saakka neuvoneet vanhempia opettamaan 
lapsilleen katekismuksen kohtia. Kotiopetuksen tärkeyttä Siikajokilaakson-
kin papisto korosti. Tämä tarkoitti uskonpuhdistuksen jälkeen lähinnä luke-
misen ja kristinopin alkeiden opetusta.839

Vuoden 1686 kirkkolaki määräsi lukukinkereiden pidon pakolliseksi 
seurakunnissa. Seurakunnat jaettiin kinkeripiireihin, joissa jokaisessa talo 
vuorollaan järjesti kinkerit. Kansan sivistystaso riippui yleensä papiston 
asettamien vaatimusten tasosta. Lukukinkereissä, seurakunnan vuositut-
kintotilaisuudessa, kuulustelun kohteena olivat kaikenikäiset, mutta eniten 
huomiota kiinnitettiin nuoriin. Pappia avustivat kuulusteluissa lukkari, kou-
lumestari ja suntio. Kuulustelutilaisuuksissa vallitsi ankaran virallinen il-
mapiiri. Osaamattomuudesta saatettiin rangaista jopa ruumiillisella kurituk-
sella. Näihin ”tukkajuhliin” mentiin pelkoa tuntien, kukaan ei luonnollisesti 
halunnut tulla nolatuksi koko seurakunnan edessä. ”Ei se kipu, mutta se 
häpy”, moni huonosti luku- ja kristinopin läksynsä osaava odotti kinkereitä 
alistuneena.840

Pyhännän alue oli 1800-luvun lopulla jaettu kinkeripiireihin, joissa eri 
taloilla oli vuorotellen velvollisuus järjestää kinkerit. Tavastkengän kylä 
muodosti oman kinkeripiirinsä. Kylän kinkeritalot olivat usein Pussila ja 
Autiomäki. Lukukinkerit oli kaikkien jännityksellä odottama juhlatilaisuus. 
Kristillisyyden lisäksi kinkereillä tarkkailtiin seurakuntalaisten siveellisyyt-
tä, ne olivat siis eräänlaiset hengelliset käräjät, joissa perinpohjaisilla kuu-
lusteluilla ojennettiin kristillis-siveellisiä epäkohtia. Vuonna 1897 annettiin 
Tavastkengän kinkereillä Makkolan taloille varoitus tanssien pidosta ja kor-
tinpeluusta. Vuoden 1905 kinkereillä taas huomautettin aviottomien lasten 
määrän huolestuttavasta kasvusta ja yleensä siveettömän elämän vietosta.841

Kinkereistä pidettiin tarkkaa pöytäkirjaa. Siihen merkittiin kuulustel-
tavien lukutaito, varsinkin, jos se oli puutteellinen sekä varoitukset, joita 
annettiin ”siveettömyyksistä”. Pöytäkirjaan kirjattiin sunnuntaikoulun opet-
tajiksi, kiertokoulun johtokunnan jäseniksi, kylän vanhimmaksi tai muihin 
tärkeisiin tehtäviin valituksi tulleet. Lisäksi muistiin merkittiin seuraavan 
vuoden kinkeripaikka sekä yleensä uskontoon ja sivistykseen liittyviä asi-
oita. Vuoden 1901 kinkeripöytäkirjan mukaan Tavastkengällä oli Raamattu 
43 perheessä ja kylään tuli kahdeksan sanomalehteä, neljä Kalevaa ja nel-
jä Kaikua. Hartauskirjana käytettiin yleisesti Lutheruksen kirkkopostillaa. 
Kinkereiden keskustelun aiheeksi nousi lasten ”luetuksen” liian myöhäinen 
aloittaminen.842

Kun kansakoulut alkoivat huolehtia lasten opettamisesta 1900-luvun 
alussa, kinkerit muuttuivat kuulusteluista hartaustilaisuuksiksi. Siikajoki-
laaksossa, erityisesti Pyhännällä, kinkeriperinne säilyi muutoksesta huo-
limatta voimakkaana. Näiden lisäksi kirkon opetusmuotoihin kuuluivat 
lukkarinkoulu, rippikoulu ja sunnuntaikoulu. Sunnuntaikoulutoiminta al-
koi Pyhännällä virallisesti varsin myöhään vuonna 1909, kun seurakunta 
itsenäistyi erilleen Piippolasta. Piippolan seurakunnan toimesta sunnuntai-
koulua kuitenkin pidettiin Tavastkengällä jo aiemmin, vuosisadan alussa. 
Vuonna 1907 sunnuntaikouluun ilmoittautui yhteensä noin 330 tavastken-
käläistä lasta ja nuorta. Syynä moiseen innostukseen lienee ollut uutuuden 
viehätys, sillä vain noin kymmenesosa ilmoittautuneista sai jonkin tasoisen 
loppumerkinnän tavaamisesta ja suoraluvusta. Erittäin harvan kohdalla ar-
vio lukutaidosta oli kiitettävä. Hyvin monet sunnuntaikoululaiset jättivät 
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koulunsa kesken.843

Kiertokoulu oli kirkollisen opetuksen tärkein muoto. Vuoden 1866 
kansakouluasetus asetti kirkon opetuksen aiempaa vielä laajemmaksi teh-
täväksi, ja sen tuli uskonnollisen opetuksen lisäksi valmentaa oppilaita 
myös kansakoulun käyntiin. Piippolassa oli toiminut kiertävä opettaja Isak 
Koskenkorva jo 1830-luvulla. Katovuosien vuoksi päätös koulumestarin 
palkkaamisesta lykkääntyi Piippolassa vuonna 1868. Kun taloudellinen 
tilanne parani vuosikymmenen lopussa, kouluhankkeet näkivät uudelleen 
päivänvalon.844 Siikajokilaakson kunnissa kiertokoulu käynnistyi viimei-
senä Piippolassa vuonna 1875. Ensimmäisenä koulumestarina toimi Antti 
Luomajoki. Koulumestari sai koulutalosta ilmaiset huoneet, mutta ruoan 
hän joutui itse kustantamaan. 1880-luvulla kunta ryhtyi kustantamaan köy-
himpien koulumaksut. Tavastkengällä Piippolan kiertokoulu alkoi keväällä 
1880. Silloin kylässä pidettiin kiertokoulua kolme viikkoa lukukaudessa. 
Ensimmäisellä kerralla kouluun osallistui 62 oppilasta.845

Piippolan kiertokoulun opettaja viipyi jokaisessa kinkeripiirissä kol-
me viikkoa kerrallaan ja vaihtoi sitten seuraavaan. 1800-luvun lopulla Piip-
polan kunnan kinkeripiirit olivat Piippolan kylä, Pyhännän kylä, Kamulan 
kylä, Lamu, Ahokylä, Viitamäki ja Tavastkenkä. Koulutyö muuttui tehok-
kaammaksi, kun kiertokoulu ei enää kiertänyt viikoittain paikasta toiseen.846

Vuonna 1904 seurakunta palkkasi Pyhännän toimialueelle oman kierto-
koulun opettajan. Ensimmäisen maailmansodan aikana Pyhännällä toimivat 
Ahokylän, Pyhännän, Etelä-Tavastkengän, Pohjois-Tavastkengän, Kamulan 
ja Viitamäen koulupiirit. Siikajokilaakson kunnissa papisto kannatti kansa-
koulujen perustamista. Kiertokouluilla oli suuri merkitys syrjäisillä seuduil-
la, vaikka kansakouluja ryhdyttiinkin perustamaan 1880-luvun lopulla yhä 
enemmän. Tavastkengällä kiertokoulua pidettiin muun muassa Katajamä-
en talossa, Heiskalassa, Kankaalla ja Autiomäen talossa. Kiertokouluissa 
opetettiin pääasiassa uskonnollisia aineita, lukemisen ja laskennon lisäksi. 
Parhaissa kiertokouluissa saatettiin antaa myös maantiedon ja historian ope-
tusta. Tavastkengällä annettiin 1890-luvun kiertokouluissa opetusta kuusi 
tuntia päivässä, ainoastaan lauantai oli viisituntinen. 1910-luvulla opetus 
väheni keskimäärin viiteen tuntiin päivässä. Opetettavina aineina oli raa-
matunhistoriaa, katekismusta, kaunokirjoitusta, sisälukua ja virrenveisuuta 
sekä laskentoa.847 Yleensä koulu pidettiin samassa talossa kuusi päivää eli 
yhden kouluviikon verran ja sitten vaihdettiin seuraavaan taloon. Kierto-
koulu toimi tavallisesti muutamia viikkoja samassa kylässä ja siirtyi sitten 
seuraavaan kylään. Usein ensimmäisenä koulupäivänä, ilmoittautumispäi-
vänä, ei kouluun tullut juuri ketään. Sää tai koululaisten vanhempien työ-
kiireet säätelivät pitkälti koulunkäyntiä. Tulvien tai lumipyryjen aikaan oli 
turha odottaa lapsia kouluun, samoin toukokuun lopulla toukotöiden ollessa 
kiivaimmillaan.848

Opettajien vaihtuvuus ja tasoerot olivat suuria. Aluksi riitti, että opet-
taja oli lukutaitoinen, myöhemmin piti olla kansakoulun käynyt ja vuosisa-
dan lopulta lähtien seminaarin käynyt. Siikajokilaaksossa kiertokouluilla oli 
merkitystä tiedon jakamisessa aina 1920-luvulle. Kun kansakoulut alakou-
luineen yleistyivät, kiertokoulut alkoivat käydä tarpeettomiksi. Tavastken-
gällä kiertokoulun oppilasmäärä väheni noin puolella kylän kansakoulun 
perustamisvuodesta 1898 alkaen. Vuonna 1899 kiertokoulun oppilasmäärä 
kävi alimmillaan, kun oppilaita ilmoittautui vain neljä ja viimeisenä koulu-
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päivänä heistäkin oli paikalla vain puolet. Kun alkuinnostus kansakoulua 
kohtaan laantui, tasaantui Tavastkengän kiertokoululaisten määrä noin 10–
15 oppilaaseen lukuvuodessa. Piippola luopui kiertokoulusta vuonna 1922 
ensimmäisenä Siikajokilaakson kunnista. Pyhännällä oltiin aluksi tyytymät-
tömiä, sillä syrjäkylien lapset jäivät ilman opetusta muutamiksi vuosiksi, 
ennen kuin kansakoulut ulottuivat sinne asti. Tavastkengällä oli kuitenkin 
vielä vuonna 1927 noin 20 lasta kiertokoulussa, mutta vuosina 1928–29 
heidän määränsä laski alle kymmenen. Pyhännän kiertokoululasten luette-
lon viimeiset merkinnät on tehty vuonna 1930, minkä jälkeen kiertokoulu 
lopetettiin.849

Kansakoulut

Kansakoulun juuret ovat 1700-luvun loppupuolella Preussissa ja muissa 
Saksan valtioissa. Vähitellen kansakoululaitos levisi sieltä eripuolille Eu-
rooppaa ja ehti Amerikkaankin jo ennen 1800-luvun puoltaväliä. Samoihin 
aikoihin saatiin Tanskassa ja Skandinavian maissa ensimmäiset koulusään-
nökset. 1860-luvulla kansakoulu tuli Skandinavian kautta Suomen suuri-
ruhtinaskuntaan, kun Venäjän keisari Aleksanteri II antoi kansakouluase-
tuksen.850

Suomen talousseuran senaatille antamassa lausunnossa maamme 
johtavat maatalous- ja teollisuusmiehet ilmaisivat selkeästi mielipiteensä 
kansakoulun puolesta. Kansakoululaitos oli heidän mukaansa paras keino 
raivata esteet talouselämän kehityksen tieltä. Uno Cygnaeus korosti kansa-
koulun merkitystä pyrittäessä kansakunnan aineelliseen hyvinvoinnin pa-
rantamiseen. Hänen mukaansa kansakoulun avulla oli mahdollista vähentää 
tietämättömyyttä, saamattomuutta ja tuhlausta sekä kasvattaa yritteliäisyyt-
tä. Näin kansakoululaitos oli saanut tavoitteensa.851

Vuoden 1866 kansakouluasetuksessa koulu jaettiin ylä- ja alakansa-
kouluun. Kaupunkien ylempi kansakoulu oli tarkoitettu 8–14-vuotialle ja 
vastaava koulu maaseudulla 10–16-vuotiaille. Maaseudulla alkeiden ope-
tuksesta vastasivat edelleen kodit, ja kaupunkien tuli järjestää 6–10-vuo-
tiaille alempia kansakouluja. Käytännössä koulujen perustaminen oli kui-
tenkin pitäjäläisten harkinnassa. Samoin saivat vanhemmat päättää lastensa 
kouluun lähettämisestä.852

Moni kansakoulun kannattaja sai kokea pettymyksen, sillä maaseudun 
asukkaat olivat aluksi melko vastahakoisia perustamaan kouluja. Koulua 
vastustava mieliala johtui siitä, että koulu merkitsi pitäjälle taloudellisia ra-
sitteita, eikä sen hyödyllisyydestäkään oltu vielä vakuuttuneita. Kuitenkin 
vapaaehtoisuuden periaatteella pyrittiin kansalaisten myönteiseen asentee-
seen koulua kohtaan ja toivottiin halukkuuden koulunkäyntiin lisääntyvän 
ajan kuluessa itsestään.853

Kansakoulun perustamiseen suhtauduttiin Pyhännälläkin aluksi pen-
seästi, sillä kuntalaiset pelkäsivät siitä aiheutuvia kustannuksia. Vasta 
Piippolan, Pyhännän silloisen emäpitäjän, kuntakokouksessa 16.5.1891 
keskusteltiin ensimmäisen kerran koulun perustamisesta. Ajatus sai sekä 
kannatusta että vastustusta. Koulun puolustajat olivat pääasiassa piippola-
laisia ja vastustajat syrjäkyläläisiä kuten tavastkenkäsiä. Vastustajat perus-
telivat kantaansa sillä, että kuntalaisten taloudellinen asema oli heikko ja 
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lisäksi kirkon rakennusvelkaakin oli vielä maksamatta. Kannattajat vaativat 
pastori K. Vartiaisen johdolla koulun perustamista mahdollisimman pian. 
Koulun kannattajat voittivat äänestyksessä 700 ½ äyrin voimalla vastusta-
jien 667 äyriä.854

Seuraavan kerran Piippolan kouluasia otettiin esille 8.4.1892 Pyhän-
nän Leiviskässä pidetyssä kuntakokouksessa. Siellä keskusteltiin koulun 
paikasta. Enemmistö oli Piippolan kannalla, mutta Ahokylän ja Viitamäen 
edustajat uhkasivat erota omaksi koulupiirikseen, jos koulu perustettaisiin 
niin kauas heidän kyläkuntiensa lapsista. Samaa mieltä olivat myös Tavast-
kengän edustajat. Muut kokoukseen osallistuneet valittivat eroamispäätök-
sestä kuvernöörille, joka puolestaan vaati kuntakokoukselta selvitystä.855

Kuntakokouksessa 3.6.1892 päätettiin, että kunnan on tultava toimeen 
kahdella koululla. Piippola pysyisi entisellään koulupiirinä ja Pyhännän ky-
lät perustaisivat yhteisen koulunsa. Pyhännän koulupiirin koulu päätettiin 
rakentaa Pyhännän kylälle, sillä kuntakokouksen johtaja, Pyhännän Lei-
viskän isäntä Mikko Klaavu lupasi lahjoittaa maata koulua varten. Mutta 
kunnanesimies, ahokyläläinen Samuli Eskola järjesti asian kaikessa hiljai-
suudessa kotikylänsä eduksi ja niin Pyhännän ensimmäisen koulun paikaksi 
tuli Ahokylä.856

Oulun läänin maalaiskunnissa oli 17 kansakoulua vuonna 1879. Sii-
kajokilaaksossa ensimmäinen kansakoulu perustettiin Siikajoen Ylipäähän 
6.9.1881. Piippolan (nyk. Pyhännän) Ahokylän kansakoulu perustettiin 
1893. Siikajoen alueella koulu oli viides. Koulujen tavoitettavuus oli huono 
valtakunnallisestikin vielä 1890-luvulla. Kaikilla kaupungeilla oli jo oma 
koulunsa, mutta 65 maalaiskuntaa 466:sta oli vielä kokonaan ilman koulua. 
Kouluikäisistä noin 80 prosenttia jäi opetuksen ulkopuolelle. Vain 13,5 pro-
senttia kaupunkilaisista ja 9 prosenttia maalaisista kouluikäisistä lapsista 
saivat käytyä koulunsa loppuun asti.857

Optimistisista odotuksista huolimatta jouduttiin huomaamaan, että va-
paaehtoisuuden varassa ei yleistä ja yhtäläistä kansakoulua saada aikaan. 
Maaseudulla sosiaaliset esteet, kuten lasten osallistuminen työelämään ja 
muut perinteiset katsomukset jarruttivat koulutielle lähtemistä. Jotta jokai-
sella lapsella olisi mahdollisuus koulunkäyntiin, kunnat määrättiin asetuk-
sella vuonna 1898 perustamaan alueelleen koulupiirit ja rakentamaan niihin 
koulut. Silti koulunkäynti merkitsi monille tilapäistä majoittumista koulun 
tiloihin tai kortteeripaikkoihin, joista sai tulla kotiin vain loma-aikoina.858

Vuoden 1898 piirijakoasetus velvoitti kunnat koulujen perustamiseen. 
Tarkoituksena oli, että jokainen kouluikäinen lapsi voisi käydä koulua il-
man suurempia hankaluuksia. Yleensä koulumatka ei saanut olla viittä kilo-
metriä pitempi. Koulu oli ehdottomasti perustettava, jos koulupiirin alueelta 
löytyi vähintään 30 opinhaluista kouluikäistä. Kunnille tämä tarkoitti kou-
lupakkoa, jos kouluun ilmoittautujia oli riittävän monta. Vanhemmat saivat 
edelleen päättää, mitä koulu heidän lapsensa kävisivät tai halutessaan opet-
taa heitä kotona. Koulunkäyntivelvollisuutta ei siis edelleenkään ollut.859

Piippolan kansakoulun piirijakovaliokunta asetettiin kuntakokoukses-
sa 1899. Siihen valittiin johtohenkilöksi rovasti N. Karlsberg sekä jäseniksi 
talokkaat Heikki Moisala, Antti Klaavu, Heikki Kyllönen sekä Pyhännän 
oma ”koulumies” Samuli Eskola. Valiokunta laati ehdotuksensa tammi-
kuussa 1901 apunaan kansakoulutarkastaja H. Appelberg. Piirijaon teke-
mistä vaikeutti kunnan laajuus ja harva asutus. Talot sijaitsivat siellä täällä, 
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etäällä kyläkeskuksista. Kuntakokouksen 23.2.1901 hyväksymä valiokun-
nan ehdotus jakoi Piippolan kunnan kuuteen koulupiiriin: Piippola, Lamu, 
Kamula, Tavastkenkä, Ahokylä ja Viitamäki. Koulu oli saatu valmiiksi vain 
kolmessa piirissä, Ahokylän ja Tavastkengän lisäksi Piippolassa.860

Tavastkengän koulun perustaminen

Kun kansakouluasia tuli Pyhännän osalta ensimmäisen kerran esille Piip-
polan kuntakokouksessa 16.5.1891, olivat tavastkenkäläiset sen ankarim-
pia vastustajia. Kuitenkin jo 8.4.1892 pidetyssä kokouksessa maanviljelijä 
Yrjö Katajamäki esitti koulun perustamista Tavastkengälle. Kuntakokouk-
sen määräämän 40 pennin vuotuisen lisäveroäyrin johdosta koolle kutsuttu 
kyläkuntakokous kannatti Katajamäen ehdotusta ja koululle valittiin johto-
kunta.861

Kouluasia ei edistynyt lainkaan neljään vuoteen, sillä valittua johto-
kuntaa ei saatu olleenkaan koolle. Asian vauhdittamiseksi valittiin johto-
kuntaan uusia jäseniä kyläkunnankokouksessa 12.10.1896. Iivari Nygård, 
Juho Kristian (Risto) Moisala, Heikki Pinoniemi ja Tapani Ojapelto saivat 
velvollisuudekseen hoitaa koulun perustamiseen liittyviä käytännön asioita. 
Uuden johtokunnan ensimmäinen tehtävä oli etsiä koululle sopiva tila.862

Johtokunta piti seuraavan kokouksen vasta 11.6.1898, parin viikon 
kuluttua piirijakoasetuksen julkaisemisesta. Silloin päätettiin aloittaa kou-
lunpito vuokratiloissa seuraavasta syksystä lähtien. Kokouksessa päätettiin 
aloittaa koulun rakentaminen Tavastkengälle. Yrjö Katajamäki ratkaisi kou-
lun paikan lupaamalla Eksylän maalta, Samppalankedolta tontin ”ikuisiin 
aikoihin asti” neljän markan maaveroa vastaan.863

Kesäkuun 1898 kokouksessa koulun johtokuntaa varmuuden vuoksi 
vielä täydennettiin seuraavanlaisesti: puheenjohtajaksi kauppias Juho Sip-
pari, jäseneksi Antti Klaavu, Vilho Leiviskä, Mikko Autiomäki, Mikko 
Kurkela, Heikki Pinoniemi, Iivari Nygård ja kassanhoitajaksi Antti Kataja-
mäki. Elokuun alussa johtokunta valitsi koululle ensimmäiseksi opettajaksi 
säräisniemeläisen kiertokoulunopettajan Alexandra Kuusiston. Hänen vir-
kaanastujaispäiväkseen tuli 1. syyskuuta 1898, jolloin opetus Tavastkengän 
kansakoulussa alkoi.864

Tavastkengän koulu aloitti toimintansa nykyisen koulun paikalla si-
jainneessa ”vuokrahuoneessa”. Katajamäen vanha isäntä oli rakentanut tä-
män pienen mökin kouluksi kylän lapsille. Näin hän oli osoittanut mieltään, 
kun ahokyläläiset olivat saaneet koulun ennen tavastkenkäsiä. Kansakou-
lutarkastaja vieraili koulupiirissä syksyllä 1898 ja kehotti kunnostamaan 
rakennusta tuplaikkunoilla. Tarkastaja ilmoitti, että koulu saisi toimia väli-
aikaisessa vuokrahuoneistossa vain yhden lukuvuoden. Uuden kouluraken-
nuksen valmistuminen syksyksi 1899 oli välttämätöntä.865

Uutta koulurakennusta alettiin suunnitella Yrjö Katajamäen lahjoit-
tamalle tontille Samppalan kedolle. Valtiolta saatiin 1500 markka raken-
nusapua ja 1000 mäntypuista hirsipuuta lahjoituksena kruununmetsästä. 
Koulupiirin kokouksessa 31.10.1898 päätettiin ryhtyä hankkimaan koulun 
rakennustarpeita, joita varten kannettaisiin kyläläisiltä piirivero manttaa-
liäyrien perusteella.866

Rakennustöiden johtoon valittiin Vilho Leiviskä ja Risto Makkonen. 
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Varsinaiset rakennustyöt tarjottiin urakkahuutokaupassa urakoitsijoille. Til-
kitseminen sen sijaan tehtiin talkoovoimin, siihen oli jokaisen täysikasvui-
sen piiriläisen osallistuttava. Piiriläisiltä kerättiin vielä lisävero yksi markka 
hengeltä, kun rahat alkoivat loppua kesken. Nurisematta veroa ei maksettu, 
johtokunta joutui karhuamaan saataviaan monta kertaa jopa pitäjän rikkaim-
malta mieheltä, Yrjö Katajamäeltä. Hänen puolustuksekseen tulee kuitenkin 
laskea koulun tontin lahjoittaminen.867

Puinen koulutalo kohosi hitaasti Eksylän maalla olevalle Samppalan 
kedolle, eikä se ehtinyt valmistua aivan suunniteltuun ajankohtaan 1899 al-
kuun mennessä. Viimeistelytyöt, kuten sisämaalaus, olivat vielä 3.9.1899 
kesken. Vanha koulumökki tuhoutui tulipalossa juuri ennen uuden koulun 
valmistumista. Koulu muutettiin omaan rakennukseensa 23.10.1899. Val-
miissa koulussa oli luokkahuone, oppilaseteinen ja naisopettajan asunto.868

Päärakennuksen kanssa yhtä aikaa rakennettiin talousrakennus. Vuosi-
na 1903–04 kouluun rakennettiin poikien käsityöluokka ja koulutalo maalat-
tiin ulkopuolelta vaaleankeltaiseksi. Sauna rakennettiin 1908. Vuonna 1914 
laudoitettiin halkovajan seinät ja tehtiin koululle kellari. Koulurakennuk-
sesta tuli hatara, sillä heti alkuvuosina siihen piti tehdä monenlaista korja-
usta. Erityisesti ovet, ikkunat ja uunit olivat jatkuvasti korjauksen tarpeessa. 
Kevättalvella 1904 jouduttiin opettajan kamaria käyttämään luokkahuonee-
na, sillä varsinaisen luokan tulisijat olivat lämmitykseen kelpaamattomia.869

Kansakoulun alkuaikoina Siikajokilaakson opettajatilanne oli melko 
epämääräinen. Opettajien ammattitaito oli kirjavaa ja monet heistä olivat 
epäpäteviä, usein ylioppilaita. Myös opettajien suuri vaihtuvuus oli ongel-
mallista, koulua vaihdettiin jopa kunnan sisällä.870 Tavastkengän koulun 
opettajatilanne oli jonkin verran parempi kuin muualla Siikajokilaaksossa. 

Etualalla Tavastken-

gän ensimmäinen, 

vuonna 1899 valmistu-

nut koulurakennus eli 

valkeapuoli. Taustalla 

uudempi 1920-luvulla 

rakennettu koulu. Kuva 

otettu 1950-luvun 

alussa. Eeva Hannulan 

kokoelmat.
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Lukuvuodeksi 1898–99 kouluun saatiin kiertokoulun opettaja Aleksandra 
Kuusisto. Hänen jälkeensä tultiin toimeen muutamia vuosia epäpätevien 
opettajien avulla. Tavastkengän ensimmäinen oikea kansakoulun opettaja 
oli Ellen Juliaana Nyman-Nuotio, joka työskenteli koulussa lukuvuosina 
1904–1907.871 

Toimittajan lisäys: Koululle haettiin opettajaa lehti-ilmoituksilla. 
Toukokuussa 1900 julkaistiin Kaiku-lehdessä seuraavanlainen ilmoitus:

Opettajatteren wirka Piippolan Tawastkengän kylän kansakou-
lussa on haettawana johtokunnalta 30 päiwän kuluessa tästä 
päiwästä lukien. Palkkaedut owat: waltiolta 600 mk ja koulupii-
riltä puolet oppilasten sisäänkirjoitusrahoista ja 2000 kiloa hei-
niä, öljyvalo ja polttopuut. Jos ei seminaarin läpikäynteitä ole, 
otetaan muitakin. Piippola 10 p. toukok. 1900. Johtokunta.

Palkatut opettajat asuivat vuokrahuoneessa Eksylän maalla, joten henkikir-
joissa heidät löytää Eksylän talon alta. Vuonna 1901 vuokramökissä asui 
opettajatar Anna Hyry, 1902 Helena Tolonen, 1903–1904 Iida Turunen, El-
len Juliaana Nuotio 1907, Iida Maria Koivula 1908 ja Liisa Leiviskä vuo-
desta 1912 eteenpäin. ”Poikain käsityönopettaja” Antti Härmä asui Eksylän 
maalla vuodesta 1907. Vuonna 1910 hänen tilalleen tuli Antti Leiviskä, joka 
asui vaimonsa, opettajar Iida Leiviskän (os. Koivula) kanssa vuokralla Yrjö 
Katajamäen omistamassa Eksylän talossa.872

Pientenlastenkoulu ja yläkoulu

Lasten alkeisopetusta varten oli 1890-luvulla alettu pitää yhä yleisemmin 
kansakoulujen yhteydessä pientenlastenkoulua syksyllä ja keväällä keski-
määrin 4–6 viikon ajan. Niissä keskityttiin useimmiten juuri kansakoulun 
kannalta tärkeimpien esitietojen ja –taitojen kuten uskonnon, lukemisen, 
laskennon ja kirjoituksen alkeiden opettamiseen. Kansakoulutoimen joh-
to suositti pientenlastenkoulu lapsille, jotka aloittaisivat koulun samana 
syksynä. Lasten tiedollisten ja taidollisten tasoerojen vuoksi päädyttiin 
ne jakamaan kahteen osastoon. Alempi osasto oli perustettava todellisille 
vasta-alkajille, kun vanhemmat lähettivät pientenlastenkouluun kirjaimia 
osaamattomiakin lapsia.873

Tavastkengällä viisiviikkoinen pientenlastenkoulu käynnistyi ensim-
mäisen kerran syksyllä 1898. Silloin kouluun ilmoittautui 16 oppilasta. 
Koulupäivät olivat nelituntisia ja oppiaineet samoja kuin kansakoulussakin: 
katekismusta, raamatunhistoriaa, kaunokirjoitusta ja sisälukua sekä lasken-
toa ja laulua. Pientenlastenkoulu ei käytännössä ollut nimensä veroinen, sil-
lä oppilaissa oli jopa rippikouluikäisiä. Kaikkialla Suomessa kansakouluun 
pyrkijöiden lisäksi pientenlastenkoulua kävivät 5–6-vuotiaat aakkosten 
opettelijat ja rippikouluun pyrkijät, joilla ei ollut mahdollisuutta käydä kier-
tokoulua. Pientenlastenkouluun saatettiin tulla vuosia etuajassa, jotta asiat 
ehdittäisi varmasti oppia.874

Yläkansakoulu saatiin Tavastkengälle vuonna 1898 samalla kuin 
muukin kansakoulu, sillä muutamia oppilaita voitiin heti siirtää ylemmil-
le luokille. Aluksi koulun uutuus houkutteli paljon oppilaita, mutta monet 
oppilaat olivat jo varttuneempia 13–15-vuotiaita ja erosivat alkeet opiskel-
tuaan. Usein lasten vanhemmat suhtautuivat kouluun välinpitämättömästi ja 
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lähettivät lapsensa kouluun satunnaisesti. Jotkut lapset eivät tulleet kouluun 
lainkaan. Huolestuneen opettajan pyynnöstä koulun johtokunta päätti ko-
kouksessaan 9.11.1903 kehottaa vanhempia huolehtimaan paremmin lasten 
koulunkäynnistä.875

Tilanne ei kuitenkaan johtokunnan kehotuksesta huolimatta parantu-
nut. 1.10.1904 varsinaiseen kansakouluun ilmoittautui vain seitsemän oppi-
lasta. Koulun alkamista lykättiin kiireisimpien syystöiden yli lokakuun 10. 
päivään saakka. Lasten vanhemmille annettiin uusi kehotus, mutta sekään 
ei tuottanut toivottua tulosta. Vuonna 1906 piiritarkastaja Juho Äijälä pyy-
si johtokuntaa selvittämään haluttomuuden syyt ja harkitsemaan ratkaisua 
ongelmaan.876

Johtokunta selvitti, että monet lapset olivat jo kasvaneet yli kouluiän. 
Pitkien matkojen päässä asuvien lasten vanhemmilla ei ollut varaa hankkia 
lapsille vaatteita ja kenkiä, jotta nämä olisivat päässeet kouluun. Koulun 
sisäänkirjoittautumismaksuunkaan ei helposti rahaa liiennyt. Lisäksi hyvin 
ratkaiseva syy kouluhaluttomuuteen oli kuntakokouksen koulutarvikkeita 
koskeva säästöpäätös. Sen mukaan kouluja kiellettiin lainaamasta oppilaille 
kirjoja ja koulutarvikkeita edes vuokraa vastaan, sillä entisetkin välineet oli 
myytävä pois varastosta. Tavastkengän koulun johtokunta päätti syksyllä 
1906 lainata koululla olevia kirjoja oppilaille ilman vuokraa, sillä pelättiin 
oppilaiden muuten vähenevän entisestään.877

Tavastkengän yläkansakoulun aloittaessa toimintansa 1800-luvun lo-
pussa olivat vuoden 1881 mallikurssit yhä voimassa. Opetettavien asioiden 
tarkempi määrittely jäi opettajien huoleksi, sillä mallikurssit antoivat vain 
opetussuunnitelman yleiset puitteet. Tämän liikkumavaran ansiosta kansa-
koulu välttyi kaavoihin kangistumiselta. Vaikka jokainen opettaja sai itse 
suunnitella eri aineiden viikkotuntimäärät, opetussuunnitelmia kontrolloi-
vat koulutarkastajat.878

Tavastkengän yläkoulun ja alakoulun lukujärjestykset olivat alkuvuo-
sina verrattain samanlaiset. Pientenlastenkoululaisilla oli 25 viikkontuntia 
ja yläkoululaisilla 31 viikkotuntia. Yläkansakoululaisilla olivat lisänä voi-
mistelutunti ja neljä käsityötuntia viikossa.879 Alkuaikojen kansakoululai-
set joutuivat opettelemaan paljon asioita ulkoa. Tämä johtui osaltaan op-
pimateriaalin vähyydestä, mutta toisaalta koulu korostikin ulkoaoppimista. 
Lukemaan oppiminen oli tärkeintä, mutta katekismus ja kertotaulukin tuli 
oppilaan osata kuin vettä valaen. Jos oppilaalla oli huono ulkomuisti, saat-
toi sen vuoksi saada laskennon ehdot. Varsinaisia kokeita pidettiin lähinnä 
laskennosta ja laulusta.880

Tavastkengän oppilasmäärä kasvoi hyvin hitaasti huolimatta koulun 
johtokunnan ponnisteluista tilanteen parantamiseksi. Tammikuussa 1906 
johtokunta päätti esittää kuntakokoukselle kansakoululaisten vapauttamis-
ta sisäänkirjoitusmaksuista. Kuntakokous vahvisti esityksen tammikuussa 
1907. Maksuista vapauttaminen koski vielä tuolloin yhtä tai kahta lukuvuot-
ta kerrallaan. Vuonna 1911 kuntakokous salli jälleen ilmaisen koulunkäyn-
nin, samalla luvattiin koulutarpeet ilmaiseen käyttöön kouluajalla.881

Läheskään kaikki koululaiset eivät käyneet koulua ainakaan säännöl-
lisesti, koska koulunkäynti ei ollut pakollista. Lasten työpanosta tarvittiin 
kotona ja sitä pidettiin usein opiskelua tärkeämpänä. Mahdollisesti vastaha-
koisuus koulua kohtaan johtui taloudellisten vaikeuksien lisäksi kyläläisten 
epäluuloista koulua, uutta ja tuntematonta asiaa kohtaan. Vanhemmat ehkä 
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pelkäsivät koulun pilaavan lastensa työhalun ja juurruttavan heidän pää-
hänsä vaikka minkälaisia ajatuksia. Kyläkunta taas konservatiivisuuttaan 
vastusti koulua.882

Tavastkengän koulun oppilasmäärä vuosina 1910–1920.883

Lukuvuosi Oppilasmäärä Lukuvuosi Oppilasmäärä

1910–11 20 1915–16 32

1911–12 24 1916–17 36

1912–13 17 1917–18 39

1913–14 20 1918–19 28

1914–15 33 1919–20 28

Kansakoulun piti olla neliosastoinen vuoden 1866 kansakouluasetuk-
sen mukaan. Tavastkengän koulu aloitti siirtymisen neliosastoiseksi heti 
opetuksen alettua vuonna 1898. Silloin kaksi oppilasta siirrettäisiin suoraan 
kolmannelle osastolle. Seuraavana syksynä 1899 koulu toimikin jo neli-
osastoisena, kun nämä oppilaat Edvard Haataja ja Antti Leiviskä aloittivat 
”neljännen” kouluvuotensa. Näillä kahdelle 15-vuotiaalle annettiin koulun 
ensimmäiset päästötodistukset keväällä 1900, kun he olivat käyneet koulua 
neljä lukukautta. Siitä lähtien päästötodistuksia annettiin keskimäärin viisi 
vuodessa. Keväällä 1930 niitä oli jaettu 154.884

Vuoteen 1922 saakka Tavastkengän koulussa yksi opettaja opetti 
kaikkia neljää osastoa. Opetus oli verrattavissa nykyiseen rinnakkaisluok-
kaopetukseen. I–II osastoille oli oma tuntisuunnitelma ja III–IV osastoille 
omansa. Kun I–II osasto teki hiljaista työtä, kuten piirustusta tai kaunokir-
joitusta, opettaja saattoi opettaa III–IV osastoille historiaa tai luonnontie-
dettä. Jonkin verran oli myös kaikille yhteisiä tunteja, kuten katekismus, 
käsityö, kielioppi, laulu ja voimistelu. I–II osaston opetusohjelmaan kuului 
oikeinkirjoitusta kolme tuntia viikossa. Sen määrä väheni yhteen viikkotun-
tiin III osastolla. Myös kaunokirjoitusta oli kahtena ensimmäisenä vuon-
na kolme viikkotuntia, kolmantena ja neljäntenä enää kaksi viikkontuntia. 
Maantiedettä opetettiin vain I–II osastoilla kahden viikkotunnin verran. III 
osastolla alkoivat uusina aineina ainekirjoitus, historia ja luonnontiede, joil-
le kullekin oli varattu yksi viikkotunti.885

Koulusta annetut avustukset

Koulunkäynti oli alkuvuosina maksullista. Oppilailta perittiin sisäänkirjoit-
tautumismaksuja, joista opettajan palkkakin osittain maksettiin. Koulutar-
vikkeet piti maksaa itse, tai ne sai lainata vuokraa vastaan. Vähävaraisten 
lasten koulunkäynti hankaloitui tämän vuoksi huomattavasti. Koulun johto-
kunta yritti avustaa kaikkein köyhimpiä koululaisia esimerkiksi vapautta-
malla koulumaksuista tai jakamalla ilmaisia koulutarvikkeita.886

Kansakoulun ja avustustoiminnan ajateltiin kuuluvan tiiviisti yhteen, 
sillä kansakoulua pidettiin pitkään ”köyhien kouluna”. Avustustoiminta lähti 
liikkeelle yksityisten henkilöiden työllä aivan kuten muukin oppilashuolto. 
Yksittäisiä kuntia tai kyliä varten perustettiin lahjoitusrahastoja, jopa koko 
maata käsittäviä rahastoja perustettiin. Vähävaraisten kansakoululaisten tu-
kemiseksi perustettiin yhdistyksiä. Sadat ompeluseurat valmistivat vaatteita 
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ja keräsivät varoja koululaisten avustamiseksi. Tavastkengällä pidettiin jou-
lukuussa 1905 arpajaiset vähävaraisten koululaisten auttamiseksi.887

Koulu saattoi anoa apurahaa eri säätiöiltä. Oskar Toppeliuksen kan-
sansivistysrahasto lahjoitti vuonna 1913 jaettavaksi 35 markkaa Tavastken-
gän varattomille koululaisille. Johtokunnan toivomuksesta raha käytettiin 
etupäässä jalkineisiin. Samalta rahastolta saatiin kahtena seuraavanakin 
vuonna raha-apua, joka jaettiin oppilaille vaatetus- ja jalkineavuksi. Myös 
Harold Furuhjelmin rahastosta saatiin apurahaa silloin tällöin. Vuonna 1948 
jaettiin YK:n lastenavun vaate- ja kenkäavustusta 35 tavastkenkäselle kou-
lulaiselle. Vuonna 1951 Punainen Risti lahjoitti koululle kenkiä ja sukkia.888

Kunnat tulivat mukaan avustustoimintaan lainaamalla varattomille 
oppilaille tarvittavat koulutarvikkeet. 1900-luvun alussa valistuneissa ja 
yhteiskunnallisesti valveutuneissa piireissä oli yleinen mielipide, että kaik-
kien lasten varallisuudesta riippumatta tuli saada ilmaiset koulutarvikkeet. 
Suurlakon jälkeen valtiopäivät myönsivät 20 000 markan vuotuisen apura-
han kunnille oppikirjojen ostamiseksi. Monet kunnat eivät pitäneet tuota 25 
% ostohinnasta käsittävää tukea riittävän suurena ja pysyttelivät edelleen 
vanhassa lainasysteemissä.889

Tavastkengän koulun johtokunta esitti vuonna 1906 kuntakokoukselle 
kansakoululaisten vapauttamista sisäänkirjoitusmaksuista. Ennen esityksen 
hyväksymistä kuntakokouksessa koulutarvikkeet pyrittiin jakamaan ilmai-
seksi ainakin vähävaraisemmille oppilaille. Vuoden 1907 lopussa kunta-
kokous vahvisti esityksen. Joulukuussa 1911 kuntakokouksessa päätettiin 
lisäksi luovuttaa koulutarpeet ilmaiseen käyttöön kouluajalla. Pysyväksi 
ilmaista koulunkäyntiä ei vielä saatu, sillä joinakin vuosina sisäänkirjoitus-
maksu edelleen perittiin.890

Valtion tuen lisääminen tuli välttämättömäksi, kun ilmaisia koulutar-
vikkeita kaikille oppilaille vaadittiin yhä voimakkaammin. Vuonna 1910 
valtio antoi 200 000 markkaa määrärahaa ja avustuksen osuus tarvikkeiden 
ostohinnasta muuttui 75 prosentiksi. Pian tämäkin rahasumma kävi liian 
vähäiseksi ja lukuvuonna 1915–16 kansakoulumme käyttivät noin 660 000 
markkaa oppilasavustuksiin ja koulutarpeiden hankintaan.891

Taloudellisen tilanteen kohentuessa vuosien myötä ensimmäiseksi kar-
sittiin pois ruoka-avustukset. Jalkine- ja vaateavustuksia jaettiin säännölli-
simmin sodan jälkeisinä vuosina 1950-luvun lopulle saakka. Vaateavustuk-
sia myönnettiin Tavastkengän koulussa 1970-luvun loppuun saakka. Vielä 
1980-luvulla oppilaat saivat avustusta silmälasien hankkimista varten.892

Siirtolaisuus

Elannon perässä merten taa

Siirtolaisuus oli yksi merkittävistä suomalaiseen yhteiskuntaan vaikutta-
neista tekijöistä 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Kun puhutaan tä-
män ajanjakson siirtolaisuudesta, tarkoitetaan yleensä Pohjois-Amerikkaan, 
lähinnä Yhdysvaltoihin, suuntautunutta muuttoliikettä. Ihmisiä muutti toki 
muuallekin, kuten Kanadaan, Australiaan, Uuteen-Seelantiin ja Etelä-Ame-
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rikkaan, mutta huomattavasti vähäisemmissä määrin.893 Merkittäviä muutto-
kohteita olivat myös muut Pohjoismaat. Ensimmäinen suuri siirtolaisuuden 
aalto koettiin 1860-luvun katovuosien aikana, jolloin muuttoliike Ruotsiin 
ja Pohjois-Norjaan eli Ruijaan alkoi. Muuttoliikkeen perimmäiset syyt oli-
vat taloudellisia ja sosiaalisia: elinmahdollisuuksia ei riittänyt kotiseudulla 
kaikille. Tässä siirtolaisuuden vaiheessa keskivertomuuttaja oli 22-vuotias 
mies. Ruijaan suuntautui osittain myös väliaikaista, sesonkiluonteista mat-
kustusta, mutta lähteiden puuttuessa tästä liikkeestä ei tiedetä kovin paljoa. 
Toinen huomattava lähialueen muuttosuunta oli Kemi- ja Tornionjokivarsi, 
jonne suuntautuu osaksi työvaellusta metsä- ja uittotyömaille, osaksi etap-
pimuuttoa ennen Amerikkaan menoa.894

Keskeisimmäksi siirtolaisuuden kohdemaaksi nousi hyvin nopeasti 
Yhdysvallat. Varhaisimmat sinne asettuneet suomalaiset olivat laivoiltaan 
karanneita merimiehiä, joiden joukossa oli paljon sekä Oulusta että Raa-
hesta lähteneitä. He välittävät kotiseudulleen tietoja muun muassa kultalöy-
döistä, jotka omalta osaltaan lisäsivät kiinnostusta muuttoon. Varsinainen 
ryntäys alkoi vasta Yhdysvaltojen sisällissodan aikana 1861‒65, jolloin 
maassa oli kova työvoimapula ja tarvetta siirtolaisille.895 Tähän ensimmäi-
seen siirtolaisuuden aaltoon osallistuivat poikkeuksellisen innokkaasti sil-
loisen Piippolan emäpitäjän asukkaat. Siikajokilaakson amerikansiirtolai-
suuden voidaan katsoa alkaneen juuri täältä, ja silloiset piippolalaiset olivat 
edelläkävijöitä koko Suomen mittakaavassa. Suurin osa pitäjän varhaisista 
siirtolaisista oli lähtöisin Piippolan kirkonkylältä ja Lamulta, mutta olipa 
mukana yksi tavastkenkänenkin. Syynä seudun asukkaiden poikkeukselli-
seen muuttointoon oli luultavasti edellisten vuosien työvaelluksissa pohjoi-
seen, sillä niiden myötä ihmiset saivat tietoja kaukaisilta mailta ja tapasivat 
muita siirtolaisia. Toisaalta myös varhaisilta muuttajilta saadut kirjeet ja 
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pitäjän läpi kulkenut Savontie lisäsivät ihmisten tietoisuutta suurten mah-
dollisuuksien Lännestä. 896

Ensimmäisiä nykyisen Pyhännän seudun muuttajia oli Tavastkengällä 
syntynyt renki Matti Jaakonpoika Makkonen (s. 1842). Hän oli Makkosen 
talon vanhin poika, joka oli mennyt rengiksi Piippolan kirkonkylään. Sieltä 
hän lähti isäntänsä Johan Lehdon kanssa Amerikkaan vuonna 1867. Mää-
ränpäänä oli Minnesotan Douglasin alue. Lehto oli saanut sinne aiemmin 
muuttaneelta Johan Piipolta vain epämääräisen osoitelapun, jonka perus-
teella oli tarkoitus osata perille. New Yorkiin saavuttuaan heillä ei ollut 
tarkkaa tietoa kohteesta, vaan he lähtivät kävelemään ”sinne Piipolle päin”. 
Lehdolla ja Makkosella ei ollut mitään käsitystä matkan mittasuhteista, 
mutta ihmeen kaupalla he pääsivät perille kahden kuukauden kävelyn ja 
2000 kilometrin jälkeen. Tämä reissu ei jäänyt Matin ainoaksi, vaan hän pa-
lasi välillä kotiin ja lähti uudestaan matkalle vuosina 1869 ja 1871. Todiste 
muutosta löytyy myös rippikirjasta, johon pappi merkinnyt Matin kirjoitta-
neen kotiinsa Pohjois-Amerikasta vuonna 1869.897

Nälkävuodet olivat aiheuttaneet 1860-luvulla suuren taloudellisen ja 
henkisen katastrofin, jonka seurauksena moni sai alkusysäyksen lähteä ha-
kemaan parempia oloja kotipitäjän ulkopuolelta. Ihmisiä oli kuollut paljon 
ja henkiinjääneet olivat köyhtyneet ja velkaantuneet. Lukemattomia taloja 
ja jopa kokonaisia kyliä (esim. Leskelä) oli joutunut Hypoteekkiyhdistyk-
sen omistukseen. Katovuodet heijastuivat muuttoliikkeen kasvuun vielä 
myöhemminkin, esimerkiksi vuosina 1877‒1878, 1881, 1892, 1899‒1900, 
vaikka vuosisadan lopulla kunnat ja valtiovalta pystyivät paremmin autta-
maan kadosta kärsineitä alueita. Perustettiin pitäjänmakasiineja ja järjes-
tettiin hätäaputöitä. Talolliset selvisivät metsä- ja meijerituloilla ostetulla 
viljalla ja tilattomat saivat töitä metsä- ja uittotyömailta.898

Voimakkaan alun jälkeen muuttoliike Siikajokilaakson ylimmistä ky-
läkunnista heikkeni ja oli sittemmin koko 1800-luvun siirtolaisuuden ajan 
jokilaakson heikointa. Amerikankuume levisi silti tännekin aika ajoin. Eri-
tyisen paljon muuttajia oli vuonna 1873, jolloin Piippolan pitäjästä lähti 17 
siirtolaista ja koko Siikajokilaaksosta peräti 55. Tämän muuttoinnostuksen 
alkuunpanijana on pidetty siikajokista Sakari Törmälää, joka kiersi levittä-
mässä amerikankuumetta jokilaaksossa. Useimmat näistä siirtolaisista pää-
tyivät töihin Michiganin kuparikaivoksille.899

Muuttoliike alkoi voimistua uudelleen 1880-luvulta lähtien. Heti vuon-
na 1880 saavutettiin Siikajokilaaksosta uusi lähtöennätys, 68 henkeä. Syy-
nä pidettiin seuraavana vuonna voimaan tullutta asevelvollisuuslakia, joka 
määräsi jokaisen suomalaisen miehen asevelvolliseksi. Tämän kolmannen 
siirtolaisuusaallon huippu saavutettiin 1900-luvun alussa. Siirtolaisuuden 
lisääntymisen syynä oli omalta osaltaan myös Venäjän lisääntynyt poliit-
tinen painostus Suomea kohtaan. Varsinkin vuodesta 1896 lähtien Venäjän 
poliittisilla toimilla oli vaikutusta maastamuuttoon. Vuosien 1899‒1901 ve-
näläistämistoimet moninkertaistivat muuttajien määrän ja arvannostoikäis-
ten miesten osuus siirtolaisista kasvoi poikkeuksellisen suureksi. Voidaan 
silti sanoa, että asevelvollisuuden välttely oli korkeintaan laukaiseva tekijä 
siirtolaiseksi lähtemiselle. Taustalla painoivat taloudelliset syyt, etenkin 
1890-luvun katovuodet ja Yhdysvaltain nousukausi. Varsinkin 1890-luvulta 
lähtien siirtolaisuuden vaihtelu kulki yhtä matkaa Yhdysvaltain taloudel-
listen nousujen ja laskujen mukaan. Yksittäisissä tapauksissa vaikuttimina 
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saattoivat olla myös erilaiset henkilökohtaiset syyt, kuten ihmissuhdeon-
gelmat.900

Kaiken kaikkiaan voimakkaimman muuton vuosikymmenet olivat 
1890-ja 1900-luku, mutta tuolloinkin muuttoliike oli Piippolan pitäjästä 
suhteellisesti Siikajokilaakson pienintä. Pitäjän sisällä kyläkohtaiset erot 
olivat suuria. Alkuvaiheessa, 1860-luvulla, lähtijöitä oli yhtä paljon sekä 
kirkonkylältä että sivukyliltä, mutta seuraavalla vuosikymmenellä kirkon-
kyläläisten osuus oli melkein kolme neljäsosaa. 1880-luvulla suhde kääntyi 
päälaelleen ja enemmistö lähtijöistä oli sivukyliltä. Kokonaismuuttoliik-
keen kannalta Tavastkenkä oli silti Piippolan pienimpiä lähtöalueita, kun 
taas naapurikylät Lamu ja Kamula olivat suurimpia.901

Siirtolaisuuden taustalta voidaan löytää monia pitkän ajan kehityslin-
joja. Siikajokilaakson, samoin kuin muunkin Suomen, väkiluku oli kas-
vanut huomattavasti 1700-luvulta lähtien. Erityisen voimakasta kasvu oli 
1860-luvun kuolonvuosien jälkeen aina vuoden 1910 tienoille saakka.902 
Maatalouden voimakas muutos alkoi 1860-luvun katovuosien jälkeen. Uu-
distukset vähensivät työvoiman tarvetta, joten tilattoman, niin sanotun lii-
kaväestön, oli etsittävä toimeentulonsa muualta. Seurauksena oli talollisten 
vaurastuminen ja tilattoman väestön köyhtyminen.903

Yleisesti ottaen siirtolaisuuden ja maan sisäisen muuttoliikkeen taus-
talla olivat etenkin taloudelliset syyt: kun jonkin alueen taloustilanne vai-
keutui, muutto lisääntyi. Suurin osa Siikajokilaakson alueen muuttajista 
lähti naapuripitäjiin eikä suinkaan ulkomaille. Siirtolaisten suurin joukko 
olivat nuoret, sillä heistä 67 % oli alle 30 vuotiaita ja eniten oli 20‒21 vuo-
tiaita. Muuttajien nuoruus korostui erityisesti nykyisen Pyhännän seudulla. 
Suurin osa oli naimattomia, mutta myös kokonaisia perheitä muutti. Vuon-
na 1873 muutti Piippolan pitäjästä peräti 17 perhettä.904 Siikajokilaakson 
siirtolaisuuden osalta on kuitenkin muistettava, että alue oli pääosin vuosina 
1863‒1914 muuttovoittoaluetta. Vain 1900-luvun ensimmäisellä vuosikym-
menellä voimakas siirtolaisuus aiheutti väkiluvun laskua.905

Uudisraivaus tai muut työmahdollisuudet kotipitäjässä heikensivät 
muuttoliikettä. Tämä näkyi parhaiten Kestilän ja Piippolan pitäjien osal-
ta, sillä niiden kohdalla kruununmaiden voimakas asuttaminen näyttäisi 
hillinneen muuttoliikettä oleellisesti. Tilaton väestö oli Piippolassa suurin 
muuttajien ryhmä, mutta sitä oli huomattavasti vähemmän kuin muualla. 
Sen sijaan kruununtorpparit, joita Piippolassa oli runsaasti, muuttivat muuta 
väestöä selvästi heikommin. Aikalaisetkin esittävät uudistilojen perustamis-
ta ratkaisuksi siirtolaisuusongelmaan useita kertoja, mutta toimenpiteisiin ei 
vielä tässä vaiheessa osattu ryhtyä.906

Siirtolaisten matkareitit vaihtelivat vuosikymmenten aikana. Alkuvai-
heessa pääreitti kulki Ruijan kautta, mutta 1870-luvulla matkat suuntau-
tuivat usein Oulun kautta Ruotsiin ja sieltä Englantiin. Vuonna 1883 reitit 
kääntyivät Hankoon, josta aloitettiin höyrylaivaliikenne Kööpenhaminan 
kautta Englannin Hulliin. Hankoon lähdettiin junalla joko Lapin (Tuomi-
ojan), Oulun tai Oulaisten asemalta. Toinen vaihtoehto oli matkata sinne 
pienillä rannikkolaivoilla Oulusta.907 

Ennen matkaan lähtöä piti hankkia omasta seurakunnasta papintodis-
tus ja kihlakunnan nimismieheltä esteettömyystodistus. Kun molemmat 
oli saatu, voitiin hakea passia läänin kuvernööriltä. Alkuvaiheessa suurin 
osa muuttajista oli passittomia, mutta näiden määrä väheni ajan kuluessa. 
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Tarvittavat matkarahat voitiin saada vanhemmilta tai perinnöksi, mutta 
useimmiten jouduttiin ottamaan lainaa. Jotkut panttasivat koko omaisuu-
tensa matkarahat saadakseen. Myöhemmin 1900-luvun alkupuolella voitiin 
valmiiksi maksetut liput saada postitse Amerikassa asuvilta sukulaisilta tai 
tutuilta. Hyvän mittakaavan matkalipun hinnasta saa, kun sitä vertaa ihmis-
ten vuosiansioihin. Esimerkiksi vuosina 1892‒95 lippu maksoi 138 mk, kun 
Oulun läänissä miespalkollisen keskimääräinen vuosipalkka oli 195 mk.908

Suurin osa Siikajokilaakson siirtolaisista muutti suurten järvien alu-
eelle Michiganin ja Minnesotan osavaltioihin. Aina 1880-luvulla saakka 
suurin yksittäinen kohdealue oli Michiganin Yläniemekkeen kuparialue, 
jonne päätyi 80 % matkalaisista. Vähitellen muuttoliike hajaantui eri puo-
lille Yhdysvaltoja, erityisesti itärannikolle, ja lopulta yksittäisiä siikajoki-
laaksolaisia asui melkin jokaisessa osavaltiossa. Muuttoliikkeessä voidaan 
havaita niin sanottu laumailmiö, eli ihmiset menivät mieluiten sinne, minne 
muutkin olivat menneet. Piippolan pitäjän ensimmäisen siirtolaisen Johan 
Piipon perässä Minnesotan Douglasin alueelle muutti useita muita Piippo-
lan pitäjän asukkaita.909

Siirtolaisista enin osa päätyi tekemään kaivos- tai metsätöitä, mutta 
useat alkoivat myös maanviljelijöiksi. Naimattomat naiset menivät yleensä 
kotiapulaisiksi. Palkkataso oli Yhdysvalloissa huomattavasti parempi kuin 
Suomessa, joten säästäväinen kaivosmies saattoi koota viidessä vuodessa 
9200 kultamarkkaa. Saman summan kokoamiseen meni suomalaiselta ren-
giltä 28 vuotta.910

Siikajokilaakson siirtolaisista palasi pysyvästi takaisin kotimaahan 
noin 10 %, mikä oli vähemmän kuin muualla Suomessa. Mukanaan paluu-
muuttajat toivat taloudellista ja henkistä varallisuutta. He virkistivät alueen 
yhteiskunnallista elämää, perustivat yhdistyksiä ja olivat mukana kunnallis-
politiikassa. Heidän varakkuutensa näkyi kiinteistökaupoissa, joista heidän 
osuutensa oli muutamina vuosina huomattavan suuri. Eniten tiloja ostivat 
talollisten lapset (30,6 %) ja toiseksi eniten tilattomat itselliset (27,2 %).911

Ilman siirtolaisuutta Siikajokilaakson väkiluku olisi kasvanut noin 
11 000 hengellä vuosina 1880‒1914. Sen seurauksena kasvu jäi 6078:aan. 
Koska muuttoliike vähensi niin sanotun liikaväestön määrää, on vaikea sa-
noa, oliko sen vaikutus yhteiskunnalle lopulta positiivinen vai negatiivinen. 
Kun ylimääräinen väestö poistui, tarjoutui enemmän mahdollisuuksia paik-
kakunnalle jääneelle väestölle.912

Tavastkengän siirtolaisia

Vaikka Tavastkengän siirtolaisten määrä ei lopulta noussut muihin Siikajo-
kilaakson kyliin verrattuna kovin suureksi, oli Amerikkaan menneitä silti 
täältäkin. Kaikkien lähtijöiden nimet eivät ole säilyneet muistissa, mutta 
suuri osa muuttajista on lueteltu ajanjakson henkikirjoissa. Seuraavaan on 
koottu kaikki henkikirjojen mukaan Amerikkaan lähteneet. Luettelo on 
järjestetty lähtövuoden mukaan. Mahdollista paluuvuotta ei ole tässä tutki-
muksessa pyritty selvittämään.
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Tavastkengän siirtolaiset henkikirjojen mukaan vuosina 1887–1916.913

Vuosi Lukum. Nimet

1887 2 Samuli (s. 1857) ja Vappu Mäläskä (s. 1863)

1890 1 Antti Jaakonpoika Saari (s. 1861)

1892 2 Kalle Heiskala (s. 1869), Juho Härmä (s. 1868)

1893 2 Reeta Matintytär Moisala (s. 1872), Anna Aatamintytär 
Turunen (s. 1869)

1894 1 Kaisa Erkintytär Kangas (s. 1871)

1895 1 Anna Hermannintytär Makkonen (s. 1874)

1897 3 Ville (s. 1865) ja Hilma Heiskala (s. 1856), Heikki Knuu-
tinen (s. 1864),  Heikki Pellikka (s. 1875)

1898 1 Anna Turunen (s. 1877)

1899 3 Adam Karjalainen (s. 1871), Selma Makkonen (s. 1879), 
Maria Raja-aho

1900 6 Elsa Leiviskä (s. 1879), Juho Hermanninpoika Makkonen, 
Matti Pekanpoika Makkonen (s. 1873), Alarik Matinpoika 
Moisala (s. 1879), Erkki Juhonpoika Sainila (s. 1866), 
Adam Turunen (s. 1867)

1901 4 August Lundberg, Antti Knuutinen (s. 1871), Juho 
Hermanninpoika Makkonen (s. 1876), Aino Moisanen (s. 
1882)

1902 3 Heikki Turunen (s. 1877), Matti (s. 1873) ja Heikki Mak-
konen (s. 1885)

1905 4 Matti Heiskala (s. 1887), Antti Karjalainen (s. 1880), Juho 
Luomajoki (s. 1886), Matti Moisala (s. 1885)

1906 3 Niilo Huttunen (s. 1876), Juho Kemppainen (s. 1883), 
Juho Leiviskä (s. 1885)

1907 4 Anna Heikintytär Haataja (s. 1885), Edvard Mikonpoi-
ka Haataja (s. 1885), Antti Karjalainen (s. 1880), Juho 
Niilekselä (s. 1886)

1908 5 Kalle (s. 1869) ja Eeva Heiskala (s. 1864), Kaisa Kyllö-
nen (s. 1889), Hermanni (s. 1846) ja Kaisa Makkonen (s. 
1852).

1910 2 Aappo Mikonpoika Haataja (s. 1890), Ville Heikinpoika 
Haataja (s. 1892)

1911 3 Matti Antinpoika Heikkinen (s. 1889), Pekka Koskenkan-
gas (s. 1887), Jenny Leiviskä (s. 1892)

1912 1 Yrjö Mikonpoika Koistinen (s. 1876)

1913 1 Hilja Kesti (s. 1892)

1915 1 Aada Ojapelto (s. 1891)

1916 1 Johannes Niilekselä (s. 1886).

Yht. 54

Siirtolaisten luettelointi henkikirjoissa alkoi vasta 1880-luvulla, jolloin 
muuttoliike kasvoi huomattavan suureksi. Yksittäisiä lähtijöitä oli ollut jo 
tätä ennen, mutta heidän nimiään ei ollut tämän tutkimuksen puitteissa mah-
dollista selvittää. Luultavasti ensimmäinen Tavastkengältä lähtenyt siirto-
lainen oli Matti Jaakonpoika Makkonen, josta on kerrottu edellisessä lu-
vussa. Aivan kaikkia muuttajia ei ole ilmeisesti merkitty myöhemminkään 
henkikirjoihin, sillä muutamia muistitiedoissa mainittuja Amerikan kävijöi-
tä puuttuu luetteloista. Tällainen on esimerkiksi Heiskalan Paavo Kurkela 
(s. 1877), jonka moni kyläläinen mainitsee yhtenä Amerikassa käyneistä. 
Toinen henkikirjoihin merkitsemättä jäänyt siirtolainen on Moisalan Risto 
Makkonen (s. 1866), joka oli Amerikassa vuoden 1890 tienoilla. 914
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Suuri enemmistö siirtolaisista oli naimattomia nuoria miehiä ja nai-
sia, mutta olipa heidän joukossaan muutamia avioituneitakin. Esimerkiksi 
Huttulan isäntä, kruununtorppari Nikki Huttunen lähti Amerikkaan vuonna 
1906 ja jätti vaimonsa Elsan yksin mökkiinsä asumaan. Toinen samanlainen 
tapaus oli Orsiemen isäntä Heikki Knuutinen, joka lähti vuonna 1897 Ame-
rikkaan ja jätti vaimonsa asumaan tilaa yksin. Molemmat tilat joutuivat pian 
vaikeuksiin ja niiden omistajat vaihtuivat.915

Melko varhainen Amerikan kävijä oli Antti Saari (s. 1861), joka myö-
hemmin asui Perukan Syrjälän eli Rajalan talossa. Hän oli syntynyt Tavast-
kengän Saarella, mutta hän ei saanut perinnönjaossa osuutta taloon. Hän 
lähti Amerikkaan vuonna 1890 ja palasi sieltä vasta 12 vuotta myöhemmin 
vuonna 1902. Vanhoilla päivillään hän kertoi asuneensa seudulla, jossa ei 
ollut lainkaan muita valkoisia, ja toimineensa siellä pappina mustille. Mat-
kalla Antti vaurastui sen verran, että kotiin tultuaan hän osti kotitilansa Saa-
ren toisen puolen, myöhemmän Konolan, jossa hän asui muutaman vuoden 
ajan vaimonsa Annan kanssa. Tämän jälkeen hän asui muutamia vuosia 
Ylä-Kurkelassa ja sitten Moisalan mäkitupalaisena. Vuonna 1918 Antti per-
heineen muutti kruununtorppariksi Syrjälään. Vanhoilla päivillään hän asui 
yhden talven huonemiehenä Pinoniemellä, minkä jälkeen hän muutti loppu-
elämäkseen synnyinkotiinsa Saarelle. Antti muistetaan herrasmiehenä, joka 
kulki aina kävelykepin kanssa. Kylän nuoria miehiä, kuten Pinoniemen poi-
kaa Kallea, hän kehotti usein lähtemään Amerikkaan tienaamaan.916

Suomalaisia miehiä 

Amerikassa vuonna 

1907. Takarivissä 

oikealla on Heiskalan 

Paavo Kurkela. Mu-

kana on mahdollisesti 

muitakin tavastken-

käsiä, mutta varma 

tunnistus puutttuu.Eero 

Kurkelan kokoelmat.
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Toinen hyvin muistettu Amerikan kävijä oli myöhempi Purolan isäntä 
Alarik Moisala (s. 1879), joka oli syntynyt Tavastkengän Moisalassa. Hän 
lähti laivalla Amerikkaan vuonna 1900 ja vaimo Tilda seurasi häntä sinne 
muutamaa vuotta myöhemmin. He asuivat siellä kymmenen vuotta, kun-
nes palasivat takaisin Tavastkengälle vuonna 1910. Mukanaan heillä oli 
kolme lasta Jenni, Taimi ja Aimo. Alarik työskenteli Amerikassa ollessaan 
kaivoksella, mutta hän ei ollut pitänyt tästä työstä, koska ”aena oli pää kip-
peenä”.917 Amerikan paluumuuttajia olivat myös Rimpeläiset, jotka muutti-
vat Tervolaan vuonna 1911 Hyvölänrannan Ruottalasta. Sinne Rimpeläiset 
olivat tulleet Amerikasta. Siellä Juho Rimpeläinen oli tavannut vaimonsa 
Iida Lindbergin, joka oli syntynyt Ruotsissa ja lähtenyt Juhon tavoin siir-
tolaiseksi. Heidät vihittiin Amerikassa, mutta pian sen jälkeen he muuttivat 
takaisin Suomeen.918 

Monista Amerikassa käyneistä paluumuuttajista, kuten Alarik Moisa-
lasta, Risto Makkosesta ja Edvard Haatajasta, tuli kylän ja koko pitäjän kehi-
tykseen vaikuttaneita merkkihenkilöitä. Monet 1900-luvun alun muuttajista 
olivat ensimmäisiä Tavastkengän koulusta valmistuneita nuoria, jotka heti 
oppinsa saatuaan alkoivat käyttää taitojaan koko pitäjän hyödyksi. Koulusta 
päästyään moni teki useamman vuoden Amerikan-matkan, keräsivät siellä 
omaisuutta ja kartuttivat samalla kokemuksiaan. Tällä hankitulla henkisellä 
ja taloudellisella pääomalla oli erittäin suuri merkitys heidän myöhemmäl-
le elämälleen ja heidän vaikutukselleen koko pitäjässä. Monet siirtolaiset 
olivat Amerikassa tuottoisassa työssä kultakaivoksella, josta säästöjä kertyi 
suomalaisen mittapuun mukaan paljon. Kotiin tullessaan he olivat rikkai-
ta miehiä, ja usein he myös osasivat käyttää omaisuuttaan harkiten ja oi-
keissa kohteissa. Heidän ansioikseen voidaan lukea esimerkiksi säästökas-
san, osuuskassan ja osuuskaupan perustamisen kylälle. Edvard Haataja oli 
mukana myös laajemmalla alueella suuresti vaikuttaneen Ruukki-yhtiöön 
perustamisessa. Paluumuuttajat toivat mukanaan paitsi varallisuutta, myös 
uusia aatteita, kuten Märylän Juuso Mattila, joka toi raittiusaatteen Tavast-
kengälle.919 Kaikki siirtolaiset eivät tietenkään menestyneet, saatikka pa-
lanneet kotiseudullaan, vaan moni heistä kuoli siellä pian muuton jälkeen. 
Esimerkiksi Ojapellon poika Antti Kesti kuoli kaivosonnettomuudessa, kun 
katosta pudonnut kivi osui häneen.920

Ensimmäiseen maailmansotaan mennessä todellinen massamuutto 
Amerikkaan hiipui, mutta tämän jälkeenkin sinne lähti yksittäisiä muutta-
jia. Esimerkiksi Törmälästä lähtivät sisarukset Aino, Tilda ja Antti Jussi-
la. Myös Kankaalta lähti kolme sisarusta Amerikkaan ja Sattulasta Rauni 
Knuutinen Kanadaan.921

Monessa talossa on todisteena Amerikassa käynnistä valokuvia sekä 
ameriikanarkkuja, suuria puukirstuja, joissa siirtolaiset toivat matkatava-
ransa kotiin. Tällaisia arkkuja on ollut muun muassa Saarella ja Rajalassa.922 
Amerikkaan jääneisiin sukulaisiin yhteydet säilyivät melko kiinteinä aina-
kin 1900-luvun puoliväliin saakka. Moneen taloon tuli varsinkin sota-aika-
na ameriikanpaketteja. Niissä oli yleensä sisällä kaikkea makeaa, kahvia, 
sokeria, karkkeja. Joskus saattoi riisiryynien seassa olla piilotettuja Yhdys-
valtain dollareita. Toisinaan paketeissa tuli jopa vanhoja säkkejä. Ne olivat 
paljon paremmasta kankaasta kuin suomalaiset, joten niistä voitiin tehdä 
hameita ja muita vaatteita.923

Lähtömuuton ohella muuttoa oli myös toiseen suuntaan, sillä vuosi-
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na 1910–19 koko Pyhännän kunta oli voimakkaan yläsavolaisen muutto-
liikkeen kohteena. Monen savolaisen Amerikka näyttää löytyneen noihin 
aikoihin Pyhännältä. Kymmenen vuoden aikana kuntaan muutti Savosta 
yhteensä 215 henkeä. Tavastkengällä tuon ajan savolaisia tulijoita ovat ai-
nakin Karjalaiset (Vieremältä 1913), Puuruset (Vieremältä 1913) ja Kiis-
kiset (Kiuruvedeltä 1917). Samaan sarjaan kuuluvat myös Hyvölänrannan 
Alatalon Nissiset, jotka tulivat Vieremän Nissilästä vuoden 1913 tienoilla, 
kuten Karjalaiset ja Puurusetkin. Aikalaiset selittivät savolaisten muuttoha-
lukkuutta Pyhännälle sillä, että savolaiset olivat myyneet kotitilansa metsä-
yhtiöille, ja saaduilla rahoilla he sitten ostivat täältä itselleen hyvämetsäisiä 
tiloja. Näyttäisi todella siltä, että monet saivat metsäkaupoista pääoman 
tilanostoon. Esimerkiksi Puuruset olivat juuri muuttoa edeltävinä vuosina 
tehneet suuria metsäkauppoja kotitilallaan Nissilän kylässä.924

Karjatalouden nousu

Karjatalouden  kehitys 1800-luvulla

Ajanjakso 1800-luvun lopulta 1900-luvun toiselle vuosikymmenelle mer-
kitse suuria muutoksia suomalaiselle maaseudulle. Tähän saakka muutok-
set olivat olleet enimmäkseen määrällisiä. Talot ja niiden asukkaat olivat 
pikku hiljaa lisääntyneet, pellot ja niityt olivat laajentuneet ja lisää lehmiä 
oli hankittu navetoihin, mutta kaiken kaikkiaan elämä oli säilynyt vuosisa-
dasta toiseen hyvin samanlaisena. Nyt muutaman vuosikymmenen aikana 
koettiin suuria muutoksia, joiden myötä vanha talonpoikainen elämäntapa 
muuttui viljelijän ammatiksi. Siirryttiin monipuolisesta omavaraistaloudes-
ta lypsykarjatalouteen, jossa kaupankäynnin merkitys kasvoi ja maaseutu 
kytkettiin pikku hiljaa maailmanmarkkinoihin. Muualla Suomessa sivue-
linkeinot vähenivät, mutta Pohjois-Suomessa metsä säilyi edelleen tärkeänä 
sivutulon ja usein jopa päätulon lähteenä. Vasta koetut vaikeat katovuodet 
olivat merkittävänä kimmokkeena muutokselle.925

Tiedot Tavastkengän tilojen karjamääristä ovat hyvin puutteelliset 
1640-luvulta lähtien, jolloin karjaveroluetteloiden laatiminen lopetettiin. 
Seuraavat tiedot ovat lähes sadan vuoden päästä vuodelta 1719 ja sitä seu-
raavat vuodelta 1751. Kumpaakaan tilastoa ei voida pitää kovin luetettava-
na, varsinkin kun ensimmäinen kuvaa tilannetta isonvihan poikkeusolois-
sa. Ensimmäiset luetettavat tiedot tilojen karjamääristä ovat 1790-luvulta, 
jolloin maantarkastuksissa luetteloitiin myös tilojen karja. Näitä tietoja on 
käsitelty kirjassa jo aiemmissa luvuissa. 1800-luvulta luetettavia lähteitä 
on vuosilta 1824, 1882 ja 1901.926 Niiden perusteella voidaan seurata ke-
hityslinjaa, joka lopulta johti tavastkenkäset pois tervataloudesta ja kohti 
karjataloutta.
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Tavastkengän tilojen karjaluku vuosina 1824, 1882 ja 1901.927

Hevosia Lehmiä Lampaita

Tila 1824 1882 1901 1824 1882 1901 1824 1882 1901

No 1 Pellikka 
Junno

4 1 1 20 9 7 20 7 8

No 1 Jörkki - 2 3 - 30 39 - 10 8

No 1 Anttomi - 2 1 - 18 13 - 8 7

No 1 Kangas - 2 1 - 7 9 - 6

No 2 Tervola 3 3 3 10 15 50 6 10 20

No 3 Heiskala 3 2 2 11 12 11 11 9 7

No 3 Eksylä 2 1 1 6 6 3 5 6 2

No 3 Eksylä b - - 1 - - 3 - - 2

No 3 Saari a 2 2 2 8 9 7 4 14 6

No 3 Saari b - 2 2 - 6 7 - 5 10

No 3 Hakala - - 1 - - 6 - - 5

No 4 Makkola a 4 2 2 14 6 14 12 8 5

No 4 Makkola b - 3 2 - 13 8 - 10 4

No 5 Moisala a 3 2 2 9 10 7 7 9 3

No 5 Moisala b - 2 2 10 16 10 15

No 5 Moisala c - - 1 - - 8 - - 4

No 6 Leiviskä 2 0 3 7 0 30 5 0 15

No 6 Ylitalo 2 - - 8 - - 6 - -

No 7 Autiomäki 3 2 2 10 20 12 8 12 8

No 7 Autiomäki b - - 1 - - 11 - - 8

No 8 Koistila 2 2 2 10 6 10 5 5 9

No 9 Laakkonen 1 2 1 5 12 3 1 8 4

No 9 Laakkonen b - - 1 - - 2 - - 5

No 9 Laakkonen c - - 1 - - 1 - - 3

No 10 Juutistenaho 1 1 1 5 6 4 3 7 4

No 10 Aho - - 0 - - 3 - - 2

No 11 Aho 1 1 1 4 5 4 2 5 8

No 12 Myllylä 2 2 2 5 13 18 3 11 7

No 13 Kurkela a 2 2 1 10 11 12 8 8 6

No 13 Kurkela b - 2 1 - 7 6 - 6 6

No 14 Ojapelto a 2 1 1 10 6 9 3 5 5

No 14 Ojapelto b - 1 1 - 4 8 - 4 4

No 15 Pinoniemi 1 1 1 3 11 10 2 7 5

No 16 Sainila 1 1 0 4 3 2 2 5 0

No 17 Koivukangas 1 1 1 3 11 15 3 10 11

No 18 Multarinne 2 1 1 4 10 16 3 8 9

No 19 Petäjäkulju 1 1 1 1 10 9 1 8 6

No 19 Petäjäkulju b - - 0 - - 3 - - 2

No 20 Pitkäkoski 1 1 1 1 4 5 1 5 4

No 21 Nygård - 1 1 - 9 9 - 10 9

No 22 Anttila - 0 0 - 0 2 - 0 1

No 23 Purola - 1 1 - 2 5 - 0 5

No 24 Mattila - 0 1 - 1 1 - 0 1

No 25 Niemelä - 0 1 - 1 3 - 0 4

No 26 Törmälä - 1 0 - 8 1 - 5 0

No 27 Jokela - 0 0 - 0 0 - 0 0
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No 28 Ämmänen - 0 1 - 0 3 - 1 3

No 28 Ämmänen b - - 1 - - 1 - - 3

No 29 Heikkilä - 0 1 - 0 5 - 0 5

No 30 Löytölä - 2 1 - 10 5 - 8 10

No 31 Iikkala - 0 1 - 0 2 - 0 2

No 32 Korpela - 1 1 - 1 7 - 0 3

No 33 Jussila - 0 0 - 8 0 - 0 0

No 34 Pussila - 1 1 - 8 5 - 8 3

No 35 Palokangas - 0 0 - 0 1 - 0 0

No 36 Sattula - 0 0 - 2 0 - 0 3

No 37 Ukkola - 1 0 - 2 4 - 0 4

No 37 Ukkola b - - 1 - - 4 - - 4

No 38 Haapala - 1 1 - 3 8 - 4 6

No 39 Köhisevä - 0 1 - 0 3 - 0 3

Yhteensä 46 60 69 168 348 540 121 256 364

Vanhat tilat 46 49 52 168 299 410 121 230 252

% 100 82 75 100 86 76 100 87 69

Uudistilat 0 8 13 0 38 60 0 26 60

% - 13 19 - 11 11 - 10 16

Kruununtorpat - 3 2 - 11 28 - 8 35

% - 5 3 - 3 5 - 3 10

Torpat ja mäkituvat - - 2 - - 42 - - 17

% - - 3 - - 8 - - 5

Keskimäärin 1,9 1,2 0,7 7,0 7,1 5,7 3,8 5,4 3,9

Vanhat tilat 1,9 2,0 1,3 7,0 12,5 10,3 3,8 9,6 6,3

Uudistilat - 0,4 0,6 - 2,1 2,7 - 1,4 2,7

Kruununtorpat - - 0,2 - - 3,1 - - 3,9

Torpat ja mäkituvat - - 0,1 - - 1,7 - - 0,7

Koko kylä

Muutos edellisestä - 14 9 - 180 192 - 143 100

Muutosprosentti - 24 15 - 101 55 - 112 43

Kasvu-% vuodessa - 0,4 0,8 - 1,7 2,9 - 1,9 2,3

Vanhat tilat

Muutos edellisestä - 3 3 - 131 111 - 109 22

Muutosprosentti - 7 6 - 78 37 - 90 10

Kasvu -% vuodessa - 0,1 0,3 - 1,3 2,0 - 1,6 0,5

Vanhojen tilojen 
%-osuus kasvusta

- 21 33 - 73 58 - 76 22

Uudistilat

Muutos edellisestä - 11 5 - 49 22 - 34 34

Muutosprosentti - - 63 - - 58 - - 131

Kasvu-% vuodessa - - 3,3 - - 3,0 - - 6,9

Uusien tilojen 
%-osuus kasvusta

- 79 56 - 27 11 - 24 34

Torppien ja mäkit. 
%-osuus kasvusta

- - 22 - - 22 - - 17

Kruununtorppien 
%-osuus kasvusta

- - 0 - - 9 - - 27
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Taulukon esittämistä tiedoista näkyy selvästi karjatalouden merkityk-
sen nousu 1800-luvun kuluessa, erityisesti vuosisadan jälkipuoliskolla. Tär-
kein rooli tässä oli vanhoilla tiloilla (numerot 1–21), joiden omistuksessa 
suurin osa kylän karjasta oli. Ne vastasivat suurimmasta osasta vuosisadan 
kuluessa tapahtuneesta kasvusta sekä määrällisesti että suhteellisesti. En-
nestään rikkaat tilat siis rikastuivat muita nopeammin, ja taloudelliset erot 
eri-ikäisten tilojen välillä kasvoivat. Tosin vuosisadan lopulla tilajaot alkoi-
vat heikentää vanhojen tilojen asemaa, mikä näkyy niiden keskimääräisen 
karjaluvun alenemisena. Uudistiloilla keskimääräinen karjaluku sen sijaan 
nousi eli ne vaurastuivat. Vuosisadan vaihteessa merkitystä alkoi olla myös 
torpilla ja mäkituvilla, joiden yhteenlaskettu osuus kasvusta oli jo neljän-
neksen luokkaa.

Oma kehityslinjansa näkyy myös hevosten määrässä. Niiden osalta 
kasvu on hyvin maltillista koko kylää tarkasteltaessa, mutta ero vanhojen ja 
uusien tilojen välillä on selvä: uusille tiloille hevosia hankittiin enemmän, 
koska niitä ei ennestään ollut. Hevosten hankinta nopeutui selvästi vuosi-
sadan loppua kohti tultaessa, mikä johtui maa- ja metsätalouden muuttu-
misesta entistä enemmän hevosvoimilla toimivaksi. Lampaiden lukumäärä 
kasvoi 1880-luvulle asti jopa nopeammin kuin lehmien, mutta vuosisadan 
lopulla niiden määrä oli vanhoilla tiloilla saavuttanut melko lailla maksi-
minsa. Villaa tarvittiin vain kotitarpeiksi, joten lampaita ei tarvinnut mää-
rättömästi. Sen sijaan uudistiloilla kasvu jatkui, mikä luonnollisesti johtui 
alhaisemmasta lähtötasosta. 

Syitä 1800-luvun lopulla tapahtuneeseen maatalouden ja erityisesti 
karjatalouden uudistumiseen oli monia. Koko maan mittakaavassa perus-
syy oli leipäviljan viljelyn muuttuminen kannattamattomaksi. Tavastken-
gällä viljaa oli tähänkin saakka viljelty lähinnä omiin tarpeisiin ja karjan-
hoidolla oli ollut aina suuri rooli tilojen sivuelinkeinona, mutta karjaa ei 
ollut pidetty niinkään maidon vaan lannan vuoksi. Eläinten oloihin, ruo-
kaan tai jalostukseen ei ollut kiinnitetty huomiota. Ensimmäisen sysäyksen 
muutokselle antoi viljatalouden kriisi, sillä 1860-luvun katovuosien myötä 
huomattiin jälleen viljan viljelyn haavoittuvuus. Luultavasti juuri nälkävuo-
sien seurauksena asenne karjataloutta kohtaan alkoi muuttua entistä myön-
teisemmäksi ja sitä ryhdyttiin kehittämään. Aloitettiin neuvonta- ja koulu-
tustoiminta, esimerkiksi kiertävä karjakko palkattiin Salon ja Haapajärven 
kihlakuntaan vuonna 1867. Toinen sysäys saatiin, kun vuosisadan loppua 
kohti maitotuotteiden hinnat alkoivat kohota voimakkaasti. Vastaavasti 
viljan hinta romahti, kun tuonti Venäjältä lisääntyi. Koko Siikajokilaakson 
mittakaavassa muutos näkyi niin, että 1860-luvulta vuoteen 1914 mennes-
sä alueen vointuotanto kasvoi kymmenkertaiseksi. Muutos johtui osaltaan 
lehmien määrän lisääntymisesta, mutta myös niiden maidontuotanto kasvoi 
jyrkästi jalostuksen ja parantuneen rehun ansiosta. Jo 1800-luvun lopulla 
viljan myynti oli Siikajokilaaksossa loppunut kokonaan ja karjatalous oli 
niin köyhän kuin rikkaankin elinkeino.928 

Suomessa ajanjaksoa 1880–1914 nimitetään joskus lypsykarjavaltai-
sen maatalouden ajaksi. Nimitys toimii melko hyvin Tavastkengänkin osal-
ta, vaikka täällä karjatalous oli viljan viljelyä tärkeämpää jo paljon aiemmin. 
Uusi aikakausi merkitsi Suomessa maatalouden voimakasta uudistumista, 
koneellistumista ja siirtymistä rehun peltoviljelyyn. Meijereitä perustettiin 
ja niiden kautta maatilat liitettiin maan rajat ylittävään markkina- ja vaih-



Muutosten aika (1860‒1916)    265

dantatalouteen.929 Tavastkengällä nämä suuret muutokset ulottuivat vähitel-
len, enimmäkseen vasta aikakauden loppupuolella. Muutosten hitaus johtui 
monesta syystä. Kylä sijaitsi kaukana suurista asutuskeskuksista ja sivus-
sa liikenteen valtaväyliltä, joten uudistukset tulivat ihmisten tietoisuuteen 
melko hitaasti. Suurin osa kylän tiloista oli pieniä ja köyhiä, joten riskialt-
tiita uusia menetelmiä ei helposti kokeiltu. Osansa uudistusten hitaaseen 
leviämiseen oli varmasti myös pelkällä vanhoillisuudella, sillä vanhoista ja 
hyviksi havaituista, jo esi-isien käyttämistä keinoista ei niin vain luovuttu.

Karjanhoito

Kuten edellä todettiin, oli karjanhoito kylän pääelinkeino viimeistään 
1800-luvun lopulta lähtien, vaikka monet kyläläisistä saivatkin paljon lisä-
tuloja metsätöistä. Tärkeydestään huolimatta karjatalous oli edelleen hyvin 
vanhakantaista. Karjan ravinto saatiin pääosin luonnonniityiltä, jokivarsilta 
ja nevoilta, vaikka niiden heinäntuotto oli todella heikkoa. Lehmien mai-
dosta tehty voi oli arvokasta tavaraa, sillä kilo voita maksoi enemmän kuin 
tavallinen työmies pystyi päivässä tienaamaan.930 Suurin osa maidosta ja 
voista saatiin kesäaikaan. Keskellä talvea lehmät olivat yleensä ummessa 
parista viikosta useaan kuukauteen riippuen siitä, kuinka paljon ja minkä-
laatuista ruokaa niille annettiin. Talven yli lehmät pidettiin pienissä hirsina-
vetoissa. Osassa Tavastkengän navetoista saattoi olla vielä 1800-luvun lo-
pulla vanhemman tyyppisiä täytemaanevettoja, joissa karjalla ei ollut parsia 
ja lanta ja virtsa imeytettiin lattialla olleeseen täytemaahan. Yleisin navetta-
tyyppi oli kuitenkin luontinavetta, jossa lehmät seisoivat kiinteissä parsissa 
ja niiden takana oli lantakourut. Lanta luotiin ulos päivittäin. Lehmät olivat 
navetassa salvosparsissa, joissa ne eivät edes nähneet toisiaan. Seiniin ne 
kiinnitettiin vitsapannalla. Väinö Luttisen (s. 1914) kertoman mukaan Ala-
Kurkelassa, jonka vanhaan navettaan sopi 11 lehmää, kiinnitettiin lehmät 
niin, että navetan ”seinäl läpi o hakattu kirveellä reijät ja sel läpi pujotettu 
vihtapanta. Ulukoseinässä on ollut tappi tai kapula, johon se on sijotettu. 
Lehmäin kaolai’ ol laitettu kuusennärreestä painamalla”.931 

Eläinten talviruuaksi kerättiin kesällä heinää luonnonniityiltä, mutta 
lisäksi niille syötettiin olkia, ruumenia, puunlehtiä ja muita kasveja. Lehtien 
keruu oli lasten ja muiden sellaisten hommaa, jotka eivät niitylle kyenneet. 
Lehdet kerättiin kerppuihin, joita otettiin talvea varten sata kappaletta leh-
mää kohti. Kerput vietiin kuivumaan latoihin, josta niitä haettiin talvella. 
Joskus lehtiä kuivattiin myös sisällä pirtissä. Talvella kerpuista riivittiin 
lehtiä olkien, ruumenien ja muiden kasvien sekaan. Kasvit silputtiin alku-
jaan käsin, mutta 1800-luvun lopulta lähtien koneellisesti silppurenkulla tai 
–myllyllä. Silppureita ei ollut aivan joka talossa, vaan niitä lainattiin talosta 
toiseen. Esimerkiksi Anttomilla oli silppumylly, jota kierrätettiin pitkin ky-
lää. Tämän pohjalta on syntynyt sanonta kylillä viihtyvästä isännästä: ”Se 
on kotona ku Anttomin silippumylly”. Kasvisilppu vietiin keskellä navetan 
lattiaa olevaan suureen ammeeseen, johon lisättiin kuumaa vettä ja tehtiin 
haude. Siihen lisättiin vielä jauhoja ja suolaa, jäähdytettiin ja jaettiin leh-
mille kiuluilla ja ämpäreillä. Heinät haettiin vasulla ladosta.932 

Ruokinnan jälkeen lehmät lypsettiin käsin kiuluun. Kiulu ja kaikki 
muutkin astiat olivat puisia. Navettatyöt olivat talon naisten huolehdittava-
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na, eikä miesten osallistumista niihin pidetty oikeastaan edes sopivana. Nai-
set ruokkivat ja lypsivät lehmät, huolehtivat niistä kaikin puolin. Ainoastaan 
sonnan luonti lapiolla ulos navetasta kuului miesten tehtäviin, kuten myös 
aitojen laittaminen ja korjaaminen keväisin. Tiukka jako naisten ja miesten 
töihin pysyi vallalla 1950-luvulle asti.933

Huonon ravinnon takia lehmiä pyrittiin pitämään navetassa mahdol-
lisimman vähän. Niitä pidettiin ulkona laitumilla pitkälle syksyyn ja ke-
väällä ne päästettiin ulos heti, kun jotain syötäväksi kelpaavaa alkoi maasta 
kasvaa. Jos heinät loppuivat kokonaan, täytyi lehmät ilmoista riippumatta 
laittaa ulos etsimään itse ruokansa. Yleensä lehmien ulos laskeminen sattui 
Erkinpäivän (18.5.) tienoille.934 Lehmiä voitiin pitää talojen läheisyydessä 
aidatulla laitumella eli haassa. Taloilla saattoi olla erikseen useita hako-
ja, kuten hevoshaka, lammashaka ja vasikkahaka. Myöhemmin nämä ovat 
joutuneet pelloiksi, minkä vuoksi monella talolla on Hakapelto.935 Yleensä 
lehmiä pidettiin melko vähän hakamailla ja suurimman osan ajasta ne lai-
dunsivat vapaina metsämailla. Metsät olivat joko talon omia tai valtion, joi-
den osalta perittiin muistitiedon mukaan laidunvuokraa 3 markkaa lehmäl-
tä joka kesä. Vain viljelykset ja niityt aidattiin, jotta lehmät eivät päässeet 
niihin. Joskus ne kuitenkin saattoivat eksyä niityille, sillä purojen varsilla 
kasvoi heinää, erityisesti lehmistä mieluisia saraheiniä. Vasta 1900-luvun 
alkuvuosina annettiin erillinen aitausasetus, joka kielsi karjan pidon muual-
la kuin omalla maalla. Tämän jälkeen jokainen karjanomistaja joutui teke-
mään mailleen pitkät risuaidat ja rajaamaan laidunnuksen näille hakalaitu-
mille. Niistä käytettiin monessa talossa nimitystä Isohaka, koska ne olivat 
niin paljon isompia kuin aiemmat, talojen läheisyydessä olleet hakamaat.936

Tavastkengän talojen laitumet sijaitsivat kylää ympäröivissä metsissä. 
Esimerkiksi alipääläisten lehmät päästettiin usein Maarikinrämeen suunnal-
le, joskus jopa Kestilän puolelle Karjonevalle. Lehmät ajettiin sinne pitkin 
Korvenkujaa, joka kulki Laitalan torpan ohi, melkein nykyistä Koskenkan-
kaantien pohjaa pitkin, ja ylitti Heinipuron. Kuja oli rajattu kahdelta puo-
lelta pystyaidalla. Sen kylänpuoleisessa päässä oli Riemuveräjä ja laitumen 
päässä Lehmiveräjä.937 Katajamäenperän lehmät vietiin Törmäsjokivarteen 
ja Karjunevalle, mutta joskus niitä kuljetettiin myös sydänmaalla Ojapel-
lon takana. Kaikki kolmisenkymmentä lehmää haettiin aina iltasella pois.938 
Autiomäen lehmiä pidettiin Pyhännänjoen varrella Mäenperukassa eli  Pe-
rukassa.939 

Koska talon karja oli naisten huolehdittavana, kuului naisten kevät-
töihin myös karjan laskeminen laitumelle.940 Tähän liittyi vanhaan aikaan 
paljon erilaisia tapoja ja uskomuksia. Säilynyt on Joel Haatajan (s. 1900) 
muistama hokema: ”Äläpä laske laovantaina, susi syöpi sunnuntaina ja 
mato pistää maanantaina.”941 Koska lehmiä pidettiin metsälaitumilla, me-
nivät ne usein hukkaan. Tämän varalle oli kehitetty monenlaisia taikakons-
teja. Esimerkiksi pääsiäisen aikaan kellokkaan kaulaan ripustettiin kello, 
jotta karja osaisi varmasti tulla kesällä kotiin lypsylle. Valmistautumisesta 
huolimatta lehmät saattoivat jäädä metsään, joskus useiksi päiviksi. Kerran 
Katajamäen lehmä oli jäänyt metsään eikä sitä löydetty. Talon karjakujalle, 
joka kulki Tervolan maiden läpi Törmäsjokivarteen, oli laitettu aidanseipä-
siin punaisia lankoja, jotta lehmä osaisi kotiin. Seuraavana iltana se tulikin 
kotiin niin nopeasti, että se oli ”pystöaetain yli hyppiny”, kuten Antti Visuri 
(s. 1896) muisteli.942 Toisen kerran Moisalan Mortilla oli jäänyt lehmä met-
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sään. Hän oli laittanut Visurin Liisan käymään Hätämaahan ja kysymään, 
minne lehmä oli joutunut. Kun Liisa pääsi Hätämaahan, isäntä pyysi häntä 
odottamaan ja meni käymään kamarissaan. Kun hän tuli takaisin, neuvoi 
hän, että lehmä oli jäänyt jalastaan kiinni kiven ja maan väliin, ja kertoi, 
minkälaisella maalla lehmä oli kiinni. Sellaiselta paikalta lehmä sitten löy-
tyikin.943 Karjan hyvinvointiin pyrittiin vaikuttamaan taikakonstein vielä 
pitkään 1900-luvullakin. Toisaalta navetoissa vierailleet trullit pyrkivät tai-
oillaan varastamaan talon karjaonnen. Kauppisen Reeta on kertonut van-
hoilla päivillään, että kerran Katajamäen navettaan oli ilmestynyt ylimää-
räinen talikko, mitä pidettiin pahana enteenä. Kun siitä oli väännetty yksi 
piikki, oli talikon tuoneen ihmisen jalka vääntynyt.944

Lehmien lisäksi melkein jokaisessa talossa oli lampaita. Ne laitettiin 
lehmien tavoin kesäksi metsälaitumille, joilta ne otettiin pois vasta myö-
hään syksyllä. Lammaslaituimia oli muun muassa Yöttävinkankaalla, jossa 
pidettiin kesäaikaan monien lähiseudun talojen lampaita. Pinoniemen seu-
dun lampaat olivat Vorninnevan laidassa, lähellä Vorninojaa sijaitsevassa 
Lammaskorvessa. Joskus lampaiden saaminen pois laitumelta saattoi kestää 
monta päivää, koska isoilta metsälaitumilta niiden löytäminen oli vaikeaa. 
Lammas on arka eläin, joten se pakeni heti outoja ääniä kuullessaan. Siksi 
ne piti ajaa laitumelta varovasti liikkuen ja hiljaa. Jos lampaita juoksutti ja 
huusi, kesti työssä paljon kauemmin.945 

Lampaita pidettiin niiden antaman villan vuoksi. Villa kerittiin lam-
paista kolmesti tai neljästi vuodessa. Ensimmäisen kerran kerittiin keväällä, 
jotta lampailla ei olisi kuuma laitumella. Kesällä lampaat kerittiin tarpeen 
mukaan kerran tai kahdesti. Viimeisen kerran ne kerittiin aina syksyisin en-
nen niiden sisälle ottamista, jotta saataisiin puhdasta villaa talteen. Tämä 
tapahtui yleensä marraskuussa. Kerittyjen lampaiden päästäminen metsä-
laitumelle aikaisin keväällä ei ollut aivan riskitöntä. Yhtenä keväänä, kun 
Törmälän lampaat oli keritty helatorstain jälkeen ja laitettu metsälaitumelle, 
iski räntäsade ja kylmä ilma. Jo seuraavan päivänä lampaita mentiin hake-
maan pois metsästä, mutta useita kymmeniä oli jo ehtinyt paleltua kuoli-
aaksi. 946

Lehmiä lasketaan 

laitumelle Siirtolassa 

1950-luvulla. Lea ja 

Paavo Leiviskän koko-

elmat.
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Karjamajat

Karjatalouden nousun myötä karjalle alettiin etsiä hyviä laidunmaita yhä 
kauempaa talojen takamailta, metsistä, nevoilta ja purojen varsilta. Koska 
näiltä kaukaisilta laitumilta lehmien tuominen lypsylle oli kovin vaikeaa, 
rakennettiin laidunten läheisyyteen karjamajoja lypsämistä ja maidon säi-
lyttämistä varten. Majan pihapiiriin kuului yleensä vähintään pieni asuin-
rakennus ja navetta, karjakeittiö, maitohuone ja sauna, mahdollisesti myös 
aittarakennuksia ja riihi, jos vieressä oli peltoja. Karjakkona oli joko talon 
emäntä, tytär, miniä tai piika, joka asui majalla koko laidunkauden ajan. 
Hänen työnään oli lypsää lehmät ja tehdä maidosta voita ja piimää. Ne va-
rastoitiin majalle ja haettiin pois vasta rekikelien tultua. Majalle lähdettiin 
varhain keväällä, heti kun koivut puhkesivat hiirenkorvalle. Oikein vaikea-
kulkusiin paikkoihin voitiin lähteä maan ollessa vielä roudassa. Takaisin 
palattiin vasta Mikkelinä (29.9). Karjamajat yleistyivät 1800-luvun puo-
livälistä lähtien koko Suomessa, mutta erityisesti maan länsiosissa sekä 
Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Siikajokilaaksossa niiden kultakautta kesti 
1870-luvulle saakka, minkä jälkeen ne alkoivat vähetä. Monista entisistä 
karjamajoista muodostettiin tämän jälkeen lohkotiloja tai torppia. Karjama-
jakulttuuri loppui kokonaan 1920-luvulla uuden aitauslain myötä.947

Tavastkengällä karjamajoja oli lähinnä isommilla taloilla. Yksi pisim-
pään käytössä olleista majoista oli Metsäperällä Pukinojan laidalla sijait-
seva Ojala, joka oli alkujaan Kilkalan karjamaja. Kun laiduntaminen sen 
ympäristössä loppui, muutti Kilkalan tyttö Reeta-Kaisa sinne asumaan mie-
hensä kanssa. Muut Tavastkengän karjamajat ovat vuosien saatossa hävin-
neet, mutta tiedot niiden paikoista ovat kuitenkin jääneet muistiin. Antto-
min karjamaja sijaitsi Siltaniemessä Törmäsjoen rannalla. Se oli pystyssä 
vielä 1920-luvulla, mutta sillon sen ympäristössä ei enää pidetty karjaa. 
Sen sijaan sitä käytettiin niittypirttinä. Makkosen karjamaja oli Törmäsjo-
en varrella lähellä Loukkulaa. Sinne talon karja vietiin aina keväisin, ja ne 
laidunsivat siellä koko kesän. Leiviskän ja Katajamäen karjamaja sijaitsi 
nykyisellä Punaperällä, Hirsikankaan korkeimmalla kohdalla. Tätä kohtaa 
kankaasta sanottiin aiemmin Majakankaaksi, mutta nykyisin tunnetumpi 
nimitys on Harju. Tässä majassa ei ole ollut vakituista emäntää, vaan nai-
set kävivät majalla lypsämässä kylältä käsin. Paikalla on vielä nykyisin-
kin rakennuksen rauniot, kaivonpaikka ja tervahauta. Toinen Majakangas 
on Tervaskankaanperällä, nykyisen Lautakankaan asutustilan maalla. Tällä 
kankaalla oli pieni navetta, jossa Koppalan Mari-emäntä lypsi lehmiään. 
Eläimet laidunsivat navetan ympäristössä ja niitä pidettiin toisinaan siellä 
talvenkin yli. Navetta oli käytössä vielä 1920-luvulla, mutta luultavasti se 
vanhempi, ehkäpä entinen Heiskalan karjamaja. Ojapellon ”lehmipaimenen 
maja” ja niittypirtti sijaitsivat Kansannevan yläpäässä Pirttisaaressa. Peru-
kan itäpuolella Saarinevan laidalla on Sainilan Majakangas, jossa oli Saini-
lan karjamaja. Lähellä oli myös Sainilan niittypalstoja, joten maja on voinut 
toimia niittypirttinäkin.948

Voita kotona ja meijerissä

Vielä 1800-luvun lopulla voi tehtiin jokaisessa talossa itse. Isoimmissa 
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taloissa oli yleensä erilliset meijerihuoneet maidon käsittelyä varten. Esi-
merkiksi Anttomin vanhan puolen päätyhuoneessa oli meijeri ja kylmähuo-
ne, jossa maito säilytettiin ja käsiteltiin. Siellä olivat myös talon kirnu ja 
separaattori. Alipään Sipparissa eli Komulaisessa oli muistitiedon mukaan 
jopa isohko, useamman talon yhteinen meijeri ennen osuusmeijerin perusta-
mista. Maito kerättiin telineillä seisoneisiin pyttyihin, joissa se piimitettiin. 
Nämä seisotusastiat tehtiin tavallisesti lepästä. Kun kerma nousi pinnalle, se 
kuorittiin pois erityisellä kapustalla ja kirnuttiin voiksi. Jäljelle jäänyt piimä 
otettiin omaan käyttöön. Vanhempaan aikaan voi kirnuttiin kermasta pys-
tykirnuilla, mutta jo 1900-luvun alussa ostettiin moneen isompaan taloon 
veivikirnut. Voi kerättiin isoihin, jopa 10 kilon kokoisiin pyttyihin. Voita 
tehtiin varastoon aina sataan kiloon asti. Kun sopiva tilaisuus tuli, pakattiin 
se pienempiin askeihin ja vietiin myytäväksi Ouluun. Reissut kestivät vii-
kon verran. Samassa kuormassa vietiin toisinaan hirvenlihaakin.949

Meijeritekniikka edistyi huomattavasti 1800-luvun lopulla. Ensin opit-
tiin kirnuamaan voita niin sanotulla kylmävesimenetelmällä. Siinä kerma 
jäähdytettiin jäiden avulla, jolloin saatiin entistä laadukkaampaa voita. Jäitä 
säilöttiin talvella sahanpurujen alle erillisiin jääkellareihin. Vielä merkittä-
vämpi uudistus oli separaattorin keksiminen vuonna 1878. Tällä keskipa-
koisvoimaa hyödyntävällä koneella saatiin kerma helposti erilleen maidos-
ta. Aluksi separaattorit olivat isoja ja kalliita, joten niitä ostettiin useamman 
talon yhteiseksi. Separaattorit loivat pohjan niin sanotuille ostomeijereille, 
joihin koottiin useamman talon maidot. Usein separaattori olikin ensimmäi-
nen osuusmeijeriin yhteisesti hankittu laite. Ensimmäiset niistä olivat mies- 
tai hevoskiertoisia, mutta pian niistä kehitettiin höyryllä pyörivät versiot. 
Pieni ja halpa pöytämallinen separaattori keksittiin jo 1890-luvulla, mutta 
sen yleistyminen vei Tavastkengällä oman aikansa.950

Ensimmäisiä kylien yhteisiä meijereitä perustettiin Suomeen 1800-lu-
vun puolivälistä lähtien. Vuonna 1879 Oulun läänissä oli yhteensä jo 23 
kylämeijeriä.  Niissä tehtiin kerralla useamman talon maidosta voita, joka 
myytiin yhteiserissä kauppoihin. Kauppojen välityksellä kyläläisten voita 
päätyi jopa ulkomaille. Pulkkilaan perustettiin Siikajokilaakson ensim-
mäinen piirimeijeri vuonna 1865. Lähiseudun ensimmäinen höyrymeijeri 
perustettiin Piippolaan 1880-luvulla. Kehitys eteni sivukylilläkin. Vuonna 
1889 Tavastkengälläkin oli jo käsivoimalla toimiva kylämeijeri. Luultavasti 
se oli edellä mainittu Sipparin meijeri, johon tuotiin muutaman lähitalon 
maidot. Kun Suomeen annettiin vuonna 1901 osuustoimintalaki, parani 
maidontuottajien asema huomattavasti. Osuusmeijereiden kautta vähäva-
raistenkin oli mahdolliseksi päästä osallisiksi voituloista. Siikajokilaakson 
ensimmäinen osuustoimintaan pohjautuva meijeri perustettiin Rantsilaan 
vuonna 1902.951 Tämän jälkeen oman osuusmeijerin perustamisesta Tavast-
kengälle käytiin vilkasta keskustelua sanomalehtiä myöten, sillä sen avulla 
toivottiin pienempienkin tilojen saavan entistä enemmän rahatuloja. Seu-
raava kirjoitus ilmestyi Liitto-lehdessä 23.11.1909:

Pyhännölläkin ne uudet aatteet waan tahtovan väkisinkin saada 
ihmiset valtaansa, jos ei töissä niin ainakin sanoissa, sillä kovasti 
puheenaiheeksi on tullut saada osuusmeijeri. Tämän tietysti vai-
kuttaa monet seikat, sillä nähkääs kuin ei ole sitä ”kapitaalia” 
jolla ”sosiaalia” tyydyttäisi, niin on pakko miettiä, millä tavalla 
tuo ongelma tulisi ratkaistuksi. Ja tästä on miettimisen aihettakin, 
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sillä onhan meijerivoin ja meidän voin hinnan ero kiloa kohden 
noin 40–50 penniä. No niin, tuumasta toimeen ja osuusmeijeri 
Tavastkengän kylään ”kapitaalia” takomaan niille, joilla sitä 
ei ennestään ole. Vähäväkiset, heikolla kannalla olevat, me sitä 
”sampoa” tarvitsemme ja noloja olisimme jollemme auttaisi itse-
ämme, päättäkäämme vaan miehistä.952

Kirjoituksessa vaadittu kokous saatiin koolle melko pian, sillä jo seuraavan 
vuoden helmikuussa sama henkilö kirjoitti Liitossa:

Osuusmeijeri Pyhännän Tavastkengälle tuli kuin tulikin vihdoin. 
Kauwan sen tarpeellisuudesta puhuttiin, mietittiin, ennen kuin 
tositoimiin ryhdyttiin, paikasta sowittiin. Nyt se waan kaipaa yk-
simielisyyttä ja tahdon lujuutta, että woitaisiin saada sille oma 
huoneisto ja täydellinen kalusto ja yksimielinen kannatus kaikilta 
karjan omistajilta. Näin ollen on meilläkin rahamylly kylässäm-
me, joten ei tarvitse lähteä hewosineen wiikoiksi ewästettynä kau-
pungin torille ”roppalaulua” kuulemaan ja kahvilantteja teitten 
varsille tiputtelemaan.953

Meijerihuoneistoa varten kyläläiset anoivat vuoden 1910 alussa Oulun 
talousseuralta 2000 mk rakennuslainaa. Sitä ei kuitenkaan myönnetty, kos-
ka samaa tarkoitusta varten oli saatavissa rahaa myös valtiolta.954 Lopulta 
tarvittavat rahat saatiin kokoon ja 28. lokakuuta 1910 Tavastkengän osuus-
meijeri i.l. rekisteröityi kaupparekisteriin. Meijerille saatiin tontti Mikko 
Leiviskän omistaman Keski-Kurkelan maalta, joten kylän ensimmäinen 
osuusmeijeri valmistui loppuvuodesta 1911 Kurkelanmäen rinteeseen, hie-
man nykyisen Postin talon yläpuolelle. Meijerin laitteistot eivät olleet vielä 
kovin edistyneet, sillä sen kirnua pyöritettiin vain käsivoimin. Aluksi mei-
jeriin otettiin maitoa, mutta sittemmin vain kermaa, jonka osakkaat olivat 
erottaneet maidosta kotonaan. Kerma tuotiin meijeriin päniköillä pitkien 
matkojen ja huonojen tieyhteyksien takaa, esimerkiksi Törmälänperältä ja 
Loukkulasta. 955 

Pätevää henkilökuntaa meijeriin pyrittiin saamaan heti alusta alkaen. 
Joulukuun 28. päivä vuonna 1909 julkaistiin Liitto-lehdessä ilmoitus: 

Meijerskan toimi julistetaan täten vasta perustetussa Pyhännön 
kunnan Tavastkengän meijeriyhtiössä haettavaksi ennen 10. päi-
vää tammikuuta 1910. Meijeri on käsivoimainen. Kirnupiimää 
meijerskalle tarpeen mukaan vapaasti. Hakemukset todistuksi-
neen ja palkkavaatimuksien kera ovat lähetettävät allekirjoitta-
neelle. Heti kutsun saatua on tultava toimeensa. Pyhäntö, Tavast-
kengän kylä 20 p:nä jouluk. 1909. Aappo Mäläskä. 

Ensimmäisestä meijerskasta ei ole tietoa, mutta viimeistään vuoden 1914 
lopulla tehtävää hoiti Sofia Lähtevänoja.  Vuodesta 1917 lähtien hänen ti-
lallaan jatkoi Sofia Witander.956 Kyläläisten toivoma rahasampo oli saatu 
pyörimään.



Muutosten aika (1860‒1916)    271

Maanviljely

Uusia viljelymenetelmiä

Maatalouden muutokset eivät koskettaneet 1800-luvulla ainostaan kar-
jataloutta vaan kehitys kulki rivakkaan tahtiin myös peltoviljelyn osalta. 
Suomen yhteenlaskettu peltopinta-ala kaksinkertaistui 1800-luvun lopulla. 
Suurin kasvu saatiin, kun uutta peltoa raivattiin rämeistä, soista ja nevoista 
sekä entisistä luonnonniityistä. Monilla alueilla raivaustyön eteneminen nä-
kyi juuri luonnonniittyjen määrän vähenemisenä, kun niitä alettiin yhä kiih-
tyvään tahtiin muuttaa pelloiksi. Savossa ja Keski-Suomessa kaskenpolton 
loppuminen lisäsi viljelysmaata, kun entiset kasket otettiin jatkuvan vilje-
lyn piiriin. Erityisesti tähän aikaan kannustettiin soiden raivaamiseen sekä 
ahojen ja savikoiden kytöviljelyyn. Raivaustyöhön kannustaminen kantoi 
hedelmää, sillä Suomen peltoala kasvoi vuosisadan lopulla hyvin nopeasti. 
Se ylitti nopeudessaan jopa maan kovan väestönkasvun, joten henkeä koh-
ti laskettu peltoalakin kasvoi. Suurin osa Suomen uusista pelloista otettiin 
kuitenkin rehunviljelyyn, joten viljan suhteellinen osuus peltopinta-alasta 
laski. Muutoksia tapahtui myös eri viljalajien suhteissa. Aiemmin viljelyn 
painopiste oli suuressa osassa Suomea ollut rukiissa. Ohralla oli ollut mer-
kitystä eniten Pohjois-Suomessa ja Siikajokilaaksossakin se oli selvästi tär-
kein vilja. Kauraa tai vehnää ei viljelty juuri lainkaan. Viljelyn muutosten 
myötä kauran viljely lisääntyi muiden viljalajien kustannuksella.957

Uudisraivauksen lisäksi pyrittiin nälkävuosien jälkeen parantamaan 
vanhojen peltojen tuottavuutta uusien viljelymenetelmien avulla. Vuorovil-
jelyn uudistaminen oli yksi keino. Siikajokilaaksossa oli 1800-luvun lopulle 
saakka vallitsevana kaksivuoroviljely, jossa puolet pellosta oli kesannolla 
ja viljelykiertona kesanto–ruis–kesanto–ohra. Ensimmäisenä yleistyi kol-
mivuoroviljely, jossa vain kolmasosa pelloista oli vuorollaan kesannolla. 
Viljelykierto eteni järjestyksessä kesanto–ruis–ohra. Seuraavaksi otettiin 
käyttöön viljan ja heinän vuorottelu. Tämän jälkeen suositeltiin peltojen 
jakamista 10–12 lohkoon, joista vain yhtä pidettäisiin kesannolla. Näin 
kesannon määrä vähenisi huomattavasti. Uudet menetelmät levisivät hy-
vin hitaasti. Suomalaisilla tiloilla pellot olivat yleensä pieniä ja hajanaisia, 
huonosti vuoroviljelyyn sopivia. Sen sijaan isäntien ennakkoluulot olivat 
suuria. Osiltaan hitaus johtui myös lannoituksen puutteesta, sillä suurempi 
käytössä ollut peltoala vaati myös enemmän lantaa. Lannoitus pellolle tuli 
edelleen lehmänlannasta, mutta nyt uutena keinona otettiin käyttöön suo-
peltojen saveaminen. Vastaavasti savipelloille vietiin suomaata. Apulannan 
käyttö oli vielä erittäin harvinaista. Suurin merkitys peltojen parantumises-
sa oli tässä vaiheessa ojittamisella. Ensimmäiset salaojat tulivat käyttöön 
vasta sisällissodan (1918) jälkeen.958

Pohjois-Suomessa ja Tavastkengällä muutokset etenivät muuta maa-
ta hitaammin. Uusia peltoja kyllä raivattiin, mutta varsinkin kauempana 
asutuksesta sijainneet ranta- ja nevaniityt säilyivät luonnontilaisina vielä 
pitkään. Rehun peltoviljely ei edennyt kovin nopeasti. Pellot säilyivät edel-
leen viljalla ja niissä ohra ja ruis pysyivät vallitsevina lajikkeina.  Kauraa 
viljeltiin rehuksi vain vauraimpien talojen suopelloilla. Suurin osa pellois-
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ta sijaitsi vielä 1800-luvun lopulla kovilla mailla, Tavastkengällä mäkien 
päällä talojen välittömässä läheisyydessä. Pellot nimettiin usein sen laidal-
la olleen lähimmän rakennuksen mukaan. Melkeinpä jokaisella talolla oli 
Riihipelto, Pirttipelto ja Navettapelto. Koska uusien viljelysmenetelmien 
myötä myös jokien rantoja eli ahteita otettiin pelloiksi, on monella talolla 
Ahdepelto. Katajamäen Eskonahteen oli raivannut Esko-niminen renki.959 
Peltojen lisäksi Tavastkengän tiloilla oli ollut kaskia, mutta niiden hyödyn-
täminen oli suurelta osin päättynyt jo ennen 1800-lukua. Tästä viljelytavas-
ta oli jäänteinä paljon ahoja, jotka paikannimissä viittaavat joskus paikalla 
olleeseen kaskeen. Aholla tarkoitettiin heinää kasvamaa metsämaata, joita 
syntyi kaskenpolton jälkeen. Ahoja löytyy paljon muun muassa Punaperältä 
(Kiuasaho, Kiviaho, Olkiaho), mutta Ahopeltoja on myös aivan keskellä 
kylää. Toinen vanhana kaskimaahan viittava paikannimi on halme. Niiden 
paikalle on joskus kaskettu metsää ruis- tai naurishalmeeksi.960

Eniten suosiota uusista viljelytavoista sai suoviljely, jolle olikin Sii-
kajokilaaksossa hyvät mahdollisuudet. Alueen maapinta-alasta oli 1860-lu-
vulla suota keskimäärin lähes 40 prosenttia. Kylätasolla suon osuus saattoi 
olla suurempikin. Viranomaiset edistivät suoviljelyä monin tavoin 1800-lu-
vun lopulta alkaen. Tukea ja neuvontaa antoivat valtio ja maanviljelysseu-
rat. Kuntiin perustettiin erillisiä ojitus- ja suoviljelytoimikuntia ja maan-
viljelysrahastoja. Soita oli viljelty perinteisesti vain kydöttämällä, mikä oli 
tehokas mutta ravinteita tuhlaava viljelytapa. Uudet menetelmät perustuivat 
kolmeen työvaiheeseen. Ensin suot ojitettiin, minkä jälkeen niistä perattiin 
pois kannot ja juuret ja murennettiin turve. Sitten suot savettiin ja lopuksi 
niitä poltettiin kevyesti. Ennen polttoa suot karhittiin. Ensimmäisen polton 
jälkeen ne kynnettiin, karhittiin ja poltettiin uudestaan. Uudet viljelyme-
netelmät levisivät Tavastkengälle vähitellen, ja niitä vieroksuttiin alkuun 
paljon, kuten muuallakin. Kerran Makkolan isäntä oli päättänyt siirtää suo-
maata savisten peltojen höysteeksi. Kun naapurin isäntä oli kuullut, että 
Makkolassa suota pellolle viedään, oli tämä tokaissut: ”Siellä on Makko-
lassa niin paljon miehiä, ettei niillä enää ole muuta tekemistä kuin maata 
toisesta kohtaa toiseen siirrellä.” Suuri suoviljelyinnostus lienee levinnyt 
Tavastkengälle 1860-luvulla, kuten muihinkin Siikajokilaakson kyliin. Ka-
tovuodet katkaisivat kehityksen hetkeksi, vaikka sen aikana soita kuivattiin 
joissakin paikoin myös hätäaputöinä. Suoviljelyn yleistyminen vei pellot 
entistä lähemmäs vesistöjä, joten tulvavahingot lisääntyivät ja jokien perka-
ustyöt aloitettiin monissa pitäjissä.961

Suopeltojen raivaamisen ajalta ovatkin peräisin lukuisat tarinat miehis-
tä, jotka raivasivat paljain käsin kymmeniä hehtaareita uutta peltoa. Myös 
monet Tavastkengän isännät ja rengit olivat tällaisia ”työnsankareita”. Saa-
vutukset olivat erityisen suuria, kun ottaa huomioon aikakauden työväli-
neet. Käytössä olivat ainoastaan kuokat ja lapiot, koneista ei ollut tietoa-
kaan. Lisäksi lapiot olivat melkein kokonaan puisia, vain niiden kärjissä oli 
rautainen vahvike. Muistitiedon mukaan hyväkuntoinen mies sai kuokittua 
keskimäärin aarin verran peltoa päivässä.962 Tuona aikana eläneet miehet 
ovat muistelleet pellon raivauksen olleen kaikkein raskainta maatyötä. Näin 
on kertonut myös Parkuanperän Toivolan isäntä Arvi Huovinen (s. 1907): 

Kuokkiminen, ojankaivuu ja kanavankaivuu (olivat raskaimpia). 
Luullakseni oon parikymmentä hehtaaria kuokkinu peltua kuo-
kalla. Yli kuitenni puoltavälin toistakymmentä. Tähänni mökkiin 
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kakstoista ja puoli hehtaaria. Ja sitä on sitte tuolla ympäri kyllää 
sitte. Minkä verran tahasa, missä hehtaari, missä puoli. Se on 
kova sana kyllä, että niin palijo.963

Kuokkimisen lisäksi peltojen käyttöön ottoon kuului kanavien kaivaminen, 
kun suo- ja jokivarsipeltoja otettiin käyttöön. Myös kanavien tekeminen 
oli äärimmäisen raskasta. Kaikki työt tehtiin lapiolla, joten työt onnistuivat 
vain kesäaikaan. Suopellon tekemistä muistelee seuraavassa Hautalan isän-
tä Sylvester Kesti (s. 1893).964

Kuokkiminehan se oli (raskainta). Tähänni ku minä sain tuosta 
isän perintönä tuota maata pikkusen, me lissää sitte ostettiin, ne-
vvaa, oekkein pahhaa nevvaa. Siitä kuokalla tehttiin peltoja. Ojat 
kaevettiin ja kuokalla tehttii peltoja siihe. Se o raskasta. Ku meil-
lä ei ollu toukojakkaa ollenkkaa, ku tähänni tulttiin, nii toiset ru-
pesivat toukoja ottammaa, nii me ruvettiin kuokkimmaa. Oekkein 
pahhaa kannokkota. Nytki, ku on kääntäneet aena niitä saaria, 
sieltä noussee syvästä kantoja vielä. Kolomekki kantoo kun pääl-
lekkäi jytkötti aena siinä nevassa. Aava vetelä neva oli.965

Törmälänperällä Mattilan Matti Jussila (s. 1898) on niin ikään tehnyt 
aikoinaan paljon uudispeltoa. Raskaudestaan huolimatta maatyöt olivat hä-
nestä ”hupasta hommaa”, jota teki mieluummin kuin ”kavulla nälissään kä-
veli”. Näin hän muistelee pellonraivaustaan:

Kyllä se on monta hehtaaria, mitä minähi oon pystöön mehtään 
tehny peltua kuokalla. Vae eihän se ollu, kun sitä jakso sillon tehä. 
Minä sen viimesenni pellon tehin, kaksi hehtaaria sitä mehtään. 
Sitte maatallousneuvoja oli kulukenu siitä ja nähny, kum minä 
niitä kantoja jouvuin vääntelemmään monella kangilla yhtä ae-
kaa. Aina kangin muutin ja panin tellinkiä ja taasen painon, niin 
se kanto nousi vähitellen, ja sitten kun se tuli pystöön, niin minä 
ryykäsin siihen kiinni ja pukkasin niin se meni nurimppäin siihen. 
Ja semmosia ryökkiöitä oli. Nii se (maatalousneuvoja) oli kulu-
kenu minun työpaekan kaotta ja tullu sitte Törmälään ja sanonu: 
’Vaan se ei oo häävin näkönen mies, vaan se tekkee kummia tuolla 
metässä’.966

Viljelysmenetelmien kehittymisestä huolimatta katovuodet eivät kadonneet 
mihinkään, vaan isompia ja pienempiä katoja koettiin jatkuvasti 1800-luvun 
loppupuoliskollakin. Ne eivät kuitenkaan saaneet enää aikaiseksi saman-
laista tuhoa kuin 1860-luvulla. Elinkeinot olivat monipuolistuneet eivätkä 
ihmiset enää olleet yhtä riippuvaisia oman pellon tuotannosta kuin aikai-
semmin. Huonojen vuosien sattuessa voitiin ostaa viljaa voin myynnistä ja 
metsätöistä saaduilla rahoilla. Lisäksi pitäjiin oli rakennettu lainamakasii-
neja, jotka toimivat jauho- ja siemenviljavarastona katovuosien sattuessa. 
Tavastkenkää lähinnä ollut makasiini rakennettiin vuonna 1895 Pyhännän 
Leiviskän maalle.967

Toukotyöt

Merkittävä tekijä maatalouden kehittymisessä 1800-luvun lopulta lähtien 
oli siirtyminen puisista, itse tehdyistä työkaluista tehdastekoisiin rautaisiin 
koneisiin. Ne paransivat maanmuokkausta, nopeuttivat sadonkorjuuta ja te-
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kivät työstä kaikin puolin entistä tehokkaampaa. Siten ne myös vähensivät 
maatalouden työvoiman tarvetta. Ensimmäisenä käyttöön otettiin rautaiset 
aurat 1800-luvun lopulla, sitten niittokoneet, haravakoneet ja puimakoneet. 
Nämä alkoivat yleistyä Länsi-Suomessa jo 1880-luvulla ja 1900-luvun alus-
sa, mutta Tavastkengälle ensimmäiset koneet tulivat melkoisella viiveellä. 
Erityisesti rautainen kääntösiipiaura mullisti maanmuokkauksen, sillä sen 
avulla pellot saatiin kynnettyä entistä syvemmältä. Sen käyttö edellytti kui-
tenkin kivien raivaamista ja peltojen ojittamista. Uuteen työvälineeseen suh-
tauduttiin maaseudulla alkuun hyvin epäilevästi, kuten yleensäkin kaikkeen 
uuteen. Pelättiin, että uusi aura pilaa pellot ja vie työt ihmisiltä. Vähitellen 
epäluulot hälvenivät, kun koneeseen tutustuttiin kuntien, osuuskuntien ja 
maatalousseurojen hankkimien aurojen kautta. Kun ensimmäinen rautainen 
maatalouskone oli ostettu taloon, se edellytti pian muiden koneiden ostoa. 
Auran jälkeen tarvittiin rautainen karhi, joka pystyi murentamaan uusien 
aurojen kääntämän maan. Näin koneellistuminen kiihdytti itse itseään.968

Pellot kynnettiin yleensä pelkästään syksyllä, eikä kevätkyntöä oikein 
hyväksytty.969 Yleisin kyntämiseen käytetty auramalli Tavastkengällä oli 
1800-luvun lopulla hankoaura, josta täällä käytettiin nimityksiä sorkka-
aura, aatra tai sahra. Sahra oli hyvin alkeellinen auramalli, joka ei kääntänyt 
maata vaan ainoastaan rikkoi maanpinnan. Se kiinnitettin hevosen perään 
aisoilla, jotka supistuivat perää kohti. Rautainen auranterä oli kärjestään 
kaksihaarainen, mistä nimitys sorkka-aura juontui. Sahran luomissuuntaa 
voitiin vaihtaa kääntämällä luojinlautaa. Mäkirinteitä kyntäessä sahrat 
käännettiin luomaan maata aina ylöspäin, jotta peltomaa ei olisi vuosien 
saatossa kulkeutunut rinteen alle. Sahraa vedettiin yhdellä hevosella. Niitä 
käytettiin vain pehmeiden peltojen kyntämiseen, sillä ketoihin ja muihin 
koviin maihin ne eivät pystyneet. Sahrojen jälkeen tulivat käyttöön yhden 
hevosen kääntöaurat eli veltat, jolla saatiin käännettyä kovatkin maat. Niitä 
nimitettiin myös Enliskan auroiksi. Niissä oli kaksi kädensijaa, puinen run-
ko ja rautainen veitsi, vannas ja kääntösiipi. Myöhemmin aurat muuttuivat 
kokonaan rautaisiksi. Ensimmäiset veltat olivat hyvin kalliita, minkä vuoksi 
talousseurat, kuten Oulun talousseura, yrittivät rahoituksellaan edistää nii-
den yleistymistä. Talousseura osti velttoja kotimaisilta ja ulkomaisilta pa-
joilta ja myi niitä halvalla eteenpäin talonpojille. Tällä tavoin ensimmäinen 
Enliskan aura saatiin Kestilään vuonna 1867. Muistitiedon mukaan Tavast-
kengän ensimmäisen veltan osti Moisalan isäntä Risto Makkonen vuonna 
1901.970 

Kyntämisen jälkeen pellot piti tasoittaa eli karhita. Vanhin karhityyppi 
oli risukarhi, jota käytettiin Tavastkengällä ja koko Pohjois-Suomessa ylei-
sesti vielä 1900-luvun alussa. Paljon myöhemminkin niitä käytettiin rikka-
ruohojen poistamiseen pottupelloista. Risukarhin jälkeen tulivat käyttöön 
rautapiikkiset karhit ja sitten rullakarhit, jotka ”juoksi kun lammaslauma 
kun sillä ajo”, kuten Iikka Leiviskä (s. 1901) kuvaili. Yleisimmäksi rulla-
karhityypiksi tuli edullinen ja monipuolinen Hankmo, joka esiteltiin vuo-
den 1912 Pietarin maatalousnäyttelyssä. Karhia oli sekä yhden että kahden 
hevosen vedettävää mallia. Hevosvetoisia karhia ostettiin aluksi moneen 
taloon yhteisiä, kuten myöhemmin puimakoneita.971

Kylvökoneet yleistyivät Suomessa hyvin hitaasti ja käsin kylväminen 
oli melko tavallista Tavastkengällä vielä 1960-luvullakin. Viljan kylvö oli 
lähes pyhä toimitus, jonka isäntä teki omin käsin. Tästä kunniasta hän luo-
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pui vasta vanhoilla päivillään, kun hän katsoi poikansa tai vävynsä tarpeeksi 
kokeneeksi sitä tekemään. Kylvökoneet yleistyivät vasta traktoreiden myö-
tä, mutta muutamassa talossa oli kylvökone jo hevosaikanakin.972 Kylvön 
jälkeen pellon pinta tiivistettiin pölkkyämällä. Hevosen perässä kulkenut 
pölkky oli alkujaan nimensä mukaisesti tehty tavallisesta puupölkystä.973

Elonkorjuu

Kesä oli maaseudulla kiireisintä työaikaa. Pian toukotöiden päättymisen 
jälkeen talojen väki häipyi heinäniityille, joilla viivyttiin pitkälle kesän lo-
pulle. Koko kesä elettiin jatkuvassa pelossa hallaöiden takia. Jos pakkanen 
näytti tulevan, ryhdyttiin viljaa niittämään jopa samana iltana seipäille tai 
luo’olle, koska leikattuna se ei enää paleltunut. Kerran Törmälässäkin huo-
mattiin pakkasen lähestyvän, joten seitsemän miestä alkoi niitti viljaa illal-
la, että saataisiin edes siemenet talteen.974 Muistellaan, että hyvin vanhaan 
aikaan on Perukan muilla taloilla ollut omat peltosarkansa Sainilan pelloil-
la, koska kuviteltiin niiden olevan siellä hallalta suojassa. Näin olisi saatu 
edes jonkinlainen sato taloihin hallan iskiessä muualle. Todellisuudessa Sai-
nilan pellot ovat todella hallanarkoja, joten sieltä oli turha hakea turvaa.975

Varsinainen elonkorjuuaika koitti elokuun alussa, yleensä hyvissä 
ajoin ennen Perttulia. Vielä 1900-luvun alussa vilja leikattiin sirpillä. ”Se 
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oli sen verran pientä se vilijan kasvatuski, että sen nyt otti vaekka nykkimäl-
lä”, lisäsä tähän Arvi Huovinen (s. 1907). Viljan leikkaaminen oli miesten 
työtä, kun taas naiset haravoivat ja sitoivat leikatun viljan lyhteiksi. Mie-
het kokosivat lyhteet seisomaan vastakkain jaloiksi. Yksi lyhde laitettiin 
jalan päälle, jotta se pysyisi koossa. Ruispellolla näitä asetelmia kutsuttiin 
kuhilaiksi, mutta ohralla ja kauralla vain jaloiksi. Kun ohrat olivat näin kui-
vuneet riittävästi, koottiin lyhteet suuremmiksi kasoiksi eli kykkäälle. Kun 
niittokoneet myöhemmin yleistyivät, alettiin viljaakin laittaa seipäille. Hy-
vin kuivunut vilja voitiin viedä odottamaan puimista elosuojiin eli puintila-
toihin, joissa ne pysyivät turvassa sateelta. 976 

Kun tuli puintiaika, lämmitettiin riihi, jonne lyhteet tuotiin hevosella 
tai kantamalla ja nostettiin ne riihenparsille pystyyn kuivamaan. Ne laitet-
tiin pystyyn, seinästä toiseen asti. Kun vilja oli kuivunut tarpeeksi, lasket-
tiin osa lyhteistä alas. Ne aseteltiin lattialle jonkin matkan päähän seinästä 
kahteen riviin, latvat keskelle päin ja tyvet reunoja kohti. Nurkan kohdalla 
tehtiin hieman kaarta. Sitten lyhteitä hakattiin varstoilla, jotta jyvät irtoaisi-
vat. Varsta oli neliskanttinen, koivusta tehty puukapula, joka oli kiinnitetty 
varteen renkaalla. Ohrasta jyvät irtosivat huonommin kuin rukiista, josta ne 
lähtivät jo seinään hakkaamalla. Isoon riiheen mahtui puimaan jopa neljä 
miestä kerrallaan, yksi kullekin seinustalle. Kiukaan kupeelle joutunutta sa-
nottiin karsinamöykäriksi. Hänellä oli hieman pienempi varsta kuin muilla, 
jotta hän mahtui työskentelemään ahtaassa välissä. 

Kun lyhteet oli puitu yhteen kertaan, ne käännettiin, siteet aukaistiin ja 
puitiin irrallaan. Puinnin päätteeksi oljet sidottiin vielä uudelleen lyhteeksi, 
kupoksi, jotka kannettiin talteen latoon. Irtonaiset oljet haravoitiin talteen 
ja laitettiin rislaan, harvapohjaiseen koriin. Siinä olkia ravisteltiin, jotta 
viimeisetkin jyvät irtoaisivat. Kun näin oli tehty, pudotettiin orsilta uudet 
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lyhteet ja työ aloitettiin alusta. Esimerkiksi Törmälän riihen orsille lyhteitä 
sopi kolmeen lattialliseen. Puinti oli hyvin tarkkaa työtä ja jokainen jyvä 
kerättiin talteen, kuten Iikka Leiviskäkin (s. 1901) muistelee: 

Kum puitiin riihessä, nii isäntä kävi kopeloimassa, että onko 
siellä jyviä olissa. Vae sillon nuuskaa sae siitä (jos oli), se pittää 
puistelle hyväksi. Ei saa jäähä olokiin jyviä. Se oli niin nuuka se 
meijän isäntä. Piti tehä työt tarkkaan. 

Monissa taloissa, kuten Pinoniemellä, oli kaksi riihtä, joista toinen oli aina 
lämpiämässä kun toisessa puitiin. Paikkaa vaihdettiin vuoropäivin. Puinti 
kesti usein viikkoja. Riiheen mentiin heti aamulla, että jouduttaisiin äkkiä 
pois. Töihin laitettin päälle aina sama nokinen paita, joka oli täynnä siikasia, 
Iikka Leiviskä muisteli. 

Se oli semmonen nokinen paeta hyvin tukala panna päälle. Siika-
sia ja nokia kun oli siinä paijassa. Vaan siinä se vaan täöty mennä 
ja aamulla varrain nousta riihheen, että joutu poes. Vaan sitä ei 
tahtonu sitte olla sitä armua vieläkkää, vielä sitte perunamaalle. 
Vaekka sanottiin, että riihimies on herra sitte, ku se riihen puipi, 
vae eipä siinä tahtonu olla. Isäntä sano, että mene vaen peruna-
maalle977

Kun viimeisetkin lyhteet oli puitu ja kaikki oljet kerätty pois, alkoi 
rusanpuinti, jossa lattialla oli enää ruumenet ja jyvät. Lattiaa myöten puitiin 
kertaalleen läpi, käännettiin lapiolla ympäri ja puitiin toiseen kerran. Taas 
oljet kerättiin pois lattialta ja ne seulottiin läpi, ettei yksikään jyvä hukkuisi. 
Kun rusa oli puitu kahteen kertaan, läjättiin jyvät ja laitettiin ne säkkiin. 
Säkit vietiin toiseen rakennukseen, jossa oli rusamassiini eli viskuri korke-
alle lavalle nostettuna. Toinen mies kaatoi säkistä rusaa koneeseen ja toinen 
pyöritti veivistä konetta. Koneen synnyttämä ilmavirta heitti tuhkat ja ruu-
menet pois ja ainoastaan jyvät putosivat säkkiin, joka oli laitettu masiinan 
alle. Kun jyvät oli näin saatu viimein puhtaaksi, vietiin ne säkeissä aittaan. 
Vielä ennen myllyyn viemistä isäntä pohti jyviä puhtaammiksi pohtimel-
la.978

Viljanpuinnin jälkeen vuosi jatkui perunan sekä juurikkaiden nostolla. 
Peruna oli tullut tunnetuksi 1800-luvun alussa ja erityisesti 1890-luvulla sen 
viljely voimistui nopeasti. Katovuosia kuitenkin koettiin usein hallan takia. 
Perunoiden lisäksi viljeltiin naurista sekä muutamissa isommissa taloissa 
hernettä. Syksyn tullen nauriit ja turnipsit eli rehunauriit nyhdettiin maasta, 
sitten ne listittiin eli lehdet poistettiin, minkä jälkeen ne vietiin kuoppaan. 979

Syötävien kasvien lisäksi kylällä viljeltiin jonkin verran kotitarpeiksi 
hamppua ja pellavaa, joista valmistettiin köyttä, lankaa ja kangasta. Hamp-
pua voitiin käyttää myös riivaamiseen eli sitä hakattiin puisella taltalla 
eristeeksi hirsien väliin. Yleensä riivaamiseen käytettiin kuitenkin puis-
ta riivettä. Hampun kasvattamisesta on jäänteenä vieläkin Hamppusaari 
Tervaskankaanperällä. Pellavia piti liottaa pari viikkoa joessa tai jossakin 
muussa rommakossa, jotta ne pehmenisivät ja olisivat helpompia käyttää. 
Tältä ajalta on peräisin mm. Törmäsjoen Likolammen nimi. Siinä on käyty 
liottamassa Kilkalan talon pellavia ja hamppuja vielä 1900-luvun alussa. 
Kun kangasta ja lankaa alkoi saada entistä helpommin kaupoista, kuitukas-
vien viljeleminen loppui. Oluen valmistuksessa käytetyn humalan viljele-
minen oli ollut pakollista 1800-luvun alussa ja vielä vuosisadan lopulla ja 
1900-luvun alussa sitä viljeltiin melko yleisesti.980
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Hevosvoimaa

Hevonen oli jo vuosisatojen ajan ollut tärkeä työeläin, jota käytettiin kulje-
tuksissa, kuten tervan- ja puunajossa, talvisin sekä peltotöissä syksyisin ja 
keväisin. Kesä oli hevoselle lepoaikaa, jolloin se päästettiin vapaaksi lai-
tumelle. Maatalouden koneellistumisen myötä hevosille alkoi löytyä töitä 
myös kesäisin, varsinkin heinätöiden aikaan, jolloin sitä tarvittiin vetämään 
niitto- ja haravakoneita. Muita uusia työpaikkoja olivat hevoskiertoiset 
meijerit ja puimakoneet. Tämäkään kehitys ei edennyt ilman vastaväitteitä, 
sillä vanhat isännät pitivät hevosen pistämistä niittotyöhön suorastaan eläin-
rääkkäyksenä. Vastustus heikkeni pikku hiljaa, kun hevosen ja niittokoneen 
yhdistelmä osoittautui erittäin tehokkaaksi työpariksi. Lopulta 1900-luvun 
alkupuoliskosta tuli hevosten käytön kulta-aikaa, jolloin niiden määrä li-
sääntyi maaseudulla huomattavasti entiseen verrattuna ja niille keksittiin 
jatkuvasti uusia töitä.981

Tavastkengällä hevosilla tehtiin suuri osa maatöistä ja rahdinajosta 
aina 1950-luvulle saakka, joten vuosisadan vaihteessa elettiin vielä täysin 
hevosaikakautta. Hevosilla kynnettiin ja karhittiin, mutta kylvö ja heinän 
niittäminen tapahtui yleensä vielä käsivoimin. Hevosia oli tilan koosta riip-
puen yhdestä kolmeen.982 Hevosten hoitaminen oli miesten työtä ja aamulla 
heidän askareisiinsa kuului ensimmäisenä hevosten ruokkiminen. Hevosten 
hyvä kunto oli talolle kunnia-asia. Heiskalassa oli jopa periaatteena, ettei 
hevonen saanut kastua eli hikoilla työtä tehdessään. Jos ne kastuivat, oli työ 
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ollut liian raskasta.983

Kaikki hevoset olivat suomenhevosia, mutta niitä oli monenlaisia, niin 
ulkonäöltään kuin luonteeltaankin, ja erilaisista hevosista käytettiin erilai-
sia nimityksiä. Rookiksi sanottiin hevosta, jossa oli kahta väriä: valkeaa tai 
mustaa/ruskeaa/punaista. Ruunikko oli kokonaan ruskea, mutta sen harja 
ja häntä olivat mustia. Raunikko oli kokonaan punainen. Liinakoita ovat 
sellaiset punaiset tai ruskeat hevoset, joilla oli valkoinen harja ja häntä. 
Kuohitsematonta uroshevosta kutsuttiin oriksi ja kuohittua ruunaksi. Sel-
laista hevosta, jota ei kuohittu kokonaan vaan toinen kives jätettiin, sanot-
tiin piettioksi. Kuohitsijat kulkivat kylästä kylään ja talosta taloon. Vielä 
1900-luvun alussa he olivat yleensä itseoppineita, mutta myöhemmällä ajal-
la toimenpide kuului eläinlääkäreille. Yksi tunnettu, itseoppinut kuohitsija 
oli Kananen Kiuruvedeltä. Myös kiertelevillä mustalaisilla oli usein tämä 
taito hallussaan. Hevoset kuohittiin keväällä. Sääntönä oli, ettei hevosta 
kannattanut pitää oriina liian kauaa, sillä se saattoi jäädä pahaluontoiseksi 
ruunitsemisen jälkeen.984

Hevosten kasvatukseen oli omat vakiintuneet tapansa. Kahden vuoden 
ikäisiä varsoja alettiin opettaa reenajoon, minkä vuoksi tämänikäistä varsaa 
sanottiinkin rekikoksi. Opetteluun käytettiin hevosen toinen ja kolmas tal-
vi. Kouluttaminen aloitettiin nimenomaan rekikelillä. Ensimmäisen kerran 
hevonen valjastettiin seinää vasten ja annettiin sen olla siinä jonkin aikaa. 
Sitten valjaat riisuttiin pois. Näin hevosta totutettiin valjaisiin, ennen kuin 
sitä alettiin liikuttaa niiden kanssa. Muutamat hevoset olivat hurjia eli kovia 
menemään, eikä niitä tahtonut saada millään pysähtymään. Yhtä tällaista 
hevosta Sattulan isäntä Janne Knuutinen koulutti leivän avulla. Kun hevo-
nen ei meinannut alkuun pysähtyä käskettäessä, pysäytti Janne sen väkisin 
ja tarjosi sille leipää. Pian hevonen alkoi pysähtyä oikein hyvin. Jannen isäl-
lä oli ollut toisenlaiset koulutuskeinot: hän oli turvautunut ruoskimiseen, jos 
hevonen ei totellut. Tämä oli väärä koulutustapa, sillä ruoskimalla hevoses-
ta tuli vain pelokas ja helposti pillastuva. Neljäntenä elinvuotenaan hevonen 
voitiin jo ottaa maa- ja metsätöihin. Hevoset pysyivät työkykyisinä hyvin 
vanhoiksi asti, jos niitä pidettiin hyvin. Muutamat hevoset ovat olleet pellol-
la ensiluokkaisia vielä 30-vuotiaina, vaikka lumessa ne eivät enää jaksaneet 
kulkea lainkaan. Sattulassa hevonen oli jopa puunajossa vielä 26-vuotiaana, 
mutta se olikin niin hyvin säilynyt, että eräs tunnettu hevosmies luuli sitä 
16-vuotiaaksi. Toisaalta hyvän hevosen sai pilalle yhdessäkin talvessa, jos 
sitä piti liian kovalla työllä. Toisissa taloissa niitä pidettiin paremmin, toisis-
sa huonommin.Esimerkiksi Sattula tunnettiin yleisesti talona, jossa hevosia 
pidettiin hyvin, ja ne säilyivät työkuntoisina vielä vanhoinakin.985

Hevosiin liittyi paljon omia tapoja ja sanastoa. Hevosella oli jatkuvasti 
päässään riimut eli päitet, jotka otettiin pois vain kesällä laitumelle laitetta-
essa. Niissä oli rengas leuan alla, johon marhaminta eli talutusnaru laitettiin 
kiinni. Ajaessa ja ratsastaessa ohjaamiseen käytettiin suitsia, jotka kiinni-
tettiin päitsiin. Vanhempaan aikaan suitsenvarret olivat eläinten karvoista 
punottua köyttä. Tärkeimpiä hevosen käyttöön liittyneitä välineitä olivat 
sen kaulan tyveen, rintaa vasten, kiinnitettävät länget, joihin vedettävät lait-
teet kiinnitettiin. Länget tehtiin koivusta, alaosa mieluiten koivun juures-
ta, koska niiden täytyi olla sitkeitä ja kestäviä käytössä. Muutamat miehet 
olivat erikoistuneet länkien tekemiseen ja heitä sanottiin länkimestareiksi. 
Länget tehtiin hevosen mittojen mukaan. Länget olivat yläosastaan kiinni 
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niskanauhalla ja aisoihin ne kiinnitettiin rinnusnauhalla. Aisat olivat kiinni 
längissä ruomalla eli rahkeella. Luokka eli taivutettu puinen kaari ponnisti 
aisat ylös ja piti ne vetokorkeudella. Mäkivyöt laitettiin hevosen lautasten 
päälle. Ne jarruttivat perässä kulkevien kärryjen liikettä ja helpottivat si-
ten alamäkeen menemistä. Hevosen mahan alta kulki sitolokka, jonka piti 
osaltaan aisoja paikoillaan. Aisassa oli kiinni aisatiuku, jotta vastaantulijat 
kuulisivat lähestyvän hevosen.986

Aina hevoset eivät hyvästä hoidosta huolimatta pysyneet terveinä, 
vaan niitä saattoivat vaivata monenlaiset sairaudet. Nuorissa hevosissa pa-
hin tauti oli pääntauti, johon hevosia kuolikin. Tauti oli hieman samanlai-
nen kuin ihmisten keuhkotauti. Siinä hevosen leuan seutu ja kurkkutorvi 
tulehtui ja turposi niin pahasti, että hevonen saattoi tukehtua. Kurkusta ja 
sieraimista tuli mätää. Tauti saattoi iskeä, jos hevonen kylmettyi. Tautia hoi-
dettiin laittamalla suitsirautoihin ja soimen laitoihin pirunpaskaksi sanottua 
ainetta, joka oli hajupihka-nimisestä kasvista (Ferula assa-foetida) tehtyä 
tahnaa. Sen hajun uskottiin parantavan taudin. Kroonisempi tauti oli puun-
pureminen, jota sairastanut hevonen ei pystynyt nielaisemaan purematta sa-
malla puuta. Purressaan se päästi korahtavan äänen. Tämän taudin uskottiin 
aiheutuvan kylmettymisestä, kuten pääntaudinkin. Puunpurijantauti ei kui-
tenkaan parantunut koskaan, vaan se vaivasi hevosta koko elämän ajan. 987

Vuosien mittaan hevosesta tuli hyvä ja uskollinen kumppani. Se kul-
ki vaikeassakin maastossa, jos vain mies meni edellä, vaikkapa silloin kun 
haettiin heiniä veteliltä nevaniityiltä. Vanhan polven isännät eivät katsoneet 
hyvällä traktoreiden ja muiden koneiden tuloa hevosen tilalle. Oli kuin hyvä 
ystävä olisi tehty työttömäksi. Varsinkaan metsätöihin traktorit eivät monen 
mielestä sopineet lainkaan, koska ne ovat liian painavia ja tilaa vieviä kette-
rään hevoseen verrattuna. Metsää uskottiin menevän haaskioon koneellistu-
misen takia.  Vähitellen hevonen joutui väistymään työjuhdan tehtävästään, 
mutta tämä tapahtui Tavastkengällä vasta pitkästi toisen maailmansodan 
jälkeen.988

Heinäniityillä

Suovanpohjia ja niittypirttejä

Vielä 1900-luvun alussa Tavastkengän talojen pellot oli pyhitetty lähes 
pelkästään viljan viljelyyn. Heinää niillä ei yleensä kasvatettu, vaan karjan 
rehu koottiin edelleen luonnonniityiltä, kuten oli tehty jo satojen vuosien 
ajan. Karjatalousvaltaisessa kylässä niityt olivat äärimmäisen arvokkaita, 
käytännössä kaiken elämän perusta. Luonnonniittyjen arvostettiin enem-
män kuin metsää, vaikka niiden heinänkasvu oli heikkoa ja heinien kerää-
minen laajalta alueelta todella työlästä. Niittyjen arvoa kuvaa hyvin Kois-
tilan isännän Heikki Laukan toteamus, että sellainen niitty kannatti niittää, 
josta yhdellä lyönnillä kolme heinää katkeaa. Luonnonniittyjä oli laadultaan 
kahdenlaisia: jokivarsiniittyjä ja nevaniittyjä. Jokien rannoilla niityt kasvoi-
vat huomattavasti paremmin kuin nevoilla, joilta yleensä saatiin kuloheinää 
vain joka toinen vuosi. Lisäksi heikkotuottoisia niittyjä ei haluttu kaluta lii-
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an paljaaksi, sillä yleinen uskomus oli, että liian tarkka niittäminen heikensi 
seuraavan vuoden kasvua. Erilaisilla niityillä kasvoi luonnollisesti erilaisia 
heiniä. Vesijättömailla kasvoi etenkin saraheiniä, rimpien kuivemmilla har-
janteilla taas tikanpurstöjä eli kortetta ja harjasheinää eli jäkkiä sekaisin. 
Tasaisilla rahkeikoilla kasvoi vihvilää. Jokivarsiniityillä kasvoi niin tiheää 
jäkkiheinää, ettei sitä jokainen mies saanut kaadettuakaan. Korte oli lehmis-
tä ja hevosistakin mieluisinta ruokaa. 989

Vuosisatojen aikana parhaat luonnonniittyalueet oli jo ehditty ottaa 
käyttöön, mutta silti uusia niittyjä raivattiin jokivarsien metsiin vielä vuo-
sisadan vaihteessa. Näistä uudisniittyjä kutsuttiin perkkiöiksi, koska puusto 
oli perattu niistä pois. Monella talolla on vieläkin pellonnimenä jokin enti-
nen niittyperkkiö, esimerkiksi Tervaskankaalla Alaperkkiö. Pyhännänjoki-
varressa Koivulan maalla taas on Annasstiinanperkkiö, jonka muuan nainen 
on joskus omin voimin perannut.990 Vanhoja niittyjäkin täytyi säännöllisesti 
puhdistaa, sillä ne kasvoivat nopeasti täyteen muuta kasvillisuutta. ”Lyö-
käähän vesoihin merkkejä, että haravamiehet tietää”, kerrotaan Koistisen 
huutaneen niittoväelle eräällä vesoittuneella niityllä.991

Niityt oli jaettu epävirallisesti suovanpohja-aloihin, joilla tarkoitettiin 
sitä alaa, jolta heinät koottiin yhteen suovaan. Suovanpohjat tehtiin yleen-
sä muita kuivempiin kohtiin niittyjen laidoille. Niillä jokaisella oli omat 
nimensä, jotka oli annettu jonkin erityisen piirteen mukaan. Esimerkiksi 
Aronpohja, joka oli Kuoppalan suovanpohja-ala Haapasuolla, sijaitsi vettä 
tihkuvan arokkeen vieressä. Eväspohja oli Anttomin vanha niittyala Tör-
mäsjoen varrella. Sen kohdalla oli kuiva kohta ja hyvä syödä eväitä. Nimi 
voitiin antaa myös paikalla kasvavan heinälajinkin mukaan, esimerkiksi 
Jäkkipohja. Kun heinänviljely siirtyi sotien jälkeen pelloille, mitattiin hei-
näpeltoja vastaavalla tavalla latoaloina, joilla tarkoitettiin sitä alaa, jolta 
heinät koottiin yhteen latoon. Eri latoaloillakin oli omat nimensä.992

Pääosa niityistä sijaitsi hajallaan kaukana tiloilta, osa melkein parin-
kymmenen kilometrin päässä. Esimerkiksi Koistilan niityt olivat 31 erilli-
sessä palstassa ympäri kylää. Koistilan renki, Luupas-Matti, olikin kerran 
tokaissut talon heinänteosta: ”Koestinen kulukee niin kaokana niityllä, että 
Venäjältä politus kuuluu”. Pitkien etäisyyksien vuoksi kaukaisimmille nii-
tyille rakennettiin niittypirttejä yöpymispaikoiksi. Ne olivat tärkeä osa ky-
läläisten elämää aina maailmansotien väliseen aikaan saakka, mutta vähitel-
len 1940-luvulta alkaen ne jäivät pois käytöstä, kun talot siirtyivät viljellyn 
heinän käyttöön. Vanhoista niittypalstoista ja niille rakennettujen pirttien 
paikoista on kuitenkin säilynyt paljon muistitietoa. Seuraavaksi käydään 
läpi kylän tärkeimmät niittyalueet ja niillä sijainneet niittypirtit.993

Vanhimmat ja parhaimmat luonnonniityt olivat Siikajoen rannoilla, jo-
ten ne ovat olleet vanhimpien kantatilojen valtaamia asutuksen alkuhämä-
ristä lähtien. Alkujaan Siikajokivarren niityt sijaitsivat joen rannalla kunkin 
talon kohdalla, mutta vuosisatojen aikana palstat menivät vähitellen ristiin 
perinnönjakojen ja maakauppojen myötä. Tältä ajalta periytyvät Keskiky-
län rantapeltojen sekavat maanomistusolot. Monilla Keskikylän ja Alipään 
isoilla taloilla oli niittypalstoja Siikajokivarressa jopa keskellä Perukan 
talojen maita, koske ne olivat ehtineet vallata paikat paljon ennen alueen 
asuttamista. Yhdestäkään Siikajoen pääuoman varressa olleesta niittypirtis-
tä ei ole säilynyt muistitietoa, mutta mahdollista on, että yksi tai useampia 
Perukan taloista on alkujaan ollut jonkin heinäntekoaikaan käytetyn raken-
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nuksen paikalle.994

Kaikkien Siikajoen sivuhaarojen rannat on otettu niityiksi hyvin varhai-
sessa vaiheessa. Pyhännänjoen rantamilla on ollut monen talon omistuksia. 
Erityisen paljon siellä on ollut Katajamäen talojen vanhoja suovanpohjia, 
esimerkiksi Kätkytniemi, Pajuniemi ja Rääsypohja. Joensuussa eli paikassa, 
jossa Pyhännänjoki laskee Siikajokeen, on myös Katajamäen vanha niitty. 
Pyhännänjoen yläjuoksulla, Kansanojan suussa on ollut Purolan talon niit-
tyjä. Kosken talon niittypala on nimeltään Sianleuka. Muita Pyhännänjoen 
vanhoja suovanpohja-aloja ovat Orsiniemi, Isoniemi ja Pikkuniemi. Tällä 
suunnalla ei tiettävästi ole ollut yhtään niittypirttiä, sillä kuljettava matka 
ei ollut kovin pitkä. On kuitenkin mahdollista, että pysyvä asutus syntyi 
vanhojen niittypirttien pohjalta.995

Törmäsjoen ja -järven rannat sekä läheiset nevat ovat aikoinaan olleet 
hyvin tärkeitä niittyalueita ja ne olivat jakaantuneet monen talon kesken. 
Tavastkengän talojen lisäksi siellä on ollut mulkualaisten palstoja. Törmäs-
joen rannoilla sijaitsevia niittyjä nimitettiin melkein jokaisessa talossa Tör-
mäseksi. Niittypirttejä oli rakennettu erityisesti Törmäsjoen latvoilla, jonne 
matkaa kertyi jo melko pitkästi. Aivan järven rantamilla Kalakkaansaaressa 
oli Palokankaan pirtti. Ylä-Kurkelan niittyjä oli ainakin Valkiannevan saa-
ressa ja pirtti Saunasaaressa, lähellä Törmäsjärveä. Törmäsjärveen laske-
van Pökkelöojan laidalla oli Autiomäen niittypirtti. Syrjänevalla sijainnutta 
Koistilan niittyä sanottiin Koistisen Törmäseksi. Sen luona Syrjäniemes-
sä oli Koistilan ja Nykortin pirtit. Katajanevalla oli Pinoniemen niittyjä ja 
pirtti. Törmäsjokeen yhtyvän Talviaron suussa oli Pirttitörmänen, joka oli 
Törmälän niittypalsta ja -pirtti. Anttomin niittyjä tällä suunnalla olivat Haa-
raneva sekä Anttomintuominiemi, mutta talon pirtistä ei ole säilynyt tietoa. 
Leiviskällä oli niittypalstoina Isoniemi ja Lähdepohja Siltaniemessä, jossa 
heidän pirttinsä oli. Törmäsjokeen laskevan Haaraojan varsi oli Tervolan 
niittynä. Heidän pirttinsä oli Hirvisalossa. Törmäsjokeen yhtyvän Kirjavan-
ojan laidoilla oli Isoniitty, joka oli Tervolan ja Moisalan vanha luonnonniit-
ty.  Sen laidalla Pirttisaaressa oli Tervolan toinen niittypirtti. Törmäsjoen ja 
Kirvavanojan risteyksessä, Korpisuolla, oli Kilkalan niitty ja Kortteerilato, 
jossa niittyväki ruokaili ja toisinaan yöpyikin.996

Kuurajoen vesistöalueella merkittävä niittyalue oli Heinäneva, jossa 
oli omistuksia monella talolla. Kurkinevalla niittyjä oli Leiviskällä ja Ny-
kortilla. Saaren niittypirtti oli Kuurajoen rannalla Pirttipohjassa. Kuurajoen 
lähdejärvi Kuurajärvi oli 1800-luvun lopulta lähtien melkein kokonaan kui-
vattuna niityiksi. Se sijaitsi valtionmaalla, mutta sitä vuokrattiin eri taloil-
le. Leiviskällä niitty oli vuokralla vuosikymmenien ajan ja isäntä kaivatti 
siihen pitkän kuivatuskanavan. Kuurajärven niitty oli kuivatuksesta huo-
limatta hyvin vetelää mutta erittäin hyväkasvuista. Kuurajärvenlehtoon oli 
rakennettu Leiviskän iso niittypirtti, jossa saattoi asua kerrallaan parikym-
mentä henkeä. Siellä oli talon oma väki piikoineen ja renkeineen, mutta hei-
dän lisäkseen siellä oli yleensä vuokralaisia kahdesta tai kolmesta talosta, 
koska niittyjä myytiin vuosittain huutokaupalla. Melkoinen kämppä siis tar-
vittiin. Kuurajärven takana Oinasnevalla oli kaksi pienempää niittysaunaa, 
Alapään- ja Yläpäänsauna. Eksylän niittypirtti oli Kuurajokivarressa vähän 
ennen Ruoholamminojaa, joen vasemmalla puolella ylävirtaan noustessa. 
Varissalmessa oli myös jonkin talon niittypirtti. Kuurajärven länsipuolella 
sijaitsevalla Kolkanjärvellä on vieläkin palanen Nykortin entistä niittypals-
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taa. Luultavasti siellä on ollut oma pirttikin.997

Eteläjoen alkupäässä niittyjä oli etenkin lähitaloilla Arolalla ja Haa-
palalla. Jokeen laskevan Jänispuron laidoilla oli niittyjä erityisesti Rim-
minnevalla, Kinkerisaarennevalla ja Isonkivennevalla. Koistilan niittyjä 
oli Maanselännevalla. Niittypirttejä ei täällä juuri ollut, koska suurin osa 
niityistä kuului lähitaloille. Rimminnevan pienessä saaressa oli kuitenkin 
Tulipaikka, jossa keitettiin niittyväelle puuroa ja kahvia. Vastaava paikka 
oli Maanselännevan Tulisaaressa sekä Lummenevan ja Rimminnevan vä-
lisessä Kiuasniemessä. Eteläjoen latvoilla oli lähinnä Juutisten talojen niit-
tyjä. Joen pienen sivuhaaran, Haapapuron laidoilla oli Rikkolan ja Jussilan 
niittyjä. Puron alkulähteellä Haaposuolla oli myös muutamia juutislaisten 
suovanpohjia.998 Eteläjoen lounaispuolella sijaitseva Lummeneva oli rim-
mikkoinen ja lumpeita kasvava suo, jossa oli erittäin monen Tavastkengän 
pääkylän ja Perukan talon niittyjä ja niittypirttejä. Niitä oli esimerkiksi Ka-
tajamäen, Tervolan, Haapalan, Jussilan, Löytölän ja Sattulan taloilla.  Kai-
killa niillä ei kuitenkaan ollut  nevalla omia pirttejä, vaan osalla ne olivat 
yhteisiä. Esimerkiksi Saaren väki yöpyi Sattusenpirtissä, koska heillä oli 
tapana tehdä Lummenevan niityt nopeasti kolmessa päivässä. Kinkerisaa-
ressa oli Tervaskankaan pirtti. Juutisten puoleisessa päässä on ollut Juutis-
tenahon eli Isontalon pirtti Saunasaaressa. Toinen Juutislaisten niittypirtti 
oli Jänisarossa.999 

Tavastkengän ja Pyhännän välisellä Kansannevalla oli niin monen ta-
lon niittyjä, että neva sai nimensäkin heinäntekijöistä, joita oli heinäaikaan 
”ihan mustanaan”. Useimmat talot vuokrasivat Kansannevan niittyjä val-
tiolta 50 vuoden sopimuksilla. Kansanneva ei ollut kovin hyväkasvuista, 
koska ainakin Ojapellon väki keräsi sieltä heinää vain joka toinen kesä. 
Nevalla oli useita niittypirttejä. Kotasaaressa oli useamman Keskikylän ta-
lon yhteinen pirtti. Ojapellon niittypirtti oli Pirttisaaressa ja Heiskalan Tu-
lisaaressa. Nimestä päätellen jälkimmäisen paikalla on alkujaan ollut vain 
nuotiopaikka ja pirtti on rakennettu sinne vasta myöhemmin. Niittysaaressa, 
joka nykyisin jää osittain Kajaanintien alle, oli Välilän niittypirtti. Nevasta 
erottuvassa Rytisalmessa oli jonkin talon niittykota.1000

Hyvösennevalla, joka sijaitsee Pyhännän, Piippolan ja Kestilän rajalla, 
oli myös tavastkenkästen niittyjä ja niittypirttejä. Nimestä päätellen neva 
on kuitenkin ollut enemmän Hyvölänrannan talojen käytössä. Petäjäkuljun 
niittypirtti on ollut nevalla Saunasaaressa, ruuanlaitto ja kahvinkeittopaikka 
taas Tulisaaressa.1001 Monilla pienemmillä soilla oli yksittäisten talojen niit-
tyjä. Vorninnevalla on ollut Pinoniemen niittyjä ja niittypirtti Pirttisaaressa 
eli Saunasaaressa.1002 Ruostenevalla on ollut vanha Kurkelan suoniitty, joka 
on sittemmin myyty Purolaan. Toinen Kurkelan niitty on ollut Alipäässä 
Kurkikorvessa, joka sijaitsee Honkamäen eteläpuolella.1003 Alipään poh-
joispuolella olevalla Maarikinrämeellä oli Moisalan talon ja sen torppien 
niittyjä.1004 Itämäen luoteispuolella olevalla Sauvasuolla on ollut muutamia 
niittyjä ainakin Koistilan talolla. Suon länsipuolella Kotakankaalla oli talon 
niittykota, jossa on ruokailtu ja yövytty.1005

Monen Tavastkengän talon kaukaisimmat niityt olivat Mulkuanjärvel-
lä. Koko järvi oli jaettu niittypalstoihin lapio-osuuksien mukaan sen jäl-
keen, kun talolliset olivat yhteisvoimin avanneet Mulkuanjoen Mankolan-
koskea ja laskeneet siten järven pintaa vuosisatoja aiemmin. Kurkelan niitty 
oli Kuikkaojan suussa, Moisalan Talasniemessä ja Leiviskän Sammakko-
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lahden perällä. Kilkalan niitty eli Kilkalanluhta sijaitsi Kilkalanniemessä. 
Tavastkenkäset lopettivat Mulkuanjärven niityillä kulkemisen ennen toista 
maailmansotaa, mutta vielä 1920-luvulla ja 30-luvun alussa siellä kuljettiin. 
Heillä ei ollut siellä omia niittypirttejä, vaan heinäntekoaikaan yövyttiin 
Järvikylän talojen lattioilla ja ulkorakennuksissa.1006

Nevaniityt olivat hyvin veteliä ja järvistä kuivatetut vielä niitäkin pa-
hempia. Kuurajärvestä kuivattamalla tehty niitty hyllyi kävellessä kuin aal-
lokossa. Pysähtyä ei voinut, muisteli siellä niittänyt Aarne Karppinen (s. 
1927): ”vikatetta kun piti ruveta liippaamaan nii heti alako painua.”  Kävel-
lessäkin siellä upposi polvia myöten veteen, joten jalkineissa piti olla reiät, 
joista vesi pääsi valumaan pois. Kun suolla oltiin koko päivä märissä ken-
gissä, hautuivat jalat pahoin happamassa suovedessä. Heinää Kuurajärvellä 
kasvoi kuitenkin hyvin. ”Se kortteikko oli kaenaloo asti”, Aarne Karppinen 
muisteli. Kortteikkoa niitettiin kahden puolen niin, että kortteet kaatuivat 
niittäjien väliin, ”kun kahtapuolta niitti, niin siitä tuli täös ruko”. Lopulta 
järvellä saattoi yhdellä näkymällä olla toista sataa suovaa. Vielä syksyllä 
vesien jäädyttyä voitiin käydä niittämässä kortteita jään päältä, koska niistä 
”saatiin hyvvää vuojetavaraa” karjalle. Tällaisille kortenevoille ei kannat-
tanut mennä hevosella, hyvä jos kävellen pääsi. Joillakin oli jopa sukset 
nevalla liikkumista varten. Suoniityillä oli omat vaaransakin. Kilkalan Tör-
mäsjokivarressa sijainnut niittypala, Korpisuo, oli hyvin vetelä. Kerran ta-
lon renki putosi porraspuilta niiden viereen ja humpsahti heti kerralla niin 
syvälle, että vain lakki jäi reiälle kellumaan.1007

Järvenlaskut

Järvien pinnan laskeminen ja kuivattaminen oli tullut muotiin jo 1700-luvun 
lopulla, mutta viranomaiset korostivat tämän työn merkitystä vielä koko 
1800-luvun ajan. Tavoitteena oli saada kyliin uutta niittymaata, mutta hal-
lanvaarankin uskottiin samalla vähenevän. Kuivatushankkeet olivat usein 
niin suuria, että ne toteutettiin useamman talon yhteisyrityksenä. Uudelleen 
järvenlaskut kiihtyivät Oulun läänissä 1800-luvun lopulla, vaikka muualla 
Suomessa toiminta oli tuolloin jo hiipumaan päin.1008

Tavastkengän suurin kuivatushanke 1800-luvulla oli Kuurajärven kui-
vattaminen. Kyläläiset tekivät asiasta lupahakemuksen lääninhallitukselle 
vuonna 1888 Leiviskän isännän Vilho Leiviskän johdolla. Parin vuoden 
päästä hanke eteni. Piiri-insinööri Ferdinand Smedberg teki järvellä katsel-
muksen ja tarvittavat mittaukset syyskuussa 1890. Tämän jälkeen asia meni 
Metsänhoitohallituksen käsiteltäväksi marraskuussa 1891. Tuolloin järjes-
tetyssä kokouksessa olivat paikalla hakija Vilho Leiviskä, metsähallinnon 
asiamiehinä nimismies Jonathan Rechardt ja metsänhoitaja Ludwig Theo-
dor Modeen, sekä lausuntojaan antamassa Tavastkengältä talolliset Yrjö ja 
Antti Katajamäki, Pekka Myllyniemi ja Mikko Autiomäki, kruununmetsä-
vahdit Aatami Leinonen ja Iikka Kylmäaho, sekä uudistilalliset Antti Heik-
kinen ja Sameli Ukkola. Ensimmäisenä antoi todistuksensa Yrjö Katajamä-
ki, joka kertoi, että kylän miehet olivat jo yhteisesti laskeneet Kuurajärven 
vettä 2 ½ jalkaa (n. 0,8 m) ja käyttäneet niittynään näin syntynyttä vesijät-
tömaata. Mitään asiakirjoja siitä, millä perusteella ja oikeudella kuivatus 
oli tapahtunut, ei hänellä ollut esittää. Myöhemmin kyläläiset kuitenkin toi-
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vat nähtäväksi vuodelta 1795 olleen kartan, jonka oli laatinut maanmittari 
Fabian Gutzen vuonna 1795. Siinä kerrottiin, kuinka järvi oli kuvernöörin 
päätöksellä 13.10.1794 luvattu kuivatettavaksi talollisille Heikki Pellikka 
no 2, Heikki Laakko no 3, Tapani Laakko no 7, Juho Turunen no 8 ja Lauri 
Leiviskä no 9.1009

Järvelle tehtiin nyt uusi katselmus, jossa havaittiin, että noin 48 hehtaa-
rin laajuinen Kuurajärvi, samoin kuin siitä lähtevä Kuuraoja (eli Kuurajoki), 
sijaitsivat kokonaan kruunun maalla. Niiden rannoilla kasvoi saraa, kortetta 
sekä muita vesiruohoja. Rannoilla oli muutamia metsävahtien heinäsuovia. 
Järveä ympäröivät rämeet ja rahkasuot käsittivät yhteensä toistasataa heh-
taaria. Näiltä alueilta ei heinää kerätty eikä sitä uskottu saatavankaan, mutta 
kuivatuksen jälkeen niiden uskottiin kasvavan hyvin metsää. Katselmuk-
sessa huomio kiinnitettiin erityisesti Kuurajärven vesistöön ja sen vaatimiin 
kuivatustöihin:

Kuurajärvi kuuluu Siikajokipiiriin; se laskee noin 150 kilometriä 
merestä pohjoispuolelta Siikajokeen, sen latvaosassa Piippolan 
syvänmaassa, likellä Iidensalmen pitäjän rajaa -- Ilmiojia ei laske 
Kuurajärveen, päävesi näet ainoastaan vaikuttaa saavan veden 
lisäystä niistä laajoista sydänmaista ja sikiää noin 10 kilometrin 
päässä olevalta Maanselältä. Kuuraojan ja Siikajoen kautta siis 
kysymyksessä oleva järvi laskee suoraan valtamereen.

Kuuraoja on varsin vähäpätöinen ja mutkainen puro. Se 
kulkee noin 2 kilometriä kruununmaan läpi. Ensimmäisellä kilo-
metrillä on vähän putousta ja ne perkatut ojanvarret ovat metsä-
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vahtien niityt eli niin kutsutut perkkiöt; -- Ojan varret olivat noin 
0,5 metriä vedenpintaa korkiammat; Kuuraojan vedenkorkeus oli 
2x0,4 metriä, suvantopaikat olivat kyllä väkisten 4–5 metriä leviät, 
mutta syvyys ei isompi. Heti ojan pohjalla oli tavallisesti kivilou-
hinen karipohja; umpikalliota kuitenkaan ei näkynyt missään; ne 
rantamaat, kun ei olleet niityiksi perkatut, peitti kesken kokoinen 
koivumetsä. Ensimmäisen kilometrin lopussa on nimettömässä 
koskessa pääasiallisesti se Kuurajärven kuivatukseen tarvittava 
putous ja 3-4 metriä päälle sitä. Perkkiöt nyt kerrassaan loppu 
ja matalat koivuvesakot peittää ojan varret kahdella kilometrillä 
siksi, kun kruununmaa loppuu ja yksityisten ynnä hakijan Leivis-
kän niityt alkavat. Kuuraoja kulkee koko kahden kilometrin ja yhä 
yksityisten niittymaiden läpi tyynenä eli suvantona. Sitten jatko 
koskia, putouksia ja metsärantoja yhä siihen Siikäjoen yhdistys 
paikkaan. Tuleva vesi ylimeni ne rannat, kun ovat ihan asuttomia.

Tukinlaskua jos vastaisuudessa tulisi kysymykseen, niin 
sitä ei Kuurajärven kuivaus estä. Vesilaitoksia ei ole ojassa; 
veneliikenne ei voi tulla kysymykseen. Kuurajärven veden syvyys 
oli siinä yhden metrin vaiheilla; muta peitti pohjan kyllä melkein 
joka paikassa. Järven yli osassa 1 metrin paksuudelta ja alapääs-
sä aina 2–3 meteriä syvä, vaan kivistä karia alla. Mudan alla 
noin puoli pinta-alaa, toisen puolen perusmaa oli savisekainen

Kuurajärven kuivausta varten vaatii ylös kaivaa se Kuu-
raojan putous 3,205 metriä, kun löytty ensimmäiset kilometrillä 
järvestä. Isommat mutkat ojan kulkussa on tarpeellinen oikaista, 
kun kanavan pituus olisi 1 ½ kilometriä – siis yhteensä 2500 met-
riä kanavaa. Pohjakaltevuudella 1/2000; pohjaleveys 1,2 metri; 
sivukaltevuus kovassa maassa 1:1, pehmiässä maassa 1:2; Kuu-
raojassa on, niin kuin tätä ennen sanottiin, pohja heti niin kivistä 
ja kovaa, ettei saatu rautainen maapora painumaan tarpeellises-
ti syvälle. Kuitenkin, koska umpi kalliota ei ole näkyvissä ojan 
partaalla, niin sitä luultavasti myös ei ole kanavan kaivosrajan 
sisäpuolella ollenkaan. 

Katselmuksen käsittelyn jälkeen Vilho Leiviskä pyysi metsänhoitajal-
ta lupaa kuivattamiseen.  Metsänhoitohallitus päätti kannattaa hakemusta, 
koska ”Kuurajärven kuiville laskeminen ei loukkaa valtion eikä yksityisten 
laillista oikeutta ja etua, sekä hakija Wilhelm Leiviskä on pyytänyt saada 
omalla kustannuksellaan suorittaa kysymyksenalaisen työn.” Kuivatuksella 
asetettiin kuitenkin monia ehtoja: 

1. kuivatus aloitetaan välittömästi ja saatetaan loppuun viiden-
toista vuoden aikana; 2. kuivatustyö tehdään piiri-insinööri F. 
Smedbergin ehdotuksen mukaisesti; 3. nykyisen Kuurajärven ve-
siraja tulee merkitä; 4. vesijättömaat on pidettävä aidattuina ja 
aidat aina kunnossa pidettävä; 5. hakijalla ei ole oikeutta viljel-
lä mitään muuta osaa kruununmaasta, kuin kuivatuksen kautta 
saatu ja vesijättömaita; 6. mitään asutusta ei saa vesijättömaille 
tapahtua, jollei erityistä lupaa siihen hankita; 7. hakijalla ja niil-
lä yritykseen asiallisilla, jotka hän asianomaisella luvalla voisi 
siihen ottaa -- on oikeus viidenkymmenen vuoden kuluessa -- ve-
rovapaana nauttia hyväkseen järven vesijättömaista saatava tulo, 
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vaan että kruunulla sanotun vapausajan jälkeen on vapaa val-
ta määrätä mainituista vesijättömaista ynnä niihin perustetuista 
kanavista ja ojista; 8. kaikki rakennelmat jäävät mainitun ajan 
jälkeen kruunulle.

Metsänhoitohallituksen puoltavan päätöksen jälkeen asia eteni virka-
teitä pitkin ja päätyi lopulta senaatin käsittelyyn. Se antoi asiasta puoltavan 
päätöksensä heinäkuussa 1892 ja kuivatustyöt pääsivät lopulta alkamaan. 
Työ oli huomattava taloudellinen ponnistus Leiviskän talolle, sillä laadi-
tun kustannusarvion mukaan kuivatus maksaisi kaikkiaan 14 300 markkaa. 
Suoraan nykyrahaksi muutettuna summa olisi vain 64 500 euroa, mutta 
omana aikanaan se vastasi noin 2500 miestyötunnin palkkaa tai 3340 voiki-
lon arvoa.1010 Ilmeisesti saadun rehun määrä arvioitiin niin huomattavaksi, 
että työ kannatti tehdä. 

Niittyelämää

Ulkoniityille lähdettiin heinäntekoon yleensä juhannuksen aikoihin ja työtä 
saattoi riittää niin myöhäiseen syksyyn saakka, että maassa oli jo kuuraa aa-
muisin. Muutamissa taloissa oltiin niityillä jopa yli kymmenen viikkoa yhtä 
soittoa. Kotona käytiin vain pyhänseutuna, jolloin täydennettiin ruokava-
rastoja ja saunottiin.1011 Pientilalliset eivät saaneet useinkaan omia heiniään 
tehtyä parhaaseen heinäntekoaikaan, koska heidän aikansa kului isoissa ta-
loissa kasakkana ollessa. ”Voe voe, nehän kesäkauvet jyrrysi nevolla. Kaik-
ki suurimmat talot eli talon väki. Mökin ukkoja keräsivät kymmeniä aena ja 
veivät syvämmaalle sitte”, muisteli Arvi Huovinen (s. 1907).1012

Koska niityt sijaitsivat usein kaukana, oli niiden läheisyyteen raken-
nettu kämppiä yöpymistä varten. Toisinaan paikalla oli vain laavuntapai-
nen, jonka eteen tehtiin tuli. Varsinaiset niittypirtit olivat pieniä, yleensä 
vain pari metriä kanttiinsa olleita hirsirakennuksia. Niiden nurkassa oli 
luonnonkivistä kasattu kiuas, jonka lämmössä kuivattiin kastuneita saap-
paita ja muita vaatteita. Makuualustana pirtissä oli puusta tehty lava, jolle 
laitettiin pehmikkeeksi heiniä ja pään aluseksi lehtikerppu. Pirttien katot 
olivat tuohesta ja niiden ovet olivat matalia, ettei lämpö pääsisi karkaamaan. 
Monet kämpät olivat yhteiskäytössä eri talojen kesken, jos niillä oli niittyjä 
samalla suunnalla.1013 

Niityillä työpäivät olivat pitkiä. Töihin noustiin yhtä aikaa auringon 
kanssa ja työt lopetettiin vasta sen laskiessa. Työpäivät olivat yleensä 
15–16-tuntisia. Ennen iltakahdeksaa ei lopetettu koskaan, joskus hyvällä 
ilmalla voitiin töitä tehdä pidempäänkin.  Näin Arvi Huovinen muisteli työ-
päivää niityllä: 

Aoringon kanssa nousttiin kilipaa ylös. Ei sitä sen pitemmästi 
tehty. Aoringon nousun ja laskun väli. Olihan se viis kuustoista 
tunttii se päevä. Sillon ei lähetty nelijältä töestä eikä seihtemältä 
töehin aamulla. Sitä oltiin jo pari tuntia niitelty ennen ku kello oli 
seihtemän. Se oli siitä viijestä kahekseen. Ei ennen kaheksaa kyllä 
millonkaa lähetty illalla. Semmonen oli se päevä.1014

Koistilan talon heinänteosta kerrotaan omanlaistaan tarinaa. Talon väki 
aloitti heinäteon hyvin aikaisin, yleensä jo Juhannuksen aikoihin. Työpäivät 
olivat pitkiä ja alkoivat aikaisin. Kerran Koistisella kasakkana ollut Mat-
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ti Keränen tuli heinäpellolle paljon myöhemmin kuin Koistilan oma väki. 
Kun häntä tästä moitittiin, oli hän uhittelevaan sävyyn sanonut: ”Katotaam-
pa ensi kerralla”. Kun Koistiselle sanottiin tästä uhkauksesta, murahti tämä: 
”Saapa nähä, ehtiikö”. Keräs-Matti yrittikin seuraavana päivänä ehtiä en-
simmäisenä töihin ja tuli niitylle jo yhden aikaan yöllä. Mutta sielläpä olikin 
Koistilan väki jo täydessä työssä! Ei ehtinyt Matti työn alkuun silläkään 
kertaa.1015

Tavallisesti työpäivä jaettiin niityllä kolmeen rupeamaan, joiden vä-
lissä oli eine ja puolinen. Ruokailun jälkeen pidettiin aina tunnin mittainen 
ruokalepo. Ruoka tehtiin pirtin edustalla tai jollakin muulla nuotiopaikalla. 
Heti aamulla heräämisen jälkeen syötiin pientä einettä: leipää ja silakoita, 
joskus mukana oli myös roppavoita. Kahdeksan maissa syötiin varsinainen 
eine, joka oli usein ohrapuuroa. Siitä tuli makeaa, kun se keitettiin nuotiol-
la pyöreäpohjaisessa, isossa padassa. Sanotaan, että niin hyvää puuroa ei 
nykyään kattiloissa saakaan. Pata roikkui keitinjalaksen, selkäpuun ja kei-
tinselän avulla nuotion päällä. Ensin pataan laitettiin vesi ja kun se alkoi 
kiehua, lisättiin sekaan ohrajauhoja. Puuroa kiehutettiin pitkään. Sitten se 
otettiin pois tulelta ja hämmennettiin ja ”piiskattiin hierimellä”, joka oli pe-
täjän latvasta tehty, viisioksainen puu. ”Tulella puuro keitetään vaan maalla 
se maustetaan”, sanottiin. Puuro syötiin joko paljaaltaan tai maustettiin voi-
silmällä. Kolmen aikoihn syötiin puoliseksi kuivaa ruokaa, yleensä silakoi-
ta. Iltasella syötiin yleensä lihakeittoa, joka keitettiin palvatusta lihasta ja 
herneestä ja suurustettiin ohrajauholla. Keitinvesi saatiin jostakin lähistön 
ojasta tai kivenkolosta, josta se siivilöitiin astiaan. Ruokajuomana oli jo-
kaisella aterialla piimä, jota tuotiin kotoa piimäleileissä. Piimää sotkettiin 
veden sekaan, jolloin saatiin sinukkaa. Näin tehtiin, koska koko niittyväelle 
ei olisi mitenkään saatu riittävästi täyspiimää. Istumapaikoiksi etsittiin kiviä 
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ja muita kuivia kohtia, joiden päällä syötiin. Pirttiin ei menty päiväsaikaan, 
vaan siellä ainoastaan yövyttiin. Arvi Huovinen muistelee: ”Siellä keitettiin 
ohrapuuro aamulla ja siihen pantiin muka voeta silimäksi. Voeta ei annettu 
leivän kansa. Minä ku en sitte siitä puurosta välittäny, nii minä söin silah-
kaa, piimäsintua ja leipää. Illalla oli sitte kyllä hyvä palavilihakeitto, her-
nesoppa.”1016

Niityillä työpäivä koostui heinän niittämistä ja kokoamisesta. Niittä-
minen oli miesten työtä, kun taas naiset haravoivat heinät kokoon. Heinät 
kaadettiin viikatteella ja koottiin maahan luovoilla. Oikein vetisillä niityillä 
heinät koottiin pikku pyöräkkeiksi eli kirreiksi mättäiden päälle.1017 Luo-
voilta heinät kerättiin kokoon joko yhden miehen kannettavalla takkavitalla 
tai kahden miehen kannettavilla sapilailla. Suo- ja järviniityillä ei yleensä 
ollut latoja vaan heinät koottiin isoihin suoviin ja sauroihin. Kovapohjaisil-
le heinäpelloille eli kedoille tehtiin myös haasioita ja kärrysauroja. Hyvä 
heinäsuovan tehtiin niin, että maahan upotettiin iso seiväs eli pieli. Suovan 
pohjalle laitettiin risuja ristikolle, jotta heinät eivät koskettaisi maata. Tä-
män jälkeen heinät kannettiin takkavitalla suovan luokse ja laitettiin suo-
vanpielen ympärille. Sitten alettiin ammentaa heiniä pohjan päälle kerros 
kerrallaan. Kun suova kasvoi korkeaksi, nousi mies sen päälle polkemaan. 
Suovaa kierrettiin ja päällysmies huusi ”sissään, sissään!”

Suova tehtiin pielen korkuiseksi, joten sillä saattoi olla korkeutta 
enemmän kuin kahden miehen pituuden verran. Kokoamista varten työmie-
hillä oli jopa kolmen miehen (n. 3,5 m) mittaiset hangonvarret. Varret vaih-
dettiin hankoihin sitä mukaa kun suova kasvoi. Valmiin suovan keskellä 
täytyi olla heiniä enemmän ja tiiviimmästi kuin laidoilla. Kun suova tehtiin 
näin hyväksi ja tiiviiksi, vesi ei päässyt sen sisälle vaan kasteli ainoastaan 
pintaa. Lopuksi suova vielä tampattiin kovaksi. Suovan päälle laitettiin koi-
vun tai pajun vesoista tehtyjä tuulikkaita, jotka pitivät heiniä paikoillaan ja 
painoivat niitä kasaan. Tuulikkaat tehtiin kahdesta päistään yhteen sidotus-
ta puunvesasta. Päällysmies laittoi nämä tuulikasparit kiinni pieleen niin, 
että toinen vesa tuli toiselta puolelta. Tuulikkaiden lisäksi suovaan laitettiin 
vähintään neljä isoa tukipuuta ja lisäksi muutamia pienempiä. Jos suovas-
ta tehtiin liian löysä, jäi siihen hautoja, joiden kautta vesi painui sisään ja 
mädätti koko suovan. Muutamilla isännillä pääsi tällaisia tulemaan, koska 
he tekivät heinät liian kiireellä. Talven tultua ja maiden jäädyttyä heinät 
vedettiin hevosilla suovista kotiin.1018

Niittyjen työvälineistä muistellaan seuraavaa. Viikatteen varret tehtiin 
yleensä kuusesta, koska siitä tuli kuivuessaan kevyt. Tavastkengällä viikat-
teet olivat malliltaan suoravartisia eli oksavartisia, mutta muutamat käytti-
vät myös kakkulivartisia eli väärävarsiviikatteita. Jälkimmäisessä oli var-
reltaa köykerö, eikä siinä ollut samanlaista kädensijaa kuin oksavartisessa. 
Monien mielestä sillä oli hitaampi niittää. Tämä malli oli ilmeisesti levinnyt 
Savosta päin, sillä Etelä-Suomessa se oli vallitseva viikatemalli. Viikatteen 
terässä oli suu- ja hamarapuoli. Terän kiinnityskohta oli nimeltään kynsi. 
Varressa terä oli kiinni rottingilla, mutta vanhaan aikaan ja sota-ajan pula-
vuosina se kiinnitettiin pajupunoksella. Terän kiinnityskulmalla oli merki-
tystä niiton kannalta. Jos viikate oli suorassa, se oli suuteva. Suutevalla vii-
katteella niitti hyvin nevoilla, joissa heinää oli harvassa. Kedoilla sellaisella 
ei jaksanut niittää, koska se haukkasi kerralla liian paljon heinää. Kedoilla 
viikate olikin ”kärki kottin päin” eli koukussa, jolloin se leikkasi vähemmän 
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kerralla. Käytettäessä viikatetta täytyi terottaa eli liipata liippakivellä vähän 
väliä: ”Kun oli väki niityllä, se aina vähän päästä se kalakutus kuulu, kun 
niitä (viikatteita) piti liipata”, kertoi Janne Knuutinen (s. 1894). Liippakiviä 
tuotiin vuosisadan alussa Kuusamosta. Liippaamisen takia viikatteet kului-
vat, joten niitä piti kallita joka kevät ennen heinätöiden alkamista. Kallitta-
essa viikatteen terä kylmätaottiin uudelleen ohueksi ja teräväksi. Kallitse-
misen jälkeen tärkeä työvaihe oli karkaisu, jossa terä ensin kuumennettiin 
hehkuvaksi ja sitten jäähdytettiin nopeasti kylmässä vedessä. Karkaisu oli 
tarkkaa työtä ja toisinaan viikatteita karkaistiin liikaa, jolloin karkaisua 
jouduttiin peruuttamaan nuotiolla. Oikean karkaisumäärän pystyivät jotkut 
kokeneet sepät sanomaan terän värin perusteella. Jos teränsuu oli kuparin-
värinen, se oli hyvä. Musta tai harmaa terä sen sijaan lohkesi helposti.1019 

Muista niityillä käytetyistä työvälineistä haravat tehtiin kokonaan 
puusta. Sen varsi oli yleensä haavasta, lapa koivusta ja piikit pihlajasta. 
Hangot olivat 1900-luvulla yleensä jo tehdastekoisia, mutta joillakin oli 
vielä jäljellä sepän tekemiä, suorapiikkisiä hankoja. Hangonpiikeissä oli 
putkimainen kiinnityspää, joka lyötiin kiinni varteen ilman nauloja.1020

Heinäpellot ja niittokoneet

Suurimpia maatalouden mullistuksia 1900-luvulla oli rehun peltoviljelyn 
yleistyminen.  Tämä oli suuri muutos, sillä perinteisesti arvokkaat pellot 
oli pyhitetty yksinomaan ihmisen ravinnolle. Perinteisen maatalouden aika-
na laitumet ja heinäniityt olivat sijainneet kaukana taloista. Karjatalouden 
kehittäminen kuitenkin edellytti rehun saatavuuden parantamista ja uudet 
koneet tekivät heinänviljelystä mahdollista. Ensimmäisiä heinäpeltoja oli 
otettu käyttöön jo 1800-luvun alussa, mutta toden teolla ne alkoivat lisään-
tyä vuosisadan puolivälissä. Ensimmäinen viljelty heinälajike oli nurmi-
puntarpää eli alopekuurus, mutta melko pian sen tilalle tulivat timotei ja 
puna-apila. Ennakkoluulot ja vastustus heinän viljelyä kohtaan oli aluksi 
suurta, koska sen pelättiin pilaavan esi-isien vuosisatojen aikana raivaamat 
pellot. Onnistuneiden esimerkkien myötä heinänviljelyn suosio kuitenkin 
vääjäämättä kasvoi. Jo 1900-luvun alussa kehitys oli edennyt niin pitkäl-
le, että Etelä-Suomessa luonnonniittyheinän merkitys oli hyvin vähäinen. 
Sen sijaan Oulun läänissä luonnonniittyjen runsaus ja hyvä laatu hidastivat 
viljelyn leviämistä. Pohjois- ja Itä-Suomessa niittyjen hyödyntäminen jat-
kui monin paikoin vielä toisen maailmansodan jälkeenkin. Sitä mukaa kun 
heinäpellot ja kylvöheinä yleistyivät, otettiin käyttöön niittokoneet. Ensim-
mäiset niistä oli kehitetty jo 1830-luvulla, mutta Suomeen niitä hankittiin 
vasta 1870-luvulla. Koneet osoittautuivat työssään todella tehokkaiksi, sil-
lä yhden koneen laskettiin vastaavan kuuden miehen työpanosta. Etelä- ja 
Länsi-Suomessa niittokoneiden suuri ostobuumi koettiin jo 1890-luvulla, 
mutta Pohjois-Pohjanmaalle ne levisivät hitaasti. Vielä 1910-luvullakin ne 
olivat melko harvinaisia.1021

Kehitys kohti heinäpeltoja ehti ottaa Tavastkengällä vasta ensiaskelei-
taan ennen ensimmäistä maailmansotaa. Vielä 1800-luvun lopulla heinäpel-
toja tai niittokoneita ei tiettävästi ollut.1022 Heinän peltoviljelyä kokeiltiin 
muutamissa isommissa ja edistyneimmissä taloissa 1900-luvun ensimmäi-
sinä vuosina. Näihin aikoihn kylälle hankittiin ensimmäinen niittokone, 



Muutosten aika (1860‒1916)    291

mikä oli omanlaisensa tapaus. Tavastkengän Leiviskä oli tullut kuuluisan 
Aappo Kyrön sivutilaksi vuonna 1907. Kyrön pääpaikka oli Hyvölänrannan 
Alatalossa, jossa hänellä oli tuolloin isäntärenkinä Aate Karjalainen, taita-
va puuseppä ja muutenkin ehtivä ja ahkera työmies. Eräänä heinäkuisena 
sunnuntai-iltana Kyrö laittoi Aaten viemään heinäntekoa varten haravat, 
viikatteet, padat, puurojauhot ja muut tavarat edeltä Leiviskään. Muu heinä-
väki tulisi aamulla jalkaisin perässä. Aate teki työtä käskettyä ja lähti tarvik-
keiden kanssa hevoskärryillä Leiviskään. Perille saavuttuaan hän kuuli, että 
naapuritaloon Heiskalaan oli ostettu niittokone. Kone oli ensimmäinen tällä 
seudulla, eikä sellaista ollut vielä Kyrölläkään. Koska Aate oli ”äkkiottonen 
mies”, otti hän hevosen ja meni Heiskalaan kysymään konetta lainaan. Hän 
saikin sen mukaansa ja ehti yön aikana niittää koko Leiviskän Myllypellon. 
Kun Kyrö tuli aamulla ratsulla Leiviskään, oli hänellä ihmettelemistä, kun 
heinä oli jo nurin, vaikka niittoväki oli vasta matkalla. Aate oli kertonut 
hänelle: ”Perkuti, minä hain Heiskalasta niittokonneen laenaan ja niitin tuon 
kokonaan.” Tämän jälkeen Kyrö meni konttaamaan pellolle ja tutki, oli-
ko niittokone tehnyt tarpeeksi tarkkaa jälkeä. Kun hän näki jäljen hyväksi, 
päätti hän saman tien mennä ostamaan koneen Heiskalasta itselleen.1023

Vasta heinän peltoviljelyn myötä tulivat käyttöön heinäseipäät. Niitä ei 
ollut käytetty niittyheinän aikana, sillä luonnonheinä oli niin ohutta, että sen 
kuivatus oli onnistunut maassa tai vaikkapa haasioiden päällä. Kylvöheinä 
oli sen sijaan niin paksua, ettei se kuivanut vanhoilla menetelmillä. Ensim-
mäiset heinäseipäät oli otettu käyttöön jo 1800-luvun lopulla, mutta koko 
maassa ne tulivat yleisiksi vasta 1920- ja 1930-luvulla.1024 Tavastkengällä 
seivästä ei tunnettu vielä 1900-luvun alussa. Esimerkiksi vuonna 1894 syn-
tynyt Janne Knuutinen on muistellut, ettei heinäseivästä vielä hänen nuo-
ruudessaan tunnettu. Sen sijaan Savon puolella Vieremän Nissilän kylässä 
niitä käytettiin aiemmin, koska noihin aikoihin siellä kerrottiin hevonen 
hypänneen seipääseen ja puhkaisseen mahansa. Luultavasti heinäseipään 
käyttö levisi tänne juuri Savosta päin, ehkä sieltä tulleiden uusien asukkai-
den mukana.1025

Metsät arvoon arvaamattomaan

Tervakaupasta tukkikauppaan

Metsät ovat viimeistään 1600-luvulta lähtien olleet Pohjois-Suomessa tär-
keä toimeentulon lähde. Jokaisella tilalla oli oma metsäpalsta, josta saa-
tiin puuta rakentamiseen ja lämmitykseen. Suurelta osin metsien käyttö oli 
1800-luvun Suomessa vain pientä kotitarvekäyttöä ja vain harvalla oli puuta 
myydä asti. Päinvastoin useimmilla tiloilla oli puusta pulaa, sillä pelkäs-
tään aitojen tekemiseen sitä kului valtavasti.  Pohjois-Suomessa oli omien 
metsien lisäksi käytetty kruununmetsiä ennen kaikkea tervan raaka-aineena. 
Vasta 1800-luvun lopulta lähtien metsäteollisuuden kasvu loi perustan uu-
denlaisella metsien käytölle. Tervatalous väistyi ja tukkitalous tuli sen tilal-
le. Tämän murroskauden vaikutukset ulottuivat kaikkialle yhteiskuntaan.1026

Tervatalouden aikaa oli kestänyt Suomen metsissä 1600-luvulta läh-
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tien, mutta 1800-luvun alussa se oli alkanut moni paikoin taantua hyvien 
metsien hupenemisen vuoksi. Harvaan asutun Oulun läänin alue muodostui 
1800-luvulla Suomen tärkeimmäksi tervantuotantoalueeksi, mutta vuosisa-
dan loppua kohti muutoksen tuulet alkoivat tuntua täälläkin, kun metsän 
muunlainen käyttö voitti alaa. Puutavaraa oli kyllä myyty Siikajokilaakson 
latvaseuduilta jo 1700-luvulta lähtien, jolloin erityisesti suuria mastopui-
ta vietiin Tavastkengältä Oulun ja Raahen laivanvarustajille. Muistitiedon 
mukaan ”laivankotipuita” on otettu paljon Perukalla Heinänevan laidassa 
sijaitsevalta Kiimakaarrolta. Suuressa määrin tukkikauppa alkoi Siikajoki-
laaksossa vuonna 1846, jolloin Paavolaan perustettiin Bruukinkosken saha. 
Sen vuosikiintiö oli aluksi 3000 tukkia. Vuonna 1857 määrä nousi 5000 
tukkiin.1027

Aina 1800-luvun puoliväliin asti sahateollisuus osti puunsa pääasiassa 
yksityisiltä metsänomistajilta, mutta valtion metsähallinnon perustamisen 
(1859) jälkeen valtiosta tuli ylivoimaisesti suurin metsän myyjä Suomessa. 
Metsähallitus oli myös Tavastkengän seudun suurin metsänomistaja. Se ei 
yleensä järjestänyt täällä omia hakkuitaan vaan myi puut kannolta yhtiöille. 
Metsähallituksen puut myytiin 1800-luvun lopulla aina huutokaupalla, josta 
ilmoitettiin sanomalehdissä ja kirkoissa. Ilmoituksessa tuli kertoa myytävi-
en puiden määrä ja laatu. Niille määriteltiin myös vähimmäishinta, mutta 
tämä hinta kerrottiin julkisesti vasta huutokaupan jälkeen. Jos myyntihin-
ta jäi tavoitteesta, jätettiin metsä myymättä.1028 Huutokauppojen tuloksista 
kerrottiin usein lehdissä, kuten tässä vuonna 1905 pidetyssä tukkihuutokau-
pasta:

Tukkihuutokaupasta, joka maanantaina 14 p:nä pidettiin Oulussa 
Raatin rawintolassa, tehtiin kruununmetsien tukeista seuraawat 
korkeimmat tarjoukset: Oulujärven tarkastuspiiristä, Siikajoen 
hoitoalueelta, Tavastkengän kruununmaalta: Wiisseinäsen ja 
Kalliokosken kankailta, Riihiaholta, Kiwiojan warrelta, Kiwine-
walta, Itämäen ja Tausnewan seudulta ja Siikajoen warrelta 3656 
puusta toiminimi G. & C. Bergbom 3:65 puulta; Tawastkengän 
kruununmaalta: Rytimäen laidasta ja korvesta ynnä Tauskan-
kaalta 5030 puusta toiminimi G. & C. Bergbom 3:50 puulta;-- Ta-
wastkengän kruununmaalta: Sorsankankaalta 2700 puusta toim. 
G. & C. Bergbom 2:50 puulta.1029

Koska metsäyhtiöt ostivat suurimman osan Siikajokilaakson tukeista 
Tavastkengän valtionmetsistä, eivät jokilaakson yksityiset metsänomis-
tajat vielä puun myynnillä rikastuneet. Sen sijaan mökkiläisille ja muulle 
maaseudun työväestölle tarjoutui runsaasti uusia työmahdollisuuksia, sillä 
yhtiöt palkkasivat paikallista työvoimaa hakkuita ja uittoja varten. Suurten 
savottojen ja uittojen aikakausi alkoi.1030 Kaivattuja metsätöitä saatiin Ta-
vastkengän seudulle pian nälkävuosien jälkeen, kuten Uudessa Suometta-
ressa kirjoitettiin vuonna 1873:

Mutta nyt toki täälläkin syrjä-maailmassa on niille, joille sopii, 
wähäinen rahan-ansio, sillä armollinen metsähallitus on tuhan-
sittain tukkeja myynyt Tawastkengän kruununmetsistä eräälle 
sahanomistajalle, joita nyt paraaltaan wedätetään ja hakkaute-
taan, ja kuuluu sitä työtä piisaawan koko talwen ajaksi, joista 
kyllä on rahan-tuloa niille, jotka ahkeraan tahtowat wedättää ja 
hakata.1031
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Paavolan Bruukinkosken sahan toiminta lähti todenteolla kehittymään, 
kun sen omistajiksi tulivat oululaiset kauppiaat- ja sahateollisuusmiehet Jo-
han G. ja Carl E. Bergbom vuonna 1857. Kehittämistä auttoi sahateolli-
suutta kahlinneiden määräysten poistaminen vuonna 1861, minkä jälkeen 
sahan vuotuiset sahausmäärät nousivat kaksinkertaisiksi. Määrät liikkuivat 
hieman alle 10 000 tukissa vuosittain. Seuraava merkittävä muutos tapah-
tui vuonna 1889, jolloin Bruukinkosken sahalle valittiin uusi sahanhoitaja, 
joka oli perehtynyt uusimpaan sahausteknologiaan Ruotsissa. Samaan ai-
kaan sahalla tehtiin myös linjamuutos, jonka mukaan puita ostettaisiin en-
tistä enemmän yksityisten metsistä.  Pian sahanhoitaja Stenberg jo vieraili 
Tavastkengälläkin ja tutustui täällä ainakin Nygårdin metsiin.1032

Pääasiallinen puukaupan muoto oli 1900-luvun alkuun saakka saha-
tukkien- ja halkojen osalta leveranssi- eli hankintakauppa. Siinä myyjä 
huolehti itse puut joko tuotantolaitokseen saakka tai vähintään uittoreitin 
varteen, josta ostaja järjesti niille yhteisuiton. Kaupanteon ongelma oli, että 
ostaja saattoi hylätä suuren osan puista sopimusehtoihin vedoten mutta pitää 
kaikki puut kuitenkin itsellään. Tavaran palauttaminen myyjälle olisi tietysti 
tullut suunnattoman kalliiksi. Puiden raakkaamisen vuoksi metsänomistaji-
en myyntivoitot jäivät yleensä pieniksi, vaikka myyty puumäärä olisi ollut 
kuinka iso tahansa. Hankintakaupan ohella 1800-luvun lopulla yleistyi loh-
kokauppa tai metsänvuokraus. Niissä myyjä antoi jonkin tietyn metsäalan 
hakattavaksi korvausta vastaan. Yhtiöt pyrkivät saamaan mahdollisimman 
pitkiä hakkuusopimuksia, jolloin samaa aluetta voitiin hyödyntää useaan 
kertaan. Tämä uusi metsäkaupan muoto toi Suomen metsiin suuret hakkuu- 

Tavastkengän miehiä 

uitossa 1900-luvun 

alkupuolella. Terttu 

Lyytikäisen kokoelmat.
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ja uittotyömaat. Aluksi yhtiöt olivat kiinnostuneita lähinnä sahatavaraksi 
kelpaavasta järeästä havutukista, mutta 1890-luvulla alkoivat pienemmät-
kin puut kelvata paperitehtaiden massapuuksi. Alkuvuosina maksu annettiin 
lohkokaupoista kertakorvauksena, mutta myöhemmin kilpailun lisääntyes-
sä ja talonpoikien viisastuessa maksu vaadittiin kantoluvun mukaan.1033 

Varhaiset metsähakkuut olivat hyvin tuhlailevia. Latvatukkia ei otettu 
suuristakaan puista, vaan latvaosat jätettiin metsiin lahoamaan tai myytiin 
kalliiseen hintaa kyläläisille. Tavoitelluin tukkimitta oli 7 ½ metriä ja suu-
rin osan ostettujen tukkien kappalemääristä ja kuutiosisällöstä koostui juuri 
tämän kokoisista tukeista. Latvaläpimitaltaan ostetut tukit olivat enimmäk-
seen 26 ja 28 senttisiä.1034

Useimmille talonpojille metsänmyynti oli vielä 1800-luvun lopulla 
outoa, eivätkä he ymmärtäneet metsiensä arvoa. Monet luovuttivat metsien-
sä hakkuuoikeudet yhtiöille vain nimellistä korvausta vastaan. Siikajoki-
laaksossa yhtiöt suosivat pitkäaikaisia, 5–10 vuoden mittaisia hakkuusopi-
muksia, jotka olivat niiden kannalta hyvin edullisia. Ne tehtiin tyypillisesti 
”ilman mitään lukua tai mittaamista kertakaikkisella kauppasummalla”. 
Maksetut korvaukset jäivät korkeintaan muutamaan tuhanteen markkaan. 
Kun lohkokauppa vaikeutui, alkoivat yhtiöt ostaa itselleen maapohjia ja 
kokonaisia maatiloja. Bruukinkosken sahan ostoasiamiehenä kierteli joki-
laaksossa 1880- ja 1890-luvulla Heikki Ollila, joka teki yhtiön nimissä luul-
tavasti satoja metsäkauppoja. Niissä ostajat hyötyivät ja myyjät joutuivat 
pahasti huijatuiksi. Yhtiöiden keinottelun vuoksi metsänomistajat alkoivat 
muodostaa myyntirenkaita eli yhteismyyntiyhtymiä. Siikajokilaakson lat-
vakuntiin ensimmäinen yhtymä perustettiin vuonna 1898.1035

Kiivaimmillaan metsänostot olivat Siikajokilaaksossa 1900-luvun 
alusta ensimmäiseen maailmansotaan ulottuvalla ajalla. Tuolloin jokilaak-
soon rantautui useita kilpailevia metsäyhtiöitä, jotka ostivat metsiä, torppia 
ja kokonaisia taloja. Tavastkengältä saha- ja puutavarayhtiö T. & J. Salve-
sen hankki vuonna 1907 omistukseensa Ahon eli Keskitalon tilan Juutisista. 
Myönteisenä seurauksena metsänostoista oli, että töitä riitti metsätyömailla 
lähes kaikille. Kilpailun vuoksi puutavaran hinnat nousivat kohisten. Koska 
metsänomistajat alkoivat jo olla paremmin tietoisia metsiensä arvosta, alkoi 
niiden myynnillä todella rikastua. Tavastkengällä tehdyistä metsäkaupoista 
ei ole kattavia tietoja, mutta muutamia esimerkkejä voidaan ottaa. Vuonna 
1903 leski Anna Loviisa Laukka myi yhdessä poikansa Juho Laukan kanssa 
puita Koistilan kotisaralta Raahen puutavarayhtiölle. Kauppahinta oli 9500 
markkaa, mikä vastasi reilun 9000 voikilon hintaa tai lähes 30 000 työtun-
tia silloisen keskimääräisen tuntiansion mukaan.  Kummallakin mittarilla 
mitattuna puhutaan huomattavasti rahasummasta. Saralta myytiin kahden 
vuoden aikana hakattavaksi ”kaikki ne petäjä- ja kuusipuut, jotka 17 jalan 
korkeudelta maasta kuoren päältä mitaten joltakin puolen owat 7 tuumaa 
paksuja tahi paksumpia”.1036

Tavastkenkä ja koko Pyhännän kunta tulivat 1900-luvun alussa tun-
netuksi suurista metsävaroistaan. Joka vuosi kauempaa tulleet jätkät pohti-
vat: ”Eikö sieltä mehtä millonkaan lopu, kun joka kevät joen täydeltä pois 
uitetaan?!” On kuitenkin vaikea sanoa, kuinka paljon paikalliset lopulta 
hyötyivät kylän metsävaroista. Vanhemmassa historiantutkimuksessa met-
sän myynnille on annettu hyvin suuri merkitys maatalouden uudistusten 
rahoittajana. Aikalaislähteiden mukaan metsätulot käytettiin lähinnä perin-
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tölunastuksiin ja velan maksuun. Savotat ja uitot tarjosivat toki töitä väes-
tölle, mutta metsän myynnillä ei kovin moni rikastunut. Saaduilla tuloilla 
voitiin helpottaa tilapäisesti taloudellista tilannetta, mutta pitkäjänteiselle 
kehittämiselle suurempi merkitys oli nykytutkimuksen mukaan säännölli-
sillä meijerituloilla. Silti metsien tuomaa työtä ja toimeentuloa arvostettiin, 
vaikka toisaalta pelättiin metsäteollisuuteen liittyviä suhdannevaihteluita. 
Veikko Nissisen (s. 1924) kuuleman hokeman mukaan ”naiset ovat aina 
pelänneet maaliman loppua ja miehet metän loppua mutta kumpaakaan ei 
oo tullu!”1037

Palokankaan palo

Oman erikoisen lisänsä 1800-luvun lopun metsätalouden nousuun ja sen 
vaikutuksiin tavastkenkästen elämään tuo tarina suuresta Palokankaan pa-
losta. Kylän itäpuolella kulkeva Palokankaan harju on palanut vuosisatojen 
aikana useita kertoja. Se tunnettiin nykyisellä nimellään jo vuoden 1780 
isojakokartassa. Harjulla on useita pienempiä palopaikkoja, kuten Palolan 
talon takana sijaitsevat Isopalo ja Pikkupalo.1038 Erityisen suuri ja monissa 
tarinoissa toistuva metsäpalo Palokankaalla oli 1800-luvun lopulla.

Kerrotaan, että Katajamäen silloinen isäntä kadehti naapurinsa Kan-
kaan isännän hyviä metsiä. Kateus kyti vuosikauden, mutta ilmiriita met-
sistä syttyi vasta sen jälkeen, kun Kankaan isäntä rakensi maittensa rajalle 
uuden raja-aidan. Suutuspäissään Katajamäkinen vihjasi rengilleen Eeko-
lille, että olisi hyvä, jos Kankaan metsät palaisivat. Painottaakseen sano-
maansa, antoi hän rengille käteen laatikollisen tulitikkuja. Eekoli teki työtä 
käskettyä. Hän lähti juoksemaan pitkin Palokankaalla kulkevaa Kangastietä 
ja heitteli sytyttämiään tikkuja molemmille puolilleen metsään. Hän pysäh-
tyi vasta Arolan eli Palokankaan metsänvartijantalon kaivolla, jonka päällä 
istuessaan hän tokaisi talonväelle: ”On kaet sitä nyt aenaki tulta tuolla!” Ee-
kolin viskomista tikuista syttyi raivoisa tulipalo, jossa paloi monien talojen 
metsää ja melkein koko kyläkin. Palon jälkiä, isoja tervaskantoja ja suurien 
petäjien maatuneita haamuja näkyy kankaalla vielä nykyäänkin. Kertoman 
mukaan kiistan sytyttänyt raja-aita kuitenkin säästyi, koska se oli tehty niin 
tuoreesta puusta.1039

Metsänvartijat

Metsien kaikkinainen hyödyntäminen oli vaikeutunut suuresti isonjaon 
myötä, kun entinen kyliä ympäröinyt ja rajoituksetta käytetty liikamaa oli 
siirtynyt kruunun omistukseen. Aiemmin valtion mailta oli otettu puita 
mielin määrin niin omaan kuin yhteiseenkin käyttöön. Esimerkiksi kruu-
nunmaalla sijaitsevasta Kinkerisaaressa kerrotaan joskus pidetyn ”hirsi-
kinkerit”, jolloin sieltä otettiin hirsiä talkoilla johonkin kyläläisten yhtei-
seen rakennushankkeeseen. Valtio alkoi 1800-luvun loppua kohti tultaessa 
huolehtia yhä tarkemmin metsistään, joita erityisesti tervanpolton nähtiin 
uhkaavan. Vuoden 1860 jälkeen kruununmetsää ei saanut ilman erillistä 
lupaa ja katselmusta käyttää tervan valmistuksessa. Valtion suunnatonta 
metsäomaisuutta valvomaan perustettiin metsänhoitopiirejä, joihin pal-
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kattiin metsänhoitajia ja -vartijoita valvomaan metsien käyttöä. Siikajoen 
metsänhoitopiiri perustettiin vuonna 1860 ja aluetta valvomaan palkattiin 
metsänhoitoja, -tarkastaja sekä 12 metsänvartijaa.1040 Koska suuri osa Sii-
kajokilaakson kruununmetsistä sijaitsi Tavastkengällä, perustettiin tänne 
kolme metsänvartijan paikkaa.

Tavastkengän metsänvartijantilat ja metsänvartijat vuosina 1864–19201041

Tila Metsänvartija Vuodet

Arola eli Palokangas Antti Jaara 1865–71

Matti Marjomaa 1872–75

Mooses Sivonen 1874–75

Kusto Viio 1876–85

Pekka Makkonen 1886–1916

Haarala Heikki Moisala 1865–70

Matti Kivikangas 1872–74

Aatami Leinonen 1875–1901

Eevertti Leinonen 1902–1905

Aatami Aataminp.Leinonen 1906–1910

Itämäki Pekka Törmälä 1864–68

Matti Paakki 1873–1901

Vihtori Laakko 1902–11

Antti Laakko 1912

Iikka Väyrynen 1913–17

Frans Pellikka 1918–

Tavastkengän ensimmäinen metsänvartija Pekka Törmälä palkattiin 
vuonna 1864. Hänen sijoituspaikakseen tuli kaukainen Itämäen kruunun-
torppa kylän kaakkoisosassa. Itämäessä ei ollut vanhempaa asumusta, vaan 
ensimmäinen torppa perustettiin sinne vasta metsänvartijaa varten. Seuraa-
vana vuonna metsänvartijoita palkattiin kaksi lisää. Toimeen valitut Antti 
Jaara ja Heikki Moisala olivat entisiä kruununtorppareita, jotka asuivat jo 
valmiiksi kruununmaiden keskellä. Arolan eli Palokankaan kruununtorppa 
sijaitsi kylän pohjoisosassa Metsäperällä ja Haarala kylän eteläosassa Peru-
kalla. Niiden läheisyyteen oli muutama vuosikymmen aikaisemmin perus-
tettu paljon uusia kruununtiloja, joiden metsänkäyttöä vartijoiden tuli myös 
valvoa. Vuosien kuluessa vartijoiden määrää vähennettiin. Ensimmäisenä 
metsänvartijan toimi lakkautettiin Haaralasta vuonna 1910 ja seuraavana 
Arolasta vuonna 1916. Kylän ainoaksi metsänvartijantilaksi jäi lopulta Itä-
mäki. 1042

Valtiovallan suunnitelmissa metsänvartijoille oli kaavailtu loistavaa 
tulevaisuutta. Heidän piti olla ”rauhallisia, rehellisiä, hyvin käyttäytyviä 
rahvaan miehiä tai sotilaita”. Heidän piti vannoa vala ja kantaa omaa uni-
vormua, josta kansa tunnistaisi heidät. Käytännöstä tuli hyvin toisenlai-
sen. Univormu kutistui virkamerkiksi ja valatkin jäivät usein vannomatta. 
Yleensä toimiin hakeutui paikallisia mäkitupalaisia ja torppareita, joiden 
mökit sijaitsivat sopivilla paikoilla. Jos valmista torppa ei ollut, se pyrit-
tiin sijoittamaan mahdollisimman keskeiselle paikalle vartiopiirissä. Met-
sänvartioiden palkkaaminen kuului aluemetsänhoitajalle, joka toimi heidän 
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esimiehenään. Avonaisista toimista kuulutettiin kirkoissa ja niihin sai hakea 
vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Valinnan jälkeen tehtiin nimi-
tyskirja metsänhoitajan kanssa. Osa metsänvartijoiden palkasta maksettiin 
rahana ja osa viljana. Lisäksi voitiin antaa erillinen rakennusavustus. Tarve-
puut vartija sai ottaa kruununmetsistä ja usein heillä oli myös myös kalas-
tus- ja metsästysoikeus kruununmaalla.1043

Vartijoiden tehtävänä oli liikkua mahdollisimman paljon vartiopiireis-
sään ja valvoa kruununmetsiä. Heidän tuli ilmoittaa luvattomasta metsän 
haaskauksesta, mutta myös valvoa metsästystä ja tuhota luvattomia pyydyk-
siä. Käytännössä luvattomaan pyyntiin ei kovin tarkoin puututtu, koska se 
olisi kiristänyt jo ennestäänkin huonoja välejä paikalliseen väestöön. Varti-
joita työllistivät etenkin kruununtorppareiden puunkäyttö, kruununmetsien 
lisääntyvä puunmyynti ja laajenevat tarkastukset. Työt vaativat 1800-luvun 
lopulle tultaessa yhä enemmän metsäalan ammattitaitoa, mitä ei monelta-
kaan vartijalta löytynyt. Harva heistä osasi edes lukea saati kirjoittaa.1044

Metsänvartijan työ oli hyvin epäkiitollista. Heidän palkkansa jäi no-
peasti jälkeen yleisestä kehityksestä ja oli vuosisadan vaihteessa jo taval-
lisen rengin palkkaa huonompi. Työtä oli usein liian paljon yhden miehen 
tehtäväksi, kun palkkatyön ohella olisi pitänyt hoitaa oman torpan vilje-
lyksiäkin. Paikallisten suhtautuminen vartijoihin oli suorastaan vihamie-
listä, minkä vuoksi monissa vartiopiireissä heidät jouduttiin varustamaan 
aseilla. Metsänvartijat joutuivat ilmoittamaan metsien haaskauksesta ja 
kun asia meni käräjille, joutuivat he todistamaan asiassa, vaikka tekijä olisi 
tuttu kylänmies tai naapuri. Monet vartijat eivät halunneet joutua näihin 
tilanteisiin, vaan he suhtautuvat haaskuuseen välinpitämättömästi. Piippo-
lan pitäjässä valitettiinkin metsien olevan huonossa tilassa, koska valvonta 
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oli ”palkkapaimenten warassa, jotka pakenevat kun näkewät suden tulewan 
lammaslaumaan”.1045  Vaikeasta tilanteesta huolimatta useimmat Tavastken-
gän metsänvartijoista olivat toimessaan pitkäaikaisia. Monet hoitivat sitä 
elämäntyönään vuosikymmenten ajan. Jopa jonkinlaista houkutusta ammat-
tia kohtaan tunnettiin, koska ainakin yksi talollinen ryhtyi metsänvartijaksi. 
Makkosen isäntä Pekka Makkonen nimittäin vaihtoi tiloja Palokankaalla 
asuneen metsänvartijan Kusto Viio kanssa, jolloin Viiosta tuli tilanomistaja 
ja Pekka Makkonen jatkoi metsänvartijana hänen sijastaan.1046

Maanteitä ja kinttupolkuja

Kylätiet

Tavastkenkä oli vielä 1800-luvun lopulla liikenteellisesti todella syrjässä. 
Isompia maanteitä ei rakennettu kylän läpi vielä tälläkään vuosisadalla, 
mutta rautatien saaminen oli lähellä. Vuonna 1897 uutisoitiin, että Helsin-
gissä pidetyssä rautatiekomitean kokouksessa Siikajokilaakson ja Raahen 
seudun edustajat olivat ehdottaneet yksimielisesti rautatien rakentamista 
Lapin (nykyisen Tuomiojan) asemalta Siikajoen oikeaa puolta ”Luohuan ja 
Savalojan kylien läpi Wuornan sillan ohi Tavastkengän, Juutisten, Nissilän, 
Salahmintehtaan, Wierimäen ja Siidinlahden kautta Iisalmelle”. Haararataa 
esitettiin tehtäväksi ”Juutisista Saaresmäen pohjoispuolitse Wuottolahden 
satamaan Kajaanin lähelle”.1047 Rautatien rakentaminen olisi varmasti mul-
listanut Tavastkengän liikenneolot ja kylän myöhempi historia olisi ollut 
aivan toisenlainen. Se jäi kuitenkin toteuttamatta, kuten monet muutkin sa-
mansuuntaiset rautatiehankkeet 1800- ja 1900-luvulla.1048

Vaikka Tavastkenkä oli jäänyt sivuun suurempien valtaväylien var-
relta, kulki täälläkin lukuisia vanhoja teitä, jotka yhdistivät naapurikylät, 
kylänosat ja talot toisiinsa. Vanhimmat kylätiet kulkivat lyhimpiä reittejä 
pitkin talosta taloon, suoraan niiden pihojen läpi. Tiet tehtiin luonnollisesti 
parhaaseen mahdolliseen paikkaan, mieluiten kovalle kangasmaalle. Kaik-
kialla kuivaa maata ei kuitenkaan ollut, vaan myös soita oli välillä ylitettä-
vä. Upottavien kohtien yli rakennettiin kapulasiltoja, joita myöten ihmiset 
ja karja pääsisivät turvallisesti yli. Tällaisista silloista on löytynyt jäänteitä 
Vorninnevalta. Sen saaria ovat yhdistäneet ikivanhat pitkospuut, joita löy-
tyy vieläkin suosta useissa kerroksissa. Pitkospuut oli rakennettu suurista, 
jopa kymmenmetrisistä tukeista, joiden päälle poikittain oli ladottu pienem-
piä puita.1049

Tavastkengällä on paljon jokia, mutta vanhaan aikaan kunnolliset sillat 
olivat harvinaisia. Yleensä joet ylitettiin koskien kohdalta pohjia myöten 
kesäisin ja talvisin jääkannen poikki. Kahluupaikkoja nimitettiin kahlotti-
miksi. Jyrkimmissä kohdissa joen pengertä oli täytynyt loiventaa, jotta niis-
tä päästiin kärryillä laskeutumaan rantaan ja nousemaan takaisin ylös. Näitä 
käsin kaivettuja luiskia näkyy vieläkin siellä täällä jokiahteille. Jokien ylit-
täminen kahlaamalla onnistui helposti vähän veden aikaan, mutta keväällä 
ja syksyllä se saattoi olla hengenvaarallista. Tarina kertoo, että kerran joku 
Tavastkengän isäntä oli lähtenyt tulva-aikaan Hyvölänrannan Ruottalankos-
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ken yli. Virta vei kärryt, hevosen ja itse isännänkin. Kahluupaikkojen lisäksi 
jokien yli meni syvimmissä paikoissa renkkusiltoja jalkamiehiä varten. Ne 
koostuivat kahdesta tai kolmesta halkaistusta ja vierekkäin asetetusta hirres-
tä. Toisella puolella saattoi kulkea kaidepuu.1050

Tavastkengän kyläteistä tärkein ja eniten käytetty oli Pyhännänjärven 
kautta Piippolan kirkolle johtanut tie, mutta sekään ei ollut nykyisiin tei-
hin verrattuna kovin kummoinen. Se kulki pitkin kivisiä kankaita ja läpi 
vetisten soiden. Muutamien kaikkein kosteimpien paikkojen yli oli raken-
nettu kapulasilta. Yksi kapulasilta oli Koskenperän ja Puronperän välissä, 
jossa oli Kiertosillanräme. Tavastkenkästen Kirkkotie kulki alkujaan Py-
hännänjärven itä- ja pohjoispuolelta, nykyisen Mustosenperän kautta. Tätä 
reittiä kuljettiin pitkään Pyhännän oman kirkon valmistumisen jälkeenkin. 
Muistitiedon mukaan Pyhännänjärven eteläpuolinen tie rakennettiin vasta 
1920-luvulla, jolloin sitä kutsuttiin Uudeksitieksi.1051 Juutisista kulki Piip-
polaan oma Kirkkotie, joka metsien ja soiden yli kierreltyään yhtyi Savon-
tiehen Ahokylän ja Pyhännän välillä.1052 Hyvölänrantasten Kirkkopolku on 
lähtenyt suunnilleen nykyisen Koskenkankaantienhaaran kohdalta Piippo-
laa kohti. Alatalonperältä lähti oma polku Pekkalan talon sivuitse. Polut yh-
tyivät jossakin päin Lievosen sydänmaata.1053

Pyhännältä Tavastkengän kautta Kestilään menevä tie on myös ollut 
käytössä jo satoja vuosia. Veronkerääjät kulkivat sitä myöten jo 1500-lu-
vulla ja kyläläiset käyttivät sitä vanhastaan etenkin Ouluun suuntautuneilla 
kaupunkireissuillaan. Tie kulki alkujaan hieman erilaista reittiä kuin nykyi-
sin. Päätie Pyhännältä kulki Koivulan kautta Autiomäelle, josta se jatkui jo-
kivartta seuraillen Petäjäkuljun taloon ja edelleen Hyvölänrannan puolelle 
Ruottalaan ja Alataloon. Sieltä se jatkui talosta toiseen edeten Kestilää koh-
ti. Pyhännältä tullessa tiestä erkani jonkinlainen oikopolku Puronperällä, 
josta se kulki kankaita pitkin Multarinteen eli Multalan taloon, sitten Ison-
rämeen yli ja edelleen Korkiakankaan itälaitaa pitkin Kuljunperälle. Isonrä-
meen yli oli rakennettu kapulasilta, jossa pohjalla oli isoja puita pitkittäin ja 
niiden päällä pienempiä poikittain.1054

Tavastkengän–Kestilän-tietä parannettiin Kestilästä lähtien Hyvölän-
rannan Tullinmäen alle jo 1890-luvulla, mutta tien saaminen siitä eteen-
päin osoittautui vaikeaksi. Hyvölänrannan ja Tavastkengän miehet hakivat 
rahoitusta tietä varten Oulun läänin kuvernööriltä ainakin vuosina 1893 ja 
1894.1055 Rahoituksen saaminen venyi seuraavalle vuosisadalle, mutta lo-
pulta uusi Pyhännän ja Kestilän välinen maantie valmistui vuonna 1909. 
Silloin sen linjaus muuttui suunnilleen nykyisten yksityisteiden reittiä 
Puronperältä Koivulan- ja Repolanperän kautta Kuljunperälle.1056 Tavast-
kengältä kuljettiin Hyvöläranrannalle myös Siikajoen itäpuolta. Tie alkoi 
Makkolasta, josta se jatkui nykyisen Koskenkankaantien linjausta mukail-
len Koskenkankaalle. Makkolanjärveä ympäröivä alanko kuitenkin kierret-
tiin yleensä Takalon kautta kulkien. Siikajoen yli tie meni Ruottalankosken 
kohdalta. Märylän ja Koskenkankaan välillä maasto oli niin vetelää, että 
sinne jouduttiin rakentamaan noin 200 metriä pitkä kapulasilta. Perimätie-
don mukaan siltahanke oli niin iso, että se toteutettiin kylien yhteisenä hank-
keena. Tavastkengän Makkolan isäntä oli silloin lautamiehenä ja hän koetti 
houkutella talollisia mukaan sillan tekoon. Yksi Alipään isäntä kuitenkin 
vastusti mielestään tarpeetonta hanketta eikä aikonut lähteä mukaan. Silloin 
Makkolan isäntä otti luotetun miehen ja käski tämän ajaa hanketta vastus-



300         Tavastkenkä

taneen isännän lehmät metsien poikki Koskenkankaan puolelle. Isäntä saisi 
sitten itse todeta, kuinka vaikeaa sinne kulkeminen oli. Todistajat kutsut-
tiin paikalle katsomaan ja myöhemmin kertomaan käräjille, että kapulasilta 
todella tarvitaan, koska lehmätkään eivät päässeet yli vetelästä kohdasta. 
Suurella työllä ja vaivalla isäntä sai tuotua lehmänsä takaisin kotiin, mutta 
kokemuksensa jälkeen hän uskoi kapulasillan olevan todella tarpeellinen. 
Näin saatiin viimeinenkin talo mukaan hankkeeseen ja silta rakennettiin.1057

Kestilän Mulkuan eli Järvikylän ja Tavastkengän yhdistänyt Porrastie 
kulki Metsäperältä suurien aavojen nevojen halki Törmäsjärven ja Ahven-
järven länsipuolelta. Nimensä tie sai siitä, että noin kymmenen kilometrin 
matkalla nevalle oli tehty puista pitkospuut eli portaat. Muistitiedon mu-
kaan nämä kahdesta leveästä lankusta  koostuneet pitkospuut olisi tehty hä-
täaputöinä 1900-luvun alussa. Reitti on kuitenkin ollut käytössä jo paljon 
aiemmin. Porrastien varressa on nimittäin ollut vanha petäjä, jonka kylkeen 
oli kaiverrettu merkit ”V.L. 1808”. Merkinnän on aikoinaan tehnyt Leivis-
kän isäntä Ville Leiviskä, joka oli tuolloin vienyt tyttöään hevosella Mul-
kualle Porrastietä pitkin. Kesken matkan hevonen oli uupunut ja oli pitänyt 
pysähtyä. Tässä taukopaikalla oli isäntä sitten kaivertanut merkinnät puu-
hun. Vielä vanhempi, vuoden 1846 pitäjänkarttaan merkitty porrastie lähti 
Loukkukankaalta ja kiersi Törmäsjärven itäpuolelta. Uudempaa Porrastietä 
pitkin järvikyläläiset kulkivat 1900-luvun alussa Tavastkengälle esimerkik-
si kauppa-asioille, tansseissa ja ennen Kestilän kirkon perustamista myös 
kirkossa Piippolassa. Talvisin samaa reittiä käytettiin tukinajossa. Matkal-
la järvikyläläiset pysähtyivät usein Ojalassa tai Palokankaalla. Vastaavasti 
tavatkenkäset olivat Järvikylässä käydessään yleensä yötä Järvikylän Siir-
tolassa. Myöhemmin Järvikylälle on kulkenut Tavastkengältä myös polku-
pyörällä kuljettava tie Punaperän Kiuasahon kautta.1058 

Kärryteitä ja kinttupolkuja

Suurinta osaa kylällä kulkeneista teistä ei ole alkujaan rakennettu, vaan ne 
ovat syntyneet käytön myötä ensin kinttupolkuina ja muuttuneet vähitellen 
jonkinlaisiksi kärryteiksi. Piippolasta tullut ja Kestilään jatkunut maantie 
kulki vain Autiomäelle saakka. Siitä eteenpäin kulkivat melkeinpä nykyisiä 
reittejään kaksi kylän pääväylää, joista toinen haarautui Autiomäeltä Ali-
päähän ja Kilkalaan, toinen Kurkelanmäen kautta Keskikylälle. Keskiky-
lällä oli tässä Vanhassatiessä risteys, jota nimitettiin Kylähaaroksi. Siitä tie 
haarautui Kurkelaan, Katajamäenperälle ja Heiskalanperälle. Koivulanpe-
rältä kulki Heiskalaan pieni oikopolku Selkälän, Vesalan ja Näpsylän kaut-
ta. Heiskalanperältä tie jatkui Ojepellonperälle suunnilleen samaa reittiä 
kuin nykyisin. Ojapellolta se jatkui Kinttuvaaran kautta Tervaskankaalle, 
Hyyvyksen soiden yli Tuohimaankankaalle ja edelleen Varisniemenkan-
kaalle.1059 

Keskikylältä Katajamäenperälle kulkenut tie ylitti Opotanlammen 
kohdalla, jossa joen yli kulki renkkusilta. Sittemmin sillan paikka siirtyi 
hieman ylemmäs, lähes nykyiselle paikalleen. Katajamäen talojen läpi tie 
kulki kahteen suuntaan. Alipäähän kuljettiin Törmäsjoen Myllykosken kaut-
ta. Saaren- ja Leiviskänperälle mentiin Siikajoen itärantaa Koljosenahdetta 
myöten. Tiehen yhtyi sivuhaaroja Kankaan, Pinoniemen ja Kallionperän 
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suunnalta.1060 Pinoniemeltä lähti Palokangasta kohti polku, josta käytettiin 
nimitystä Haudantie tai Vanhanhaudanpolku. Se päättyi isolle tervahaudal-
le, joka on vieläkin näkyvissä. Samalle suunnalle kulki myös Loukkusen-
polku, jota pitkin Loukkulan isäntä Aatami Leiviskä kulki kontti selässään. 
Kontissa hänellä oli usein ”viijel litran kermapänikkä” meijerille vietäväksi. 
Palatessaan hän toi kontissaan ruokaa, jauhoja ja suolaa.1061

Saarenperän liikenne kulki vanhastaan suurelta osin mainittua Koljo-
senahteen tietä myöten. Tulva-aikaan tämä aivan jokirannassa kulkenut tie 
oli käyttökelvoton. Keväisin ja joskus syksyisinkin Saaren- ja Leiviskänpe-
rän ja Keskikylän välillä pystyi kulkemaan vain veneellä. Saaren ja Heis-
kalan välillä oli Siikajoessa kahdesta isosta mäntytukista tehty porras Kuu-
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selan kohdalle. Se oli vain jalkamiesten käytössä. Suurempi merkitys sillä 
alkoi olla sitten, kun Keskikylälle alettiin kulkea kauppa-asioilla. Porras-
puut yleensä irrotettiin tulvien ajaksi, jotta vesi ei veisi niitä mennessään.1062

Leiviskänperältä kuljettiin Katajamäenperälle ja Alipäähän Koljo-
senahteen kautta, mutta Heiskalaan ja Keskikylälle mentiin suoraan Sii-
kajoen yli Leiviskänsillan kautta. Leiviskästä jatkui Palokankaalle kolme 
kärrytietä: Peltolantie, Nokelantie ja Järveläntie. Niitä käytettiin yleensä 
myllyteinä, kun näiltä suunnilta tuotiin viljaa Leiviskän myllyyn jauhetta-
vaksi.1063

Tavastkengän koillisosassa sijaitsevalle Metsäperälle kulki Alipäästä 
kaksi polkua, Kesätie ja Talvitie. Talvitie kulki pitkin Törmäsjoen rantamet-
siä Kilkalasta Korkiakankaan, Törmäsenahon, Suometsän, Rapakkonevan 
ja Korpisuon kautta. Katajamäenperältä kulki Metsäperälle talvitie Suntin-
suun kohdalta yli Karjunevan, jonne oli rakennettu kapulasilta. Suon vete-
lyyden vuoksi tietä käytettiin silti vain talvella.1064 

Törmäläperälle kuljettiin Keskikylältä Katajamäen kautta tultaessa 
melko lailla samaa reittiä kuin nykyinen maantie kulkee. Törmälänkoskessa 
oli silta samassa paikassa kuin nytkin. Vanha Törmälänperäntie tie oli erit-
täin huono, ja kärryllä sitä pitkin pääsi vain juuri ja juuri. Kerran Törmälän 
isäntä oli lähtenyt täyden kärrykuorman kanssa kylälle. Sormuskorven nii-
tyn kohdalla kuorma upposi akseliaan myöten maahan. Isä riisui hevosen ja 
talutti sen kotiin. Siellä hän sanoi pojilleen, että nämä lähtisivät miesvoimin 
ottamaan kärryt irti. Pojat lähtivät ja saivatkin kuorman pois. ”Se oli aevan 
akselia myöten uponnu sinne liejuun. Se oli sen päässä kovempaa maata 
se tie, vaan se oli niin pahaksi menny, että oli syvemmät urat savikossa 
kun mitä akseli oli, että ratas ei pohjaan asti päässykkään.”, Matti Jussila 
(s. 1898) muisteli tapahtunutta.1065 Törmälänperän asukkaille Keskikylälle 
menevää tietä tärkeämpi oli Palokangasta pitkin kulkenut Kangastie. Sil-
le oikaistiin Törmälästä Törmäsjoen Paitakosken yli, johon oli rakennet-
tu leveä, hevosella kuljettava porras. Kangastietä myöten päästiin kahteen 
suuntaan. Pohjoiseen kuljettaessa se jatkui Siltaniemeä pitkin Metsäperälle 
päin, etelän suuntaan mentäessä päästiin lopulta Leiviskänperälle ja edel-
leen Perukalle. Törmälänperäläiset ja metsäperäläiset käyttivät Kangastietä 
erityisesti silloin, kun he kävivät Leiviskässä myllyssä.1066 

Vanhimmat Tavastkengän pääkylän ja Perukan talot yhdistäneet tiet 
kulkivat Palokangasta myöten. Vanhin tie Leiviskänperältä Perukalle kulki 
Kuurajoen yli Isonsillan kautta samasta kohdasta, jossa on nykyisin uusi 
silta. Sillalta tie eteni Palokankaan korkeimpia kohtia seuraten Sainijärven 
kautta Koistilaan. Ennen Sainilan talon perustamista tie kulki järven län-
sipuolitse pitkin kuivaa Sainijärvenharjua. Sainilan perustamisen jälkeen 
syntyi toinen reitti järven itäpuolelta. Kun Perukalle perustettiin uusia taloja 
1800-luvun puolivälissä, kehittyi sinne uusi tie, joka kulki Leiviskänperäl-
tä Yökankaan ja Tamma-aron kautta Peltolaan ja Ukkolaan. Tamma-arossa 
kulki Kuurajoen yli Pikkusilta. Tätä tietä puhuteltiin yleensä Myllytieksi. 
Kolmas Perukalle kulkemiseen käytetty tie kulki Nokelan kautta, jonka 
kohdalla oli Kuurajokeen rakennettu silta. Alkujaan silta oli hyvin pieni, 
lähinnä vain porras joen yli, mutta sitä laajennettiin myöhemmin hevosilla 
ajattavaksi. Tämä tie oli lähinnä Nokelaan kulkijoiden käytössä, eikä se ol-
lut kovin yleinen kulkutie. Vilkkaimmillaan tien liikenne oli 1930–1950-lu-
vulla, jolloin perukkalaiset kulkivat sitä pitkin kaupassa Nokelassa ja Puna-
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perän lapset koulussa Perukalla.1067

Kangastietä huonompi kärrytie kierteli kankaita pitkin Leiviskänpe-
rältä Nykorttiin, Pussilaan, Sattulaan ja Löytölänperälle. Siikajoen yli se 
meni Leiviskän myllyn kohdalta.1068 Löytölästä polku eteni Juholaan ja Ra-
jalaan kolmessa haarassa. Juholasta polku jatkui Pahanojan vartta seuraten 
Lummerämeen laidalla olleisiin pikku mökkeihin. Alkujaan tämä polku oli 
paljon niittyväen käytössä, kun Tavastkengältä käytiin Lummenevan hei-
näniityillä. Myöhemmin polku päättyi Visurinmökkiin, joten sitä kutsuttiin 
mökin isännän mukaan Antinpoluksi. Polku oli ”mutkanen kun sijansapa-
ro”, mutta mökkien asukkaat pääsivät sitä pitkin kauppaan ja muilla asi-
oilla.1069 Toinen vanha niittymiesten polku kulki Perukalta Palokankaan yli 
Kuurarämeen laitaan. Sitä sanottiin Isoahontieksi. Jonkinlainen niittypolku 
oli Laukkuniementie, joka kulki suunnilleen nykyisen metsäautotien pai-
kalla Sainijärven kupeelta Laukkuniemeen. Sitä pitkin ajettiin talvisin puita 
ja mentiin kesäisin niitylle.1070 Perukan lounaispuolelle Kauniillekankaalle 
kulki polku, jota pitkin perukkalaiset kulkivat niityllä Kansannevalla. Sitä 
kutsuttiin Kauniinkankaantieksi.1071

Koistilaan kuljettiin Tavastkengältä ja muista Perukan taloista yleensä 
Kangastietä myöten. Koistilasta tie jatkui Huttulankosken ja Huttulan ta-
lon kautta Juutisia kohti. Lisäksi Koistilasta meni polku ja porras joen yli 
Iikkalaan. Ylityspaikka oli Iikkalan kohdalla Siikajoen Piiponniemessä.1072 
Huttulasta Kangastie kulki Köhisevään, jossa se haarautui jälleen useaan 
suuntaan. Köhisevästä Eteläjoen vartta Haaralaan kulkevaa polkua kutsut-
tiin Haarontieksi, Iikkalaan menevää Iikkalantieksi ja Kontiolammelle päät-
tyvää Kontiolamminpoluksi.1073 

Juutisten kylänosaan on kulkenut vuosisatojen ajan Tavastkengältä 
tie Kontiokankaan ja Teerimäen kautta. Juutisista tie jatkui kohti Ahoky-
lää, jossa se yhtyi Savontiehen. Juutisista kulki pienempi Heinätie-niminen 
polku Salmipurolle. Sitä pitkin kuljettiin kesäisin niityllä ja haettiin talvi-
sin reellä heinää suovista. Valkeisjärvelle ja Nimettömälle kulki Juutisis-
ta Kalapolku.1074 Tavastkengältä Juutisiin kulkeneelta tieltä erkani ennen 
Teerimäkeä oma polkunsa Itämäen metsänvartijan torpalle, josta lähti edel-
leen monituisia pikku polkuja ympäröiviin metsiin. Jokihaarainpolku kul-
ki Itämäeltä koilliseen kohti Siikajoen rantaa, Jokitie itään Saaresmäkeen, 
Kiertotie etelään Juutisiin ja Liiviharjuntie kaakkoon samannimiselle har-
janteelle. Myöhemmällä ajalla Itämäeltä lähti myös Pyöräpolku, joka kulki 
Naamankapuron ylitse Välilän kämpälle, sieltä Teeripuronkangasta pitkin 
Pyörätienkankaalle ja edelleen Järvikylän Erreysperälle. Polku kulki pitkin 
kankaita, joten sitä pitkin oli melko hyvä ajaa polkupyörällä.1075

Tavastkengän tiet pysyivät melkeinpä luonnontilaisina 1900-luvulle 
saakka. Keskikylän tiet saatiin kuntoon vuonna 1902, kun kyläläiset saivat 
lääninhallitukselta rahoituksen viiden kilometrin pituiselle kylätielle Autio-
mäen talosta Makkolan, Moisalan, Tervolan ja Myllylän talojen ohi Pellikan 
eli Katajamäen taloon. Loppuvuodesta tiehankkeelle saatiin lisäksi senaatin 
myöntämä apuraha. Vastaavanlainen tie oli määrätty mitattavaksi myös Au-
tiomäeltä Kurkelan, Eksylän ja Nygårdin talojen kautta Palokankaan laitaan 
vuonna 1901. Tällöin työnjohtajana toimi muistitiedon mukaan Kurkelan 
isäntä Mikko Leiviskä. Juutisten ja Ahokylän välisen tien rakentamiseen 
saatiin varoja senaatilta vuonna 1910.1076 

Kun puhutaan 1800-luvun ja 1900-luvun alkupuolen liikenteestä, on 
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pakko mainita eräs piirre, joka poikkeaa huomattavasti nykyisestä. Kaikki-
en teiden ja polkujen poikki oli rakennettu useita portteja eli häkkejä, jotka 
keskeyttivät kulkemisen tämän tästä, kun ajomiehen tai apukuskin täytyi 
nousta kärryiltä avaamaan porttia. Talojen lähellä porttien aukaisu oli usein 
lasten työtä, josta he saattoivat saada matkamiehiltä palkkioksi pennin jos 
toisenkin. Yleensä portit sijaitsivat maiden rajoilla. Jokaisella talolla oli 
useita häkkejä, joilla oli omat kutsumanimensä. Nimet voitiin saada sijain-
nin tai jonkin vieressä sijaitsevan asian mukaan. Törmälässä oli Aittahäkki, 
joka sijaitsi talon aitan vieressä. Monessa talossa oli Kujansuunhäkki piha-
polun suussa. Toisinaan häkeistä käytettiin myös nimitystä veräjä tai portti. 
Saaren Konolanpuolella oli Haanveräjä vanhan vasikka- ja lammashaan ai-
dassa sekä Leimulanveräjä Leimulaan menevällä tiellä. Ala-Heiskalassa oli 
Karjaportti, josta lehmät päästettin karjakujaan. 1077

Kaupunkireissuja

Tavastkenkäset tekivät 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa kaupun-
kireissunsa yleensä Ouluun, joka oli tuohon aikaan lähialueiden paras 
kauppapaikka. Oulussa käymiseen kului hevospelillä neljä tai viisi päivää. 
Tavallisin reitti kulki Kestilän ja Vornan kautta Temmekselle ja edelleen 
Limingantullin kautta Ouluun.1078 Toinen tärkeä kauppasuunta oli Iisalmi, 
jonne oli hieman lyhyempi matka kuin Ouluun. Iisalmeen mennessä ajettiin 
hevosella Ahokylän kautta Vieremälle asti, josta päästiiin jatkamaan lop-
pumatka laivalla. Kajaani oli kauppapaikkana näitä kahta harvinaisempi, 
koska reitti sinne oli pidempi ja mutkaisempi. Vaihtoehtoisia kulkuteitä Ta-
vastkengältä Kajaaniin meni Järvikylän sekä Nissilän kautta, mutta kum-

Leiviskän isäntä Kusti 

Puurunen lähdössä 

rekiajelulle. Esko Puu-

rusen kokoelmat.
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paakin kautta matka oli pitempi kuin Iisalmeen.1079 Hietalan Iikka Leiviskä 
(s. 1901) on muistellut 1900-luvun alun kaupunkireissujaan näin: ”Oon 
minä käyny rahtia hakemassa Iisalamesta, Oulaisista ja Kajjaanista. Kajjaa-
nin kun menin, nii Järvikylällä ensinnäi (pysähyttiin), sitte Siltalassa siellä 
lähellä Vuottalahtia, sitte Mooseksessa, sitte Kajjaaniin. Syöttöpaekkoja oli 
ne.”1080

Kaupunkiin vietiin talojen omia tuotteita, kuten voita ja lihaa sekä pa-
justa kerättyä parkkia. Voi kirnuttiin kotona, emäntä pakkasi sen askeihin ja 
isäntä vei ne pakattuina kaupunkiin. Joskus askeihin kirjoitettiin valmiiksi, 
mihin taloon ne pitäisi viedä. Useimmiten isäntä kulki torilla pikku kär-
ryjen kanssa, joista hän kaupitteli voirasioita kaupunkilaisille. Ostajat oli-
vat kranttuja. Moni akka pyöräytti avonaisessa voirasiassa peukaloaan ja 
maistoi. Toiset lähtivät kävellä keikuttelemaan, toiset tykästyivät ja ostivat. 
Ajan kanssa koko kuorma saatiin myydyksi ja saaduilla rahoilla ostettiin 
kotiin viemisiksi jauhoja, suolaa, kahvia, ryyniä tai mitä muuta sattui tar-
vitsemaan. 1081

Toisinaan isännät saattoivat pyytää salaa hirviä, joiden liha palvat-
tiin ja otettiin myytäväksi kaupunkiin. Pimeän hirvenlihan myyminen toi 
kaupunkireissuihin oman jännityksensä. Kerran Törmälän isäntä oli ajanut 
Oulussa maistraatin pihaan kuormansa kanssa. Reessä oli ollut alimmai-
sena hirvenlihat ja nahkat, päällä suuri lasti voita. Isäntä tietenkin esitteli 
maistraatin virkamiehille kuormansa pelkkänä voina. Sitten ”kaupunginvis-
kaali” oli kopaissut kuormaa, jolloin isäntä luuli jo jäävänsä kiinni. Viskaali 
huomasi isännän hätkähtävän ja sanoi: ”Älä, älä hättäile mittään, tuo tänne 
ensikerrallai koko kuorma, mitä on, tarvittee minunkin syyä.” Lasti puret-
tiin ja virkailija osti koko lihakuorman. Seuraavalla kerralla lihat ajettiin 
suoraan maistraattiin. Tämä olikin hyvä sopimus, koska nyt isäntä selvisi 
vähemmällä työllä. Aiemmin lihat oli pitänyt levittää pienissä erissä kau-
pungille.1082

Kaupunkireissujen myötä lukuisat pienet uudistukset löysivät tiensä 
Tavastkengälle. Esimerkiksi lamppuja ei ollut käytössä vielä monessakaan 
kylän talossa 1900-luvun vaihteessa, vaan valo saatiin päreistä, joita kiskot-
tiin varastoon uunipäällykset ja pirtin orret täyteen. Pienten lasten tehtävänä 
oli pidellä päreitä iltasella, jotta aikuiset näkivät tehdä puhdetöitä. Päreet 
tiesivät jatkuvaa tulipalon vaaraa, joten esimerkiksi navetassa pärepihdit 
olivat vesiammeen päällä. Ensimmäisen lampun ostaminen taloon oli tapa-
us, joka muistettiin kauan aikaa. Seuraavassa pätkässä Anna-Riitta Sainila 
(os. Jussila, s. 1891) muistelee, miten hänen isänsä toi Oulun reissulta mu-
kanaan ensimmäisen lampun Törmälään noin vuoden 1905 tienoilla: 

Se sitten kerran tullee ja oli niin rietun rikkaan näkönen. Ilta oli. 
Alako aukasta sitä pakettiijaaj ja me katotaan, että mitä siellä 
on, ku ei sano. Siellä oli lakilamppu, oekein suuri taulu oli ja iso 
lasinen kupu. Me räpytettiin, että ku ei tarvita pärettä näöttää 
kenenkkää. Sitä vahattiin, ku se rustasi. Iso lasi siinä ja seku laitto 
sen louhottammaan.1083
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Posti kulkee

Postin kulku oli nopeutunut huomattavasti 1800-luvun lopulla aikaisem-
paa nähden, mutta kovin nopea se ei ollut vieläkään. Savontietä pitkin oli 
jo vanhastaan kulkenut Oulun ja Kuopion välillä postilinja, jonka varrella 
postiasemina toimivat muutamat kestikievarit. Tavastkengältä katsoen lä-
hin asema oli 1800-luvun loppupuolelle asti Pulkkilan Laukan kestikievari, 
jonne kaikki Siikajokilaakson latvakuntiin osoitettu posti jätettiin. Sieltä 
posti kuljetettiin edelleen kihlakunnanpostina Kestilän ja Piippolan pappi-
loihin kerran viikossa. Pappiloista posti noudettiin tai toimitettiin oikeille 
henkilöille milloin kenenkin toimesta. Postinkulku oli siten hyvin hidasta 
ja parannusta siihen vaadittiin muun muassa sanomalehdissä. Vaatimusten 
kasvaessa ryhdyttiin perustamaan laajempaa postikonttoreiden verkostoa. 
Siikajokilaakson ensimmäinen virallinen postitoimisto perustettiin Pulkki-
laan Laukan majataloon vuonna 1879. Piippolaan oma postipysäkki saa-
tiin vuonna 1882 ja jonkin verran tämän jälkeen alkoi posti pysähtyä myös 
Pyhännön kestikievarissa kerran viikossa.1084 Postin kulusta Tavastkengällä 
vuosisadan alussa kertoo seuraava Kalevassa maaliskuussa 1903 julkaistu 
kirjoitus.

Piippolan Tawastkengän kylän postinkulusta sananen. Tänne tu-
lee posti kerran wiikossa. Täältä on toistakymmentä kilometriä 
Pyhännön postiasemalle, josta posti on haettava. Se wiipyy tääl-
lä käydessään kahdeksantoista ja yhdeksäntoista tuntia. Postin 
kulettaja hakee postilaukun postiasemalta klo 5 aikana lauantai-
iltana ja tuopi takasin postiasemalle kello 11 á 12 sunnuntaina. 
Tämä on mielestämme liian pitkä aika näin lyhyen matkan kulke-
miseksi, koska muut kulkevat sen paljon pikemmin. Eiköhän pos-
tikin woisi kulkea lyhyemmässä ajassa? Siitä on iso hankaluus, 
kun lauantai-iltana tulee kirjeitä oikeen kososti ja ne saapi sit-
ten wiikon odottaa posti-asemalla seuraraawaa postia. Ihmiset, 
jotka eiwät tiedä asian laitaa, lähettäwät kirjeet wasta myöhän 
lauantai-iltana. Me perukkalaiset emme käsitä miten tätä wäliä 
niin kauwan wiipyy kulkiessa. Eiköhän tuota ennättäisi, kun läh-
tisi sunnuntai-aamuna ja lähtiissä ottaisi postiasemalta laukun. 
Jos joku uskaltaa muistuttaa tuosta, niin postinkulettaja käskee 
walittaa oikeuteen ja uhkailee, että hän wiepi lauantai aamuna 
postilaukun, jos wielä uskaltawat muistuttaa. Eiköhän oikeuden-
käynnistä ja pakosta woida tehdä mikä on oikeus ja kohtuus ja 
mitä welwollisuus waatii? Kysyy Korven Poika.1085

Kuntien sisäinen postinkanto pysyi vaatimuksista huolimatta pitkään 
ongelmallisena, sillä kirjeet piti noutaa ja viedä itse lähimmälle postiase-
malle. Piippolan kuntakokous esitti tammikuussa 1906 Postihallitukselle 
vaatimuksen Pyhännän postinkulun parantamisesta. Samassa yhteydessä 
esitettiin kantopostin kuljettamista Tavastkengältä Pyhännälle ja takaisin 
kerran viikossa. Postin kuljetus oli määrä antaa vähiten vaativan henkilön 
toimeksi. Asia eteni ja säännöllinen kirjeenkanto Tavastkengän ja Pyhännän 
välillä aloitettiin melko pian tämän jälkeen. Ensimmäisenä postiasemana 
Tavastkengällä toimi muistitiedon mukaan Autiomäki.1086
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Markkinatalouden kehittyminen

Maaseudun kauppasuhteet

Perinteisen käsityksen mukaan maaseudulla elettiin täysin omavaraistalou-
dessa aina 1800-luvun lopulle saakka. Kaikki tarvittava saatiin omalta tilal-
ta tai lähiympäristöstä ja kaupungeista ostettiin vain rautatavaraa ja suolaa. 
Tämä käsitys on osittain väärä, sillä rahatalous oli ollut maaseudun asuk-
kaille tuttu jo vuosisatojen ajan, varsinkin Pohjois-Suomessa. Vähintään 
osa veroista oli maksettu rahana jo asutuksen alkuajoista lähtien ja maata-
louden huonon menestyksen vuoksi viljaa ostettiin paljon tervasta saaduilla 
tuloilla. Ostetut tavaran määrä oli muutenkin huomattavastai suurempi ja 
monipuolisempi kuin yleensä uskotaan. Kaupungeista ostettiin esimerkiksi 
nautintoaineita (kahvia, tupakkaa, viinaa), parempia kangaslaatuja (pella-
vaa), ikkunalasia ja kotieläimistä varsinkin hevosia. On silti totta, että raha-
talouden merkitys kasvoi 1800-luvun lopulta lähtien. Tärkein syy muutok-
seen oli maitotalouden kehittymisessä, mikä toi ihmisille säännölliset tulot. 
Talolliset saivat metsänmyynnistä satunnaisesti lisätuloja, ja savotat ja uitot 
antoivat käteistä rahaa myös maata omistamattoman väestön käyttöön.1087

Toinen markkinatalouden kehittymistä selittävä tekijä löytyy kaupan 
rajoitusten poistamisesta. Vielä 1800-luvun alkupuolella kaupankäynti oli 
yksinomaan kaupunkien porvareiden oikeus. Tämä muuttui vuonna 1859, 
kun maakauppa vapautettiin keisarillisella asetuksella. Nyt kauppapuote-
ja sai perustaa myös maaseudulle. Niissä sai myydä monenlaista tavaraa 
kotimaisista elintarvikkeista rautatavaraan, ulkomaisiin mausteisiin ja ha-
justeisiin. Kaupan mahdollisuuksiin tartuttiin nopeasti varsinkin kirkonky-
lissä. Koko Oulun läänin ensimmäinen maakauppa perustettiin Pulkkilaan 
vuonna 1860. Piippolaan kauppa saatiin vuonna 1870 ja Kestilään 1872.1088 
Tavastkengän ensimmäistä virallista kauppaa saatiin odotella vielä pitkään, 
mutta epävirallinen kaupankäynti alkoi hyvin nopeasti.

Laukkukauppiaita

Heti maakaupan vapautumisen jälkeen Siikajokilaaksossa alkoi liikkua 
Karjalasta lähteneitä kulkukauppiaita, joita kansa nimitti laukkuryssiksi. 
He kilpailivat paikallisten maakauppiaiden kanssa varsinkin hienojen kan-
kaiden ja muiden erikoistavaroiden myyjinä ja aiheuttivat heissä kateutta 
ja suoranaista vihaa. Kauppiaiden aloitteestaan laukkuryssien torjumiseksi 
harkittiin kovia rangaistuksia, mutta mitään päätöstä asiasta ei lopulta teh-
ty. Kaupattomilla sivukylillä, kuten Tavastkengällä, kiertävät kauppamiehet 
olivat kuitenkin odotettuja vieraita. Laukkukauppiaiden kulta-aikaa kesti 
sortovuosiin saakka (1899–1905, 1908–1917), minkä jälkeen tavallinen 
kansakin alkoi suhtautua heihin vihamielisesti.1089

Laukkuryssiä kierteli Tavastkengällä melko runsaasti. Kaikista aikojen 
saatossa kylällä käyneistä kauppiaista ei ole tietoa, koska heistä ei pidetty 
mitään virallista tilastoa. Muutamia muistiin jääneitä ovat Pikku-Risto, Iso-
Mikko, Pitkä-Mikko, Pitkän-Mikon Veeti ja Iso-Roope, Vaseli ja Timoset. 
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Laukkuryssillä oli aina selässään iso nahkalaukku, joka laitettiin selkään 
neljällä viilekkeellä. ”Ne ku vänttäysi ison laukun selekään, huono mies 
ei oisi saanukkaa. Ne huiskauttivat vaan. Oppineet siihen kantamisseen”, 
muisteli Iikka Leiviskä (s. 1901). Kauppialla oli mukana paljon pientä tava-
raa: nappeja, neuloja, flanellia, huiveja ja muutamia vaatepakkoja. Pitkän-
Mikon Veeti myi myös pirtua. Yleensä kauppiaat tulivat Vienan Karjalasta, 
Uhtuan suunnalta. Nimityksestä huolimatta he olivat siis karjalaisia ja pu-
huivat hyvää suomea. Ostokset piti maksaa käteisellä, sillä velaksi kauppi-
aat eivät myyneet. Toisaalta he keräsivät usein naisten hiuspalmikoita, joista 
he antoivat vaihdossa esimerkiksi vaatteita. Hiukset he myivät eteenpäin ja 
niistä valmistettiin monenlaisia pikkutavaroita. Monet emännät ja tyttäret 
myivät heillä pitkät palmikkonsa.1090

Yksi laukkuryssistä oli vienankarjalainen Pikku-Risto. Yleensä hän, 
kuten muutkin laukkuryssät, ilmaantuivat kylälle varhain syksyllä. Kerran 
hänen saapuessaan jo elokuussa, olivat kyläläiset tiedustelleet, oliko Karja-
lassa jo ennätetty puida. ”Ka akat siellä puipi, kun ne ite syyvä mykyttää!”, 
oli Risto vastannut. Hän kiersi tavaroidensa kanssa talosta toiseen. Jos tava-
roita moitittiin liian kalliksi, hän lausahti: ”Ka Risto hilikuh helepottaa!”.1091 
Toinen monen muistama laukkukauppias oli Iso-Roope eli Roopertti Ko-
nonoff, joka oli hyvin siisti ja käytökseltään miellyttävä mies. ”Se laukkuva 
kanto ja sittehä niitä kuluki jo hevosellai”, muisteli Alfred Karppinen (s. 
1892). Roopertti maksoi aina yösijansa rahalla ja yöpyi aina samoissa ta-
loissa. Hän oli kotoisin Uhtualta.1092 Kolmas hyvin muistettu kauppias oli 
Kallion-Antti, joka kuoli Autiomäellä. Hän oli tullut taloon ja pyytänyt saa-
da kyytiä Pulkkilaan, koska tunsi olevansa sairas. Aamulla, kun isäntä meni 
herättelemään häntä liikkeelle, oli Antti jo kuollut.1093

Kaikille laukkukauppiaille ei käynyt hyvin heidän käydessään Tavast-
kengällä. Kerrotaan tarinaa, että yksi Katajamäen isännistä olisi käskenyt 
renkiensä ryöstää yhden rikkaanoloisen laukkuryssän. Rengit olivat sitten 
ryöstäneet ja tappaneet kauppiaan, kun tämä oli matkannut Törmäsjärven 
kautta Järvikylää kohti. Ryöstetystä omaisuudesta saatiin tarinan mukaan 
talon vaurauden perusta, jonka turvin talo nousi yhdeksi pitäjän suurim-
mista. Joidenkin mukaan kauppias olisi hukutettu Törmäsjärvelle, mutta 
haudattu lähemmäs kylää, nykyisen Törmälänperäntien varteen, vastapäätä 
Siltasaarentien risteystä. Paikkaa nimitetään vieläkin Ryssänhaudaksi. Tälle 
paikalle tappaja olisi kaivanut kuopan, heittänyt vainajan sinne ja lausunut 
siunaussanoiksi: ”Makkaa siellä ja nouse sitten kun näät muijenkin nouse-
van.” Paikalla on ollut kahteen koivuun kirjoitettuna teksti: ”Tässä lepää 
ryssä”. Merkinnät puihin oli kuitenkin tehty vasta 1930-luvulla, vanhem-
man perimätiedon perusteella. Muutamat Kankaan, Katajamäen ja Törmä-
län miehet päättivät 1950-luvulla testata tarinan todenperäisyyttä ja kaivoi-
vat oletetun hautapaikan auki. Mitään ei löytynyt.1094 

Edellisen kaltaista tarinaa on kertonut Koistilasta Helge Laukka (s. 
1926). Hänen kuulemansa mukaan Koistila oli ollut joskus hyvin köyhä ja 
sen isäntänä oli ”joku Simppa Pisanen”. Taloon oli poikennut laukkuryssä, 
jonka rikkauksia isäntä oli alkanut himoita. Niinpä hän oli neuvonut miehel-
le väärän tien, kun tämä lähti jatkamaan matkaa Juutista kohti. Illan tullen 
oli noussut kova lumituisku, mikä sopi Simpan suunnitelmaan. Talonväen 
tehdessä puhdetöitä pirtissä, oli metsästä alkanut kantautua kaukaista hu-
huilua. ”Simppa oli kopannu kirveen kouraan ja sanonu, että mikä se tuolla 



Muutosten aika (1860‒1916)    309

Kontijomäellä oikein huhhuilee” ja lähtenyt katsomaan. Kun Simppa palasi 
takaisin, ei hän ollut selittänyt mitään tapahtuneesta, mutta sen jälkeen ”ta-
lossa ei ollu rahan eikä vaatteen puutetta”.1095

Nurkkakaupat

Maakaupan vapauttaminen avasi mahdollisuuden yksityisille kauppiailla 
ja kyläkauppojen synnylle, mutta käytännössä tämä ei näkynyt Tavastken-
gällä kovin nopeasti. Aivan 1900-luvun taitteeseen saakka tavastkenkäset 
kulkivat kaupoissa lähinnä kaupungeissa, Iisalmessa ja Oulussa, jonne kul-
jetettiin myytäväksi talojen tuotteita, voita, lihaa ja metsästä parkkia. Pa-
luukyydissä tuotiin mitä milloinkin tarvittiin. Isoilla markkinoilla käytiin 
hevoskauppoja tekemässä joka talvi. Vähitellen isommat talolliset alkoivat 
myydä kaupungeista hakemiaan tai rengeillään haetettua tavaraa omissa 
taloissaan. Näitä epävirallisia kauppoja sanottiin nurkkakaupoiksi. Ensim-
mäisenä laajempaa nurkkakauppaa harjoitettiin Katajamäellä.1096 

Katajamäen kaupassa, joka oli toiminnassa Yrjö Katajamäen eli Jör-
kin ja tämän vaimon Kaisa Marin aikana, myytiin ”kovasti sekatavaraa”. 
Isäntä toimi tavaranhankintapäällikkönä ja haki itse renkiensä kanssa ta-
varat Oulusta, Kiuruvedeltä ja Iisalmesta yhdellä tai useammalla hevosel-
la. Kauppahuone oli yhdessä Katajamäen Korkeanpuolen kamarissa, jossa 
Maria Leena Kemppaisen mukaan ”kiersi kahdella seinällä tukevat hyllyt, 
lattiatasossa oli rinnakkain kaksi ’kippikaappia’, joissa oli nähtävästi säi-
lytetty ryyniä, ja sitten oli kaksi tavallista kaappia ja tiskinpätkä, jossa oli 
punnittu, paketoitu.”1097 Matti Jussila (s. 1898) on muistellut, kuinka hän 
asioi veljensä kanssa Katajamäen kaupassa. Joskus isä antoi pojille peräti 
kultakympin  ostoksia varten, mutta siitä ei kulunut kuin pieni osa. Kun 
pojat saapuivat Katajamäelle, mentiin ensimmäisenä pirttiin, jossa Jörkki-
isäntä istui. Isäntä oli aina mukava lapsille, joten hän jututti poikia ja tahtoi 
”kissankauppaa” tekemään. Hän kyseli lapsilta perän kuulumisia ja muita 
asioita: ”Onko heinät tehty? Ootteko lyöny painia?” Kun pojat sanoivat asi-
ansa, lähti emäntä heidän kanssaan puotiin. Tässä vaiheessa Jörkki tuumasi 
emännälle: ”Annahan lapsille sikkaarit kaupantekijäisiksi, että saavat vejel-
lä savuja mennessään!” Ja emäntähän antoi pojille sikkaarit. Sitten kuljettiin 
köökin läpi perimmäiseen kamariin, jossa kauppapuoti oli. Sokeria myytiin 
sokeritopasta, josta sitä hakattiin vasaralla laatikkoon. Pojilla oli mukana 
omat kangaspussit, joihin tavarat laitettiin. Tavarat punnittiin käsipuntarilla, 
minkä jälkeen ne maksettiin.1098

Vastaavanlaisia nurkkakauppoja oli monissa muissakin kylän isom-
missa taloissa, joissa riitti kuljetuskapasiteettia ja pääomaa tavaroiden 
hankkimiseen. Muistitietojen mukaan kauppaa pitivät ainakin Erkki Kaipai-
nen Repolassa, Edvard Haataja Autiomäellä ja Kotilassa, Juho Rimpeläinen 
Tervolassa ja Heikki Turunen Anttomillla. Myynnissä oli lähinnä kaupun-
geista tuotua suolaa, sokeria, kahvia ja ryynejä. Nurkkakaupat loppuivat 
suunnilleen silloin, kun osuuskauppa perustettiin, koska ne eivät voineet 
tavaran määrässä tai hinnoissa kilpailla sen kanssa.1099
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Ensimmäiset kyläkaupat ja osuuskaupan perustaminen

Ensimmäinen maininta päätoimisesta kauppiaasta Tavastkengällä löytyy 
vuoden 1895 henkikirjasta, jonka mukaan maakauppias Juho Sippari eli 
Vanhatalo oli muuttanut asumaan Koivulan maalle. Ei ole tiedossa, ehtikö 
tämä kauppa olla lainkaan toiminnassa, sillä kauppias muutti pois Koivulas-
ta jo samana vuonna. Seuraavaksi kauppias Sippari osti itselleen neljäsosan 
Moisalan tilasta kesäkuussa 1895. Joulukuussa 1899 hän ilmoitti kauppare-
kisteriin tällä paikalla aloittamansa kauppaliikkeen. Muistitiedon mukaan 
se ei tavaramääränsä tai toimintansa puolesta juuri poikennut kylän nurk-
kakaupoista. Kaupan erikoisuus oli, että kauppias Sippari osti talven aikana 
kyläläisten tekemiä puuastioita, kelkkoja, lapioita sekä kudonnaisia, kuten 
mattoja. Niistä kauppias maksoi muutaman markan tekopalkkaa ja auttoi 
näin köyhimpiä kyläläisiä talven yli. Kevään tultua tavarat myytiin huu-
tokaupalla kauppiaan laskuun. Tavarat koottiin Sipparin yhteen kamariin, 
jota puhuteltiin Romulaksi. Sippari muutti pois kylältä vuonna 1913, jolloin 
kaupanpito hänen talossaan viimeistään loppui.1100

Seuraava kylälle perustettu kauppa oli Tavastkengän osuuskauppa r.l., 
joka ilmoitettiin kaupparekisteriin 23.5.1912. Ajatus osuuskaupan perusta-
misesta oli virinnyt luultavasti naapuripitäjistä saatujen esimerkkien myötä 
ja siksi, että yksityisiä kauppoja oli vähän ja niiden palvelutaso heikkoa. 
Osuuskaupan puuhamiehenä oli kauppias Aappo Mäläskä, joka oli samana 
vuonna muuttanut ostamaansa Ylä-Kurkelan taloon. Kauppa toimi alkuun 
talon oman väen voimin, mutta ainakin vuonna 1915 kauppa-apulaisena oli 
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Iida Joutsenkoski. Tässä vaiheessa osuustoiminta ei vielä ottanut kunnolla 
tuulta alleen, sillä Mäläskä muutti kaupan yksityiseksi sekatavarakaupak-
si toukokuussa 1915. Virallisesti Tavastkengän ensimmäinen osuuskauppa 
lakkautettiin 14.6.1915.1101

Ajatus osuuskaupasta ei kuitenkaan hautautunut kovin pitkäksi aikaa. 
Kun kauppias Mäläskä uhkasi kokonaan lopettaa kaupanpidon vuonna 
1917 heikon tuloksen vuoksi, ottivat kylän isännät ohjat omiin käsiinsä. 
Osuuskaupasta kiinnostuneita kyläläisiä kokoontui 14. lokakuuta 1917 Ylä-
Kurkelaan Lauri Kiiskisen taloon keskustelemaan kaupan perustamisesta. 
Tilaisuudessa 28 henkilöä ilmoittautui osuuskunnan jäseneksi, mikäli se 
päätettäisiin perustaa. Asian eteenpäin viemistä varten kokous valitsi toi-
mikunnan, johon kuuluivat Edvard Haataja, Matti Virkkunen, Kusti Puuru-
nen, Juho Rimpelä ja Lauri Kiiskinen. Toimikunnan työ onnistui hyvin, sillä 
kuukaudessa he saivat kerättyä osuuskuntaan 78 jäsentä, minkä katsottiin 
olevan riittävästi kaupan perustamiseksi. Tavastkengän osuuskaupan perus-
tava kokous pidettiin 15. marraskuuta 1917. Sen ensimmäisen hallituksen 
muodostivat Paavo Komulainen, Edvard Haataja, Heikki Leiviskä, Matti 
Virkkunen, Kusti Puurunen, Antti Järvelä ja Matti Pennanen. Myyntitoi-
minta päätettiin aloittaa Lauri Kiiskisen talossa heti sääntöjen vahvistami-
sen jälkeen.1102

Osuuskaupan hallitus kokoontui ensimmäisen kerran 18. marraskuuta 
1917, jolloin se valitsi puheenjohtajakseen Edvard Haatajan, rahastonhoi-
tajaksi Kusti Puurusen ja kirjuriksi Heikki Leiviskän, joka valittiin myös 
ensimmäiseksi liikkeenhoitajaksi. Hallituksen valtuutuksella E. Haataja, N. 
Huuskonen ja M. Pennanen saivat luvan hankkia ensimmäisen tavaravaras-
ton, joka sijoitettiin Lauri Kiiskiseltä vuokrattuun myymälärakennukseen. 
Kauppa avasi ovensa vuodenvaihteessa 1918 ja tavaran myynti alkoi.1103

Kylän ensimmäisen osuuskaupan toiminta oli melko vaatimatonta. 
Myymälä oli ensimmäisenä toimintavuonna (1918) auki vain keskiviikkoi-
sin ja perjantaisin, ilmeisesti henkilökunnan puutteen vuoksi. Sodan vuoksi 
pulaa oli tavarastakin. Seuraavana vuonna kauppa oli jo avoinna joka ar-
kipäivä ja sinne palkattiin vakituista henkilökuntaa. Vaatimattomista puit-
teista huolimatta kauppa alkoi nyt vilkastua, asiakkaita virtasi myymälään 
yhä enemmän ja kasvavat myyntiluvut osoittivat toiminnan kannattavaksi. 
Kaupan kehittyessä päätettiin perustaa myymälä myös Pyhännän kirkonky-
lään vuonna 1919, jonne toiminnan keskus paria vuotta myöhemmin siir-
rettiin.1104

Pankkitoiminta

Yhteiskunnan ja maatalouden kaupallistumisen myötä tuli yhä useammalle 
isännälle tarvetta saada luottoa esimerkiksi koneiden ostoon tai muunlai-
seen tilan kehittämisen. Vielä 1800-luvun lopulla yleisin tapa oli lainata 
rahaa velkakirjaa vastaan rikkailta talollisilta tai kaupunkien porvareilta. 
Rikkaimmista isännistä, kuten Katajamäen Jörkistä, tuli tällöin suorastaan 
maakunnan pankkeja. Jörkiltä lainattiin rahaa aina naapuripitäjiä ja Poh-
jois-Savon pitäjiä myöten. Pidemmän päälle tällainen järjestelmä ei voinut 
toimia, koska se oli toiminnaltaan hyvin epävarma ja maksuehdot olivat 
lainan ottajille usein epäedullisia. Katajamäen isäntäkin lainasi rahaa hyvin 
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epämääräisin koroin ja maksuehdoin ja lainat lankesivat maksuun yleensä 
silloin, kun Jörkin liiketoimille parhaiten sopi. Tämän seurauksena hänen 
omistukseensa päätyi maapalstoja ja kokonaisia tiloja. Tavallaan pankki siis 
perustettiin myös vastavoimaksi isojen isäntien harjoittamaa mielivaltaa 
vastaan. Siikajokilaakson ensimmäinen säästöpankki perustettiin Rantsi-
laan vuonna 1876. Lähemmäksi pankki saatiin, kun ensimmäinen säästö-
pankki perustettiin Kestilään vuonna 1893.1105 

Pyhännällä säästöpankki aloitti toimintansa 15. toukokuuta 1913 kir-
konkylällä Pyhännön talossa. Paikka oli määräytynyt uuden kuntakeskuksen 
sijainnin mukaan, mutta pankin perustamisessa olivat mukana Tavastken-
gän isännät Edvard Haataja, Antti Järvelä, Joel Kaipainen, Paavo Komulai-
nen ja Juho Rimpeläinen. Ensimmäiset säästöpankit olivat luonteeltaan ja 
toiminnaltaan aluksi enemmän avustus- ja hyväntekeväisyyslaitoksia kuin 
pankkeja sanan nykyisessä merkityksessä.  Ne olivat maanviljelijöiden 
omistuksessa, mutta aluksi kunnan ja sittemmin valtion valvonnassa. Sääs-
töpankit rahoittivat maataloutta, mutta monille talollisille tämä ei riittänyt 
vaan vuosisadan alussa ruvettiin kyliin perustamaan maatalouden rahoituk-
seen keskittyneitä osuuskassoja. Tavastkengän oma osuuskassa rekisteröi-
tiin 10.1.1917. Osuuskassojen toiminta pyrittiin pitämään niin pieninä, että 
kaikki jäsenet tunsivat toisensa. Tämä vaatimus esti kassoja kasvamasta 
pieniä kyläpankkeja suuremmiksi.1106

Kansan monet kerrokset

Maaseudun väestö voitiin vielä 1900-luvun alkupuolella aikaan jakaa kar-
keasti kolmeen ryhmään: maata omistaviin, maata vuokraaviin ja palkol-
lisiin. Nämä ryhmät jakaantuivat vielä useampaan kastiin: maanomistajat 
perintö- ja kruununtilallisiin, maanvuokraavat torppareihin ja mäkitupa-
laisiin, palkolliset vuosipalkollisiin ja päiväläisiin. Vuonna 1901 silloisen 
Piippolan pitäjän väestöstä noin 49 % väestöstä kuului maata omistavaan 
luokkaan, joka koostui maanomistajista ja heidän kotona asuvista lapsis-
taan. Torppareita oli vajaa 10 % väestöstä, mikä oli vähemmän kuin koko 
maassa keskimäärin mutta enemmän kuin muualla Oulun läänissä. Vuosi-
palkalla olevia palvelijoita ja päivätyöläisiä oli 34 % väestöstä.1107

Maaseudun väestön säätyerot kasvoivat voimakkaasti 1870-luvulta 
lähtien, jolloin etenkin juopa pienviljelijöiden ja suurtilallisten välillä leve-
ni. Uusien työmenetelmien ja varsinkin koneiden käyttöönotto oli suorassa 
suhteessa tilan kokoon nähden, ja niiden myötä isot tilat alkoivat kehittyä 
ja vaurastua pieniä nopeammin. Viimeistään 1900-luvun alussa säätyerot 
olivat jo todella suuret. Voidaan sanoa, että ihmisen arvo määräytyi tuolloin 
ennen kaikkea maanomistuksen mukaan. Tavastkengälläkin nähtiin selvä 
ero isojen talojen ja mökkiläisten välillä. Ajateltiin jopa, ettei seurustelu tai 
avioliitot olleet sopivat eri ”säätyihin” kuuluvien kesken. Kerrotaan esimer-
kiksi, että joskus 1900-luvun alussa Löytölän tytär riiasi Kuoppalan pojan 
kanssa, mutta koska poika oli vanhempien mielestä liian pienestä talosta, 
lähettivät he tyttönsä ”turvaan” Amerikkaan estääkseen ei-toivotun avio-
liiton. Säätyjako näkyi elämässä muutenkin, sillä isojen talojen emännät 
tai tyttäret eivät juuri navetassa käyneet, vaan palkolliset hoitivat likaiset 
työt. Jako eri kansanryhmien välillä oli hyvin selvä vielä ennen sotia mutta 
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hävisi pikkuhiljaa sen jälkeen. Säätyrajojen lisäksi selvä nokkimisjärjestys 
oli perheen sisällä nuorien ja vanhojen välillä. Vanhoja ihmisiä teititeltiin 
aina, myös omaa isää ja monet äitiäkin. Joskus kunnioittaminen meni niin 
pitkälle, että nuori vaimo saattoi teititellä itseään vanhempaa miestään.1108
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Talolliset

Ei se mies joka talon ostaa, vaan se joka pitää.1109

Illalla isäntä kuoli ja aamulla talo hävisi.1110

Säätyläisiä eli ruotsia puhuvaa herrasväkeä ei Tavastkengän kaltaisessa si-
vukylässä ollut. Suurin osa maaseudun säätyläisistä oli kirkonkylissä asuvaa 
pappilan väkeä sekä muutamia virkamiehiä ja kauppiaita. Heidän puuttues-
saan Tavastkengän korkeimman yhteiskuntaluokan muodostivat talolliset, 
jotka maksoivat suurimman osan veroista, huolehtivat paikallishallinnosta 
ja muista kylän yhteisistä rasituksista, kuten tienteosta. Talolliset voitiin 
lukea kahteen eriarvoiseen luokkaan: perintötilallisiin ja kruununtilallisiin. 
Arkielämässä näiden kahden ryhmän välillä ei juuri nähty eroja, vaikka to-
siasiassa vain ensimmäiset omistivat tilansa. Käytännössä sekä perintötilat 
että kruununtilat siirtyivät isältä pojalle. Vuonna 1855 oli Tavastkengällä 
33 kruununtilaa ja vain kuusi perintötilaa (Autiomäki, Makkonen, Moisala, 
Pellikka, Tervola ja Heiskala), eli kruunun omistuksessa oli 85 prosenttia 
kaikista kylän taloista. Tämä oli suurimpia lukuja koko Siikajokilaaksossa. 
Vuosisadan loppua kohti tultaessa kruununtiloja alettiin ostaa perinnöksi, 
mikä johtui lainsäädännön muutoksista ja toisaalta talollisten vaurastumi-
sesta.1111

Tavastkengän kruununtilojen perinnöksiostot vuosina 1860–19171112

Talo Ostaja Perintö-
kirja 
annettu

Hinta 
(mk)

No 15 Pinoniemi Matti Antinpoika Kilpeläinen 1863 64,30 

No 9 Laakkonen Mikko Mikonpoika Laakko 1870 62,12 

No 30 Löytölä Juho Juhonpoika Turunen 1871 -

No 26 Törmälä Matti Kasperinpoika Jokela 1874 46,74 

No 19 Petäjäkulju Antti Jaara ja Erkki Lämsä 1876 46,74 

No 21 Nygård Iivari Knuutinen 1876 46,87 

No 6 Turunen Lei-
viskä

Antti Juhonpoika Turunen 1876 221,14 

No 12 Myllylä Juho, Pekka ja Jaakko Mylly-
niemi

1877 68,32

No 27 Jokela Pekka Iikanpoika Laakko 1877 65,30

No 11 Aho Lauri Aho 1878 72,44

No 8 Koistila Simo Laukka 1978 95,90

No 18 Multarinne Eera Juhonpoika Kaipainen 1882 69,92

No 10 Juutistenaho Lauri Kilpeläinen 1884 74,60

No 17 Koivukangas Herman Koivula 1884 70,16

No 20 Pitkäkoski Matti Rasi-Kontio 1885 72,52

No 16 Sainila Juho Ojapelto 1886 45,59

No 34 Pussila Jaakko Selkäinaho 1887 68,68

No 38 Haapala Iikka Kylmäoja 1896 52,88

No 13 Kurkela Pekka Pekanpoika Tervola 1899 47,40

No 32 Korpela Simo Simonpoika Myllyniemi 1907 57,11

No 13 Kurkela Mikko Leiviskä 1908 50,85

No 37 Ukkola Antti Samelinpoika Heikkinen 1909 59,62
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No 36 Sattula Mikko Wirkkunen ja lapset 1910 39,23

No 25 Niemelä Heikki Jaakonpoika Meriläinen 1910 39,23

No 33 Jussila Juho Sainila 1912 58,71

No 39 Köhisevä Antti, Ville ja Vendla
Heikinlapset Hukkanen

1913 58,60

No 31 Iikkala Juho Samulinpoika Leiviskä 1913 58,60

Vuoteen 1918 mennessä Tavastkengän kruununtiloista 27 oli ostettu itsenäi-
seksi. Kuusi köyhintä kruununtilaa (Anttila, Heikkilä, Mattila, Nokela, Pu-
rola ja Ämmänen), oli sen sijaan alennettu kruununtorpiksi, ja niiden maat 
oli yhdistetty kruununmaahan. Niiden itsenäistyminen alkoi vasta torppa-
rinvapautuslain myötä seuraavalla vuosikymmenellä.1113

Tilan muodollista asemaa enemmän isännän arvovaltaan vaikutti ti-
lan vauraus, peltojen, niittyjen ja metsien määrä. Säätyerot alkoivat kasvaa 
1800-luvun loppua kohti, kun metsä- ja meijeritulot alkoivat rikastuttaa ta-
lollisväestöä. Tuloja käytettiin maatalouden kehittämiseen, talojen ja nave-
toiden rakentamiseen, ylellisyystavaroihin ja joissakin paikoin jopa lasten 
kouluttamiseen. Savupirtit alkoivat väistyä uusien, valoisten talojen tieltä ja 
isäntäväki siirtyi nukkumaan pirtistä kamareihin. Talollisväestö alkoi vau-
rastuessaan lähestyä yhä enemmän herrasväkeä, kun taas vuokratilalliset ja 
palkolliset saivat tyytyä entisiin oloihinsa. Kaikki maanomistajat eivät silti 
olleet rikkaita, vaan joukkoon mahtui paljon köyhiä, torppareihin verratta-
via pientilallisia.1114

Mitä vaurastuvat talolliset omistivat 1800-luvun lopulla? Joitakin viit-
teitä saadaan perukirjoista, joissa luetellaan koko talon irtain omaisuus. 
Vuonna 1874 kuolleen Liisa Autiomäen perukirjasta nähdään Autiomäen 
taloon kuuluneet tavarat:

Metalliesineitä: 2 hopeista teelusikkaa, 2 messinkistä kynttilän-
jalkaa, 1 kuparikattila, 2 kuparista kahvipannua, muuripata, kak-
si keittopataa, 3 piilukirvestä, 6 työkirvestä, 3 harakirvestä, 30 
viikatetta, 9 sirppiä, 3 hankoa, yksi seiväskanki, 3 suokuokkaa, 
3 keritsintä, 2 paria pöytäveitsiä, 3 rautalapiota, yksi keksi, hoh-
timet, 2 vasaraa, alasin, palju. Puukaluja: 4 ammetta, tynnyri, 6 
saavia, 15 ämpäriä, 6 kiulua, 100 maitopyttyä, 3 pohdinta, veivi-
kirnu, pystökirnu, 2 leiliä, 3 kangaspuut. Huonekaluja: 2 kaappia, 
3 pöytää, 2 sänkyä, 6 toolia. Rihkamakalua: 5 eläintenkelloa, 3 
rukkia, 5 kaidetta, 3 niidet, pyörätahko, 9 kuppia, 6 toopia, kah-
femylly, rännäri, 6 taalterikkiä (lautasta), 13 puulusikkata, 150 
häkkiä heiniä. Työ- ja ajokaluja: 3 kärryt, 3 karhia, 3 auraa, 3 
rautapohjarekiä, 3 puupohjarekiä, 3 silat, 3 länget, 3 suitet, mä-
kivyöt. Kirjoja: puolisko biblia, 2 virsikirjaa, siioninvirsikirja, 
Huutavan ääni. Makuu- ja pitovaatteita: 9 polsteria, 6 alustaa, 
2 raumaa, 3 weltit, 2 täkkiä, 3 hevosen loimet, 4 lakanaa, 3 ha-
metta, 2 päällystakkia, 3 paitaa, 3 huivia, 3 silkkihuivia, 2 ruojus-
kengät. Eläimiä: 3 hevosta, suvikunta tammavarsa, 20 lehmää, 3 
hehkonuorta, 3 kesänjuonutta, 18 lammasta.1115

Autiomäki kuului kylän rikkaimpiin taloihin, joten luettelo antaa tavallaan 
Tavastkengän talollisten omaisuuden ylärajan. Pienemmissä mökeissä tava-
raa oli vähemmän.
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Talollisten määrä kasvoi hitaasti yleiseen väestönkasvuun verrattuna. 
Maatilojen jakamista oli säädelty tarkasti Ruotsin vallan ajalta lähtien, sillä 
kruunun verotulojen turvaamiseksi tilojen haluttiin olevan riittävän vah-
voja. Vielä 1800-luvun puolivälissä määriteltiin säädöksissä hyvin tarkasti 
elinkelpoisten tilojen kriteerit. Vuoden 1852 asetuksissa vaadittiin, että tila 
elättäisi vähintään 5 täysi-ikäistä ja työkykyistä ihmistä ja olisi veronmak-
sukykyinen. Tällaisen tilan rajan nähtiin olevan ¼ manttaalissa, joten sitä 
pienemmäksi jaettaviin tiloihin vaadittiin tehtäväksi tarkka katselmus elin-
kelpoisuudesta. Koska vain harva maatila oli enää tässä vaiheessa kooltaan 
edes ¼ manttaalia, oli niistä suurin osa jakokiellossa. Koska uutta maata oli 
saatavilla hyvin rajoitetusti, kasvoi tilattoman väestön määrä monin pai-
koin. Tavastkengällä osa väestöpaineesta pääsi sentään purkautumaan kruu-
nunmaalle perustettuihin torppiin ja uudistiloihin.1116

Valtakunnan tasolla tilattoman väestön ongelmaan herättiin 1800-lu-
vun lopulla ja vuoden 1895 tilanositusasetus vapautti lopulta maatilojen 
jaon pienempiin osiin. Siinä tilan jakamisen tai lohkomisen alarajaksi mää-
rättiin 1/300 manttaalia tai vähintään viisi hehtaaria verotettavaa maata. 
Yksi seuraus asetuksesta oli palstatilojen synty, kun pieniä maa-aloja myy-
tiin rakennustonteiksi. Yleisimmin palstatiloja tuli taajamiin, kuten teolli-
suuspaikkakunnille, rautatieasemille ja kirkonkyliin. Palstatiloilla asuivat 
erityisesti kylien työläiset, opettajat ja virkamiehet. Nykyisiin taajamatont-
teihin nähden tontit olivat vielä isoja, pinta-alaltaan 1–2 hehtaaria, sillä niil-
lä viljeliin maata kotitarpeiksi. Syvällä maaseudulla tilajaot ja palstatilojen 
perustamiset eivät vilkastuneet kovin nopeasti, sillä vanhoista perinteistä 
pidettiin maaseudulla tiukasti kiinni.1117 Tavastkengällä ne yleistyivät vasta 
1910-luvulla.

Tilakaupat olivat ennen 1800-luvun loppupuolta hyvin harvinaisia, 
sillä harvalla oli varaa kokonaisen tilan ostamiseen. Luontaistalouden ai-
kana rahaa ei ollut kertynyt talollisillekaan suuria määriä. Ainoa yleisempi 
tilakaupan muoto oli syytinkisopimus, joilla lapseton pariskunta otti tilal-
leen jatkajan omaa eläkettään eli syytinkiä vastaan. Tilanne muuttui, kun 
1860-luvulta alkaen, kun talollisilla alkoikin yhtäkkiä olla käytössä meijeri- 
ja metsätuloista saatua rahaa. Samaan aikaan tiloja joutui paljon metsäyhti-
öille, mutta Tavastkengällä näitä tapauksia oli hyvin vähän. 1118

Yleisimmin tilat jaettiin tai ne vaihtoivat omistajaa perinnönjaon yh-
teydessä. Vuoden 1879 perimyslaki oli tehnyt kaikista rintaperillisistä tasa-
arvoisia, joten sekä pojat että tyttäret saivat yhtä suuren osuuden omaisuu-
desta. Yleisin tapa oli edelleen, että vanhin poika jatkoi viljelyä ja muut 
perilliset tyytyivät myötäjäisiin. Pojat saivat rahaa, hevosia ja työkaluja, 
tytöt lehmiä ja kapioita. Vaurastumisen myötä tuli tavaksi, että varsinkin 
rikkaimpien talojen isännät ostivat muille pojilleen omat tilat.1119 Tavast-
kengällä ainakin Koistilan ja Leiviskän isännät ostivat pojilleen omat tilat 
Kestilän puolelta.

Tavastkengällä todella vauraita taloja oli vain kourallinen, mutta lähes 
kaikki isännät olivat silti omanlaisiaan persoonia, arvonsa tuntevia ja yl-
peitä miehiä. Isännillä oli ehdoton valta taloissaan. Kirkonkylän raitillakin 
saivat ihmiset väistellä, kun Tavastkengän isännät ajoivat sinne hevosillaan. 
He eivät varmasti ketään väistäneet.1120 Talolliset olivat mukana monissa 
luottamustoimissa. Tyypillinen luottamusmies oli Makkolan Jussi Turu-
nen, joka oli kynämiehenä mukana melkein kaikissa mahdollisissa kylän 
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ja kunnan asioissa. Kerran hänelle 
oli sattunut yhtä aikaa liian monta 
menoa: oli maanjakotoimitus, kun-
nan kokous, kuivat heinät pellolla, 
ukkospilvi horisontissa ja nälkäkin 
kaiveli sisuksissa. Jussin hermot 
olivat siis kireällä, kun hän rupesi 
leikkaamaan leipää itselleen. Koh-
ta kuului keittiöstä huuto: ”Kuka 
perkele se on nuo leivätki numeroi-
nu, kun pohjassa lukkee että Högä-
näs kuutonen?!” Leima oli tarttu-
nut leipään uunin tiiliarinasta.1121

Emännät eivät toki jääneet 
isäntiä huonommiksi. Jos emäntä 
jotain määräsi, ei siihen ollut ta-
lossa sanomista muilla kuin isän-
nällä. Kunnioitus emäntää kohtaan 
säilyi yleensä heidän elämänsä 
loppuun saakka. Anttomilla vanha 
emäntä oli kieltänyt palvelusväkeä 
lakaisemasta pihaa roskista, mikä 
oli hänen mielestään aivan turhaa 
touhua. Jos hän näki jonkun teke-
vän näin, hän kantoi esiliinassaan 
roskia pihalle ja levitti ne sinne. 
Emännät ja muutkin naiset olivat 
ennen aikaan hyvin monipuolisia 
taidoiltaan, sillä vain isommis-
sa taloissa kotitöitä voitiin teet-
tää palvelijoilla. Emäntien roolia 
kuvaa hyvin Koivulan emännän 
Anna-Liisa Järvelän äidiltään saa-

ma elämänohje: ”Kaikkia töitä pittää osata tehä eikä ikinä saa varastaa tai 
valehdella.” Tavallisesti emännät huolehtivat talon ruuista, navettatöistä ja 
vaatteista, mutta esimerkiksi Luttisen Elli toimi lisäksi myös kätilönä, suu-
tarina ja nikkarina. Hän teki itse talon kengät ja kaikki käyttöastiat. Kätilönä 
hän toimi laajemminkin Keskikylällä, jossa hänet haettiin taloon aina tar-
vittaessa. Naisilla ei ollut vapaa-ajanongelmia, eikä kaiken kiireen keskellä 
olisi ”kauniita ja rohkeita ehtinyt katsomaan”. 1122

Vanhan kansan isäntä: Katajamäen Jörkki

Oikea malliesimerkki vanhan kansan isännästä on Katajamäen Yrjö eli 
Jörkki, josta kerrotaan lukemattomia tarinoita vielä lähes sata vuotta hänen 
kuolemansa jälkeen. Tarkkaan ottaen tarinat kertovat kahdesta eri henkilös-
tä, sillä Jörkkejä on ollut Katajamäen isäntänä useassa sukupolvessa. Kaik-
kein vanhin Katajamäen Jörkki oli Yrjö Yrjönpoika Tervonen (s. 1741), 
joka muutti perheineen Paltamon Käkilahdesta Tavastkengän Pellikan eli 
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Katajamäen taloon vuonna 1811. Hän oli muuttohetkellä jo niin iäkäs, että 
tila oli hänen poikansa Heikin nimissä. Vuonna 1829 Pellikasta erotettiin 
osa toiselle pojalle Antille (1790–1838), joka asettui nykyisen Katajamäen 
paikalle ja rakensi sinne oman talonsa. Hänen poikansa Yrjö Antinpoika 
Pellikka (s. 1816) oli ensimmäinen paljon puhuttu Katajamäen Jörkki.1123

Vanhemmasta Jörkistä eli Yrjö Antinpojasta kerrotaan hyvin värikkäitä 
tarinoita.  Hänen kerrotaan olleen aikalaisekseen erittäin oppinut mies, joka 
osasi lukea ja kirjoittaa sujuvasti kauniilla käsialla sekä suomeksi että ruot-
siksi.1124 Asiakirjojen mukaan hänestä tuli Katajamäen isäntä vuonna 1842. 
Kihlakunnan käräjien lautamiehenä hän oli parinkymmenen vuoden ajan 
vuodesta 1840 lähtien, minkä ansiosta hänelle myönnettiin herastuomarin 
arvonimi. Jörkin ja hänen poikansa aikana Katajamäki kasvoi 1800-luvun 
lopulla koko pitäjän suurimmaksi. Muistitiedon mukaan talossa oli karjaa 
näihin aikoihin 115 päätä, joista osa oli kotilaitumella, osa sydänmaan met-
sälaitumilla. Karjan kuljetusta varten rakennettiin suuri karjakuja Tervolan 
maiden läpi Törmäsenkoskelle. Kujaa pitkin talon karja kulki laitumella 
Törmäsjoen takana Laurinniityllä. Hevosia talossa oli neljästä viiteen kap-
paletta. Koiria oli kymmenkunta. Palkattua työväkeä oli paljon. Vakituises-
ti oli useita renkejä ja piikoja, mutta heinäntekoaikaan palkattuna oli jopa 
kahdeksantoista niittäjää ja haravamiehet päälle.1125 

Asiakirjalähteiden perusteella ei pystytä tarkasti sanomaan, millä ta-
voin Jörkki oikeastaan rikastui. Kateelliset naapurit tosin väittivät, että hän 
olisi tapattanut rengillään kylällä kierrelleen laukkuryssän ja saanut siitä 
alkupääomaa ja ruvennut rikastumaan. Joka tapauksessa jo 1860-luvun näl-
kävuosina Jörkki lainasi ihmisille rahaa ja viljaa ja niitä takaisin vaatiessaan 
sai omistukseensa kokonaisia taloja. Vanha Jörkki sai huonon lopun. Hän 
oli joskus tulva-aikana mennyt jauhattamaan viljaa talon myllylle Törmäs-
joen rannalle. Siellä hän oli jonkin sairaskohtauksen saaneena ”vesirattaan 
vierestä puljahtanu jokkeen ja hukkunu”. Koska Jörkillä oli suuren kiskurin 
ja nylkyrin maine, olivat muutamat naisihmiset näkevinään hänen kinte-
reillään, hänen viimeisiä päiviä eläessään, kokonaisen liudan piruja. Kun 
Jörkki sitten oli maannut vainajana Katajamäen riihessä, ei rakennuksen ohi 
ollut tahtonut päästä millään kulkemaan; oli aivan kuin jokin voima olisi 
siinä pysäyttänyt.1126

Katajamäen maine ulottui kauas. Sen kerrotaan 1870-luvulla houkutel-
leen aikakauden kuuluisaa rosvoa, Perttusta, joka päätti yrittää ryöstää talon 
rikkaudet. Hän saapui kylälle ja sai kortteeripaikan Kankaan maalla olleesta 
Piuvilan mökistä. Kokonaisen yön Perttunen vahtasi Katajamäkeä, mutta 
talo ei koskaan hiljentynyt. Koirat haukkuivat, lehmä poiki ja piikojen oli 
valvottava ja pidettävä tulta. Kerrotaan isännän jopa saaneen vihiä rosvosta 
ja laittaneen poikansa pitämään vahtia. Sitten joku nainen sattui kulkemaan 
rosvon piilopaikan vierestä ja tämä joutui äkkiä pakenemaan. Rytäkässä hän 
ehti piilottaa ryöstämiään rahoja Katajamäen Haavikkopeltoon. Kerrotaan 
myös tarinaa, jonka mukaan Katajamäen isänniltä jäi maahan aarre, jota 
kukaan ei ole näiden kuoleman jälkeen löytänyt. Käärmeen vartioima aar-
rearkku on talon kohdalla Siikajoessa, pienessä Katajamäennivassa. Juhan-
nusyönä sen luona pitäisi palaa kultakupissa tuli. Jos silloin menee kupin 
luo, pystyy aarretta vartioivan käärmeen tappamaan ”pikkusormella”.1127

Vanhaa Jörkkiä enemmän tarinoita kerrotaan hänen pojastaan Yrjö Yr-
jönpoika Katajamäestä (1841–1920, isäntänä 1867–1920), jota nimitettiin 
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varakkuutensa ja tapojensa vuoksi Katajamäen kuninkaaksi. Isältään saa-
mansa alkupääoman turvin Jörkki alkoi harjoittaa laajaa lainaustoimintaa. 
Hän lainasi rahaa omaan ja naapuripitäjään Kestilään, mutta vielä enemmän 
Savon puolelle Kiuruvedelle, Pielavedelle ja Vieremälle. Tämän vuoksi 
Jörkkiä kutsuttiin myös Savon pankkiiriksi. Jörkki todella oli hyvin suu-
ren alueen pankkiiri, jolle lähiseutujen väki oli korviaan myöten veloissa.  
Vuonna 1908 jopa Kiuruveden kunta oli velkaa hänelle 5000 markkaa. Se 
oli huomattava summa, joka vastasi lähes 13 000 työtuntia silloisen keski-
ansion mukaan laskettuna. Jörkki antoi lainaa hyvin nykyaikaisella tavalla: 
lainan määräksi kirjoitettiin 1000 mk, mutta rahaa sai käteen vain 800 mk 
ja korkoa laskettiin kuitenkin tuhannesta. Velan maksuksi Jörkille kelpasi 
melkein mikä tahansa. Jos velallinen ei muuten pystynyt velkaansa mak-
samaan, peri hän maksun lisämaina, niittypalstoina ja peltolohkoina. Ek-
sylästä Jörkki otti velasta Heiskalankankaan ja Kinttuvaaran vuonna 1873 
ja Makkolasta Mikkolan saran vuonna 1896. Eksylän maiden kerrotaan 
menneen niinkin pienestä kuin yhden jauhosäkin velasta. Maanomaisuuden 
lisäksi Jörkille kelpasivat rakennukset, jopa lehmätkin. Katajamäelle nous-
seen kujan varressa oli Reeta Turusen (s. 1894) mukaan ”toistakymmentä 
erinäköstä aetan köllykkää, kun sille kelepasi velan korosta vaikka koko-
naene aettaki”. Pystyessään velan sai tietysti maksaa selvällä rahallakin. 
Kerran Alipään Sipparin eli Komulaisen isäntä oli ottanut lainaa Kataja-
mäkiseltä. Kun takaisinmaksupäivä tuli, hän palautti rahat mahdollisimman 
pieninä kolikoina. Niitä kertyi iso säkillinen. Katajamäen isäntä suuttui täs-
tä hirveästi ja sanoi Komulaiselle, että tämän olisi turha tulla uutta lainaa 
kysymään.1128

Katajamäen pankissa asioidessa piti osata käyttäytyä oikealla tavalla. 
Kun savolaiset tulivat lainaamaan rahaa tai maksamaan velan korkoja, piti 
heillä aina olla mukanaan viinapullo tuliaisena Jörkille. Muuten sai lähteä 
tyhjin toimin takaisin. ”Jolla oli viinaa, sen ottivat vastaan ja veivät sisäl-
le. Se oli päevän ja kaksi. Jollei ollu viinaa, nii se laetettii takasi. Ja se on 
tosi! Semmonen tallous siellä oli ja semmonen isäntä.”, kertoi Antti Visuri 
(s. 1896).1129 Samaa tarinaa kertovat muutkin muistelijat, kuten seuraavassa 
Matti Jussila (s. 1898):

Yksi ukkohi oli tullu ja sillä ei ollu ollu esittää sitä viinapullua. 
Ne oli pirtissä istuneet ja se oli esittäny sitä, nii se (isäntä) oli 
sanonu: ’Ei oo, ei oo rahhaa’. Se ukko istunu sitte, ku oli sieltä 
asti kävelly jalan. Ensimmäinen lumi ollu jo maassa, semmonen 
hieno kerros. Se oli sitte ollu hilijasta niijen kesken, niin se oli 
isäntä sitte kysyny: ’Onko savonpuolessa palijon lunta?’ Se oli 
sanonu, että ’Ei nii er paksusti mutta luojasti.’ ’Vai nii, vai nii, 
no lähetäämpä tänne salliin’ ja sieltä oli löytyny rahhaa, ku se 
niin viisaasti osasi vastata. Ukko pääsi rahan kansa lähtemmään 
takasi.1130 

Viinapullon lisäksi rahan lainaajan kannatti valmistautua siihen, että Jörkki 
vaihdattaisi hänen kanssaan hevosen itselleen. Vaihtajat menettivät hyvät 
hevosensa ja saivat jonkin vanhan luuskan vastineeksi. Ajan päälle lainan-
hakijat viisastuivat, ja he osasivat jättää hyvät hevosensa ja rekensä Kes-
kikylällä, esimerkiksi Kurkelaan tai Autiomäelle, ja tulivat jalkaisin lopun 
matkaa.1131

Pankkitoiminnan lisäksi Katajamäellä pidettiin kauppaa, johon haettiin 
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kolmella hevosella tavaraa Iisalmesta. Katajamäkisellä oli ostosreissullaan 
aina huonot vaatteet päällä, joten kaupungin porvarit sanoivat toisilleen: 
”Sama kait tuo tuommoselle miehelle. Millä tuo mittään ostaa, ku noin huo-
not vaatteet päällä.” Mukana olleet rengit Heikki Määttä ja Jaako Visuri 
olivat jääneet jälkeen ja sanoneet, että kyllä sillä miehellä varmasti on va-
roja. Katajamäkinen oli silloin jo niin varoissaan, että hänellä oli velallisia 
Kiuruveden puolellakin.1132 Katajamäen kauppaa piti Jörkin emäntä talon 
yhdessä kamarissa. Siellä oli myytävänä pikkutavaraa, kuten loimilankaa ja 
hakoruunija (miesten vaatteiden värjäyksessä käytettyä väriainetta). Jonkin 
verran oli myös ruokatavaroita, kuten kahvia, suolaa ja sokeria. 1133

Tavoiltaan Jörkki oli todella kuninkaan veroinen. Hän oli suurikokoi-
nen, viimeisillään paksu kuin tynnyri. Hän asui Katajamäen Korkiallapuo-
lella, joka on kaksikerroksinen ja sijaitsee hieman muuta pihaa korkeam-
malla kohdalla. Hänen aikanaan ja vielä jälkeenpäinkin talo oli vuorattu 
päreillä. Jörkillä oli Korkianpuolen hovissaan paljon palvelusväkeä, joilla 
talon työt teetettiin. Suuttuessaan johonkuhun ihmiseen saattoi hän piek-
sättää tämän rengeillään. Juttuseuraa tahtoessaan Jörkki haetutti Eera Ka-
musen eli Humi-Eeran kanssaan puhelemaan. Toisinaan hän saattoi haet-
taa soittajan ja käski sitten piikoja tanssimaan musiikin tahtiin edessään. 
Seudun pikkupojille hän antoi joskus voileipää ja muutaman pennin rahaa, 
minkä jälkeen näiden oli painittava tai muuten tapeltava Jörkin huviksi.1134 

Jörkin kanssa tekemissä olleet muistavat hänen olleen ”vähän soma-
sorttinen mies”. Kerran Jörkki oli lyönyt jotakin miestä ruoskalla jalkoi-
hin ja kysynyt perään, paljonko lyönti maksoi. ”Sata markkaa”, oli mies 
vastannut ja Jörkki maksoi heti.1135 Jörkki oli tarkka omasta ja talon mai-
neesta. Kerran Katajamäeltä oli menty nevalle heinäntekoon: ”Se (isäntä-
renki Heikki Määttä) oli sitte säästäny sitä piimää, siinä persossa että hän 
saapi mainetta siitä, että vähällä saanu ruokituksi.” Jörkki-isäntä oli nähnyt 
tämän ja noitunut: ”Etkö sinä luule, että Katajamäellä pystytään syömään 
omista?!”1136 Juovuspäissään Jörkki oli paha tappelemaan: ”Se oli kerran 
Palokankaan Pekan, tämän Palokankaan Urhon isän isän kanssa ruvennu 
tappelemmaan siellä salissa, mutta se ei ollu pärijänny se katajamäen ukko 
sille.” Myöhemmin Jörkki oli muistellut tappelujaan ja todennut, ettei häntä 
ollut kukaan muu niin lujaa tukistanut, kuin Palokankaan Pekka. Toisaalta 
Jörkki oli hyvin lapsirakas. Hän hyppäytti poikasia kilpaa Korkianpuolen 
rappusilla ja voitti kisat aina itse. Tästä hän oli niin hyvillä, että huusi emän-
nälleen: ”Haeppa, Kaesa-Mari, noelle poejille voeleippää!” 1137

Jörkki oli hyvin urheiluhenkinen mies. Sen lisäksi, että hän tappelutti 
pikkupoikia ja koiria keskenään, piti hän sunnuntaisin renkien ja piikojen 
hiihtokilpailuja. Kerran hän valmensi erästä miestä (toisten mukaan Her-
manni Kamusta, toisten mukaan Juho Visuria) hyvällä ruualla, viilillä, 
munilla, voilla ja muilla vahvoilla ruuilla, jotta tämä jaksaisi hiihtää Ta-
vastkengänjärven jäällä pidettävissä hiihtokisoissa. Hyvä valmentaminen ei 
kuitenkaan auttanut, vaan syöttiläs jäi viimeisten joukkoon.  Nolo häviö 
omissa kisoissa pisteli Jörkkiä kauan aikaa.1138

Jörkki oli kova hevosmies ja hänellä oli aina tallissaan hyviä hevosia.  
Hänen juoksijaoriinsa Pitkäharjan kerrotaan olleen koko Suomen juoksija-
kuningas.  Jörkin ja Pitkäharjan saavutuksista löytyy todisteita 1870-luvun 
sanomalehdistä. Kilpa-ajoja hän järjesti usein Tavastkengänjärven jäällä. 
Joskus humalassa ollessaan hän saattoi käskeä renkinsä tuomaan hevoset 
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pirttiin, jossa hän juoksutti niitä. Olipa hän kerran yrittänyt ajaa hevosella 
leivinuuninkin päälle. Kaupunkimatkallaan Oulussa Jörkki oli ajaa karaut-
tanut Oulun Seurahuoneen portaita sisään hevosellaan. Tästä tempauksesta 
hän oli joutunut maksamaan melkoisen ison sakon. Jälkeenpäin joku Ta-
vastkengän kylänmies oli kysynyt häneltä: ”Ajoitteko te todella Oulun seu-
rahuoneelle, kun ne sellaista kylällä puhuvat?” ”Sellaistako ne puhuu?”, oli 
isäntä ihmetellyt mutta jatkanut sitten: ”No olenhan minä, mutta elä sinä 
aja!” Tällä hän oli nähtävästi tarkoittanut sitä, että saadut sakot olivat liian 
kalliit muiden maksettavaksi.1139

Kaiken muun ohella oli Katajamäkinen olevinaan myös eläinlääkäri. 
Kerran hän oli ostanut ”meleko kölsyn ruunan”, jolla oli hölläpatit etupol-
vissa. Hevonen vietiin jokiniemessä olleeseen hevoshakaan, jossa Jörkki 
aikoi sitä hoitaa. Talosta otettiin mukaan suolapussi ja puukko. Isäntä laittoi 
puukonterän peukaloidensa väliin niin, että terä vähän pilkisti esille. Sitten 
hän tuikkasi terällä polviin, että patit puhkesivat. Lopuksi polviin laitettiin 
suolaa, jotta haavat eivät märkänisi. Kahden päivänä päästä Jörkki käski 
renkinsä käydä katsomassa, oliko hevonen parantunut. Hevonen köllötti 
kuolleena pellolla.1140

Aivan tavallinen ihminen ei ollut Katajamäen Jörkin emäntä Kaisa-
Marikaan. Kerrotaan, että hän olisi ollut jonkun tietäjän tytär ja osannut 
itsekin tehdä pieniä taikatemppuja. Aina uudenvuodenyönä hän oli käynyt 
tasaamassa pirtin liedessä olleen hiilloksen, jonka pinnasta hän aamulla 
yritti ennustaa tulevan vuoden tapahtumia. Erään kerran Katajamäen lehmä 
oli hävinnyt metsään. Emännän ohjeiden mukaan oli talon pitkän karjakujan 
jokaisen seipään kärkeen laitettu punaista lankaa, aina kujan päähän Törmä-
senjoelle asti. ”Seoraavana päivänä oli lehmä tullu pystö aetaen yli hyppijen 
kottiin”. Toisten kertojien mukaan Katajamäen emäntä olisi itse keksinyt tä-
män taikuuden, toisten mukaan Pinoniemen emäntä olisi auttanut häntä.1141

Katajamäen Jörkissä oli sekä pahoja ja hyviä puolia. Moni rahaa lai-
nannut isäntä sai todella apua rahavaikeuksiinsa ja selvisi kunnialla velan 
takaisinmaksusta. Naapureilleen Jörkki oli aina avulias mies eikä pyrkinyt 
näiden avulla hyötymään. Olipa hän tunnettu hyvänä hampaiden ottajana-
kin. Kankaan Iikka Turunen muisteli vuonna 1951 Jörkkiä näin:

Jörkki itse oli erittäin mukava, seuranhaluinen ja huumorintajui-
nen mies sekä lisäksi musiikkia ja lapsia rakastava. Katajamäes-
sä kävi siihen aikaan paljon vieraita, joiden kanssa Jörkki-isäntä 
jutteli päivät päästään lystiä juttuja. Jos ei vieraita tullut, lähetti 
Jörkki renkinsä hakemaan silmäpuoli Eera Kamusen porinaka-
verikseen. Kerrankin kutsui hän rengin luokseen ja sanoi tälle: 
”Mee kiireesti hakemaan Eera hevosella!” – Renki kysyi ”Mikä 
Eera?” – Jörkki hätistelemään: ”Se, se, jolla on vain yksi silmä, 
ala jo tuosta mennä!” Jörkki oli nimittäin hyvin kiireellinen mies.

Jörkki oli hyvin lapsirakas. Naapurien lapset olisi pitänyt 
heti synnyttyään tuoda hänen nähtäväkseen. Lasten kanssa hän 
oli hippasilla, piilosilla, sokkosilla ym. ja painitti poikia palkin-
toja vastaan. Ja haitarin soittoa hän rakasti. Kun uittomiehiä tuli 
jo viikkoja ennen uittojen alkamista Katajamäkeen, hän soitatti 
miehillä haitaria ja jutteli heidän kanssaan hauskoja asioita. Jos 
joku soitti huonosti, hän otti sellaiselta soittajalta haitarin pois ja 
antoi sen paremmalle soittajalle. Oman Hildur-tyttärensäkin hän 
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opetutti haitarin soittajaksi soitattaen hänelläkin itselleen tätä ra-
kasta pelivärkkiään.1142

Jörkin ansioksi voidaan lukea paljon hyviäkin tekoja, sillä hän oli ak-
tiivisesti mukana Piippolan pitäjän päätöksenteossa ja siten ajamassa tavast-
kenkästen asioita. Hänellä oli suuri vaikutus muun muassa koulun saami-
sessa Tavastkengälle vuonna 1898. Jörkki seurasi tarkoin maailmanmenoa 
ja ihmisten edesottamuksia. Kun hän oli vanhoilla päivillään jo maannut 
kuolinvuoteellaan, oli hän huokaissut: ”Eläisi edes sata vuotta, että näkisi 
miten kellekin käy!” Aivan niin vanhaksi Jörkki ei elänyt, vaan hän kuo-
li vuonna 1920 maaliskuun 23. päivä, 79 vuoden ikäisenä. Jörkin maine 
on elänyt pitkään ja ulottunut laajalle. Vielä sota-aikanakin tavastkenkäset 
tapasivat Vienan Karjalassa erään vanhan karjalaisukon, entisen laukku-
kauppiaan, joka oli heidän kotipaikastaan kuullessaan kysynyt: ”Vieläkö se 
Yrjö Katajamäki elää?” 1143 Ei elänyt enää, mutta tarinat hänestä elävät vielä 
tänäkin päivänä.

Uuden polven isäntiä: Aappo Kyrö ja Aappo Mäläskä

Siinä missä Katajamäen Jörkki edustaa vanhan kansan isäntämiehen periku-
vaa, oli Aappo Kyrö uuden ajan isännän malli. Yhteistä hänessä ja Jörkissä 
oli se, että molemmat olivat erittäin rikkaita ja vaikutusvaltaisia. Aappo ei 
kuitenkaan perinyt omaisuuttaan, vaan hän oli sanonnan mukaisesti oman 
onnensa seppä. Hän oli vaikuttava esimerkki paluumuuttajasta, joka Ame-
rikassa tienatulla pääomalla loi mittavan omaisuuden. Aappo oli syntynyt 
Lumijoella, mutta Suomeen palattuaan hän muutti vaimonsa kanssa Lamun 
Lapin taloon. Tämän jälkeen hän osti monia lähiseudun suuria tiloja, muun 
muassa Piippolan kappalaisen puustellin Viitainahon, Hyvölänrannan Ala-
talon, Tavastkengän Leiviskän (1907) sekä Kestilän sahan.1144

Aappo Kyrö oli edistyksellinen mies ja pyrki parhaansa mukaan kehit-
tämään maataloutta omistamillaan tiloilla. Lapin taloon hän rakensi meije-
rin. Alataloon hän rakennutti suuren kivinavetan, mitä varten hän kysyi lai-
naa Katajamäen Jörkiltä, seudun kuululta ”pankkiirilta”. Jörkki oli hieman 
kateellinen nuorelle nousukkaalle eikä antanut lainaa. Kun navetta sitten 
valmistui, oli yksi Katajamäen rengeistä mukana ajamassa sinne karjaa. Jäl-
keenpäin Jörkki tietenkin halusi tietää, kuinka hieno uudesta navetasta oli 
tullut. Renki oli vähän leikkimielinen ja kertoi isännälle omiaan. Hän selitti, 
että navetassa oli kiskoja pitkin kulkevat jakeluvaunut, jotka pienellä tönäi-
syllä kulkivat suuren navetan päästä päähän. ”Sellaisia ne rikkaiden navetat 
ovat”, Jörkki totesi ja lopetti kyselemisen siihen.1145

Kyrö kohosi melkoisen mahtavaksi mieheksi, mutta vähitellen hän 
myi kaikki maatilansa rahoittaakseen muita bisneksiään. Vuonna 1919 hän 
muutti Oulaisiin ja perusti sinne nahkurinverstaan. Sen johtaminen osoit-
tautui kuitenkin liian haastavaksi jopa hänen kaltaiselleen monitaiturille. 
Tehdas meni konkurssiin ja Kyrö menetti kaikki rahansa. Tästä tappiosta 
hän ei enää noussut vaan eli köyhänä lopun ikäänsä.1146

Toinen edistyksellinen Tavastkengän isäntä oli Moisalan ja Ylä-Kur-
kelan omistaja kauppias Aappo Mäläskä (s. 1869), joka oli edesauttamassa 
sekä osuuskaupan että osuusmeijerin perustamista kylälle. Hän asui Tavast-
kengällä vuosina 1901–1918. Aappo Mäläskä oli 1900-luvun alkuvuosina 
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myös hyvin aktiivinen maalaiskirjeenvaihtaja, joka kirjoitti sekä Louhi-leh-
teen että sen seuraajaan Liittoon. Hänen kirjoituksensa olivat yleensä hyvin 
ajankohtaisia ja käsittelivät erilaisten edistyksellisten hankkeiden etenemis-
tä kylällä. Hän oli kaiken kehityksen vankkumaton kannattaja. Heinäkuussa 
1906 Aappo kirjoitti kylän kuulumisesta Louhi-lehteen seuraavaa:

Kirje Tavastkengän kylästä. Tavastkengän kylä on Piippolan kun-
nassa Siikajoen warrella, melkein siellä, mistä Siikajoki alkaa. 
Kylä on kooltaan suurenpuoleinen pinta-alaansa nähden, sillä 
kylämme on noin 20 neliokilom. lawea. Mutta asukaslukuun näh-
den ei tämä kylä ole mikään runsaslukuinen. Onhan waan 106 
perhettä, joilla on omituinen asuinpaikka, torppa tai talo. Jos 
ottaa lukuun ne, joilla ei ole omaa asuntoa, niin saadaan koko 
kylämme perheluvuksi 115. Tämä tekee keskimäärin laskien 805 
henkeä.

Vasemmalla Aappo 

Mäläskä ja hänen 

vierellään Juuso Mat-

tila. Molemmat olivat 

aktiivisia yhdistys- ja 

osuuskuntamiehiä 

1900-luvun alun Ta-

vastkengällä. Kuvan-

nut Oskari Salmivuori. 

Siikalatvan kunnan 

kokoelmat.
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Kylämme asukkaat owat enimmästi wanhoillisella kannal-
la maatalouden hoitoon nähden. Ketowiljelystä ei sanottavasti 
harrasteta. Meijeriliikettä ei ole, waan woi wiedään Ouluun myy-
täwäksi, josta tuodaan sitten tullessaan ”wiinaa ja rieskaa”. Wa-
rallisuudesta on kylämme kumminkin etusijalla yleisen maineen-
sa puolesta, sillä löytyy monta taloa, jotka owat saaneet kootuksi 
siewoiset säästöt, että woiwat toista aina pelastaa rahapulasta, 
joten ei kyläämme, ainakaan usein, etsitä rahaa muualta. Enim-
mäkseen owat kylämme asukkaat uutteroita työntekijöitä, sillä 
ei ole paljon niitä, jotka käveleisi turhanpäiten siwulakkareilla 
warustettu takki päällänsä ja kädet taskussa; ei edes warakkaam-
matkaan. Tästä johtunee se, että yleensä maksamme laissa mää-
rätyt maksumme aikanaan, olipa se sitten papille tai lukkarille.

Henkisistä kylämme pyrinnöistä ei ole paljon puhettakaan, 
sillä niitä ole muuta kuin raittiusseura Kajastus. Mutta senkin 
elämä on niin ja näin. Jäsenet, jotka siihen liittyivät, luulivat, että 
sitä sitten täytyy aina kowasti juoda kun kuuluu seuraan, joten 
senkin elämä on sumua waan. Kansakoulu on myös, waan sinne 
ei näytä lapset joutawan, sillä oppilaita oli waan wiime wuon-
nakin 13–16. Kiertokoulu on tosin niitä kouluja, joka piispamme 
toimesta wasten seurakunnan tahtoa pantiin kuntaamme. Ennen 
piispan määräystä oli niin, että yksi opettaja oli koko kunnassa, 
nyt on kaksi, joista toinen on enimmäkseen meidän kylällä, sillä ei 
kaikki kylät ota opettajaa wastaan ollenkaan. Näin ollen ei tahdo 
kaikki ottaa kiertokoulua wastaan ollenkaan, waan täytyy toisten 
pitää toistenkin edestä. Nytkin on yksi talo kylässämme, joka on 
kieltäytynyt koulua wastaanottamasta.

Kylämme kansakoulu oli joutunut wiime kuun 17 päivänä 
ilkiöiden käsiin, sillä 4 ikkunaruutua oli löyty rikki ja wielä muu-
takin pahuutta harjoitettu. Ilkityön tekijöiksi luullaan 2 kansakou-
lussa ollutta poikaa, waan wielä ei ole pidetty tutkintoa asiasta. 
Sietäisi saadan poikain palkka töistänsä.

Kaswullisuus on kylässämme hyvä; paitsi että rukiit owat 
harwoja. A. M.1147

Vuokraviljelijä – torpparit ja mäkitupalaiset

Torpparit muodostivat 1900-luvun vaihteen tienoilla maatalousyhteiskun-
nan keskikerroksen, joka sijoittui varakkaampien talollisten ja irtonaisen 
maatyöväestön väliin. Torpparit olivat vuokraviljelijöitä, jotka maksoivat 
vuokraa maanomistajalle. Vaikka vuokra merkittiin vuokrasopimukseen 
rahasummana, maksettiin pääosa vuokrasta työpäivinä, joita tehtiin tietty 
määrä viikoittain. Lisäksi sesonkiaikoina vaadittiin torppareilta lisäpäiviä 
heinäpellolla ja elonkorjuussa. Osa vuokrasta maksettiin tavaralla, esimer-
kiksi voilla, tai rahalla. Torppia oli perustettu maaseudulle jo 1600-luvulta 
lähtien, mutta niiden määrä pysyi vähäisenä aina 1800-luvun alkuun saak-
ka. Vilkkaammin torppia perustettiin 1820-luvulta lähtien.1148 Yksityisten 
maille rakennettujen torppien lisäksi perustettiin valtion maille kruunun-
torppia ja kruununmetsätorppia, mutta niitä on käsitelty tarkemmin toisessa 
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yhteydessä.
Torppien lisäksi maaseudulla oli muunkinlaisia pieniä vuokraviljel-

miä. Mäkitupia oli Tavastkengällä ollut 1700-luvulta lähtien, mutta niiden 
määrä lisääntyi todella vasta 1800-luvun lopulla. Ne erosivat torpista lä-
hinnä viljelysten koossa. Siinä missä torpalla saattoi olla viljeltävää peltoa 
saman verran kuin pienellä talolla, ei mäkitupaan kuulunut yleensä peru-
namaata isompaa viljelystä. 1149 Toki käytännöt vaihtelivat paikasta toiseen 
tässäkin asiassa. Tavastkengällä torpalla ja mäkituvalla ei ollut kovin suurta 
eroa. Niiden lisäksi kylällä oli vielä vähäisempiä mökkejä, joissa asui huo-
nemiehiä. He maksoivat vuokraa ainoastaan asuinhuoneestaan, eikä heille 
kuulunut lainkaan viljeltävää maata.

Torppien ja mäkitupien asuinoloista saadaan jonkin verran tietoja 
säilyneiden palovakuutusten ja vuokrasopimusten kautta. Yleensä torpat 
rakennettiin metsään, jonne torpparin piti itse raivata rakennusten ja pel-
tojen paikat.  Rakennuksia torpissa oli paljon vähemmän kuin taloissa. 
Palovakuutuskirjan mukaan Koistilan maalla olleeseen Koskenkorvan eli 
Esalan torppaan kuului vuonna 1917 asuinrakennus, navetta, lato/maito-
huone, vanha navetta ja sauna. Samana vuonna Metsäperällä sijainneessa 
Kallion torpassa oli asuinhuone, navetta, kaksi latoa, puodinkehä ja sau-
na.1150 Torppien ja mäkitupien vuokrasopimukset tehtiin Siikajokilaaksossa 
yleensä kirjallisina, mikä paransi vuokraviljelijöiden oikeudellista asemaa. 
Muualla Suomessa kirjallisten sopimusten määrä oli paljon pienempi. Ylei-
sin vuokra-aika oli 50 vuotta, mikä tuli lailliseksi vähimmäisajaksi vuonna 
1909.1151 Yksi vanhimmista säilyneistä Tavastkengän torpankontrahteista on 
kirjoitettu Makkosen talossa vuonna 1878. Sen kirjoittajana oli paikallinen 
kynämies, Sattulan isäntä Mikko Virkkunen.

Torpan kontrahti
Tämän kautta minä Herman Makkonen omistamalleni Makkosen 
5/64 osaa perintötilalle no 4 Tavast Kengän kylässä Piippolan 
pitäjässä torppariksi neljäksi kymmeneksi vuodeksi Retriika Kil-
peläisen välillämme sovitulla ehtoilla nimittäin.
1:ksi torppari saa tehä asun majansa pellon sisään pelloksi teke-
mättömälle maalle Juho Makkosen rajan varteen ja peltova saa 
tehä saman maan sissän tekemättömälle maalle, yksi keto saari 
tulee torpan peltomaiksi ja puuta saa ottaa saman maan sisästä 
mikä Hermannin osaksi tulee, vain ei muualta talon metästä,
2:ksi torppari saa tehä kaivon talon pelto pyörtämölle ja jolta tien 
pitää kaivolle talon maata myöten.
3:ksi Torppari ei saa pitää tietä torppaan niityvä eikä pellonpyör-
tänöitä kuin pello ojaa myöten varsingi sitten kuin  toukona on 
eli jos hän eli hänen kauttansa polkee peltua eli niittyä niin tulee 
torppari vahingon vastattavaksi.
4:ksi näistä tiluksista vastaa eli maksaa torppari verona kuusi 
markka vuodessa aina Jaakon päivän aika.
5:ksi torppaa ei saa myyvä eikä vaihtaa ilman talon luvata ja sil-
lon on talolla valtaa ottaa samalla hintaa takasin mingä vieras 
antaa.
Tähän kontrahtiin olemma molemmin puolin tyytyväisiä joka to-
distetaan Tavastkengän kylässä se 12 päivä lokakuuta 1878. 
Herman Makkonen isäntä  Reetriika Kilpeläinen torppari
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Todistaa
Mikko Virkkunen (kirjoitti) Samuli Pitkäkoski (puumerkki) 
Elsa Pellikka (puumerkki)1152

Torpparien asema nousi polttavaksi yhteiskunnalliseksi kysymyksek-
si 1800-luvun lopulla. Tilalliset alkoivat suhtautua nihkeästi vuokraviljel-
miin leviävien maareformihuhujen ja rauhattomuuksien vuoksi ja pyrkivät 
mahdollisuuksien mukaan eroon niistä. Niiden määrä kääntyikin laskuun 
1800-luvun lopulla. Torpparien uhanalaista asemaa pyrittiin parantamaan 
valtiovallan taholta erilaisilla lailla ja asetuksilla, mutta työ eteni hitaas-
ti, koska päättävässä asemassa oli lähinnä talollisia, jotka pitivät enemmän 
huolta omista eduistaan. Muutamia parannuksia saatiin jo 1800-luvun puo-
ella, esimerkiksi vuoden 1892 maanvuokralaki kielsi suulliset sopimukset. 
Suurempi muutos tuli vuonna 1909, jolloin määrättiin jokaiseen kuntaan 
perustettavaksi vuokralautakunta, joka tarkasti torppien vuokrasopimusten 
ehdot. Kahdenvälisiä sopimuksia ei enää sallittu. Tämän jälkeen torpparien 
oikeudet vahvistuivat, koska vuokralautakunnissa oli yleensä kaksi talollis-
ta ja kaksi torpparia. Torppien itsenäistymiseen johtavaa lunastuslakia saa-
tiin kuitenkin vielä odottaa.1153 Lakimuutosten myötä torpparisopimuksista 
muotoiltiin entistä yksityiskohtaisempia, kuten seuraava esimerkki vuodel-
ta 1910 osoittaa.

Wälikirja mäkitupa-alueen vuokrasta
Sopimuksen mukaan, jonka allekirjoittaneet Pekka ja Tuomas Ko-
nola Pyhännän pitäjän Tavastkengän kylässä olevan Saaren tilan 
no 3 omistajina ja vuokraaja Yrjö Nykord ovat keskenänsä teh-
neet, luovutamme me täten mainitulle Yrjö Nygårdille ja vaimol-
leen Wilmalle vuokralle maanviljelykseen harjottamista varten 
sanottuun taloon kuuluvan Kuusela-nimisen torpan, jonka muo-
dostavat Kuusen ahde niminen maapalsta Siikajoen eteläpuolel-
la Heiskalan ja Kankaan maan rajoja myöten ja toisella puolen 
Jaako Saaren raja-aitaa myöten ja Siikajokija myöten, sekä Ny-
gårdin itsensä rakentamat huoneet ja viljelysmaaksi Walkeisneva 
nimiseltä nevalta vanhasta ruunun ojasta takaloon päin yhdek-
sänkymmentä – 90 – metriä ristiin mitattuna Jaako Saaren rajaa 
myöten ja talon raja-aitaa vasten. Vuokra ehdot on seuraavat:
1:ksi Vuokra aika on neljäkymmentä vuotta tästä päivästä
2:ksi Vuokra maksu on kolmetoista (13) markkaa ja on se mak-
settava vuosittain syyskuussa.
3:ksi Vuokraajalla on oikeus käyttää talon laidunmaalla yhden 
lehmän ottamalla osaa aidan panoon ja kunnossa pitoon lehmä 
määrän mukaan, vaan saa vuokraaja ottaa siihen tarkoitukseen 
tarvittavat puut talon metsästä – sekä on vuokraajalla oikeus 
käyttää kulku tienä talon maan poikki johtavaa tietä Siikajoen ja 
ahteen poikki, kuin myöskin saa vuokraaja rakentaa kesänavetan 
Siikajoen ahteelle johtavan kujan varteen maanomistajan lähem-
min osoittamalle paikalle.
Tämän vuokrakirjan saa rekisteröidä kihlakunnanoikeudessa 
maan omistajaa kuulustelematta. Tätä vuokrakirjaa on tehty kol-
me yhtäpitävää kappaletta yksi maanomistajaa, yksi vuokramies-
tä ja yksi vuokralautakuntaa varten.
Pyhännällä 28. p. syyskuuta 1910.
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Tuomas Konola Pekka Konola Kaisamari Konola

Tämän vuokrakirjan siinä mainittuine ehtoineen hyväksymme 
aika ja paikka kuin yllä.

Wilma Nygård (puumerkki) Yrjö Nygård1154

Henkilöinä torppareita oli yhtä monenlaisia kuin talollisiakin. Oli hy-
viä ja huonoja, laiskoja ja ahkeria. Toiset heistä olivat hyvin erikoisia per-
soonia, jotka osasivat ottaa ilon irti vähästäkin. Juuri tällainen oli Kankaan 
torpan Lehtolan isäntä Eera Kamunen (s. 1858), kuten seuraavasta Iikka 
Turusen kertomasta jutusta tulee esille:

Eera Kamunen oli suruton maailmankansalainen. Vaikka hän ei 
mitään omistanut, ei hän surrut huomisesta. Hän kulki kylillä ja 
otti taloissa kilon tai kaksi velaksi jauhoja, joista akka keitti illal-
la jauhopuuron ja sillä oli Eera ravittu. Kukaan ei voinut olla hä-
nelle antamatta. Kun Eera tuli taloon ja alkoi kehua talon hevo-
sia, sai olla varma, että hän tahtoo velaksi viitosen, mutta jos hän 
kehui emäntää tai isäntää, sai olla varma, että hän tahtoo velaksi 
kympin. Eräänä köyhänä vuonna jaettiin tarvitseville jauhoja, 
mikä jako tapahtui Piippolassa ja oli siellä jakajana eräs agro-
nomi. Jauhoja pyytämässä oli parvi Pyhännän ja Tavastkengän 
akkoja, jotka eivät olleet saaneet jauhojen saantiin tarvittavia ta-
kaajia. Eera takasi koko päivän akkoja, jotka saivat täten jauho-
annoksensa. Agronomi ihmetteli Eeran hyväsydämisyyttä, mutta 
toiselta puolen jo siitä suutahtikin, kun ei jauhojen jaosta näyt-
tänyt Eeran takaamishalun vuoksi loppua tulevankaan ja ärähti 
tälle äkäisesti: ”Älä paina ukko niin lujasti sitä kynää, säret koko 
kynän”, mutta Eera vastasi leppoisasti: ”Lujasti painan, luja on 
asiai”. – Seuraavana syksynä tuli Eeralle kolmisenkymmentä 
haastetta takauksistaan. Eeran akka hätääntyi: ”Miten meijän 
nyt käy?”, mutta Eera lohdutti: ”Älä oo akka milläsikkään, tämä 
poika vastaa asioistaan!” Ja minkäpä ne Eeralta ottivat, vaikka 
oli ollutkin Tuppuraisen Tappuraista takaamassa. – Tämä Eera 
oli Katajamäen Jörkin paras raatikumppani. – Kerran Eera se-
litti, että kun on oikein hyvä koira, niin sitä ei mitään muuta tar-
vitsekaan ja jatkoi – Minulla oli kerran koira ja koni, jolla ajoin 
rahtia. Koira juoksi edellä taloissa, joista sieppasi mistä leivän, 
mistä lampaan käpälän tuoden ne rekeen. Näin elätti koira koko 
perheeni talven ylitse.1155

Palkolliset – rengit, piiat ja kasakat

Tavastkengän taloissa oli 1900-luvun alussa sekä nais- että miespuolisia 
palkollisia, piikoja ja renkejä. Piikoja tai palvelijoita, kuten heitä usein 
nimitettiin, saattoi Tavastkengän isoissa taloissa olla kahdesta kolmeen 
kerrallaan. Palvelijoita pidettiin, vaikka talossa oli tyttöjä omasta takaa. 
Talollisten lapset eivät nimittäin ”niin ahneesti navettaan lähteneet”, vaan 
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navettahommat oli teetettävä palvelijoilla. Anttomilla oli jopa kolme vaki-
tuista navettapalvelijaa talon vanhassa, pitkässä navetassa.1156

Palkolliset pestattiin syksyisin vuodeksi kerrallaan. Sopimuksen teh-
dessään he saivat heti käteensä pestirahan, mutta varsinainen palkka mak-
settiin vasta työajan päätyttyä. Rahapalkan lisäksi he saivat vaateparret ja 
kahdet kengät talon puolesta. Työvuoden ajan palkolliset saivat asua talossa 
ja olla talon ruualla. Työpäivät olivat pitkiä, pimeästä pimeään. Kesällä töitä 
tehtiin lähes kellon ympäri. Sunnuntai oli ainoa vapaapäivä, jolloin tehtiin 
vain välttämättömimmät navettatyöt. Palkollisten ainoa loma-aika oli syk-
syllä pyhäinmiestenpäivän aikoihin, yleensä marraskuun ensimmäisellä vii-
kolla. Asetusten mukaan palkollisten lomaviikko alkoi marraskuun 1. päivä 
ja palveluspaikoissa piti olla marraskuun 7. päivään mennessä. Tämän niin 
sanotun römppäviikon jälkeen he joko jatkoivat entisessä pestipaikassaan 
tai vaihtoivat taloa. Yleensä haettiin useaan taloon, joista sitten valittiin it-
selle mieluisin. Tapana oli, että pestiä jatkettiin useampi vuosi samassa ta-
lossa. Jos joku vaihtoi paikkaa jo yhden vuoden jälkeen, pidettiin sitä talon 
vikana ja talo sai huonon maineen. Todellisena syynä vaihtoon saattoi toki 
olla parempi palkkatarjouskin.1157

Kaikkea tarvittua miespuolista työvoimaa ei palkattu koko vuodeksi, 
vaan heitä voitiin ottaa töihin vain vuoden kiireisimpinä aikoina kasakoik-
si. Tällaisia sesonkiaikoja olivat kesällä heinänteko, syksyllä viljankorjuu 
ja puinti, talvella rankametsä, halonhakkuu ja heinänajo, muina vuodenai-
koina myös ojankaivuu ja aitojen korjaus. Kasakoiden palkka maksettiin 
urakkaluontoisesti. Kerran Välilän Joeli oli pyytänyt lähitalojen poikia 
kasakoiksi puinnin ajaksi. Kun puimahommat loppuivat, oli Joeli kysynyt 
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pojilta, paljonko hän oli velkaa työstä. Joku pojista oli sanonut, että kaksi 
markkaa. ”Herranen aeka! Kamusen Tauno on maaliman riskein mies, eikä 
sekkään ota ku puoltoista markkaa!”, oli Joeli huudahtanu heille. Rahapal-
kan lisäksi Tavastkengällä oli yleisesti tapana, että viikolla talossa kasakka-
na olleet miehet saivat käydä talossa vielä sunnuntainakin syömässä. Tämä 
tapa on ollut käytössä vielä melko myöhään.1158

Oli hyvin tavallista, että talolliset yrittivät ottaa palkollisistaan irti 
enemmän kuin sopimuksissa oli sovittu. Kerran Juho Visuri (s. 1850) oli 
ollut töissä eräässä Kestilän talossa. Juho oli kouluja käymätön, mutta sil-
ti erittäin tarkkaavainen ja selvänäköinen mies. Työsopimuksesta oli tehty 
sellainen, että talossa sai syödä ruokaa, mutta sen hinta vähennettiin pal-
kasta. Isäntä ajatteli käyttää asiassa hyväkseen luku- ja laskutaidottomana 
pitämäänsä miestä. Hän merkitsi palkkakuittiin ”kahvia, sokuria, ym.” ja 
laittoi hinnan perään. Kuukauden lopussa palkkaa laskettaessa oli Juhosta 
alkanut tuntua, että hänen ruokamenonsa olivat kasvaneet kovin suuriksi. 
Hän katseli kuitin merkintöjä ja kysäisi: ”Mitähän se on tuo ym ja onkohan 
se kallistakin?” Isäntä oli tästä nolostunut ja laskenut palkan uudelleen.1159 
Kerran taas Sattu-Janne oli sanonut rengilleen: ”Minä maksan sinulle pal-
kan vain –tai-loppuisilta päivinä.” Renki rupesi ynnäilemään: ”Sunnuntai, 
maanantai, tiistai… kai sinä maksat keskiviikostai?” Ja pitihän sitä sitten 
maksaa.1160

Omia persoonallisuuksiaan oli tietysti palkollisten joukossakin. Vuo-
sisadan alussa Tavastkengällä eli eräs väkivahva renki nimeltään Samppa 
Nykort eli Iso-Samppa, joka oli iso, mustaverinen ja poikkeuksellisen vah-
va mies. Hän oli vielä 60-vuotiaana hyvässä kunnossa ja taitava varsinkin 
pituushypyssä. Kerran Oulun markkinoilla oli tullut kiistaa siitä, kuka jak-
saisi hypätä pisimmälle. Samppa oli haastanut itseään paljon nuoremman 
miehen yrittämään hyppyä pitkällään olevan tynnyririvin yli. Hän oli lyönyt 
vetoa koko omaisuudestaan, jota oli 1300 mk silloista rahaa. Renki ei ol-
lut päässyt toista tynnyriä pidemmälle, mutta Samppa oli hyppinyt kaikki 
12 tynnyriä. Muitakin taitoja Sampalta löytyi: ”Se oli sotaväissä tanssija 
hilipassu kaheksal lumeron. Vielä vanahanahhii se tanssija hilikutteli täös 
kahvikuppi päässä” (Alfred Karppinen).1161

Suurin osa rengeistä oli aivan tavallisia poikia ja miehiä. Seuraavassa 
Ojapellolla syntynyt Jaakko Kesti (s. 1897) muistelee työntäyteistä nuo-
ruuttaan rengin töissä eri taloissa suunnilleen vuosina 1910‒18:

Iso laoma ku oli meitäi tuolla yhessä katraassa, sitä aena yhen 
sieppasivat, että lähe ajamaan hevosta ja sillä laella. (Kolmetois-
tavuotias) pysty vaekka mihin. Minä olin ensikerran tuossa kan-
sakoululla. Oli opettajapariskunta ja niillä oli lehmiä, joitain pari 
kolome lehmää oli sillä Leiviskä Antilla. Ja sillä oli sitte noeta, 
tuossa kaupan luona, noeta seurantalon maeta. Se niistä otti niille 
lehmille eläkkeen, heinikon. Ja sillä olin ensi kerran, kun otettiin 
eloja. Se niitti ja minä panin lyhteelle, ja se rouva sito ne jälestä. 
Ja minä olin kolomellatoista sillon. Mitä minä lienen pari viikkua 
ollu siinä koululla. Sitte olin toissa kesänä Saarella heinätöissä 
kaksi viikkua. Olin nelijällätoista sillon. Ei muuta kun niitä vaan 
vikatteella miesten matkassa. Viiellätoista olin ku menin rengiksi 
tuoho Anttumille. Siinäi isäntä tuli tahtommaan, se oli talavisy-
väntä, että lähe ajamaan hevosta hälle kaveriksi, ku hällä ei mit-
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tää muuta miestä. Minä olin siinä muutamav viikon, nii se alako 
tahtua, että rupia rengiksi. Nii minä rupesin ja olin sen vuojen. 
Se tykkäsi minusta oekkeen. Siitä jalon kävin rippikoulun ja olin 
toesen vuojen vielä renkinä. Siinä olin sen pari vuotta, nuissa tal-
loissa mitä on tuolla mäen päällä tuossa (Katajamäellä). Minä 
sitte olin vuojen kotona enkä ruvennu ennää rengiksi. Kävi sa-
mallalaella, että muuvan talonisäntä tuli tahtommaan, se oli viik-
kua ennen kekriä, tuli tahtomammaan hevosmieheksi. Kun se sato 
lumen, että muhhaa pellolle ajettiin. No se suli sen lumen kesken 
viikon ja minähi siitä poes lähin, nii se alakaa tahtua, että rupia 
rengiksi seoraavaksi vuojeksi. Se kun sillon marraskuulla aena 
loppu se vuosi, lokakuun lopussa.  Niin minähä rupesin. Aattelin, 
että mistäpä sitä muualta rahhaa saapi, kun että renkinä on. Ei 
kai siitä siihe aekaa monta markkaa saanu, ku oli sitä hopiamar-
kan aekaa. Minä olin siinä kaksi vuotta ja sitte minä heitin sen. 
Mulla oli kutsuntaan lähtö sitte sillon kevväällä, nii minä sanon, 
että en minä rupiakkaa rengiksi ennää kellekkää.  Ja siihen hei-
tin. Sittehä piti samassa talossa käyvä ainae puolena kymmenenä 
vuotena. Se aena tuli, että lähe lähe, hevosta ajammaan. Sitte ka-
sakoen olin siinä. Aena kävin joetae viikkoja olemassa. Se tykkä-
si sehi niin palijo. Se aena tuli tahtommaan, sitte ku olin tuossa 
Ojapellolla.1162

Maaseudun palkollisten määrä saavutti huippunsa 1880-luvulla, minkä 
jälkeen se alkoi laskea. Saatavilla alkoi olla yhä enemmän muita, paremmin 
palkattuja ansiotöitä. Miehet menivät metsä- ja uittotöihin ja naiset alkoi-
vat hakeutua kaupunkeihin palvelijoiksi. Monet nuoret myös lähtivät siir-
tolaisiksi Amerikkaan. Palkollisten vähyydestä oli seurauksena työmiesten 
ja –naisten palkkojen voimakas nousu, minkä vuoksi monella talolla ei ollut 
varaa pitää palkollisia. Kehitys eteni samoja linjoja Tavastkengälläkin, mut-
ta jonkin verran viiveellä yleisestä kehityksestä. Seuraavaan taulukkoon on 
koottu talojen renkien ja piikojen määrät eri vuosina.

Palkollisten määrä Tavastkengällä vuosina 1860–19101163

1860 1870 1880 1890 1900 1910

Rengit 21 28 27 26 21 9

Piiat 18 19 30 26 34 21

Yhteensä 39 47 55 52 55 30

Talokohtaiset erot olivat palkollisten lukumäärässä suuria. Eniten heitä 
oli vanhimmissa ja vauraimmissa taloissa: Anttomilla, Autiomäellä, Heis-
kalassa, Junnolla, Kankaalla, Katajamäellä, Koivulassa, Kurkelassa, Leivis-
kässä, Makkosella, Moisalassa, Myllylässä, Pinoniemellä, Pitkäkoskella ja 
Tervolassa. Näissä oli renkejä tavallisesti yhdestä kahteen, piikoja yhdestä 
kolmeen. Vain harvoin palkollisia oli yhteensä viittä enempää. 1800-luvulla 
perustetuilla uudistiloilla palkollisia ei yleensä ollut. Ainoan poikkeuksen 
teki Löytölä, jossa oli säännöllisesti vähintään yksi piika jo 1860-luvul-
ta lähtien. Palkollisten määrä kasvoi Tavastkengällä aina 1900-luvun en-
simmäisiin vuosiin saakka. Renkien osuus oli aluksi suurempi, mutta jo 
1880-luvulla piikoja tarvittiin enemmän, luultavasti karjatalouden voimis-
tumisen vuoksi. Renkien määrän kääntyminen laskuun 1890-luvulla voisi 
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olla seurausta lisääntyneistä metsätöistä. Sama suuntaus jatkui maailman-
sotien välisenä aikana, jolloin vakituisia renkejä oli vain harvassa paikassa, 
mutta piikoja vielä melko monessakin talossa.

Mökkiläiset – maatalouden työvoimareservi

Oulun läänin alueelle ei koskaan kehittynyt sellaista laajaa torpparilaitosta, 
jolla olisi ollut suurta merkitystä maatalouden työvoimatarpeen täyttämi-
sessä. Esimerkiksi Lounais-Suomessa suuri osa maatilojen töistä teetettiin 
niiden mailla asuneiden vuokraviljelijöiden päivätöinä. Pohjois-Suomessa 
oli sen sijaan vallitsevana käytäntönä palkata vuosipalkollisia töitä teke-
mään. Tämä käytäntö alkoi muuttua 1800-luvun lopulla, jolloin ensin ren-
kien ja sitten myös piikojen määrä alkoi vähetä. Yhtälö oli tilojen kannalta 
ongelmallinen, koska koneellistuminen ei ollut vielä edennyt riittävästi ja 
työvoimaa tarvittiin edelleen paljon. Torppien perustaminen olisi ratkaissut 
ongelman, mutta niiden suhteen oltiin tässä vaiheessa hyvin varovaisia. Lo-
pulta ratkaisu ongelmaan saatiin perustamalla pieniä itsellismökkejä, joihin 
ei kuulunut lainkaan omaa viljelysmaata vaan pelkkä asunto. Mökkien vä-
häinen vuokra maksettiin työllä. Työpäiviä kertyi vuodessa juuri sen verran, 
että tilat saivat tarvitsemaansa aputyövoimaa sesonkiaikoina.1164

Oheisesta kuviosta nähdään, kuinka pienten mökkien lukumäärä rä-
jähti 1910-luvulla. Samaan aikaan yksityisten mailla sijainneiden torppien 
määrä väheni lähes olemattomiin. Tultaessa 1910-luvulla Tavastkengällä oli 
järjellä ainoastaan yksi torppa: Eksylän torppa Välilä. Mäkitupien määrä 
kasvoi, mutta kehitys oli paljon tasaisempaa kuin pienten mökkien koh-
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dalla. Kaikkien pienten viljelmien määrä väheni 1860-luvun nälkävuosien 
aikana, koska kato koetteli pahiten juuri niitä. Huomionarvoista on, että 
mökkien määrä väheni hetkellisesti 1900-luvun alussa, kun monet niistä 
korotettiin mäkituviksi.

Väliaikaista työvoimaa oli käytetty maataloudessa aiemminkin, mutta 
tähän saakka työvoimareservin muodostaneet itselliset olivat asuneet ta-
lojen nurkissa, muiden asukkaiden seassa. Kun elintaso nousi ja ihmiset 
vaurastuivat, ei tällainen toisten nurkissa elely enää useimmalle kelvannut. 
Jokainen halusi itselleen vähintään pienen mökin ja niitä alkoikin nousta 
joka niemeen ja notkelmaan. Mökit hyödyttivät kaikkia osapuolia: tilalliset 
saivat kaipaamaansa sesonkityövoimaa ja itsellisten asumistaso nousi huo-
mattavasti. Omat mökit lisäsivät heidän itsenäisyyttään ja mahdollistivat 
heidän valita oman työnsä, koska maksettavat vuokrat olivat pieniä. Monet 
mökkiläiset alkoivat saada ansioita metsätöistä mutta myös käsityöläisinä. 
Kaiken kaikkiaan mökkiläisyys poisti pahimman kärjen tilattoman väestön 
ongelmasta. Sen avulla väestö saatiin pidettyä maaseudulla niin kauan kuin 
töitä riitti eli pitkälle toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan, jolloin maa-
talouden koneellistuminen alkoi todella vähentää työvoiman tarvetta.1166

Seuraavan luvun tarina kertoo eräästä monitaitoisesta ja monivaiheisen 
elämän eläneestä mökkiläisestä, Mooses Sivosesta eli Soturi-Mooseksesta. 
Hänen tarinansa kuvastaa hyvin sitä, kuinka yritteliäitä entisajan tavastken-
kästen täytyi olla niukkaa elantoaan hankkiessaan. Mitään työtä ei vierastet-
tu vaan kaikkea mahdollista yritettiin.
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Soturi-Mooses eli Mooses Sivonen (Antero Sivonen)

Seuraava henkilökuvaus perustuu kirkollisiin asiakirjoihin, haastatteluihin 
ja perimätietoihin nojautuen. Se on tiivistetty laajemmasta tekstistä.

Lähes 100 vuotta sitten Tavastkengällä eläneen Mooses Sivosen su-
kujuuret olivat vahvasti Kainuussa. Hän näki päivänvalon äitinsä, talolli-
sen tyttären Anna Sivosen synnyttämänä aviottomana lapsena toukokuun 
15. päivänä vuonna 1837. Syntymäpaikka oli Oulujärven itäisellä puolel-
la olevan lahden rannalla, ison Paltamon erämaapitäjän Mieslahdenkylän 
Saviranta, Kärkölän talossa. Kainuussa ja erityisesti Mieslahden kylässä 
vaikuttanut herännäisyysliike eli voimakkaasti perheessä. Sen huomaa avi-
ottomana syntyneelle lapselle suoritetusta nimenvalinnasta – nimi oli varsin 
harvinainen - eli Annalla on täytynyt olla varsin vahvasti mieltymystä us-
kontoon. Esiintyyhän Raamatun kertomuksissakin Mooses-niminen poika-
lapsi. Tiedämme myös Raamatun Mooseksen selviytymistarinan.

Toimeentulon puuttuessa ja aviottoman lapsen äitinä Anna oli vaikean 
tilanteen edessä. Perhe oli hajonnut, sillä isä ja Annan kaksi veljeä olivat 
menehtyneet punatautiin muutamaa vuotta aikaisemmin. Saman epidemi-
an seurauksena kohtalon koki liki kolmasosa pitäjäläisistä. Kotona olivat 
enää leskiäiti, Annan kaksi nuorempaa veljeä ja sisko. Oliko Annalla ollut 
valmiina jo suunnitelma, miten hän tulisi lapsensa kanssa selviämään? Oli-
ko hän jo lapselle nimeä antaessa enteillen pohtinut tulevia tekemisiään? 
Rippikirjan merkinnät vuodelta 1839 kertovat, että Anna on kirjattu maalis-
kuussa muuttaneeksi kaukaiseen Pulkkilan seurakuntaan. Mukaan poika on 
otettu, sillä rippikirjan sivulla on hänen nimensä yliviivattu ja poistettu näin 
Paltamon seurakunnan kirkonkirjoista. Muuttopitäjän Pulkkilan rippikirjat 
kertovat kuitenkin vallan toista. Annan nimi löytyy piikaluettelosta, mutta 
sen sijaan Moosesta ei kirjojen sivuilta saapuneeksi löydykään. Minne äiti 
on lapsensa jättänyt? Oliko taivalletun matkan välille tullut eteen sellaisia 
vaikeuksia, että lapsi oli pitänyt jättää jonnekin? Osuiko matkan varrelle 
ehkä etäisiä sukulaisia tai tuttuja, jotka tarjoutuivat hoitamaan poikaa sen 
aikaa, että äiti varmistaisi itselleen elämisenalun ja palaisi sitten hakemaan 
pojan? 

Tässä yhteydessä tuo asiaan erityistä mielenkiintoa perimätieto, jota 
Mooses Sivosesta kerrotaan. Äitini kertoi kuulleensa Tavastkengän kylältä, 
Rutisevan talon emännän Irja Tervolan kertomana seuraavanlaisen tarinan. 
(Mainittakoon, että Rutiseva on oleva aikanaan Mooseksen asuinpaikka ja 
seudun ihmisten keskuudessa on säilynyt sukupolvelta toiselle kerrottua pe-
rimätietoutta.) Kertoman mukaan olisi Mooses ollut löytölapsi. Poika oli 
löydetty heitteille jätettynä tienposkesta ja hänet löytäneet hyväntahtoiset 
ihmiset olivat ottaneet Mooseksen hoidettavakseen. Mistä paikasta ja kuka 
Mooseksen olisi löytänyt, ei kyseinen kertoja ollut kuullut.

Vuodet vierivät. Pulkkilaan muuttanut Anna avioituu torppari Yrjö 
Heikinpoika Kärjen kanssa 1849 ja he muuttavat Temmekselle, Limingan 
naapuripitäjään. Anna synnyttää siellä vielä neljä lasta, mutta menehtyy itse 
vatsatautiin vuonna 1855. Onko Anna pitänyt näiden kuluneiden vuosien 
aikana jonkinlaista yhteyttä poikaansa vai onko pelkästään sattumaa, että 
Mooses vartuttuaan tulee myös etsiytymään Pulkkilaan? On vuosi 1854 ja 
Mooses on jo 17 vuoden ikäinen. Pestautuminen rengiksi ja työmieheksi 
johonkin maalaistaloon on ollut nuorella miehellä siihen aikaan melkeinpä 
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ainut tapa aloitella omaa elämää. 
Selviää, että lähtöpaikaksi on Pulkkilan pitäjän renkiluetteloon Moses 

Annasson Siwosen kohdalle kirjattu Paldamo Säräis - tarkoittaen Palta-
mon Säräisniemeä. Käynti Oulun Maakunta-arkistossa tuo valaisua asiaan. 
Säräisniemen tuhoutuneiden kirkonkirjojen vastineeksi löytyy sieltä sattu-
malta henkikirjatietojen perusteella itse tehty apuluettelo alueen väestöstä. 
Merkintä Mooses Sivosen olemassaolosta löytyy ja samalla sen löytyminen 
tukee ainakin osittain perimätietona kerrottua löytölapsi- teoriaa. 17 vuoden 
etsintäni tuottaa tulosta! Säräisniemen Veneheiton kylässä, Suorsa Nro 2 
taloon, isäntä Olli Mankisen palvelusväkeen oli kuulunut vuonna 1854 ren-
ki Mooses Sivonen. Säräisniemellä, vasta seuraavana vuonna maaliskuussa 
1855 kirjoitetusta muuttokirjasta löytyy myös uusi yllättävä tieto: Mooses 
on saapunut Säräisniemelle jo vuosia aikaisemmin (1851) vain 14 vuoden 
ikäisenä. Mitä kaikkea onkaan tapahtunut näiden vuosien aikana pojalle en-
nen Pulkkilaan muuttoa?

Mooses saa nyt elantonsa renkipoikana. Aikaa töiltä liikenee sen ver-
ran, että vaimoehdokaskin löytyy melko varhaisessa vaiheessa. Seuraavat 
tiedot Mooseksen vaiheista uudessa kotipitäjässä löytyvät nyt vihittyjen 
luettelosta vuodelta 1858. Nuori morsian on Piippolasta, naapuripitäjästä, 
Pulkkilaan samana vuonna piikomaan saapunut Anna Maria Hyvärinen. 
Vihkiminen on tapahtunut marraskuun 8. päivänä Pulkkilan pitäjän Kan-
kaan kappelissa. Vaatimattomasti yhteiselämä on nuorella parilla alkanut, 
sillä vihittyjen luettelosta löytyy lisämerkintä: talonpoika ilman asua. Kor-
vasikohan nuoruus ja uskallus maallisen varakkuuden yhteistä eloa aloitta-
essa, olivathan nuoret avioituneet iältään vasta 21 ja 19 -vuotiaita.

Nuoren perheen henkilöluku alkaa pian kasvaa. Mooseksen ja Annan 
esikoistytär syntyy seuraavan vuoden syksyllä 1859 ja syntyneitten luet-
telossa perhe mainitaan itsellisinä. Seuraavan lapsen kohdalla 1861 on jo 
merkintä - sotilas ja vuoden 1864 luettelossa on sukunimikin uudessa muo-
dossa: Sivonen eli Kapro. Mooseksen uusi sotilasnimi on otettu käyttöön. 
Kriminsodan (1853–56) karvaiden kokemusten seurauksena Suomeen jäl-
leen asetettu ruotupohjainen sotaväki lakkautetaan 1867, jolloin ruotuso-
tilaan pesti myös Mooseksella loppuu. Vuoden 1869 luetteloissa ammatti 
onkin jo vaihtunut metsänvahdiksi. Nähtävästi sotilaana palvellut vuodet 
ovat olleet jonkinlaisena etuna päästä kruunun palkolliseksi. 

Perheeseen syntyy lapsia varsin tiheään tahtiin. On syntynyt Anna-
Kaisa 1859, Reeta 1861, Kalle 1863, Maria 1864, Leena 1866, Sohvi 1867 
ja Heta 1869. Perheen onnettomaksi kohtaloksi koituvat juuri samoille 
vuosille osuvat pahat nälkävuodet. Huono ravinto teki lapsista heikkoja ja 
ikävän kohtalon tulivat nuoren perheen lapsista kokemaan Reeta, Maria ja 
Leena, jotka menehtyivät jo pieninä erilaisiin sairauksiin. Koettiinko elä-
misen toimeentulo ja eläminen samoilla tanhuvilla niin raskaaksi, että oli 
pakko tehdä päätös lähteä muualle? Muuttoluettelo vuodelta 1870 kertoo, 
että maaliskuun 6. päivänä on Pulkkilan seurakunnasta kirjattu pois muutta-
neeksi metsänvahti Moses Sivonen, vaimonsa Anna Maria ja lapsoset Anna 
Kaisa, Karl eli Kalle ja Sofia. Vajaan vuoden ikäinen Heta on jätetty muut-
tokirjaan merkitsemättä. Tuleva uusi asuinkunta on oleva Piippola. Viimei-
sillään oleva Anna Maria synnyttää Priitaksi ristityn tytön lapsen jo uusilla 
asuinsijoilla kesäkuun viimeisenä päivänä.

Torppariluettelo vuosilta 1870–1879 kertoo, että Piippolan Lamun 
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kylässä asuu vapautettu vahti (Alösat vakt) Mooses Annasson Sivonen. 
Mooses ei siis jatkakaan enää metsänvahdin tehtävissä siirtyessään toiselle 
paikkakunnalle ja siinä onkin syy, miksi hänet löytää nyt rippikirjan torppa-
riluettelosta. Virka ei varmaankaan ollut niitä kiitollisimpia. Kruununmet-
sän luvattomia hakkuita ja hyväksikäyttöä esiintyi pitäjissä erittäin runsaasti 
ja juuri se tavallinen, samaan köyhälistöön Mooseksen kanssa kuuluva kan-
sanosa, oli poikkeuksetta näiden rangaistavien tekojen takana. Ei varmaan-
kaan ollut helppoa elää ja asua samojen ihmisten keskuudessa ja ilmiantaa 
heitä virkavallalle.

Kirkonkirjan sivulta löytyy myös pian tarkennus asuinpaikasta - bofatt 
i Tavastkenkä by – asuu vakituisesti Tavastkengän kylässä, eli Lamulla asu-
mista ei liene kestänyt kuin hetken aikaa ja sieltä on uusi muutto suuntautu-
nut nyt Piippolan pitäjän Tavastkengälle. Perhe kasvaa edelleen. Viimeiset 
kolme koko suuresta 12 lapsen katraasta ovat 1874 syntynyt Reeta Loviisa, 
1876 syntynyt Pieta Liisa ja nuorimmainen, 1878 syntyvä Vilhelmi. Yksi 
lapsista, 1870 syntynyt Priitta, menehtyy ikävällä tavalla jo pienenä eksyt-
tyään.

Mooseksen ja Annan asumispaikkojen järjestys Tavastkengällä on 
edelleen tutkinnan alla. Vaihtamista asuinpaikkojen suhteen tapahtui. Ta-
vastkengän Katajamäkeä isännöinyt Matti Kemppainen kertoi, että kylällä 
kerrotaan olleen aikoinaan neljä ruotutorppaa. (Haastattelu kesällä 2000). 
Yksi niistä on ollut Katajamäen mailla, Törmäsjoen varrella. Asuinpaikka, 
jonka suuruus on ollut kaksi hehtaaria, sijaitsi melko lähellä Katajamäkeä, 
Kilkalan suuntaan johtavan soratien varrella, nykyisellä Koskenkedolla. 
Kemppainen muisteli, että tässä ruotutorpassa olisi asunut joskus ruotusoti-
las nimeltä Mooses Sivonen. Paikkaa on kutsuttu myös Sivolaksi.

Kylän talojen isännät tarjosivat parhaassa työiässä olevalle vankalle 
miehelle rengin töitä ja Mooseksen kerrotaan olleen työmiehenä mm. Ant-
tomin, Pinoniemen ja Koistilan taloissa. Vuoden 1880 Tavastkengän hen-
kikirjassa hänen nimensä löytyy Koistilan asukkaiden joukossa. Koistilan 
ajoilta on myös Mooseksesta olemassa oleva Helge Laukan (s. 1926) muis-
tama hokema: ”Aleksanteri armollinen, Mooses Sivone voemallinen, voetti 
Koestiselta taestelleessaa vanahan tuvaj ja hevoshaan.” Mitähän tämäkin 
loru pitänee sisällään? Koistilassa on Hakapelto, jonka paikalla on joskus 
ollut talon eläinten haka. Tiedetään, että hakaan oli sitten tehnyt mökin ruo-
tusotamies Mooses Sivonen ja raivannut sen ympärille pienen pellon. Sivo-
nen oli asunut mökissä vähän aikaa ja sen jälkeen on hävinnyt pois. Pelto 
on liitetty talon peltoihin.

Haastattelemani Matti Jussila (s. 1898, haastattelu keväällä 1985) 
muisteli myös poikasena kuulleensa Mooseksen kertomana hänen nuoruu-
den aikaisista tappeluksista: ”Onhan se ollu kun semmonen iso, riski mies… 
ni on tukkanuottaa vetäny… ni ja se vanaha ukko kun oli vetäny häntä, ni 
hän veti tukkaa ni kun pörhötti…!” Sotilasasiakirjat kertovat, että Moses 
Kaprolla oli pituutta 5 jalkaa 6 ¾ tuumaa, eli nykypäivän mitoilla n. 165 cm.  
Mooseksesta ei ole säilynyt yhtään valokuvaa, ainoastaan vanhojen kylä-
läisten kertomana runsaasti perimätietoa ja muistelua. Siltasaaressa asunut 
Väinö Leiviskä muisti vanhojen ihmisten kertoneen (haastattelu 1.6.2000): 
”Se Mooses oli semmonen valakopartanen, äkänen ukko. Sillon kun se oli 
suuttunu, se oli haronu käsillään sitä partaasa ja sanonu, että ’Minä parr-r-
tani revin!’”
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Rutiseva on yksi Mooseksen pitempiaikaisista asuinpaikoista. Asu-
muksen sijainti on ollut vähän alempana mäen rinteessä kuin missä on ny-
kyinen Rutiseva. Lähistöllä on sijainnut vesipaikka, vedenhakupaikkana 
toimiva lähde, ”Mooseksen kaivo”, joka sai nimensä vedenhakijansa mu-
kaan. Mooseksen kerrotaan kantaneen vankkana miehenä tynnyrissä se-
lässään taloudessa tarvittavan veden ylös mäen rinteessä sijaitsevaan torp-
paansa. Kyläläiset ovat alkaneet myös kutsumaan paikkaa asujan mukaan 
leikillisesti raamatun tapahtumiin verraten ”Mooseksen vuoreksi”. 

Vuosien 1870–79 rippikirja paljastaa merkinnöillään myös arkisen 
elämisen varjopuolia. Mooseksen kohdaltakin löytyy lainvastaiseen tekoon 
viittaavia merkintöjä. Häntä on syytetty käräjillä kaksi kertaa luvattomasta 
puiden kaatamisesta ja polttopuiden ottamisesta kruununmetsästä. Oikeus 
on kuitenkin armollinen ja luopuu tuomioitten langettamisesta rikkeitten 
vähäisyyden vuoksi.

Elämää on eletty. Mooseksen ja Annan lapset ovat jo lähteneet kotoa. 
Mooses, joka itse on ehtinyt 64-vuotiaaksi jää leskeksi puolison Anna Mari-
an kuollessa kesän lopulla, elokuussa 1901. Yhteistä elämäntaivalta Annan 
kanssa ehti kertyä kunnioitettavat 43 vuotta. Uusi kumppani Mooseksen 
vierelle löytyy melko lyhyen leskeyden jälkeen lähitalosta, Pinoniemeltä. 
Tuleva vaimo on Moosesta 14 vuotta nuorempi Priitta Loviisa Matintytär 
Leiviskä. Häitä vietetään jo seuraavan vuoden syksyllä, marraskuun 11. 
päivänä 1902. Haastattelemani Matti Jussila (haastattelu keväällä 1985) 
muisti kerrotun, että Mooseksen ja Loviisan häissä oli ammuttu tapahtuman 
juhlistamiseksi kunnianlaukauksia ja syynä olivat Mooseksen entiset soti-
lasvuodet.  Entinen sotilasaika on myös antanut hänelle kyläläisten keskuu-
teen kutsumanimen, ”Soturi-Mooses”. Loviisan kerrotaan saaneen kotoaan 
perinnöksi torpanpaikan ja maata Koskelasta, jokunen kilometri eteenpäin 
Rutisevasta Törmälänperän suuntaan. Oli edessä muutto Koskelaan. Elä-
mä oli siellä kahdestaan asuvalla ihmisellä yksinkertaista, näin muistelee 
naapurissa asunut silloin poikaikäinen Matti Jussila:  ”Siellä se Mooses ja 
Lovviiisa vietteli… miten kauan lie viettänneet… elämä oli erilaesta kun 
nyt… oli yksinkertasta.”

Asuinpaikka Koskelan asukkailla vaihtuu jälleen ja palataan takaisin, 
nyt Loviisan kotitalon maille huonemiehiksi. Mooseksen terveys heikkenee 
vanhenemisen myötä. Viimeiset vuodet ovat nyt kuluneet huutolaisena Pi-
noniemellä. Edessä on vielä ainakin yksi muutto ja viimeisenä hoitopaikka-
na tulee Mooseksen pitkän elämän päätteeksi olemaan Alipäässä sijaitseva 
Moisala - miniänsä Reeta Moisalan entinen kotitalo ja poikansa Matin tule-
va renkitalo. Marraskuussa 1916 aika täyttyy. Mooses Annanpoika Sivonen 
– löytölapsi, renki, sotilas, metsänvahti, torppari, mäkitupalainen, itsellinen 
ja lopussa huutolainen - löytää lopultakin pysyvän paikkansa - Pyhännän 
kirkonkylältä, kirkon kyljessä sijaitsevalta hautausmaalta.

Toimittajan lisäys: Metsävahtina Mooses Sivonen oli Arolan eli Pa-
lokankaan talossa vuosina 1873–75. Vuonna 1877 hänet merkittiin Koisti-
lan rengiksi ja vuosina 1878–81 saman talon mäkitupalaiseksi. Sitten hän 
oli mäkitupalaisena Anttomin maalla vuosina 1882–83 ja Junnon maalla 
1884–1901 (Rutiseva). Tämän jälkeen hän oli pari vuotta huonemiehenä 
Kankaalla. Pinoniemen Lunttalan eli Koskelan mäkituvassa hän eli vaimon-
sa Loviisan kanssa vuosina 1907–11. Viimeksi Mooseksella oli oma mökki 
Koivulan maalla vuonna 1912 ja Korpelan maalla vuonna 1914.1167
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Käsityöläiset

Entisajan omavaraistalouden aikana täytyi jokaisen isännän hallita jonkin 
verran kirvesmiehen, muurarin ja sepän taitoja, mutta luonnollisesti muu-
tamat olivat näissä toimissa toisia parempia. Vähitellen 1800-luvun aikana 
käsityöläisammatit alkoivat toden teolla eriytyä muista maaseudun töistä ja 
jokaiseen kylään saatiin omia seppiä, nikkareita ja räätäleitä, jotka harjoitti-
vat ammattiaan päätoimisesti. Työtä riitti paljon, sillä käsitöläisten erikois-
taitoja tarvittiin säännöllisesti jokaisessa talossa.

Arvostetuin entisajan käsityöläisistä oli seppä. Sanottiin, että ”seppä 
rauvan takkoo, Jumala terän tekkee.” Tavastkengällä on ollut useita hyviä 
seppiä. Erityisen kuuluisa taidoistaan oli 1900-luvun vaihteen molemmin 
puolin vaikuttanut Matti ”Manu” Aaponpoika Kesti (s. 1837). Tällä kuului-
salla sepällä oli monia asuinpaikkoja ja pajoja eri puolilla kylää. Hän syntyi 
pienessä mökissä Ojapellon maalla, nykyisen Hautalan talon tienoilla. Ker-
rotaan, että hän joutui nälkävuosina lähtemään sepän töihin Nerkoon kana-
vatyömaalle ja tänä aikana hänen vanhempansa kuolivat ja mökki hävisi. 
Ensimmäisen kerran Matti Kesti mainitaan seppänä ja irtolaisena vuoden 
1877 henkikirjassa. Jossakin vaiheessa hänen pajansa oli perimätiedon mu-
kaan Autiomäen kohdalla, lähellä nykyistä tienristeystä. Vielä nykyäänkin 
sen kohdalta saattaa nousta kaikenlaista tavaraa, viikatteen teristä lähtien. 
Vuosina 1885–96 Manu-seppä asui Anna-vaimonsa kanssa mäkitupalaisena 
Koistilan maalla, jossa heillä oli Hautala-niminen mökki. Sieltä käsin hän 
kulki viikot takomassa ja elätti mökissä asunutta perhettään. Vuonna 1897 
Manu muutti perheineen kruununtorppariksi Sileäkankaalle.1168 

Manu-seppä oli tunnettu erityisesti lukkojen tekijänä. Hänen lukkonsa 
olivat aikoinaan suorastaan tuotemerkki, aivan kuin Abloy nykyään. Niitä 
on vieläkin monien Tavastkengän vanhojen makasiinien, aittojen ja puoji-
en ovissa. Lukot olivat usein hyvin monimutkaisia toiminnaltaan, eivätkä 
kaikki naiset saaneet niitä omin avuin auki. Ne saattoivat aueta vasta sitten, 
kun avainta kierrettiin tarpeeksi monta kierrosta. Lisäksi viimeinen kierros 
piti joskus tehdä vastakkaiseen suuntaan. Vanhemmiten Manu-seppä oli hy-
vin tietoinen korkeasta ammattiaidoistaan, joten hän osasi vaatia siitä myös 
kunnon palkkioita. Jos häntä pidettiin talossa huonolla ruualla, saattoi hän 
tehdä huonoa jälkeä ja mutista: ”Kyllä sitä kalalla ja leivällä takkoo, vaan 
terrää siitä ei tule!”1169

Sotien välisenä aikana Matti Pennanen (s. 1890) oli laajalti tunnettu 
tavastkenkänen viikateseppä. Hänelle oli paljon kysyntää keväällä ennen 
heinäntekoaikaa, jolloin viikatteen terät kallittiin.1170 Matin luona voitin 
käydä kesken heinänteonkin, kuten Kalle Leiviskä (s. 1922) seuraavassa 
jutussa muistelee:

Minä yhen päevän niittää tilskutin (huonolla viikatteella) ja illal-
la minä sanon, että minä lähen nyt kahtelemmaan seppää. Ajon 
Pennaseen Matin luokse. Kaopasta varasin Väkevä-Matti tötte-
rön, että se varmasti lähtee. Se oli myöhänen ilta, ku minä menin 
sinne, nii sehä lähti, heti ku se sai tupakkitötterön, pajjaan ja tako 
kaksi vikatetta. Se otti sen vikatteen ja viilalla pyihkäsi sitä terrää 
ja kysy ’Missä sinnoot niityllä?’. Minä että Moisalan Lummene-
valla. ’Voe eihän tämmösellä rauvalla siellä tee mittään!” Minä 
että ei sillä kyllä tehnykkää, päevää se jäkki sano ku löi, kumarsi. 
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Siinä ei montaa katkennu. Sitte ku se tako sen vikatteen, nii se 
sano: ’Nyt ei tartte liikoja kertoja liipata’. Se oli kyllä terävä.1171

Kerran oli joku Järvikylän isäntä tuonut Pennas-Matille monta viikatetta 
teroitettaviksi. Matilla oli silloin muita kiireitä ja hän sanoi, että ei teroi-
ta niitä. Järvikylän isännällä oli kuitenkin niin huono kuulo, että tämä oli 
vain selittänyt menevänsä yöksi johonkin Perukan taloon ja hakevansa terät 
aamulla. Matti oli jo suuttunut ja huutanut, että hän ei niitä teriä teroita! 
Mutta isäntä ei vieläkään kuullut mitään vaan sanoi ystävällisesti näkemiin 
ja meni menojaan. Mikäpä siinä muu auttoi kuin teroittaa terät, jotka Järvi-
kylän isäntä sitten varhain aamulla otti ohi kulkiessaan mukaansa.1172 

Myöhemmällä ajalla sepän taitoja osasi jollakin tavoin useampi kylän 
isäntä, muun muassa Törmälän Olli Jussila, Pennasen Akseli ja Pussilan 
Mortti Kurkela. Työkseen sepän töitä teki erityisesti Toivo ”Topi” Piippo. 
Alkuaikoina hän kulki talosta taloon ja teki työt talojen omissa pajoissa. 
Kankaalla hän vietti enempikin aikaa vuodesta 1938 lähtien, jolloin taloon 
rakennettiin uusi paja. Myöhemmin Topi muutti asumaan Leiviskän torp-
paan Vesalaan. Viimeksi hän muutti pajansa Kurkelanmäen rinteeseen, ny-
kyisen Postin yläpuolelle, jossa oli vanhan osuusmeijerin tontti. Siinä Topi 
korjasi koneita, takoi viikatteita ja joi kovasti kaljaa, jota asiakkaat hänelle 
toivat kaupasta. Erityisen tunnettu hän oli hitsaajan taidoistaan. Alkuaikoi-
na hän liitti raudan yhteen takomalla, mutta hankki varhain kaasulaitteet ja 
lopulta sähköhitsausvälineet. Topi oli maankuulu hitsaaja, jonka tekemät 
saumat varmasti pitivät.1173

Sepät ovat vieneet suurimman osan taidoistaan ja ammattisalaisuuk-
sistaan mukanaan hautaansa ja vain muutamia asioita muistetaan nykyisin 
heidän työtavoistaan. Kunnollinen kirveenterä oli tehty kahdesta erilaisesta 
raudasta, sillä terän täytyi olla kovaa ja takaraudan pehmyttä. Kun nämä 
kaksi erilaista rautalajia taottiin yhteen, niiden väliin ripoteltiin hietaa, jon-
ka avulla osat saatiin hitsautumaan yhteen. Tätä sanottiin keittämiseksi eli 
kirveen terästämiseksi. Vanhan kansan isäntien mielestä kunnollinen maa-
sepän tekemä työkalu oli parempi kuin uudet tehdastekoiset. Tätä mieltä oli 
ainakin Arvi Huovinen (s. 1907): 

Nythän meni kirveet ja kuokat pilalle tämän sovan jäläkeen. Toi-
sinnaa saa ennää kunnon kirveitäkkää, ne on niin laehalapasia, 
että halaki ei saa puuta millään. Ja lapiot on pellistä tehty. Ne on 
sille tuntilaeselle varattu. Se oli ennen se urakkalaisen kuokka, se 
oli lujarautanen ja iso.1174

Kunnollisia seppiä Tavastkengällä oli yleensä vain yksi kerrallaan, 
mutta suutareita oli useita, yhteen aikaan melkein joka talossa. Ensimmäiset 
nimeltä tunnetut tavastkenkäset suutarit olivat Antti Mäkäräinen ja Sameli 
Heikkinen (s. 1819), jotka mainitaan ensimmäisen kerran pitäjänräätäleinä 
vuoden 1857 henkikirjassa.1175 Metsäperällä Niemelän eli Suutarin torpassa 
on asunut ainakin kahdessa polvessa suutareita. Vanhempaa polvea oli Yrjö 
Turunen eli Suutari-Jörkki (s. 1850), jonka pojat Matti ja Yrjö olivat myös 
omana aikanaan kuuluja suutareita ja käsityöläisiä.1176 Viimeistään sotien 
välisenä aikana ja vielä sen jälkeen kuuluisin ja ainoa ammattimaisempi 
Tavastkengän suutari oli Suutarin Matti Turunen (s. 1889). Hän oli taita-
va ja nopea kengäntekijä, joka sai kengät päivässä valmiiksi. Yleensä ken-
gän teettäjät kävivät hänen luonaan, mutta joihinkin isoihin taloihin Matti 
saattoi lähteä viikoksikin kengäntekoon. Esimerkiksi Repolassa hän kävi 
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tekemässä kengät kaikille talon asukkaille ja palvelusväelle. Työssä vieräh-
ti aikaa viikon verran.1177 Muita enemmän suutarin ammattia harjoittaneita 
henkilöitä olivat Savelan asutustilan perustanut Matti Peltomaa, Hautalan 
Sylvester Kesti ja Koppalan Hermanni Makkonen. Nämä suutari kiersivät 
yleensä talosta taloon työkalujensa kanssa. Siirtolan Antti Karppinen laittoi 
sotien jälkeen erityisesti kenkien kumiteriä. Tätä työtä varten hänellä oli 
ompelukonekin.1178

Räätäleitä eli tavastkenkäläisittäin raatareita oli kylällä muutamia. 
Vanhimpia muistettuja on Peltolan isäntä Antti Heikkinen eli Heikkis-
raatari (s. 1860), jonka ompelutaidot periytyivät hänen tyttärelleen Aadalle 
(myöhempi Leiviskä). Heikkis-raataria nimitettiin toisinaan Kuhmolai-
seksi, mikä viittasi hänen kotipaikkakuntaansa. Toinen räätäli oli Mäkelän 
Mikko Kurkela eli Kurkelan-räätäli (s. 1880). Juutisten suunnalla vaikutti 
Karjalais-raatari, joka asui Keskitalossa. Luultavasti hän oli talon isäntä 
Juho Karjalainen (s. 1870). Räätäli-Lassi kiersi taloissa, teki miesten vaat-
teet kotikutoisista kankaista, kostutti ompeluksensa ryyppäämällä vettä 
suuhunsa ja purskuttamalla tarvittaviin kohtiin. Sitten hän paineli vaatteita 
ryykyrauvalla (silitysrauta, jossa on kuori ja sen sisällä metallinen luoti, 
joka kuumennettiin). Myöhemmällä ajalla kylällä kiersi Raatari-Antti Au-
tio, joka asui hetken aikaa Seurantalolla ja myöhemmin Anttilassa. 1179

Monet Tavastkengän miehet olivat taitavia puuseppiä eli nikkareita. 
Erityisen taitavia olivat veljekset Suutarin Matti ja Selkälän Yrjö Turunen 
sekä Rutisevan Uuno ja Väinö Tervola, jonka viimeisiä töitä olivat Rau-
hanyhdistyksen talon penkit. Moisalan Risto Makkonen oli kylälääkärintoi-
mensa ohella myös taitava kirvesmies. Hän teki hauta-arkkuja, joita kunta 
lunasti ja antoi köyhien viimeiseksi leposijaksi. Risto oli laajan alueen ar-
kuntekijä, sillä ainakaan alkuun ei lähipitäjissä samanlaista ammattilais-
ta ollut. Hänellä oli aina höyläpenkissä yksi arkku valmistumassa. Arkut, 
vaikka tyhjiä olivatkin, pelottivat lapsia kovasti. Riston jälkeen arkunteki-
jäksi ryhtyi Selkälän Yrjö Turunen.1180

Näiden käsityöläisammattien lisäksi kylällä oli muutamia muidenkin 
erikoistaitojen osaajia. Muurarimestareina kunnostautuivat Turusen veljek-
set Matti ja Yrjö, jotka ovat muuranneet monen Tavastkengän talon uunit. 
Matti Turunen oli myös sikojen kuohitsija, mikä oli melko harvinainen am-
matti kylällä. Hänen jälkeensä näitä hommia teki Koistilan Tyyne Laukka. 
Kauempaa kylälle tuli tinureita, jotka kiersivät paikkaamassa kuparipan-
nuja ja muita kupariastioita aina 1950-luvulle saakka. Tinurit olivat hyvin 
tarkkoja ammattisalaisuuksistaan, eikä heidän työntekoaan saaneet edes 
lapset mennä katsomaan.1181

Viinankeittäjiä ja metsärosvoja

Kaikki tavastkenkäset eivät saaneet elantoaan aivan laillisin keinoin vaan 
kylällä oli 1800-luvulla lukuisia pikkurosvoja, joiden tekemistä on kerrottu 
juttuja vielä 1900-luvun lopullakin. Tällaisia pieniä kylärosvoja ovat olleet 
Tilvy Nygård, Silikonen ja Hippa-Samppa. Kehro-Elli ja Iso-Riika kunnos-
tautuivat erityisesti viinankeittäjinä.

Koistilan Tilvynpellolla olleessa mökissä asui Tilvy Nygård niminen 
ammattirosvo. Henkikirjoissa mainitaan Matti Tilvy –niminen mies Koisti-
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lan osakkaana vuonna 1798. Kerrotaan, että kylällä oli tuohon aikaan kaksi 
rosvoa: Tilvy, joka asui Perukalla ja kävi varkaissa Tavastkengällä, sekä 
Pussilan Rikki, joka asui Tavastkengällä ja kävi varkaissa Perukalla. Ker-
ran nämä kaksi rosvoa sitten palailivat yöllisiltä retkiltään ja sattuivat kä-
velemään vastakkain Leiviskän Yökankaalla. Tilvyllä oli säkissä olallaan 
varastettu vasikka, Pussisella oli sylissään lammas. Rosvot eivät toisiaan 
hätkähtäneet vaan totesivat, että eihän tuo niin kiire lie, ettei tupakoija ennä-
tä”. Niinpä he nakkasivat eläimet maahan ja pistivät tupakaksi.1182

Autiomäen torppa Selkälä oli 1800-luvulla kuuluisa viinankeittäjäs-
tään, Selkälän krouvarista, jonka tekemisistä kerrottiin lopulta sanomaleh-
tiä myöten. Vielä sata vuotta myöhemmin kyläläiset muistelivat, että viinaa 
keitettiin nimenomaan Selkälänlähteellä, hieman etäämmällä talosta, koska 
siellä ”ne kerkesi aena panna vehkeet piiloo ennen ku ennättivät (poliisit) 
syynäämään”.1183 Oulu-lehdessä kirjoitettiin aiheesta vuonna 1882: 

Kuten wiina-weikot itse owat sattumalta mulle kertoneet, on täl-
lä (Tavastkengän) kylällä ainoastaan, römppäwiikon kuluessa, 
haaskattu 20–30 kannua (noin 50–80 litraa) paloviinaa. Kuten 
tietty, ei Tavastkengän kylällä ole waltuutettua wiinamyymälää, 
täytyy otaksua, että on kai wiinan mittaukseen ryhtynyt joku il-
man waltakirjatta. Kylästä alun yksi n.k. ”Selkälän krouwari”, 
joka perheineen antaa pyytämällä pullon. Hän on jo tuosta ante-
liaisuudestaan saanut palkinnoksi ainakin yhden sakon, ja toista 
hän odottaa paraikaa kestäwissä käräjissä. Onpa toinenkin kaup-
paosasto ilmestynyt, jonka omistaja on eräs n.k. ”ruunan kum-
mi”, ripillä käymätön aikanen mies. Kumpikin herra krouwari 
on nykyään kestäwiin käräjiin haastetut, tiliä tekemään hommis-
taan.1184

Krouvarina toimi luultavasti Selkälän isäntä Heikki Niiranen (s. 1835). 
Hänen jälkeensä torpan isännäksi tuli hänen poikansa Jaakko Niiranen (s. 
1859), jonka kerrotaan miltei elättäneen itsensä varastelemalla. Hänen Elli-
emäntänsä hankki perheelle lisätuloja kehräämällä ja pontikan myynnillä. 
Kun isäntä eli Selekänen varasti, ”se saatto viijä kuhilaatkin toesten pellolta 
ja panna ne ommain kuhilain sekkaan pellolle”. Tällaista varastamista pidet-
tiin kaiken varastamisen huippuna, kun vietiin viljakuhilaatkin pellolta.1185

Toinen kylän viinankeittäjä oli Alipään Riikalassa asunut Fredriika 
”Riikka” Kilpeläinen eli Iso-Riika (s. 1850), joka kertoman mukaan joutui 
tästä rikoksesta kiinni ja tuomittiin käräjillä vankilaan. Riika oli kuullut, 
että vankilassa saa vain vettä ja leipää syödäkseen. Siksi hän oli ottanut 
evääkseen muutaman sillin. Kun hänet oli vankilassa riisuttu tarkastusta 
varten, oli hän salavihkaa pistänyt sillin takapuoleensa piiloon. Se oli kui-
tenkin löydetty ja tästäkös saatiin naurun ja ihmetyksen aihetta koko van-
kilan väelle.1186 Viinankeittopaikka oli myös Vorninnevan Viinasaaressa, 
mutta ei ole tarkempaa tietoa siitä, kuka siellä on viinaa keittänyt. Toisessa 
saman nevan saaressa, Rosvosaaressa, on joskus vanhaan aikaan piileskel-
lyt metsärosvoja.1187

Alipäässä Häkkilän mökissä asunut Niilo Piippo eli Pitkä-Nikki (s. 
1859) oli Erkki Myllylän mukaan ”tavaroejentassaaja. Se tasasi silippuja, 
vettä ja heinijä, mitä vaen kässiisä sai. Se ajo meijerin voeta Ouluuj ja va-
rasti sitä voetaki.” Tästä Nikin kerrotaan lopulta joutuneen syytteeseen ja 
vankilaan, minkä jälkeen Häkkilän mökkiä tarkastettessa löytyi paljon ih-
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misten hävinneitä tavaroita, jopa polkupyöriä.1188

Siikajokilaakson ja koko Pohjois-Pohjanmaan kuuluisin rosvo oli Ros-
vo-Perttunen eli Anders Wilhelm Perttunen, joka syntyi Oulussa 5.10.1851. 
Hän aloitti varastelun jo nuorena ja sai ensimmäisen raipparangaistuksensa 
jo 17-vuotiaana vuonna 1869. Tämän jälkeen hän alkoi liikkua Oulua laa-
jemmalla alueella ja teki useita taitavia ja röyhkeitä rikoksia ennen kiinni-
jäämistään Limingassa joulukuussa 1874. Hänen onnistui pakoilla virkaval-
taa pitkään laajan auttajien verkoston avulla. Kuulusaksi tultuaan Perttunen 
oli voittanut köyhän kansan suosion puolelleen. Heidän puheissaan Perttu-
nen tunnettiin herrasmiesrosvona, joka varasti rikkailta ja antoi köyhille.1189

Tavastkengältä on tallennettu lukuisia tarinoita Perttusesta. Hänen 
vakituisen piilopaikkansa kerrotaan olleen Kankaan maalla Piuvilan mö-
kissä, jossa hän yöpyi aina kylän läpi kulkiessaan.1190 Perttusen kerrotaan 
yrittäneen ryöstöä rikkauksistaan kuuluun Katajamäen taloon, mutta hän ei 
onnistunut, koska isossa talossa oli aina joku valveilla.1191 Toisen tarinan 
mukaan Katajamäen Jörkin ja Rosvo-Perttusen tiet olisivat ainakin kerran 
kohdanneet, kun Katajamäkinen oli ollut matkalla Iisalmeen markkinoille 
hevoskärryillään. Jossakin vaiheessa matkaa isäntä oli nähnyt tien penkalla 
miehen kyykyllään ja housut kintuissa. Mies oli ollut selin tiehen päin eikä 
nähnyt tulijaa, joten ukon teki mieli tehdä kiusaa kyykistelijälle: hän sivalsi 
ratsupiiskalla pitkin miehen paljaita pakaroita! Mies ei ollut millänsäkään 
vaan teki tarpeensa rauhassa loppuun ja antoi Katajamäkisen jatkaa mat-
kaansa. Mutta Jörkin ajettua jonkin matkaa juoksi Perttunen hänet kiinni, 
kiskaisi alas kuskin pukilta ja otti puhutteluun. Muut saattueessa olleet eivät 
uskaltaneet puuttua asiaa, eivätkä he kuulleet mitä miehet keskenään puhui-
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vat. Jörkki kuitenkin selvisi tapahtumasta ehjin nahoin ja Perttunen päästi 
hänet jatkamaan matkaansa. Myöhemmin, Jörkin palattua Katajamäelle, 
tuli Perttunen käymään talossa ja sai kertoman mukaan ison summan rahaa 
korvauksena piiskan viuhumisesta.1192

Yhden tarinan mukaan Perttunen oli vähällä jäädä kiinni Tavastkengäl-
lä, kun hän oli kerran kylpemässä Rauhalassa. Poliisi oli saanut vihiä asias-
ta, mutta Perttunen huomasi heidän tulonsa, kun kuuli talon pihalta hälinää. 
Hän voiteli itsensä saippualla ja syöksyi alasti ulos. Poliisit eivät saaneet 
otetta liukkaasta miehestä, ja Perttunen pääsi pakenemaan. Myöhemmin 
Perttusen jäätyä kiinni Limingassa, oli moni kyläläinen seuraamassa, kun 
häntä kuljetettiin Pyhännän kautta vankilaan Kuopioon. Perttunen oli ollut 
niin vahva mies, että oli hypännyt omin voimin kärryihin, vaikka hänellä oli 
raskaat raudat jaloissaan.1193

Perttusen jäljiltä kerrotaan Tavastkengälle jääneen useita aarrekätkö-
jä. Yhden pitäisi olla entisessä Katajamäen Haavikkopellossa, myöhem-
män Harjulan torpan tienoilla. Pari Perttusen rahakätköä kerrotaan olevan 
Salmijärven suunnalla. Yhden kätkön pitäisi olla Järvienkankaalla ja toi-
sen Valkeisenkankaalle, jonne Perttunen piilotti Keisarintietä kulkiessaan 
”kolomel litrah hallinpullolliseh hopiarahoja kolomel lähekkäisen kannoj 
juureen” (Veikko Koivuhuhta). Jälkimmäistä aarretta on yritetty etsiä useita 
kertoja 1900-luvun alkupuolella. Vielä 1950-luvulla oli yhteismetsän lei-
mausporukka ryhtynyt etsimään aarretta kesken työpäivän. Useita lupaavia 
kohtia oli löytynyt kolmen kannon sattuessa lähekkäin, mutta aivan oikeaan 
paikkaan ei satuttu.1194

Perttuseen verrattavia tarinoita kerrotaan eräästä toisesta metsärosvos-
ta, Pulkkilassa syntyneestä Henrik Silmanista eli Silikosesta (1797–1866), 
joka on keittänyt viinaa ja yrittänyt väärentää rahaa. Tarinan mukaan Sili-
konen oli tehnyt kerran hevoskauppoja. Hänessä oli silmänkääntäjän vikaa, 
joten jonkin aikaa hevosta tutkittuaan hän oli sanonut: ”Minä en usko pääl-
täpäen, mutta minäpä menen sisältä kahtomaan.” Sitten hän oli työntynyt 
hevosen takapuolesta sisään. Myyjä oli ”oottanu puoli puhasta päivää eikä 
sitä Silikosta kuulunu takasi hevosem persiestä”, kertoi Liisa Haapalainen 
(s. 1891) kuulleensa. Silikonen oli kovakuntoinen juoksija ja muutenkin 
riski mies. Kun Katajamäen isäntä oli ollut menossa markkinoille hyvällä 
hevosella, oli Silikonen pyytänyt tältä kyytiä. Isäntä oli kuitenkin tuntenut 
Silikosen ja lähtenyt ajamaan kovaa vauhtia karkuun. Silikonen oli juos-
sut hevosen kiinni, kiertänyt kerran sen ympäri ja sanonut isännälle: ”Kato 
sinä katajamäkeläinen, miten se piru miestä lennättää!” Nähtyään tämän, 
oli isäntä pysäyttänyt hevosen ja ottanut Silikosen kyytiin. Joskus Silikonen 
oli tehnyt pahojaan jossakin juhlatalossa ja saanut ihmiset ajamaan itseään 
takaa. Yhtäkkiä hän oli kiivennyt rakennuksen nurkkahirsiä ylös katolle ja 
laskeunut sitten toiselta puolelta nurkkaa alas ja juossut metsään. Tämä oli 
tapahtunut niin nopeasti, etteivät takaa-ajajat voineet kuin tuijottaa solalta 
hölmistyneenä hänen peräänsä. Tyhmille ihmisille Silikonen saattoi tehdä 
pientä kiusaa, kuten Olli Jussilan (s. 1895) muistamassa tarinassa: 

Se Silikone oli kerral lyönyv veika’ yhev vähänäkösem miehen 
kansa. Se oli antanu’ ukolle takkavitaj ja sanonu, että sitä saa 
lyyvä kun se kiipee nurkkaa ylös katolle. Ukko oli valamistautunu 
löymää’ kun Silikone oli jo katolta pissijä kurrauttanu ukon sili-
mille.1195
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Kiertolaiset

Alimpana maaseudun kastijaossa olivat erilaiset kodittomat kulkijat eli 
kiertolaiset. He olivat vanhuksia, kehitysvammaisia ja muita vaivaisia sekä 
muuten vain asunnottomia miehiä ja naisia, jotka kulkivat talosta taloon 
tekemässä töitä kykyjensä mukaan. He saivat tästä ylläpidon talossa sekä 
pientä palkkaa. Näin eläneitä ihmisiä on Tavastkengällä ollut lukemattomia, 
mutta vain muutamat ovat säilyneet pidempään kansan muistissa. Muistel-
luimpia kiertolaisia ovat olleet muun muassa Kissa-Mari ja Kissa-Seliina, 
Pikku-Samppa ja Pikku-Riika. Eniten juttuja on Isosta-Hetasta, joka oli ta-
voiltaan hyvin erikoinen henkilö. Hänestä kerrotaan enemmän toisaalla.1196 

Monet iäkkäät mutta vielä työkykyiset naiset elättivät itsensä kehroina. 
He kiersivät talosta taloon keräämässä villoja, joita he sitten illat karsta-
sivat ja kehräsivät langaksi. Tällaisia olivat muun muassa Beata Sivonen 
eli Iso-Pieta Perukalla ja Törmälänperällä, sekä Elli Niiranen Alipäässä ja 
Keskikylällä. Osaava kehromummu oli myös Reeta Sivonen. Hän oli to-
della taitava ja nopea kutoja. Jos meni 
käymään kylässä Reetan luona, sai 
samalta reissulta lapaset mukaansa. 
Hän oli taitava muunkinlaisissa kä-
sitöissä, joita hän teki aina omasta 
päästään ilman malleja. Ilmeisesti kä-
sityötaito oli periytyvää, sillä hänen 
poikansa Matti Sivonen teki sivuan-
sioinaan miesten housuja.1197

Tärkein syy kiertolaisten suureen 
määrään oli siinä, että vanhusten- ja 
vammaistenhuolto oli menneinä vuo-
sisatoina todella surkeaa nykyaikaan 
verrattuna. Vain talolliset pystyivät 
turvautumaan vanhuudenpäivinään 
lapsiinsa. Lapsien puuttuessa voitiin 
tehdä erillinen syytinkisopimus jon-
kun kaukaisemman sukulaisen tai tu-
tun kanssa. Köyhemmiltä tämä ei on-
nistunut, joten maaseudulla oli paljon 
vanhuksia, joiden huolehtiminen oli 
kylän yhteinen velvollisuus. Lopulli-
sesti tällaiset kulkijat hävisivät kylän 
teiltä vasta 1960-luvun aikana, kun 
Pulkkilaan rakennettiin kunnalliskoti 
ja kaikki vanhat ja vaivaiset koottiin 
sinne.1198 Enemmän kiertolaisista ja 
heidän elämästään kerrotaan luvussa 
”Vanhojen ja vaivaisten hoito”, mutta 
seuraava luku tuo yhden näkökulman 
kiertolaisten elämään ja heidän ”lei-
pätyöhönsä”, kerjuuseen.
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Sekaisin niin kuin Tavastkengällä kerjuu (Antero Sivonen)

Minulla oli työkaverina muuan Vuolijoen Käkisaaresta kotoisin oleva, vä-
hän itseäni vanhempi mies. Hän tokaisi kerran hermostuksissaan töitä teh-
dessämme tilanteessa, kun jokin asia ei mennyt hänen toivomallaan tavalla: 
”Niin on sekasi… niinku Tavaskengällä kerjuu!” Uteliaisuuteni heräsi heti, 
kun kotikyläni nimi mainittiin. Kysäisin, mitä naapuripitäjän mies sanomal-
laan tarkoitti ja mistä hän oli kuullut moisen hokeman. Mies selitti, että 
hänen kotipuolessaan oli tapana käyttää kyseistä sanontaa, kun mikään ei 
meinannut sujua eikä ottanut onnistuakseen. Mieleeni tuli heti vanhojen 
ihmisten muistelema aika Tavastkengällä, jolloin varattoman väen toimeen-
tulo oli paljolti isoimmista taloista saatavan avun varassa. Kerjääminen 
oli ollut silloin miltei jokapäiväistä elämää. Isänikin muisteli lapsuutensa 
ankeita aikoja, kun ruokaa oli ollut niukasti. Hänen äitinsä oli lähettänyt 
joskus pojan päälärin kanssa Repolaan pyytämään emännältä huitua. Talon 
emäntä kun oli mummolleni jonkin verran sukua ja oli helpompi laittaa su-
kulaistalosta kysymään.

Kerjääminen Tavastkengän kylässä on ollut vielä 1900-luvun alku-
kymmenilläkin hyvin tavallista. Varallisuus ja jokapäiväisen toimeentulon 
ero kyläläisten keskuudessa on ollut varsin suuri. Väestöön kuuluvien va-
rattomien vanhojen ja sairaalloisten ihmisten elämä on ollut mitä suurim-
massa määrin varakkaampien talollisten antaman avun varassa. Niukkaa 
toimeentuloa on ollut pakko turvata kerjäämisellä. Yhteiskunnan taholta 
on tultu köyhäinhoidossa vastaan organisoimalla hoidon järjestämistä. On 
pidetty ns. ”ihmishuutokauppoja”, joissa alimmalla tarjouksella huutanut 
talonisäntä on ottanut taloonsa tällaisen vanhan ja sairaalloisen ihmisen asu-
maan, tarjonnut katon pään päälle ja jonkinlaisen ravinnon. Huutolaiseksi 
joutuneen kohtelu on ollut kuitenkin usein laiminlyötyä. Ravinto ja puhtaus 
olivat puutteellisia, vaatetuksesta tai sairaanhoidosta puhumattakaan. Huu-
tolaisten joukossa on ollut mukana myös köyhälistön lapsia.

Haastattelemani Alma Ahon e. Sivonen (s. 1905) muistelu kertoo ky-
län entisistä elämänoloista samaa. Hän kuvaili elämää nuoruudenvuosinaan 
1920–30-luvulla ja lähtemisen syitä kotikylältään Tavastkenkengältä Pulk-
kilan Junnonojalle: ”Niin... minähän kuleskelin. Kun mulla oli semmonen 
mieli heti, kun minä alon päästä aekaseksi, että minun pittää päästä Tavas-
kengältä poes... siellä ei sitte meikäläesiä, tämmösiä köyhiä ihmisiä pijetty 
minkään arvosina. Se oli niin niin...ne... ne rikkaat... ne oli semmosia. Kun 
ne oli kaekki köyhät lapset niin niitä oli huutolaesina ja vanhat ihmiset oli 
huutolaesina ja semmosina ni... ei ollu sillon kansaneläkkeitä eikä semmo-
sia nin... nin ne oli hirviän huonosti hoijettuja.”

Kerrotusta päätellen ovat kyläläisten keskinäiset suhteet olleet melko 
tulehtuneet. Tavastkengän varakkaista käytetty nimitys ”Pyhännän rikkaat” 
kertoo mökkiläisten, torpparien ja köyhemmän väen suhtautumisesta autta-
jiin ja on varmaankin ollut vastakaikua siihen arvostukseen, mitä he kokivat 
itseensä kohdistuvan. Talollisten keskuudessa taas puolestaan varaton ker-
juulla kulkeva väki on koettu kiusalliseksi. He ovat kokeneet joutuneensa 
toisten elättäjiksi ja asetetuksi vastuuseen kanssaihmisten toimeentulosta 
vastoin tahtoaan. 

Kuulemani hokema pitää siis paljon tulkittavaa asiaa sisällään. Tällä-
kin asialla on kaksi näkemystä. Loppujen lopuksi kerjäämisen merkityksen 
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tarkastelu on oikeastaan samankaltainen kummankin osapuolen taholta, 
sekä kerjäävän että antavan ihmisen näkökulmasta - molemmilla olivat ker-
jäämisestä johtuen elämät sekaisin… ne olivat sekaisin – niin kuin Tavas-
kengällä kerjuu.

Sortovuodet

Poliittisen  heräämisen aika

Suomalaisten suhtautuminen venäläiseen esivaltaan oli 1800-luvun alku-
puolella yleensä kunnioittavan alistuvaa. Venäjän keisareista etenkin Alek-
santeri II oli kansan keskuudessa myös erittäin pidetty. Hänen hallintokau-
tensa merkkipäiviä juhlittiin, ja hänen kuolemaansa vuonna 1881 surtiin 
suuresti Siikajokilaaksonkin pitäjissä. Pahan kolauksen hallitsijan kunnioi-
tus sai vuonna 1899 niin sanonun helmikuun manifestin myötä, jolla Nikolai 
II lopetti Suomen autonomisen aseman. Tosin vielä tässä vaiheessa suurin 
osa kansasta uskoi, että keisaria oli johdettu asiassa harhaan ja kansaa kuul-
tuaan hän kyllä peruisi laittomat määräykset. Kansan ääni päätettiin viedä 
keisarille suuren adressin muodossa. Tässä yli 500 000 suomalaisen allekir-
joittamassa kirjelmässä kansa pyysi laillisten olojen palauttamista. Siikajo-
kilaaksosta nimiä kertyi 2824, joista suurin osuus Kestilästä. Tavastkengältä 
nimensä adressiin pistivät kymmenet talolliset, mökkiläiset ja palkolliset. 
Seuraavan kerran adressia ryhdyttiin puuhaamaan vuonna 1901, kun keisari 
julisti uuden asevelvollisuuslain, jonka myötä Suomen kansallinen sotaväki 
lakkautettiin ja suomalaiset nuoret miehet voitiin määrätä viideksi vuodek-
si asepalvelukseen Venäjälle. Vähitellen Venäjän sortotoimet ymmärrettiin 
itsensä keisarin ajamiksi, mikä aiheutti mielipiteiden muuttumisen vahvasti 
perustuslaillisiksi ja lopulta suorastaan venäläisvihamielisiksi. Toisaalta ta-
pahtumat tekivät laajat kansanjoukot tietoisiksi Suomesta valtiona ja tekivät 
heistä poliittisesti valveutuneita. Sorron myötä alkoi kehittyä halu itsenäistä 
valtiota kohtaan.1199

Venäläistämistoimet laajenivat edelleen vuodesta 1898 lähtien, jolloin 
Suomen kenraalikuvernööriksi nimitettiin Nikolai Bobrikov. Hän vihasi 
suomalaisten Venäjän valtakunnassa nauttimia erioikeuksia ja pyrki vähen-
tämään niitä niin paljon kuin mahdollista. Hänen aikanaan venäjän kielen 
asemaa vahvistettiin hallinnossa ja koulutuksessa, ja venäläisten oikeuksia 
Suomessa lisättiin. Poliisien ja vuonna 1903 perustetun santarmilaitoksen 
avulla pyrittiin kitkemään avointa ja maanalaista vastarintaa. Kokoontumis- 
ja yhdistymisvapautta rajoitettiin ja tiedotusvälineitä sensuroitiin. 

Sortotoimista huolimatta saivat Suomen valtiopäivät kokoontua kai-
ken aikaa häiriintymättä ja jatkaa lainsäädäntötyötään. Monia merkittäviä 
uudistuksia saatiin aikaiseksi 1800-luvun lopun ja 1900-luvun ensivuosien 
aikana. Tosin valtiopäivät perustuivat edelleen vanhakantaiseen säätyja-
koon: valtiopäivien 2592 edustajaa olivat jakantuneet aatellissäätyyn (1278 
edustajaa), pappissäätyyn (331), porvarissäätyyn (490) ja talonpoikaissää-
tyyn (493). Esityksiä siirtymisestä oikeudenmukaisempaan ja yhteiskunnan 
todellista rakennetta edustaviin valtiopäiviin tehtiin jo 1880-luvulta lähtien, 
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mutta uudistukset kaatuivat säätyjen erimielisyyksiin.1200

Sortotoimien vaikutukset näkyivät selvästi Venäjälle tappiollisen Ja-
panin sodan aikana, jolloin yritettin turhaan kerätä kansalta avustuksia 
haavoittuneille venäläisille sotilaille. Tappiollinen sota laukausi Venäjällä 
suurlakon, joka levisi Suomeen lokakuun lopulla 1905. Lakon tarkoitukse-
na oli Suomessa saada hallitsija lopettamaan sortotoimet ja palauttamaan 
perustuslait. Samalla vaadittiin monia muita uudistuksia, kuten yleistä ja 
yhtäläistä äänioikeutta ja kahdensantuntista työpäivää. Lakon aikana esiin-
tyi monissa Siikajokilaakson alaosien pitäjissä ennen kokematonta poliit-
tista kuohuntaa, mutta latvoilla väestö pysyi rauhallisempana. Valtakunnan 
tasolla kansan vaatimukset tuottivat tulosta, sillä myös uusi kenraalikuver-
nööri Ivan Obolenski oli myötämielinen vaatimuksille. Marraskuun 4. päivä 
keisari julisti helmikuun manifestin toimeenpanon keskeytetyksi ja kaikki 
sen nojalla tehdyt asetukset kumotuiksi. Keisari kutsui koolle uudet valtio-
päivät ja määräsi senaatin tekemään ehdotuksen uudesta valtiopäiväjärjes-
tyksestä, joka pohjautuisi yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen.1201

Suomalaisten voimakas poliittinen painostus tuotti siis tulosta ja uusi 
valtiopäiväjärjestys tuli voimaan 20.12.1905 pidettyjen ylimääräisten val-
tiopäivien päätöksellä, jonka keisari vahvisti 20.7.1906. Yleinen ja yhtäläi-
nen äänioikeus tuli voimaan Suomessa ensimmäisenä Euroopassa ja toise-
na maailmassa heti Uuden-Seelannin jälkeen. Äänioikeusikäraja tosin oli 
nykyistä korkeampi 24 vuotta. Poliittinen herääminen ennen vuoden 1907 
ensimmäisiä yksikamarisia eduskuntavaaleja oli täysin uutta Siikajokilaak-
sossa, sillä varsinaista puoluetoimintaa ei juuri ollut sitä ennen. Valtakun-
nallisestikin puolueet muodostuivat nykyisenkaltaisiksi kiinteiksi järjes-
töiksi vasta suurlakon jälkeen, jolloin syntyi voimakas vastakkainasettelu 
eri puoluiden välillä. Vaalien edellä Siikajokilaaksossa kierteli vaalipuhujia 
kaikista olemassa olleista puolueista. Oli Suomalaisen puolueen edustajia 
(suomettarelaisia), nuorsuomalaisia, maalaisliittolaisia ja sosiaalidemo-
kraatteja.1202 Tavastkenkästen vaalitunnelmista kirjoitti eräs kyläläinen Kan-
san Tahto lehteen syyskuussa 1906:

Tartun ruostuneeseen kynään ja piirrän tietoja Kansan Tahdon 
laajalle lukijakunnalle täältä sydänmaan kolkolta salolta, jossa ei 
työmiesten eikä köyhän kansan puolesta ole wielä mitään walmis-
tuksia puuhattu tälle tulewalle ja tärkeälle waaliajalle. Näyttää 
kun odotettaisiin walmiita hyviä tuloksia waan lewossa. Tietys-
ti rahawallan edustajat käyttäwät hywäkseen meidän toimetto-
muutta. Niillä paikkakunnilla, joissa työwäenyhdistyksiä, ollaan 
wilkkaassa toiminnassa lähestyvien eduskuntavaalien suhteen. 
Meillä waan nukutaan. Jokaisella kulmalla maatamme, jokaisella 
syrjäisimmällä perukalla waadittaisiin nyt köyhälistön walweilla 
oloa, ottamaan ajasta waaria, ettei alistuttaisi rahawallan äänes-
tysnukeiksi. Ryhdytäämpä mekin Tawastkengän työwäki ripeään 
toimintaan. Toiste lisää. Perukan poika.1203

Ensimmäisten eduskuntavaalien aikana Piippolan pitäjä jaettiin neljään 
äänestysalueeseen: Kamulaan, Piippolaan, Leskelään ja Tavastkenkään. Ta-
vastkengän 313 äänioikeutetusta 196 äänesti, joten äänestysprosentti oli 63. 
Annetut äänet jakaantuivat seuraavasti:
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Tavastkengän vaalipiirin tulos eduskuntavaaleissa maaliskuussa 1907.1204

Äänet Prosenttiosuus

Nuorsuomalaiset 3 2 %

Maalaisliittolaiset 107 55 %

Suomalainen puolue 83 42 %

Hylättyjä 3 2 %

Koko Piippolan pitäjässä selvästi suurimman kannatuksen sai Maalaisliitto 
40,0 prosentin kannatuksella. Toisena tuli Suomalainen puolue 30,8 prosen-
tilla ja kolmantena sosiaalidemokraatit 27,2 % osuudella. Muiden puolu-
eiden kannatus jäi muutamaan prosenttiin. Valtakunnallisesti suurimmaksi 
puolueeksi nousivat sosiaalidemokraatit. Siikajokilaaksosta tuli valituksi 
eduskuntaan kestiläläinen Heikki Kiiskinen, joka oli sekä nuorsuomalaisten 
että maalaisliittolaisten ehdokas.1205

Uusi eduskunta kokoontui ensimmäisille valtiopäiville 22.5.1907, 
mutta sen toimikausi jäi lyhyeksi. Jyrkkien sisäisten vastakohtaisuuksien 
ja Venäjän puolelta tulleen voimakkaan painostuksen vuoksi eduskunnan 
työskentely oli vaikeaa ja todelliset tulokset jäivät vähäisiksi. Lakeja kyllä 
yritettiin säätää, mutta keisari jätti niistä useimmat vahvistamatta. Merkit-
täviä saavutuksia olivat kuitenkin lait kirjallisista torpparinvuokrasopimuk-
sista vähintään 50 vuodeksi (1909) ja kahdeksan tunnin työajasta (1917). 
Työskentelyä vaivasi myös katkonaisuus, sillä keisari hajotti eduskunnan 
yhä uudelleen ja uudet vaalit jouduttiin järjestämään lähes joka vuosi (1908, 
1909, 1910, 1911, 1913 ja 1916). Puolueiden kannatussuhteet eivät vaaleis-
sa juuri muuttuneet, mutta äänestysaktiivisuus väheni jatkuvasti.1206

Venäjällä olivat vallalla vanhoilliset venäläiskansalliset aatteet, joiden 
yhtenä tavoitteena oli yhdentää suomalaista lainsäädäntöä ja hallintoa venä-
läiseen. Tiukentuneiden asenteiden taustalla vaikuttivat toki myös kiristy-
nyt maailmanpoliittinen tilanne, sotilaallinen kilpavarustelu ja suurvaltojen 
kilpailu siirtomaista. Saksan pelko ja sodan uhka kasvoivat vuosi vuodel-
ta. Vuonna 1909 kenraalikuvernööriksi tuli F. A. Seyn, jonka hallintoaikaa 
(1909–1917) kutsutaan Suomen historiassa toiseksi sortokaudeksi. Jo ennen 
hänen virkaanastumistaan oli Suomen hallintoa pyritty viemään tiukemmin 
Venäjän ministerineuvoston kontrolliin, ja nyt nämä toimet kiihtyivät enti-
sestään. Santarmien valvonnasta, sensuurista ja Siperiaan karkoittamisesta 
tuli arkipäivää. Vuonna 1910 keisari vahvisti Venäjän duuman hyväksymän 
lain, joka siirsi käytännössä kaikkien Suomen lakien valmistelun ministe-
rineuvostolle ja säätämisen Venäjän duumalle. Tämä merkitsi käytännössä 
Suomen autonomian lakkaamista. Uusien lakien laatimisessa kului kuiten-
kin oma aikansa, joten maailmansota ja Venäjän vallankumous ehtivät vä-
liin ennen niiden käytäntöönpanoa. ”Suuri venäläistämisohjelma” jäi toteu-
tumatta.1207

Ensimmäisen maailmansodan aikana varsinaiset sotatoimet eivät 
ulottuneet Suomeen saakka, mutta niillä oli omat vaikutuksensa täälläkin. 
Kenraalikuvernööri Seyn julisti Suomen suuriruhtinaskuntaan sotatilan 
1.8.1914, päivää ennen kuin Saksa julisti sodan Venäjälle. Pian sodan puh-
keamisen jälkeen liikkui paljon huhuja saksalaisten maihinnoususta. Sen 
verran vakavasti viranomaisetkin suhtautuivat huhuun, että sen varalta laa-
dittiin evakuointisuunnitelma. Suunnitelman mukaan suurin osa pyhäntä-
läisistä tuli maihinnousun tapahtuessa siirtää Iisalmeen ja loput Kiuruve-
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delle. Muita seurauksia sotatilasta oli liikkumisen vaikeutuminen, hevosten 
ja lehmien pakko-otot armeijalle, kunnallisten elintarvikelautakuntien pe-
rustaminen ja lopulta elintarvikepula, joka johti vilkkaaseen mustanpörssin 
kauppaan ja suoranaiseen nälänhätään.1208 Näistä viimeisistä nälkävuosista 
kerrotaan tarkemmin myöhemmissä luvuissa.

Sotatilan ja maihinnousun pelon myötä venäläisten sotilaiden määrää 
Suomessa lisättiin. Suurin paikallinen sotilasosasto sijoitettiin vuoden 1916 
alussa Siikajoelle, mutta venäläisiä joukkoja muistellaan liikkuneen Tavast-
kengänkin läpi. Anna-Liisa Järvelä (os. Leiviskä, s. 1914) muistaa, kuinka 
hänen lapsuudessaan kotitaloon Kuoppalaan tuli venäläisiä sotilaita. Talon 
emäntä, Anna-Liisan äiti, oli tuolloin ollut lapsivuoteessa ja venäläinen 
sotilas oli kysynyt häneltä: ”Monesko sänky se on penukoita?” Venäläiset 
sotilasosastot poistuivat lopullisesti Suomesta vasta maan itsenäistymisen 
jälkeen, osa vapaaehtoisesti, osa vangittuina.1209

Jääkäriliike

Venäläiset olivat pyrkineet sortotoimillaan liittämään Suomen entistä tii-
viimmin emämaahan, mutta todellisuudessa vaikutukset olivat päinvastai-
set. 1800-luvun lopulla koettu myönteinen kehitys ja lukuisat uudistukset, 
kuten oma raha, kunnallishallinto ja kansakoulu, olivat omalta osaltaan 
kasvattaneet eroa modernisoituvan Suomen ja vanhoillisen Venäjän välil-
lä, mutta nyt juopa kasvoi entisestään. Suomalaisten kansallishenki ja itse-
tunto olivat kasvaneet siihen mittaan, ettei niitä voinut enää sortotoimilla 
nujertaa. Yhä laajemmat kansanjoukot olivat sitä mieltä, että selvityäkseen 
Suomen oli päästävä eroon Venäjästä. Suurin osa kansasta tyytyi passiivi-
seen vastarintaan, mutta jo ensimmäisen sortokauden aikana maahan syntyi 
maanalaista kumouksellista liikehdintää, joka piti myös aseellisia keinoja 
oikeutettuina. Aktivismia esiintyi jo tässä vaiheessa kahdella rintamalla, sil-
lä maassa oli sekä porvarillisia että vasemmistolaisia kumousvoimia. Sorto-
kausien välivuosina aktivismi hiipui hetkeksi, sillä autonomian palauttami-
nen riitti monille, vaikka perimmäisenä tavoitteena olikin itsenäinen Suomi. 
Vuonna 1908 alkaneet rajut venäläistämistoimet lamauttivat aktivismin lä-
hes kokonaan, mutta uusi tilaisuus niiden toiminnalle koitti maailmansodan 
syttyessä.1210

Syksyllä 1914 muutamat suomalaiset aktivistit ryhtyivät luomaan 
yhteyksiä Saksaan, josta toivottiin saatavan apua ja tukea Suomen itsenäi-
syyspyrkimyksille. Saksalaisille nämä pyrkimykset sopivat hyvin, sillä hei-
dän suunnitelmissaan oli kumouksellisella toiminnalla heikentää Venäjää 
sisältäpäin. Syksyn 1914 kuluessa aktivismi levisi Suomessa ylioppilas-
nuorisoon. Aktivistien järjestäytymiskokous pidettiin Helsingissä marras-
kuussa 1914, pari päivää venäläistämisohjelman julkitulon jälkeen. Liike 
päätti aloittaa valmistelut Suomen itsenäistämiseksi kansannousun avulla 
ja hankkia tätä varten sotilaallista koulutusta Saksasta. Jo vuoden lopulla 
pyydettiin Saksalta aseita ja sotilaskoulutusta nuorille suomalaisaktiiveil-
le. Tammikuun lopulla 1915 Saksa suostui pyyntöön ja sen sotaministeriö 
päätti 200 suomalaisen sotilaallisesta kouluttamisesta.1211

Kevään 1915 aikana koulutettavien suomalaisten määrää kasvatettiin 
ja lopulta värvätyksi saatiin yli 1900 miestä, jotka muodostivat Suomen jää-
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käriliikkeen. Miehet värvättiin koko maan laajuisella salaisella organisaa-
tiolla. Siikajokilaakson latvoilla kulki miehiä keräämässä Lehto-niminen 
värväri, joka oikealta nimeltään oli Viljo Lyytikäinen. Kestilässä sijaitsi 
tuolloin pieni etappiasema, jonka kautta kulki tärkeä jääkäreiden käyttämä 
etappietie Pyhäjärveltä Utajärven ja Kiimingin kautta Tornioon. Tavast-
kengältä jääkäriksi lähti sepän poika Antti Kesti, joka oli syntynyt vuonna 
1892 pienessä Hautalan mäkituvassa Koistilan maalla. Lapsuutensa hän 
vietti vanhempiensa Matti ja Anna Karoliina Kestin kanssa Sileäkankaan 
kruununtorpassa. Naapurimökin poika Antti Visuri on muistellut, että hänen 
kaimansa oli lapsena huutolaisena Tervolassa, jossa häntä pidettiin oikein 
huonosti. Sieltä hän kävi aina pyhäaikaan kotonaan. Nuoruusvuosinaan 
Antti teki lähinnä metsätöitä ja oli renkinä eri taloissa, esimerkiksi Koisti-
lassa vuonna 1910. Kun kerran kylän miehet kävivät markkinoilla Oulussa, 
karkasi Antti Kesti näiden mukaan. Hän oli vain hypännyt Kuljun isännän 
Heikki Sipparin reen kannoille ja lähtenyt maailmalle. Hänen vaiheistaan 
Oulussa ei ole tarkenmpaa tietoa, mutta Saksaan jääkärikoulutukseen hän 
saapui 22.1.1916. Takaisin Suomeen Antti Kesti palasi vääpelinä huhti-
kuussa 1918, minkä jälkeen hän osallistui joukkueenjohtajana moniin sisäl-
lissodan taisteluihin. Tavastkengälle hän ei enää palannut, vaan asui sodan 
päätyttyä eri puolilla Etelä-Suomea.1212 Muita jääkäreitä Tavastkengältä tai 
Pyhännältä ei tullut. Kerrotaan kuitenkin, että Makkolan myöhempi isäntä 
Matti Viio oli aikonut lähteä Antti Kestin tavoin Saksaan jääkäriksi. Hänelle 
oli toimitettu matkaa varten jo lähtöohjeetkin. Lopulta hänen ei kuitenkaan 
annettu lähteä, koska hän oli talon ainoa poika.1213

Jääkäreillä oli tärkeä rooli Suomen itsenäisyyteen johtaneessa kehityk-
sessä sekä sen jälkeisissä vaiheissa. Aktivistien ansiosta itsenäistymispyr-
kimykset säilyivät vireillä läpi sortovuosien ja haaveet toteutettiin sopivan 
tilaisuuden tullen. Vaikka jääkärit olivat toisena osapuolena itsenäistymisen 
jälkeen käydyssä sisällissodassa, ei heidän rooliaan Suomen itsenäistymis-
kehityksessä voida väheksyä.1214
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sisällissodan ja TalouskRiisin vaRjossa (1917‒1939)

Itsenäistymisen ja sisällissodan aika

Sodan kaikuja kylällä

Vuoden 1917 alkaessa maailmansota riehui edelleen Euroopassa eikä osoit-
tanut laantumisen merkkejä. Jälkeenpäin katsottuna se oli Suomen kannalta 
suorastaan onnekas sattuma, sillä ilman sotaa ja Venäjän huonoa menestystä 
siinä olisivat venäläistämistoimet todennäköisesti jatkuneet ja Suomen itse-
näistymishaaveet murskattu. Venäjällä kehitys eteni sodan jatkuessa siihen 
pisteeseen, että maaliskuussa 1917 tehtiin vallankumous, jossa tsaari Ni-
kolai II menetti kruununsa. Valtaan nousi väliaikainen hallitus, joka halusi 
tehdä pesäeroa vanhaan hallintoon. Suomen vanhat oikeudet palautettiin. 
Tämä tyydytti varsinkin porvarillisten piirien edustajia, mutta sosiaalide-
mokraatit vaativat jo tässä vaiheessa täyttä itsenäisyyttä. Se sai kuitenkin 
odottaa vielä hetken aikaa. Venäjällä tapahtumat etenivät. Heinäkuussa 
1917 bolševikkien vallankaappaus epäonnistui ja valtaan nousi Kerenskin 
hallitus. Se oli edeltäjäänsä tiukemmalla linjalla Suomen aseman suhteen 
mutta ei ehtinyt tehdä mitään asialle. Marraskuussa tapahtui bolševikkien 
seuraava vallankaappausyritys, joka tällä kertaa onnistui. Valta siirtyi 
bolševikkien ja heidän johtajansa V. I. Leninin käsiin.1215

Vallankumouksessaan onnistuneet venäläiset bolševikit kannustivat 
suomalaisia aateveljiään samaan Suomessa, mutta tälle tielle ei heti läh-
detty. Sen sijaan marraskuussa järjestettiin valtakunnallinen suurlakko, 
jonka aikana esiintyi monenlaisia levottomuuksia eripuolilla maata. Etelä-
Suomessa lakosta tuli punakaartien voimannäyttö, joka loi painetta edus-
kuntatyölle. Marraskuun 16. päivä tekemällään päätöksellä eduskunta siirsi 
korkeimman vallankäytön Suomessa itselleen, mikä tosiasiallisesti katkaisi 
valtiollisen siteen Venäjään ja merkitsi Suomen itsenäistymistä. Tämän jäl-
keen muodostettiin uusi senaatti (hallitus), jonka tehtäväksi tuli itsenäisyy-
den toteuttaminen. Svinhufvudin senaatti antoi eduskunnalle 4. joulukuu-
ta Suomen itsenäistymisjulistuksen, jonka eduskunta hyväksyi 6.12.1917. 
Maa oli nyt itsenäinen, mutta paljon työtä ja vaikeuksia oli vielä edessä.1216

Onnistuneesta itsenäistymiskehityksestä huolimatta voidaan sanoa, 
että vuoden 1917 kuluessa suomalainen yhteiskuntajärjestys oli hajoamisen 
partaalla. Sodan pitkittyminen alkoi näkyä talousongelmina ja yleisenä ruo-
ka- ja tavarapulana. Ne kärjistivät yhteiskunnan pitkäkestoisia epäkohtia, 
kuten luokkavastakohtaisuuksien kasvua, vuokraviljelijöiden ja tilattoman 
väestön huonoa asemaa sekä työväestön työ- ja elinolojen heikkoa tilaa. 
Kevään ja kesän aikana puhkesi maataloustyöväen lakkoja ainakin 115 
Suomen kunnassa, ei kuitenkaan Pyhännällä. Siikajokilaaksossa lakkoiltiin 
vain Paavolassa. Voimakkain ja väkivaltaisin lakko oli marraskuun yleis-
lakko. Levottomuuksien taustalla oli ennen kaikkea yhteiskunnan syvenevä 
kahtiajako, jota sosialistien agitaatio oli entisestään syventänyt. Suomen 

Näkymä Autiomäeltä 

kohti Alipäätä kesällä 

1967. Sotien välisenä 

aikana kylän maisemat 

avartuivat ja muuttui-

vat muutenkin suuresti, 

kun uusia peltoja rai-

vattiin ja vanhoja jo-

kivarsiniittyjä otettiin 

viljelykseen. Maisemat 

alkoivat saada nykyi-

sen muotonsa. Kuvassa 

näkyvä Siikajoen laak-

so on luultavasti ollut 

nykyisenkaltainen jo 

kauan, sillä se sijaitsee 

kylän vanhimmalla 

asuinalueella. Kuvan-

nut Antero Sivonen.



354         Tavastkenkä

kansa oli jakautunut voimakkaasti vasemmistoon ja oikeistoon. Jo ennen 
suurlakkoa oli moniin kuntiin ja kaupunkeihin perustettu punakaarteja ja 
työväen järjestyskaarteja, joiden oli määrä valvoa työväen oikeuksia. Niitä 
perustettiin Siikajokilaaksossa Paavolaan, Piippolaan, Pulkkilaan, Rantsi-
laan, Revonlahdelle ja Siikajoelle. Sen sijaan Kestilään tai Pyhännälle niitä 
ei perustettu. Työväenliikehdinnän vastapainoksi Oulun suojeluskunta-ak-
tiivit ajoivat suojeluskuntien perustamista Siikajokilaaksoon syksyllä 1917. 
Niille löytyi kannatusta Pyhännälläkin.1217

Pyhännällä suojeluskunnan perustavassa kokouksessa 3.2.1918 oli 
mukana toistakymmentä pyhäntäläistä. Kokouksessa valittiin J. Klaavu vie-
mään suojeluskunta-aatetta Tavastkengälle. Lopulta aatteesta innostuttiin 
täällä niin paljon, että jokaisen aikuisen kyläläisen oli liityttävä mukaan. 
Jatkossakin Pyhännän suojeluskunnan enemmistö muodostui tavastken-
käsistä.  Suojeluskunnan päällikköksi valittiin opettaja E.A. Vannekoski, 
jonka muutettua pois tehtävässä jatkoi Juho Tukkimäki. Muita aktiiveja toi-
minnassa olivat isännät Edvard Haataja, Paavo Komulainen, Antti Leiviskä, 
Kusti Puurunen ja Juho Turunen.1218

Valtiovalta seurasi vallankumouksellista liikehdintää levottomana, 
mutta kapinan syttymiseen ei moni uskonut. Silti eduskunta antoi 12. tam-
mikuuta senaatin tehtäväksi lujan järjestysvallan luominen sisällissodan 
syttymisen varalta. Senaatti perusti sotilaskomitean, jonka jäsenenä olleen 
kenraali Mannerheimin senaatti valtuutti luomaan armeijan ja ryhtymään 
sen ylipäälliköksi. Mannerheim aloitti armeijan muodostamisen suojelus-
kuntien pohjalta Pohjanmaalla, niiden vahvimmalla kannatusalueella. Tam-
mikuun 23. päivä hallitus julisti suojeluskunnat hallituksen joukoiksi. Pu-
naisten vastatoimet alkoivat muutama päivä tämän jälkeen, kun he aloittivat 
vallankumouksen Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa 27. ja 28. päivän 
välisenä yönä. Miehitys eteni helmikuun puoliväliin mennessä eteläisen 
Suomen poikki linjalla Pori–Tampere–Heinola–Lappeenranta–Rautu. Täl-
lä alueella korkeinta poliittista valtaa piti käsissään 13-jäseninen Suomen 
kansanvaltuuskunta. Sotilaallinen valta oli punakaartilla, jonka vahvuus oli 
huhtikuun lopussa noin 70 000 miestä. Suojeluskunnat olivat aloittaneet 
oman etenemisensä Etelä-Pohjanmaalla 28. tammikuuta. Suojeluskuntien 
eli valkoisten riveissä taistelivat tilalliset ja heidän poikansa, kun taas pu-
naisella puolella pääosa joukoista muodostui työväestöstä. Torppareita ja 
tilatonta väestöä taisteli molempien puolella. Valkoisten osalta tilanne oli 
sikäli parempi, että heidän käytössään oli enemmän koulutettuja ammat-
tiupseereita ja Saksassa koulutuksensa saaneita jääkäreitä.1219

Sodan rintamalinjat muodostuivat nopeasti hyvin selvärajaisiksi. Rin-
taman painopisteet kehittyivät pohjois–etelä-suuntaisten ja länsi–itä-suun-
taisten rautatielinjojen leikkauskohtiin, koska rautatiet olivat molemmille 
osapuolille elintärkeitä. Sota alkoi molemmilla suunnilla selustan puhdis-
tustaisteluilla, minkä jälkeen punaisten hyökkäys käynnisti varsinaisen rin-
tamasodan. Taisteluita käytiin erityisesti etelässä Vilppulan suunnalla, mutta 
myös pohjoisessa, jossa punaiset pyrkivät valkoisten selustaan. Sodan rat-
kaisi lopulta Tampereen valtaus 5.4., jonka taisteluissa kaatui 2000 ja van-
gittiin 11 000 punaista. Tämän jälkeen saksalaisten sotilaiden maihinnousu 
ja marssiminen Helsinkiin ainoastaan nopeuttivat sodan kulkua. Viimeiset 
taistelut käytiin Karjalassa ja Kymenlaaksossa huhtikuun lopussa ja touko-
kuun alussa. Valkoisten voitonparaati järjestettiin Helsingissä 16.5.1918.1220
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Kaksi ja puoli kuukautta kestäneen sisäl-
lissodan aikana sai surmansa taisteluissa, kos-
totoimissa ja vankileireillä noin 5000 valkois-
ta, 27 500 punaista ja 2000 muuta henkilöä. 
Yhteensä sodan uhreja oli noin 34 300. Sodan 
jälkeen itsenäisen Suomen valta tuli valkoisten 
käsiin ja punaisten ajama työväenvalta jäi toteu-
tumatta. Voidaan sanoa, että näin toteutuneen 
itsenäisyyden tärkein taustavoima oli maatalou-
desta elänyt pohjoinen Suomi, kun taas häviäjät 
edustivat teollistunutta Etelä-Suomea. Suoma-
laisista 70 % kuului edelleen maa- ja metsäta-
loudesta elantonsa saaneeseen väestöön, joten 
valkoisten vahvuutena oli myös väestöllinen 
ylivoima. Lopulta punaiset kaatuivat selvään 
sotilaalliseen heikkouteen ja johtajuuden puut-
teeseen. Pidemmälle teollistuneessa Suomessa, 
jossa kaupunkien työväestön määrä olisi ollut 
huomattavasti suurempi, olisi sodan lopputulos 
voinut olla toisenlainen.1221

Varsinaiset sisällisodan taistelut käytiin 
kaukana Tavastkengältä, mutta muuten sota-ai-
ka heijastui monella tavalla kyläläisten arkeen. 
Aluksi jopa pelättiin punakaartilaisten tulevan 
Oulusta ryöstämään ruokaa ja muuta omaisuut-
ta, minkä vuoksi elintarpeita piilotettiin. Py-
hännältä koottiin miehiä valkoisten joukkoihin, 
mutta vain osa heistä päätyi rintamalle. Varsi-
naisiin sotatoimiin osallistui 18 Tavastkengän 
miestä, joista 3 kuoli taisteluissa. Seitsemän-
toista tavastkenkästä toimi sodan aikana vartio-
miehenä, lähinnä Oulussa Raatinsaaren vanki-
leirillä.1222 Yksi vartiomiehistä oli Antti Visuri. 
Kertomansa mukaan hän joutui lähtemään Ouluun suoraan Vaasasta, jonne 
hän oli edellisenä syksynä mennyt suorittamaan asevelvollisuuttaan. Palve-
lusaika oli tuolloin puolitoista vuotta. Olot olivat olleet Vaasassakin surkeat, 
koska kaikesta oli pula: 

Keittiön nurkkajuuressa oli sillitynnyri, semmonen märänny. Sitä 
harattiin ja syöttiin. Kolome viikkua oli, ettei leippää nähty. Oe-
kein pahhaa leippää, kuoriki haisi niin pahahajuselle että. Sitä 
möhkää annettiin neljäsosa päevä ja kymmene rammaa marga-
riinia.1223 

Ouluun jouduttuaan Antti oli vartijana Raatissa Pikisaaren portilla. Eräänä 
yönä joku mies yritti päästä portista läpi. Antti pyysi tätä sanomaan tunnus-
sanan, joka oli sinä yönä “Kajaanin sissi”. Mies intti aikansa vartiomiehen 
kanssa, kunnes hän yhtäkkiä laittoi kätensä povitaskuun. Antti peräytyi jo 
ase valmiina, mutta mies kaivoikin esille vain sikareja, joita aikoi tarjota, 
jos pääsisi sisään. Antti ei taipunut, vaan käski miestä lähtemään suosiolla 
matkohinsa. Tämä lähtikin, mutta moitti kovasti Antti mennessään. Antil-
le ei koskaan selvinnyt, kuka mies oli. Ehkä esimiehet vain testasivat var-
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tioiden luotettavuutta. 1224 Toisen kerran Antin ollessa vartiossa Raatissa, 
tuotiin saaressa olevaa lehtitunkiota vasten seisomaan kaksi miestä. Heidät 
toi sinne upseeri ja neljä kiväärimiestä. Antti arvasi heti, mistä oli kyse ja 
toivoi, ettei vain joutuisi mukaan teloitukseen. Eikä hän joutunutkaan, mut-
ta kuuli koko tapahtuman. Kun ammuttavien käskettiin rukoilemaan ennen 
teloitusta, huusi toinen teloitettavista vastaan: “Saatana, antaa tulla vaan!” 
ja repi paidanrintamustaan auki. Kohta ammuttiin yhteislaukaus ja miehet 
kaatuivat. Mukana oli kaksi ampujaa kumpaakin vankia kohti ja toisilla 
heistä oli laitettu aseisiin vain paukkupanoksia, joten he eivät ampuessaan 
tienneet, kenen aseesta surmanluoti tuli.1225

Punaisten riveissä kyläläisiä ei tiettävästi ollut, mutta sodan jälkimai-
ningeissa punaisia kerrotaan liikkuneen Tavastkengällä. Tämä erikoinen ta-
paus sattui kylän kaakkoiskulmalla Koistilassa, jonne ilmestyi joskus sodan 
päätyttyä metsästä aivan outoja miehiä. Kohta alkoi Heikki-isäntä lämmit-
tää talon riihtä, mitä talon muu väki kummasteli, koska ei ollut edes puinti-
aika. Isäntä kuitenkin lämmitti riihen ja vei sinne paljon ruokaa. Myöhem-
min paljastui, että oudot miehet olivat olleet valkoisia pakenevia punaisia, 
jotka olivat pyytäneet suojaa talosta. He aikoivat jatkaa pian matkaansa Ve-
näjän puolelle. Talon isäntä ruokki ja majoitti miehet kyselemättä ja antoi 
vielä evästä mukaan taipaleelle. Suojeluskuntalaiset kuulivat jotenkin tästä 
tapauksesta ja tulivat kyselemään: ”Ootkos sinä itekin punikki, kun niitä 
talossasi piilottelet?” Tällaisesta syyttelystä isäntä suuttui ja kivahti miehil-
le: ”Ikinä en oo ihmisiltä mitään kyselly, jos ovat minun talosta apua pyy-
täneet!” Asia oli sillä selvä, eikä Koistiselle tullut mitään rangaistusta.1226

Kaikkien sisällissodan taisteluihin tai vartiopalvelukseen osallistunei-
den tavaskenkästen nimiä ja vaiheita ei ole syytä tässä yhteydessä käydä 
läpi, koska aihetta on käsitelty perusteellisesti Pyhännän veteraanimatrik-
kelin kahdessa osassa. Esimerkin vuoksi nostetaan kuitenkin esille yksi ker-
tomus. Seuraavassa luvussa sotaan osallistunut Sylvester Kesti (s. 1893) 
kertoo omin sanoin retkensä vaiheista. Kirjoitus perustuu elokuussa 1981 
tehtyyn haastetteluun.

Sylvester Kestin sotatarina

Täällä oli kokkous, sen suojeluskunnan kokkous ja siellä sanottiin, että mie-
hiä sinne sottaan laetettaan. Minä sanon, että no tottaha sinne pittää minun 
lähtiä, että nehä viepi kuitenni, väkisellä. Minä lähin tuonne Ouluun ja siel-
tä sitte veivät rintamille. Ensinnä menttiin tuonne Ikalissiin, hevosilla kyy-
vihtivät täältä Ristiinasta. Ikalisista lähettii semmosen lahen yli ja lähettiin 
tänne Vilijakkallaan päen, nii siinä oli talo. Siellä emäntä itki kartanolla. 
Tuli ja sano, että illalla kävivät tässä isännän tappamassa, että ne nyt tullee 
kohta viemään tavaroita heiltä. Nii me päästiin semmoselle mehtäsaarek-
keelle ja siellä maantien tuli etteen, nii tuli vanaha keppi käessä kävelevä 
ukko ja sano, kohta poekia tervehittään, että tuossa hänen perässään tullee 
se ketju jo. Nii se Linsrömi jääkäri sano, että voesitteko kävellä joutusam-
min, ettettä jalokoihin jää. Se ukko lähti kävellä köppäsemmään. Siitä se 
alako se tuisku ja se kesti.1227

Sitte Kyröskoskelle menttiin ku siinä oli niitä kirkonkyliä muuan vielä. 
Siinähä se oli sitte meleko tappelu. Tämänkyläläisiä jäe minun rinnaltani 
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kolome siihe. Saevat saarretuksi, kun katkasivat ketjun meiltä, nii saevat 
saarretuksi ja me jäättiin saarroksii. Siinä sitte haavottu kansa meijän ky-
länmies (Johannes Karppinen), rinnasta läpi ampuvat. Se vielä ellää tähähi 
päevänä. Se on tuonne Kestilään muuttunu. Tämän kylän poekia oli siinä 
kaksi ja  ne antaosivat ja ne repi ne palasiksi sitte. Vae mine antaonnu ja 
minä pääsin poes ku nei osannu ampua. Minä sanon, että elekää antaoko, 
että pijetään vaen yksi paukku ihtiä vasten, että jos ei päästä poes. Ja ne 
antausi keskelle tietä. Siitä oli kolome miestä, jotka antausivat, velijekset 
oli täältä Alipäästä ja sitte oli Kuivaniemeltä yksi mies, nii sehä jäi kolo-
manneksi. 

Minä meni aena niijen ketjuin välistä ja ne sano, että antaohan ja ne 
koetti ampua vae ne ei osannu, ku oli semmosta vesakkota. Ne ampu ja sa-
novat, että ampukaaha vaen, että lahtari se o. Tahtovat antaummaa. Minä 
palasin sitte takasi ja menin tielle ja lähin kävelemmään ommiin päen. Ne 
meijän kylän miehet jäi siihen ja se Kuivaniemen mies. Tuli kolome mies-
tä ja veivät ne vähä matkaa. Ne oli semmosia äkkinäesiä vanginviejiä, ku 
ne eellä olivat kävelleet ja vangit jälessä, ei pyssyjä ottaneet poes. Kuiva-
niemen poeka oli kaksi räpänny yhellä paokaoksella ja kolomas lähteny 
juoksuu ja ne meijän kylän poijat jäi vielä siihe. Se Kuivaniemen poeka tuli 
poes sieltä, minu jäläkee juoksi. Kenttäpappi sitte aamulla näki minut, nii 
se sano, että tunnetteko te. Minä sanon, että tarkkaan tunnen. Sano, että 
ne oli aevan palasiksi levitetty. Että 
se nuorin veli oli kuohittu ja tästä 
kieli vejetty tästä kasvolta ja alas-
ti hangella oli. Vae se vanahin veli 
oli tapettu ampumalla siinä, kun se 
oli jalakaan siinä pikkusen haavot-
tunu, jalakoterrään, ku me erottii. 
Me olttiin siinä rinnakkain kaekki 
siinä ravissa. Se sano, että ne on 
revitty palasiksi. Sen vanahemman 
velijen ne toe tänne, vae se nuorin 
ku oli nii palana ja ne oli riisunu 
alasti sen aevan kokonaan, nii ne ei 
ollu tuonukkaa. Ne tuonne Kyrös-
koskelle haotasi sen. Olikohan se 
maaliskuuta. En muista päevvää, 
vae maaliskuuta se oli. 

Sittehä se oli tuolla Tampe-
reella kovat ottelut kansa. Ja tämä 
Hauhot ja Vesilahet ja kaekki kier-
rettii siellä. Hattulat ja Kosken-
kirkot. (Tampereen valttaukseen 
osallistun) toesta viikkua. Se oli 
homma. Sitte ku ne antausivat, nii 
sitte siellä oli jo yöllähi vaaralline 
kulukia, ku ne ampu sala-ampujat 
aena. Siellä ei ku räeske vaen kävi. 
Oli kamala liikkua, ku piti kulukia 
aena, vahtia muutta toesseen kert-
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taan. Mehi tulttiin täältä Kyröskoskelta tuonne Yläjärven kirkolle ja siinä 
olttiin kirkossa yötä ja sitte lähettiin tulemaan niitä, Pispalan kaotta tänne 
Tampereelle. 

Kyllä kae siinä jännää oli vaekka kuin palijon siellähi taestelussa. 
Tuolta minu naaperilta poeka meni siinä Tampereen valtaoksessa. Palijoha 
se harveni meijänni rivi. Se oli kovin hankala mennä niitä Piispalan mäkiä 
myöte. Oli sitä järven lahtia, jonka yli piti mennä. Meijän sitte piti mennä 
vielä Hauholle ja Hattulaan ja sinne Kosken kirkolle ennen ku loppu. Me ku 
ajettiin toesta ketjua ja toenen tuli sitte täältä etelästä päen ja ne siinä yhis-
tyvät ne ketjut, punasten ketjut. Ja se siinä katkesi. Me kun kierreltiin ym-
päri sitä Etelä-Suomia. Aena käytiin jossae paekon, taas toeseen paekkaa 
piti lähtiä. En minä muista niitä ennää. Sitä ku nii uuvuksissa oli, että eihä 
sitä tahtonu ennää jaksaa kunnolla kävelläkkää. Ku kerran lähettii täältä 
Ikaalisista, nii sitä ei pahasti levähelty. Ja sitte ku ei tahtonu ruokaa olla. 
Se oli ruoka kaekki, ku toeset vei eeltä, punaset, ne ruuat, niistä talloista, nii 
sitä ei saanu palijo mittää. 

Lukalahen koululle kansa. Päevällä hyökättiin. Nii sinne yksitellen sit-
te juosttiin sinne huonneen suojjaan ja ne sieltä kartanosta ampuvat meitä. 
Päästiin sinne, moniata miehiä ja se Linsrömi eellimmäissä meni ja keräsi 
meiltä nuo käsirannaatit. Naesia tuli sieltä kouluhuoneesta. Sano, että niitä 
on tuolla ruuvalin alla, nii se syyti sinne käsirannaatit sinne alle. Sinne kait 
ne jäi. Siinä juoksi pariko kolome miestä ennen ja minä sitte lähin juoksem-
maan sitä tietä pitkin, se huuti se Linsrömmi, että elä juokse, Kesti, tietä, 
että tuu huoneen suojassa, nii samassa ampua räppäsivät siihe, vae minä 
kerkesi hypätä poes siitä. Minu jälessä tuli täältä Kärsämäeltä yksi poeka, 
nii se lähti kansa sitä tietä pitkin, nii ampuvat käen poekki siltä. Vae me ei 
sitte ennää outettu muuta ku juostiin sinne kartanoon vaen. Herkesi ampu-
masta. Me ei tietty, että onko ne vielä siellä huonee alla, vae ne naeset sano, 
että ne on sielä huoneen alla vielä, jotka ampu. Ja ne käsirannaatteja sinne, 
nelijäköhän se nakkasi. Se sytty palamaan se rustinki, vaa me sammutettii 
se. 

Me pellon yli juostii ja siinä oli nuita sontatunkioita, niijen suojassa 
juostiin ja siellä koulu yläkerrassa oli niillä konekivvääri. Ne sieltä sur-
ruutti, vae se sitte lakkasi kuulumasta, ku me nähtiin, että mistä se amppuu 
ja ne vei sen konekivväärin poes. Mehi oltiin sitte yötä siellä koululla sitte, 
nii konekivväärin käyttäjä oli yläkerrassa kansa yötä. Se oli saanu osuman. 
Oli se vaan raakaa taistelua sehi. Se ei mittää haettaisi, jos heti ampusivat, 
vae että turhaa sitä repiä kehtaa. Ku ne repi sitte elävänä. Ei siellä sovassa 
pelota ku vaen on vähäkää hermoja. Ei pelottanu. Jos vaen siellä pelek-
käämään rupesi, kyllä meni mies. Ei pikkustakkaa pelottanu. Minä olin nii 
vappaa ruunulle, että se ei haettaa, millon se nasahtaa kohalle.

Viimeiset nälkävuodet

Sotakevättä 1918 seurasi vaikea pula-aika, joka koetteli väestöä etenkin 
Pohjois-Suomessa. Maailmansodan syttymisen vuoksi elintarviketilanne 
oli ollut muutenkin heikko jo useina edeltävinä vuosina ja nälkää nähtiin 
Siikajokilaaksossa jo vuonna 1917. Useimmilla talollisilla viljaa vielä riit-
ti, mutta työväestö eli puutteessa, mikä lisäsi heidän katkeruuttaan. Kun-
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nissa hätäajan varalle ryhdyttiin valmistautumaan vuoden 1917 aikana. Ne 
ostivat teuraseläimiä ja pakko-ottivat viljaa ja muita elintarvikkeita, joita 
sitten jaettiin kyöhimmille ilmaiseksi seuraavan vuoden alusta lähtien. Va-
rotoimista huolimatta syömävilja oli lähes käytetty loppukeväällä 1918 ja 
yleisesti jouduttiin turvautumaan pettuleipään, kuten suurten nälkävuosien 
aikana.1228

Vuoden 1918 pula-aika koetteli pahasta tavastkenkäsiä. Muistelijoiden 
mukaan suurin osa kylän taloista oli vielä tuolloin maanviljelyksen osal-
ta hyvin vaatimattomia ja vasta nälkävuoden 1918 jälkeen peltoja alettiin 
järkiperäisesti viljellä. Kyläläiset joutuivat yleisesti turvautumaan hätära-
vintoon. Kunnan elintarvikelautakunta oli tosin edellisenä syksynä ottanut 
taloista jauhoja, jota jaettiin kortteja vastaan. Annetut jauhot eivät riittäneet, 
vaan pettuleipää syötiin Alfred Karppisen (s. 1892) mukaan toista vuotta 
”kaheksantoista kapinan aekaan. Se oli täällä vilija niin tarkalla, että sitä 
ei palijo kuukauveksi saanu.” Aivan puhtaasta pettujauhosta leipää ei teh-
ty, vaan taikinaan laitettiin oikeitakin jauhoja. Näin leipä pysyi paremmin 
koossa. Perinteisen petäjän lisäksi kokeiltiin muitakin leipäaineiksi, kuten 
Alfred Karppinen muisteli: 

Itämäessä oli metsänvartija ja sillä oli poekia, nii ne käötti haa-
pasäröksiähi. Ne oli sahattu semmosiksi lintikoeksi ja sitte säret-
ty, nii ne käytti myllyssä, kum minä oli’ ’siellä. Minkälaesta lie se 
leipä sitte tullu, ei se tietenkää hääviä ollu. 

Hätäjauhotkaan eivät kaikille riittäneet, vaan monet hienonsivat myös pel-
lavansiemeniä ja olkia ja jauhoivat niistä jauhoja. Olkileipä ei ollut hyvää 
ravintoa, koska suurina määrinä se ”hakkasi sisukset ihmisiltä” ja nämä 
menehtyivät. Suuren osan nälkävuosien kuolemantapauksista selittyy kui-
tenkin kerjäläisten mukana levinneillä kulkutaudeilla, joista Espanjan kuu-
meeksi nimitetty influenssa oli tappavin. Kerrotaan, että näinä vuosina Ta-
vastkengältä oli kerran menossa yhtä aikaan hautaan jopa 19 vainajaa.1229

Kaikissa rikkaimmissa taloissa ei tarvinnut juuri syödä pettua, kos-
ka niillä oli varastoissaan jäljellä vanhoja viljoja. Toiset taas olivat osan-
neet varautua huonoihin aikoihin ja ostaneet jauhoja varastoon edellisenä 
vuonna. Esimerkiksi Pinoniemellä oli aitoissa oikeaa viljaa, mutta pettua 
laitettiin ”silimänlummeeksi”. Talolliset piilottivat osan viljavarastoistaan 
eivätkä antaneet niitä yleiseen jakeluun. Yhdessäkin kylän isossa talossa 
oli laitettu riiheen olkien alle paljon viljaa piiloon. Joku oli kuullut piilosta 
ja oli sitten kateuksissaan sytyttänyt riihen tuleen. Riihi ja viljat paloivat 
tuhkaksi. Monissa isommissakin taloissa petäjäistä silti syötiin. Niin myös 
Ojapellolla, kuten Sylvester Kesti muisteli: 

Sillon kapinan jäläkeen heti. Ei ollu leipää ollenkaa muuta ku se-
vverran, että pysy petäjä läjässä ja sillä ne heinät tehttiin tuonne 
syvämmaalle. Niitettiin. Ei ollu muuta ku silahka ja vesi särvin-
nä.1230

Pettujauhot tehtiin siten, että puusta otettiin niloaikana kuori, jonka 
alapuolinen osa leikattiin irti, kuivattiin, pienittiin ja vietiin myllyyn. Yleen-
sä petäjäinen tehtiin hapattamatta kuten rieska. Oikeita jauhoja sotkettiin 
vähän siteeksi ja sitten paistettiin. Leipä oli väkevää ja pihkaisen makuista. 
Pettuleipää voitiin tehdä myös hapattamalla, mutta silloin sitä täytyi ha-
pattaa kolme päivää, jotta se pysyi edes koossa.1231 Vuonna 1886 syntynyt 
Kustaava Haataja muisteli petäjäleiväntekoa seuraavalla tavalla:
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Minnoon käyny petäjämetässä ja minnoon ne petäjät valamis-
tanu, raastanu ja tehny puuron ja leivän. Minä tiijän mille tuo 
puunkuori maistuu, kun otetaan kuori pois ja se mesla heitetään. 
Oon minä ollu petäjämetässäi Ison-Hetan kanssa, Nykortin He-
tan kanssa -- Ottakaa te veihti ja menkää ja vetäkää -- se pehmiä 
osa otetaan ja se karsta, se pestään ja sitte kuumennettaan ja sitte 
pannaan uuniin ja paistettaan, sitten survotaan ja viijään myllyy. 
Ja sitte leivotaan ja sitte syyvää!1232

Kaikissa mökeissä ei pärjätty hätäravinnon turvin vaan ruokaa joudut-
tiin kerjäämään talollisilta. Metsäperän Jaakolan poika Arvi Huovinen (s. 
1907) joutui tuolloin kulkemaan kerjuulla talosta taloon. Kerran hän kävi 
kerjäämässä Heiskalassa ja talonväki antoi hänelle ruuan ohella hyvät sar-
kahousut. Arvi jatkoi matkaansa ja meni seuraavaksi Kotilaan. ”Kovin on 
hienot housut kerjäläisellä”, talossa todettiin ja hänet passitettiin niine hy-
vineen pihalle. Siihen loppui Arvin kerjääminen, ja hän lähti hankkimaan 
elantonsa muulla tavoin.1233

Luultavasti näiden viimeisten nälkävuosien jälkeen rakennettiin Ylä-
Heiskalan maalle kylän yhteinen viljamakasiini, jossa viljaa säilytettiin 
huonojen vuosien varalle. Sen ovessa oli kolme lukkoa ja jokaisen avain oli 
eri isännän taskussa. Kun viljaa annettiin, piti kaikkien kolmen olla paikalla. 
Varkaita yritettin torjua rakentamalla makasiinin seinät kahdesta sisäkkäi-
sestä hirsikerrasta, joiden väliseen tilaan ladottiin kiviä. Nykyisin makasiini 
on purettu. Sen ulkokuoren yläosa on Ala-Heiskalan pellolla latona. Alaosa 
on Siltalassa navettana. Sisäkuoresta eli laareista tehtiin maamiesseuran yh-
teinen kuivaamo, joka myytiin sittemmin kuivaamoksi Viiolle.1234

Asutustoiminta sotien välisenä aikana

Väestökehitys

Vuosien 1920 ja 1940 välisenä aikana Tavastkengän asukasluku kasvoi noin 
850 hengestä reiluun 1000 henkeen. Tavastkenkä vastasi suurimmasta osas-
ta Pyhännän kunnan väestönkasvusta. Suurimmassa osassa Siikajokilaaksoa 
kehitys oli samanlainen, lukuun ottamatta Piippolaa ja Revonlahtea, joissa 
väkiluku väheni. Kuolleisuus oli vähentynyt huomattavasti edellisiin vuo-
sikymmeniin verrattuna, mutta syntyvyys pysyi edelleen korkealla. Muut-
toliike Amerikkaan pysähtyi ensimmäisen maailmansodan vuoksi, eikä se 
enää sodan päätyttyä kasvanut entisenlaisiin lukemiin. Väestö sai edelleen 
toimeentulonsa maa- ja metsätaloudesta. Pyhännällä näiden elinkeinojen 
osuus jopa kasvoi vuosien 1920–40 välisenä aikana 92,3 prosentista 93,8 
prosenttiin. Teollisuus- ja käsityöammattien sekä palveluammattien osuus 
oli mitättömän pieni.1235

Syy maa- ja metsätalousväestön suhteelliseen ja määrälliseen kasvuun 
sotien välisenä aikana löytyy asutustoiminnasta, jota tuona aikana harjoi-
tettiin. Määrällisesti itsenäisiä tiloja syntyi noina vuosina enemmän kuin 
milloinkaan aikaisemmin kylän historiassa. Varsinaisia uudistiloja niiden 
joukossa ei kuitenkaan ollut aivan yhtä paljoa kuin 1800-luvun puolivälissä, 
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sillä suurin osa itsenäistyneistä tiloista oli entisiä torppia ja mäkitupia, jotka 
oli rakennettu jo vuosikymmeniä aiemmin.

Torpasta taloksi

Vuokraviljelmistä eli torpista ja mäkituvista oli tullut 1800-luvun lopulta 
lähtien yksi Suomen maatalouden ja yhteiskunnan keskeisimmistä ongel-
mista. Tilanne paheni 1900-luvun alkuvuosina, jolloin asia oli jatkuvasti 
esillä niin julkisuudessa kuin valtiopäivillä. Ratkaisua torpparikysymyk-
seen jouduttiin odottamaan itsenäistymisen ja sisällissodan jälkeiseen ai-
kaan. Maan uusjako oli ollut yleisesti köyhempien kansanryhmien toiveissa 
aina isostajaosta lähtien ja varsinkin 1800-luvun lopulla huhuja maanjaos-
ta oli liikkunut tasaisin väliajoin. Heti sisällissodan jälkeen vuonna 1918 
laadittu torpparivapautuslaki oli merkittävä saavutus, jolle ei löydy vasti-
netta Länsi-Euroopasta. Laki antoi yksityisten mailla asuneille torppareille 
ja mäkitupalaisille oikeuden lunastaa vuokra-alueensa itsenäiseksi tilaksi. 
Kehitys jatkui niin, että vuosina 1921–22 annettiin lait seurakuntien ja val-
tionmaalla olleiden vuokratilojen itsenäistämisestä ja vuonna 1925 asutusti-
lojen perustamisesta. Näiden lakien seurauksena vuokraviljelmät hävisivät 
käytännössä kaikkialta Suomesta toiseen maailmansotaan mennessä.1236

Säännösten mukaan itsenäiseksi lunastettavaan torppaan sai kuulua 
korkeintaan 10 hehtaaria viljeltyä tai viljelyskelpoista maata. Käytännös-
sä määrät jäivät kauas ylärajasta, keskimäärin vajaaseen viiteen hehtaariin. 
Metsämaata torppaan sai liittää korkeintaan 20 hehtaaria. Itsenäistyvien mä-
kitupien kohdalla vastaavat pinta-alat olivat vähäisempiä, sillä niissä tontin 
sekä viljellyn ja viljelyskelpoisen maan pinta-ala sai olla korkeintaan kaksi 
hehtaaria. Metsää niihin ei liitetty lainkaan. Käytännössä lunastus tapahtui 
siten, että torppari teki valmiilla kaavakkeella hakemuksen kunnalliselle 
vuokralautakunnalle. Hakemuksen jälkeen kokoonnuttiin lunastamistilai-
suuteen, jossa lunastusoikeus tarkastettiin, katsottiin torpan rajat ja sovittiin 
lunastushinta. Yleensä osapuolet pystyivät määrittelemään lunastusehdot 
ja hinnan keskenään, 
mutta vaikeissa tapa-
uksissa ne tulivat lau-
takunnan tehtäväksi. 
Viljelysmaan lunas-
tushinta määriteltiin 
vuoden 1914 hinta-
tason mukaan, mutta 
siitä pyrittiin vähen-
tämään torpparin itse 
tekemän työn arvo. 
Metsän lunastushinta 
määriteltiin niin, että 
maksettavaksi tuli 
kaikkien metsässä 
olevien, rinnankor-
keudelta mitaten vä-
hintää 20 senttimetrin 
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vahvuisten puiden yhteenlaskettu arvo. Jos summaa ei kyennyt maksamaan, 
oli kantatilalla oikeus hakata ja viedä puut pois. Lopullisen lunastushinnan 
maksamiseen lunastaja sai valtion asutuslainan, joka oli maksettava takaisin 
viimeistään 38 vuoden kuluessa.1237

Torppien itsenäistyminen kosketti Tavastkengällä kahta asukasryhmää: 
yksityisten mailla olevia torppia ja mäkitupia sekä valtion mailla asuneita 
kruununtorppareita. Kaikki toiseen maailmansotaan mennessä itsenäisty-
neet vuokratilat on koottu seuraavaan taulukkoon itsenäistymisajankohdan 
mukaisessa järjestyksessä.

Tavastkengän itsenäistyneet torpat ja mäkituvat vuosina 1921–1933 1238

Nimi Kantatila Per. Laji Itsen. Omistajat

Kähkölä No 20 Pitkäkoski 1864 Mäkit. 1921 Herman ja Ma-
ria Koistinen

Päiväniemi No 20 Pitkäkoski 1876 Mäkit. 1921 Lauri ja Maria 
Peltomaa

Välilä No 4 Eksylä 1839 Torppa 1921 Joel ja Katri 
Kaipainen

Humalaniemi No 36 Sattula 1874 Mäkit. 1923 Herman ja 
Liisa Ryth

Vesala No 6 Leiviskä 1885 Mäkit. 1923 Antti ja Reeta 
Haapalainen

Virkkula No 36 Sattula 1917 Mäkit. 1923 Antti ja Johan-
na Virkkunen

Järvelä No 6 Leiviskä 1887 Mäkit. 1924 Johannes 
Laakko

Ahola No 21 Nygård 1885 Mäkit. 1925 Juho ja Reeta 
Pitkäkoski

Laitala No 4 Makkonen 1904 Mäkit. 1925 Heikki ja Lee-
na Määttä

Selkälä No 7 Autiomäki 1838 Mäkit. 1925 Jaakko ja Elli 
Niiranen

Arola No 38 Haapala 1899 Mäkit. 1926 Alfred ja Taa-
va Karppinen

Linjala No 5 Moisala 1911 Mäkit. Matti ja Reeta 
Sivonen

Mattila No 14 Ojapelto 1890 Mäkit. 1927 Yrjö ja Anna 
Kamunen

Näpsylä No 14 Ojapelto 1843 Mäkit. 1927 Juho ja Kaisa 
Mankolanaho

Takalo No 5 Moisala 1831 Mäkit. 1927 Janne ja Eeva 
Niilekselä

Haarala Valtio 1846 Kr. 
torp.

1928 Aatami ja 
Briitta Leino-
nen

Huttula Valtio 1898 Kr. 
torppa

1928 Pekka ja Anna 
Tervola

Jaakola No 27 Jokela 1900 Mäkit. 1928 Veeti ja Tiina 
Huovinen

Jänikselä Valtio 1896 Kr. 
torppa

1928 Iikka ja Vendla 
Piippo

Kallio No 27 Jokela 1910 Mäkit. 1928 Juho ja Maria 
Kamunen
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Mattila Valtio 1817 Kr. 
torppa

1928 Leski Vappu 
Koskenkangas

Niemelä No 27 Jokela 1897 Mäkit. 1928 Matti ja Kaisa 
Turunen

Ojala No 27 Jokela 1910 Mäkit. 1928 Juho ja Reeta 
Keränen

Palokangas Valtio 1847 Kr. 
torppa

1928 Eero ja Aada 
Makkonen

Purola Valtio 1838 Kr. 
torppa

1928 Alarik ja Tilda 
Moisala

Pääkkölä No 13 Kurkela 1910 Mäkit. 1928 Anna Haapa-
lainen

Rauhala No 27 Jokela 1889 Mäkit. 1928 Väinö ja Aili 
Heikkinen

Siirtola No 28 Ämmänen 1848 Kr. 
torppa

1928 Heikki ja Kai-
sa Moisala

Sileäkangas Valtio 1897 Kr. 
torppa

1928 Matti ja Hed-
vig Koistila

Syrjälä Valtio 1874 Kr. 
torppa

1928 Antti ja Sofia 
Saari

Nivala No 5 Moisala 1914 Mäkit. 1931 Ville ja Anna 
Hyvärinen

Nokela Valtio 1848 Kr. 
torppa

1931 Esko ja Liisa 
Karppinen

Ämmälä Valtio 1847 Kr. 
torppa

1931 Iivari ja Kaisa 
Knuutila

Hörölä Valtio 1905 Kr. 
torppa

1932 Juho ja Sofia 
Huovinen

Lammi Valtio 1915 Kr. 
torppa

1932 Matti ja Anna 
Dahlgren

Siistilä No 18 Repola 1900 Mäkit. 1932 Jaako ja Riita 
Lämsä

Anttila Valtio 1805 Kr. 
torp.

1933 Pekka ja Anna 
Knuutinen

Haarakytö Valtio 1899 Kr. 
torp.

1933 Aatami ja 
Anna Leiviskä

Heikkilä Valtio 1848 Kr. 
torp

1933 Matti ja Hanna 
Niilekselä

Koppelo-
kangas

Valtio 1907 Kr. 
torp.

1933 Heikki ja Anna 
Nissinen

Koskela No 15 Pinoniemi 1889 Mäkit. 1933 Matti ja Anna 
Keränen

Lapinkangas Valtio 1817 Kr. 
torp.

1933 Heikka ja Hilja 
Ollanketo

Pienelä No 15 Pinoniemi 1851 Mäkit. 1933 Aappo ja Iida 
Karjalainen

Ensimmäiset yksityisten mailla sijainneet vuokraviljelmät itsenäis-
tyivät Tavastkengällä vuonna 1921 ja viimeiset vuonna 1933. Vastaavasti 
ensimmäiset valtionmaalla sijainneet kruununtorpat itsenäistyivät vuonna 
1928 ja viimeiset vuonna 1933. Pieniä itsellisten mökkejä kuitenkin jäi ky-
lälle edelleen paljon. Mitä torppien itsenäistyminen lopulta merkitsi maa-
seudulle? Se ei ollut varsinaista uudisasutusta, koska torpat ja mäkituvat 
saattoivat olla jo toistasataa vuotta vanhoja. Viljelmien lukumäärä ei siten 



364         Tavastkenkä

kasvanut. Uudet tilat kuitenkin tarjosivat asukkailleen entistä varmemman 
toimeentulon ja paremmat mahdollisuudet oman maanviljelyn kehittämi-
seen. Useimmat saivat lisäansioita metsätöistä. Silti itsenäistyminen ei 
merkinnyt suoraan taloudellisen tilanteen kohentumista. Entinen Nevalan 
eli Koppelokankaan kruununtorppa oli tästä hyvä esimerkki. Se oli itse-
näistyttyäänkin hyvin köyhä talo, jossa ruokaa oli aina niukalti. Moni talon 
lapsista menehtyi keuhkotautiin. Talon emäntä Anna-Liisa Nissinen joutui 
tekemään koko elämänsä raskasta työtä, kun vähäinen maitokin piti kantaa 
kinttupolkuja pitkin kilometrien päähän lähimmälle tielle. Samaa reittiä piti 
kuljettaa kaikki ruokatavarat mökille, sillä omaa viljelysmaata ei juuri ollut. 
Koppelokankaan köyhyyttä kuvaa hyvin tarina, jonka mukaan talon kissa 
toi usein ruuan talon pöytään. Kerrankin se oli napannut läheisestä purosta 
hauen ja kiikuttanut sen emännälleen. Anna-Liisa ilahtui kovasti ja kehui 
kissaa: ”Vae olitpa hyvä kun toit vähän höystettä keittoon!” Toisella kertaa 
kissa toi emännälle jonkin metsälinnun. Vaikeasta elämästään huolimatta 
(tai ehkä juuri sen vuoksi) Anna-Liisa eli yli 100-vuotiaaksi.1239

Asutustilat

Vuokraviljelmien itsenäistyminen ratkaisi yhden Suomen maatalouden ja 
yhteiskunnan ongelmista, mutta tilattoman väestön määrään ja asemaan sil-
lä ei pystytty vaikuttamaan. Maata omistamaton niin sanottu itsellisväestö 
oli paljon vuokraviljelijöitä heikommassa asemassa, koska heillä ei ollut 
lainkaan omaa viljelysmaata eikä kaikilla edes omaa mökkiä asuttavaksi. 
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Suomessa oli vallalla vahva maa-
henki, jonka mukaisesti maataloustyö nähtiin perimmiltään olevan maan 
vaurauden lähde. Vaikka kaupungit ja teolliset työpaikat lisääntyivät ko-
vaa vauhtia, oli töitä vielä runsaasti tarjolla maaseudulla. Metsätyömailla 
maaseudun itsellisväestö muodosti suuren osan työvoimasta, joten heidän 
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elinolojensa parantaminen ja työvoiman saatavuuden varmistaminen kuu-
lui metsäyhtiöidenkin intresseihin. Ensimmäiset tilattoman väestön aseman 
parantamiseen pyrkineet lait annettiin pian sen jälkeen, kun vuokraviljel-
mien itsenäistäminen oli saatu käyntiin. Vuosina 1922 ja 1924 annettiin 
lait, joiden nojalla valtion maita, seurakunnan virkatalojen maita sekä yk-
sityismaita voitiin hankkia asutustarkoitukseen. Yksityismaita koskeva laki 
tunnetaan nimellä Lex Kallio. Puutavarayhtiöiden hankkimiin kiinteistöihin 
laki (Lex Pulkkinen) ulotettiin vuonna 1925. Yhdeksi laiksi nämä kaikki 
yhdistettiin vuonna 1936, jolloin laadittiin kokonaisvaltainen asutuslaki. Se 
antoi mahdollisuuden pakkolunastaa maita asutustarkoitukseen, jos niitä ei 
saataisi vapaaehtoista tietä. Laki astui voimaan 1938, mutta sotavuodet kes-
keyttivät käytännön asutustoimet.1240

Perinteisessä tutkimuksessa 1920- ja 1930-lukujen asutuslait ovat saa-
neet merkitykseensä nähden suhteettoman suuren huomion. Lex Kallion 
perusteella tiloja perustettiin koko maassa vain 29 ja Lex Pulkkisen nojalla 
vajaa 170. Sen sijaan valtion muun asutustoiminnan kautta perustettiin maa-
ilmansotien välisenä aikana valtion omistamille tai ostamille maille yhteen-
sä 17 000 viljelystilaa ja 10 500 asuntotilaa. Tämä asutustoiminta kosketti 
arviolta 140 000 tilattomaan väestöön kuulunutta suomalaista. Uudet tilat 
olivat kooltaan samanlaisia kuin torpparilakien perusteella itsenäistyneet ti-
lat. Viljelystiloilla, jotka vastasivat itsenäistyneitä torppia, viljeltävää maata 
oli yleensä korkeintaan 10 hehtaaria ja metsää 20 hehtaaria. Karuimmilla 
paikoilla pinta-alat saattoivat olla suurempia. Mäkitupia vastaavilla asutus-
tiloilla kokonaisala oli korkeintaan kaksi hehtaaria.1241

Valtion viljelys- ja asutustiloja perustettiin Tavastkengälle 1930-lu-
vulta alkaen, jolloin myös useimmat entiset kruununtorpat muutettiin asu-
tustiloiksi. Tässä yhteydessä käsitellään vain varsinaisia uudistiloja, joita 
tuolloin perustettiin. Ne on koottu seuraavaan taulukkoon.

Tavastkengälle ennen toista maailmansotaa perustetut asutustilat1242

Nro ja nimi Perustettu Asutettu Omistajat

No 59 Kivioja 17.7.1933 1933 Ville ja Aino Karjalainen

No 60 Kiviaho 7.2.1933 1934 Otto ja Aino Ojapelto

No 61 Hirsikangas 17.7.1933 Ville Karppinen

No 62 Honkala 7.2.1933 1926 Joel ja Aino Kesti

No 63 Olkiaho 17.7.1933 1936 Antti ja Reeta Mäläskä

No 64 Haarakangas 27.2.1933 1933 Tuomas Kangas

No 65 Keskitalo 7.2.1933 1935 Johannes ja Kristiina Kurkela

No 66 Kuusisalo 17.7.1933 1938 Veeti Ojapelto
(Jaako ja Anna Visuri)

No 67 Kiuasaho 17.7.1933 1939 Ville Kamunen
(Sylvester ja Lyydi Kesti)

No 68 Savela 7.2.1933 1935 Paavali ja Yrjö Haataja
(Matti ja Hilma Peltomaa)

No 69 Toivola 7.2.1933 1933 Arvi ja Aada Huovinen

No 70 Saarela 7.2.1933 1931 Matti ja Iida Pennanen

No 71 Palola 17.7.1933 1937 Kaaperi ja Hilda Pitkäkoski

No 72 Kaarto 7.2.1933 1933 Eero ja Tiina Peltomaa

No 73 Ruosteneva 7.2.1933 1931 Hermanni ja Kaisa Pakanen

No 74 Kapusta 1936 Nestori ja Aada Kilpeläinen
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Asutustilojen perustamisen myötä Tavastkengälle syntyi kaksi uutta 
asuinaluetta: Isoräme eli Punaperä (tilat no 59–67), Parkuanneva eli -perä 
(tilat no 68–71). Kaarto ja Ruosteneva voidaan laskea Puronperään kuu-
luviksi tiloiksi, mutta Kapusta ei kuulu oikeastaan mihinkään perään vaan 
on yksittäistila. Uudet asutusalueet perustettiin aiemmin asumattomiin 
osiin kylästä. Vain muutamien tilojen läheisyydessä oli hieman vanhem-
paa asutusta. Punaperän Honkalan paikalla oli asunut mökkiläinen Aatami 
Moisanen vaimonsa Annan kanssa. Parkuanperän Matti ja Iida Pennanen 
taas mainitaan kruununtorppareina samalla paikalla jo pari vuotta ennen 
Saarelan asutustilan perustamista, samoin kuin Hermanni ja Kaisa Pakanen 
Ruostenevalla.

Punaperän vähän käytetty virallinen nimi oli Isorämeen asutusalue. Se 
johtui laajasta neva-alueesta, joka sijaitsi Törmäsenjoen ja Kiuasahon välis-
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sä. Ennen asutustilojen perustamista seutu oli ollut pelkkää synkkää korpea, 
jota käytettiin läheisen Nokelan tilan laidunmaana.1243 Ennen tilojen perus-
tamista valtio järjesti alueella suuret hakkuut, joiden jälkeen koko perä oli 
vain yksi laaja hakkuuaukko. Savotta oli ennennäkemättömän iso. Miehiä 
tuli hevosineen monesta naapuripitäjästä ja pian lähitalot olivat täpötäynnä 
savottalaisista. Leiviskän isosta riihestä tehtiin talli piipposten ja leskisten 
hevosille. Puut kuljetettiin talviteitä pitkin Siikajoen rantamille odottamaan 
uittamista. Yksi varsitie kulki jokivarteen Kallion maiden kautta. Kevään 
koittaessa puutavaraa oli jokivarressa niin paljon, että tukkipinot ulottuivat 
Leiviskänkoskelta Katajamäensillankorvaan, melkein kolmen kilometrin 
matkalle. Työmaat eivät loppuneet savotoihin, vaan seuraavina vuosina Pu-
naperällä tehtiin Asutushallituksen varoilla tiet ja kaivettiin ojia ja kanavia, 
jotta saatiin uutta viljelymaata ja asuintilaa. ”Sinneki Punaperälle ku tehttiin 
tiet ja muut, aevan ne oli lapiolla tehtävä. Ei siellä ollu konneita, sillov vie-
lä”, Väinö Kangas (s. 1901) muisteli.1244

Metsätyöt olivat asutustilallisten tärkein elinkeino jo ennen sotia ja 
vielä kauan aikaa sotien jälkeen, kun lähialueella oli suuria valtion metsä-
työmaita. Toinen tärkeä elinkeino oli karjanhoito, vaikka myyntiin asti voita 
ei ainakaan alkuaikoina riittänyt. Kun lehmien määrä lisääntyi ja maitoa 
alkoi riittää myytäväksi saakka, piti kerma kantaa pääläreillä Keskikyläl-
lä sijainneeseen meijeriin. Ruoka oli asutustilallisilla tiukassa. Kiuasahon 
Sylvester Kesti metsästi paljon hirviä Honkalan Joel Kestin kanssa, osan 
laillisesti, osan laittomasti. Halla oli alituiseen vieraana kaikilla asutustila-
alueilla, sillä ne sijaitsivat suurten soiden keskellä. Näin oli myös Parku-
anperällä, jossa suopellot olivat Arvi Huovisen mukaan kivettömiä, mutta 
erittäin hallanarkoja: ”Mulle on tullu monta hallavuotta. Tuommosen neli-
jän viien hehtaarin vilijat paleltunu aevan mittään tekemättömäksi.” Puna-
perällä hallat jatkuivat aina siihen asti, kun alueen soille kaivettiin sotien 
jälkeen työllisyystöinä isot kanavat. Kanavoinnin seurauksena soilta lop-
puivat hillat, mutta punaperäläisetkin pääsivät vihdoin viljelemään perunaa. 
Kovin hyvin peruna ei menestynyt sittenkään, vaan pakkanen palellutti ne 
edelleen usein. Erään hallayön jälkeen Kiuasahon Sylvi oli noitunut kylällä, 
että ”panisi tuo välillä talollisiltahi”. ”Mistäs se Sylyvi sittes saisi?”, olivat 
kuulijat irvailleet hänelle.1245

Koska Punaperä sijaitsi melko syrjässä muusta kylästä, olivat koulu- ja 
kauppamatkat sieltä melkoisen vaikeita. Perän lapset kulkivat koulussa Pe-
rukalla, jonne kuljettiin noin kuuden kilometrin matka Kangastietä pitkin. 
Punaperän emännät taas kulkivat jalan kaupassa Tavastkengän Keskikyläl-
lä. Heidän reittinsä kulki tavallisesti Haarakankaan kautta Siltasaareen niin 
sanottua Tuomaanpolkua pitkin ja edelleen Kalliolle, jossa he pysähtyivät 
levähtämään. Sieltä jatkettiin kauppaan, kunhan jaksettiin. Kauppareissuun 
meni helposti koko päivä.1246

Muutamat Tavastkengän asutustilallisten jälkeläisistä ovat sitä mieltä, 
että niiden kaltaisten asutusalueiden perustaminen oli suorastaan loukkaus 
alueen asukkaita kohtaan. Heille annettiin vain kivikkoisia kankaita ja soita, 
joista elanto piti repiä irti. Talot osoittautuivat nopeasti elinkelvottomiksi 
ja muutaman vuosikymmenen jälkeen kokonaiset perät autioituvat. Vaik-
ka tilat olivat huonoja, tuli niiden hankkiminen ihmisille kalliiksi ja velkaa 
jouduttiin maksamaan takaisin kauan aikaa. Yksi hyvä ja paljon käytetty 
kannustin uudisasukkaille sentään annettiin: he saivat aina uuden lapsen 
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syntyessä vuoden vapautuksen maksuihin. Niinpä asutustiloille syntyi isoja 
perheitä ja asutusalueista tuli oikeita väkiperiä.1247

Talot ja pihapiirit

Kartano

Tässä luvussa esiteltävä muistitieto Tavastkengän vanhasta rakennusperin-
teestä kattaa  epämääräisen ajanjakson 1900-luvun alkupuolelta. Karkeasti 
ottaen voitaisiin puhua kansanomaisen rakentamisen ajasta. Rakentamisen 
taito, työtavat ja rakennustyylit olivat periytyneet vuosisatojen ajan isältä 
pojalle, mutta oma osansa on ollut myös viranomaisten antamilla raken-
nusmääräyksillä ja erilaisilla tyyppipiirustuksilla jo 1700-luvulta lähtien. 
Viranomaiset esimerkiksi määräsivät jo tuolloin, millaisia rakennuksia 
kruununtorppareiden piti rakentaa. Vaikka talollisille vastaavanlaista raken-
nuspakkoa ei ollutkaan, otettiin mallia varmasti puolin ja toisin.1248

Pihapiiriä sanottiin Tavastkengällä ennen ja usein nykyäänkin karta-
noksi. Sanonta ”Mennään kartanolle” tarkoitti pihamaalle menemistä.1249 
Umpipiha oli vielä ennen toista maailmansotaa tavallisin vanhojen talojen 
pihatyyppi Tavastkengällä. Rakennukset olivat tiiviissä neliössä, jossa oli 
vain kapeat kujat rakennusten nurkkien välillä. Yleensä nämä kujat oli sul-
jettu veräjillä, jotta elukat eli karja ei pääsisi pihalle. Pihapiirien tavallisia 
rakennuksia olivat asuinrakennusten lisäksi navetat, lampolat, sikalat, puo-
jit, aitat, riihet, ruumenhuoneet, elosuojat, pajat ja savusaunat. Jos samanlai-
sia rakennuksia oli useita, ne eroteltiin toisistaan eri nimillä. Talossa saattoi 
olla lihapuoji, pääpuoji (rakennuksen päässä), jauhopuoji, pikkuaitta, iso-
aitta ja jyväaitta. Joskus voitiin nimetä rakennus eri henkilöiden mukaan, 
vaikkapa Mummun aitta tai Tyynen aitta, jos se oli heidän omistuksessaan 
tai siellä säilytettiin heidän tavaroitaan.1250

Monessa kylän pihapiirissä oli kaksi asuinrakennusta. Jos molemmat 
olivat saman perheen omistuksessa, oli tavallista, että toista käytettiin tal-
vipuolena ja toista kesäpuolena, jossa tehtiin ruoka ja syötiin kesäaikaan. 
Useassa Tavastkengän pihapiirissä asui kahdessa asuinrakennuksessa aivan 
eri perheet. Tällöin toista taloa nimitettiin toisteeksi. Naapurit erottelivat 
vierekkäisiä taloja toisistaan asukkaiden sukunimen tai isännän etunimen 
mukaan. Saarella puhuttiin Kestinpuolesta eli Erkinpuolesta ja Konolan-
puolesta eli Pekanpuolesta. Tervolassa vastaavat nimitykset olivat Eelun-
puoli ja Ollinpuoli, Törmälässä Ollinpuoli ja Villenpuoli.1251 Tällaisilla kah-
den eri perheen asuttamilla tiloilla vallitsi usein keskimääräistä kovempi 
kilpailu naapureiden välillä. Saaren talojen kesken oli aina kova kilpailu sii-
tä, kumman pelloilla olisi parempi sato. Isännät seurasivat tarkasti toistensa 
peltojen kasvua ja jos näytti siltä, että toisella kasvoi paremmin, kävi toinen 
salaa nakkaamassa lisää lannoitusta pellolleen. Siihen aikaan, kun Siirtola 
ja Ämmälä olivat vielä samassa pihassa, oli niiden emännillä kiista yhteisen 
kaivon vähäisestä vedestä. Siitä kun ei riittänyt kerrallaan otettavaa kuin yh-
delle. Jos toinen emäntä ehti ottaa vettä ensin, jäi toinen ilman. Ilman vettä 
jääneellä emännällä oli tapana pyllistää toisen emännän perään.1252
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Asuinrakennukset

Asuinrakennuksen hirsiseinät veistettiin yleensä petäjistä eli isoista män-
nyistä. Kuusi ei ollut rakennuspuuna yhtä hyvää, koska se vetäytyi helpom-
min kieroon kuivuessaan. Lisäksi petäjä kesti lahoa paremmin, vanha puu 
vielä paremmin kuin nuori. Haapahirsiä voitiin paremman puutteessa käyt-
tää talon ylimmissä hirsikerroissa, mutta ei koskaan alemmissa. Ikkunat ja 
ovet tehtiin myös petäjästä. Kuusta voitiin käyttää sisätiloissa, esimerkiksi 
lattialankkuina tai seinän vuorilautoina. Rakennuspuut otettiin talvisin, oi-
kean kuunvaiheen aikana. Laudoiksi puut sahattiin keväisin.1253

Rakennukset tehtiin luonnonkivisten jalkojen päälle. Vanhoissa ta-
loissa seiniä kiersivät kivijalan takana multapenkit, jotka toimivat lattian 
lisäeristeenä. Tällaisissa taloissa kuului jokakeväisiin askareisiin multapen-
kin tuulettaminen, mikä tapahtui yksinkertaisesti avaamalla seiniä kiertävät 
tuuletusluukut. Syksyllä nämä luukut laitettiin takaisin paikoilleen, jotta 
lämpö ei karkaisi. Talojen seinissä käytettiin tiivisteinä alkujaan sammalta, 
mutta 1900-luvulla yleistyi puusta tehty riive. Kartonorakennuksissa käy-
tettiin 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa pärekattoja. Alkujaan päreet teh-
tiin männystä käsihöylällä. Niitä pidettiin yleisesti kestävämpinä kuin kone-
höylättyjä, koska käsihöylää varten puut piti valita tarkasti ja työ piti tehdä 
muutenkin huolellisemmin. Ennen päreiden höyläämistä pistettiin pölkyn 
päätä maalissa tai tervassa, jotta tiedettäisiin, kuinka päin päre pitäisi katolle 
laittaa. Sen piti aina olla höyläyssuunta alaspäin. Päästään maalattu päre 
myös kesti paljon paremmin kuin maalaamaton. Käsihöylien aikaan päreitä 
tehtiin keväisin melkein jokaisessa talossa, mutta koneiden yleistyessä tä-
hänkin työhön saatiin omat ammattimiehensä. Esimerkiksi Pussilan Reino 
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Tavastkengällä on ollut monennäköisiä ja kokoisia taloja asukkaiden varallisuudesta riippuen. Vasemmalla 

Sillankorvan lohkotilalliset Väinö ja Anna Kärenlampi sekä lapset Toivo, Ilmari, Olavi ja Pauli pienen mök-

kinsä edessä 1930-luvulla. Maria Leena ja Matti Kemppaisen kokoelmat. Oikealla ylhäällä Pussilan, entisen 

kruununtilan, vuonna 1889 rakennettu asuinrakennus. Elma Kestin kokoelmat. Alhaalla Tervolan ikivanhan 

kantatilan toinen puoli (”Eelunpuoli”), jonka hirsistä osa on peräisin 1600-luvulta. Edessä talon asukkaita ja 
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sukulaisia vuoden 1930 tienoilla. Vasemmalla Yrjö Turunen, Oskari Rimpeläinen, 

Ida Turunen (ent. Rimpeläinen, os. Lindberg), Elof Rimpeläinen,  Irja Rimpeläinen 

(myöh. Oinonen), autonkuljettaja Ruukista, Tilda Rimpeläinen (os. Leiviskä), sylis-

sä Teuvo Rimpeläinen, Liisa Rimpeläinen (os. Tiinus). Irja Oinosen kokoelmat.
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Kurkela kiersi traktorikäyttöisen höylänsä kanssa talosta taloon päreitä te-
kemässä.1254 Pärekatot voitiin tehdä kaksinkertaisiksi (ladot) tai kolminker-
taisiksi (talot ja muut piharakennukset). Hyvä pärekatto kesti kymmeniä 
vuosia, käsin höylätyt jopa 40 vuotta. Pärekattojen huono puoli oli niiden 
palonarkuus. Kuivana aikana uunia uskallettiin lämmittää vain sateen jäl-
keen ja öisin, jolloin kaste oli kostuttanut päreet. Monta kylän taloa (esimer-
kiksi Sainila) on palanut pärekaton sytyttyä tuleen uunia lämmitettäessä.1255

Sisäpuolelta Tavastkengän talot olivat vielä 1900-luvun alussa ylei-
sesti hirsipinnalla, mutta seinäpahvit yleistyivät vähitellen. Moneen taloon 
ostettiin tuolloin seinäpahvia Oulun reissulta. Kun ne laitettiin seiniin ja 
vielä maalattiin, alkoi asuminen tuntua jo aivan kaupunkimaiselta. Lattiat-
kin olivat maalaamattomia lankkulattioita, koska maali kului niistä nopeasti 
pois.1256 Asuinrakennuksen eri osilla oli kaikilla omat nimensä. Taloa koko-
naisuudessaan sanottiin joskus rustingiksi. Porstua oli ulko-oven jälkeinen 
kylmä tila. Siellä oli yleensä kahveri eri kylmäkaappi ruokien säilytykseen. 
Tampuuri taas oli lämpimämpi tavaroiden ja ruokien säilytykseen tarkoitet-
tu huone, joka oli lähes samanlainen kuin porstua, mutta sen läpi ei kuljet-
tu mihinkään. Se sijaitsi usein köökin eli keittiön vieressä. Taloissa saattoi 
koosta riippuen olla useita kamareita, jotka nimettiin usein niissä asuneiden 
henkilöiden mukaan. Jos talossa oli kaksi kerrosta, niin toista sanottiin vin-
tiksi. Näin varsinkin silloin, jos toisessa kerroksessa asuttiin. Ullakko oli 
asumaton yläkerran tila. Vesikaton alapuolista tuuletustilaa sanottiin kai-
kissa rakennuksissa lakaksi. Siellä voitiin säilyttää suksia ja muita sellaisia 
tavaroita, joita ei jatkuvasti tarvittu. 

Talon sydän oli pirtti, josta toisinaan käytettiin myös nimitystä tupa. 
Pirtissä näkyi koko elämän kirjo. Siellä työskenneltiin, nukuttiin, synnyttiin 
ja kuoltiin. Siellä vietettiin se vähäinen vapaa-aika, joka pitkän työpäivän 
jälkeen jäi, puhdetöitä tehden, leikkien, laulaen ja tarinoita kertoen. Pirtin 
vanhin muoto oli savupirtti, jonka laessa oli räppänä ja luukut ikkunoitten 
paikalla. Vielä 1800-luvulla savupirttejä oli kylällä melko paljon. Illan pi-
mentyessä takkatuli valaisi hämärtyvää pirttiä. Samoin päreet antoivat va-
loa sinne, minne takkatulen valo ei yltänyt. Sekä takka että päre muodosti-
vat savua, mutta se ei haitannut, koska savu nousi korkeassa pirtissä kattoon 
ja poistui räppänän kautta ulos. Pirtin lakea hallitsi kurkihirsi, haltiaparrut ja 
pelkat. Niiden varassa olivat leipä-. päre- ja vaateorret. Taloissa oli tapana 
keväisin leipoa suuret määrät ohutta ruisleipää, joka kuivattiin vartaalla or-
silla. Leipien kuivuttua leivät vietiin viileään varastoon, josta ne kiireisinä 
kesäkuukausina käytettiin. Myös ruislimppuja säilytettiin pirtin laipiossa 
orsiin kiinnitetyssä leipähäkissä. Valaisupäreet ja syttypäreet kuivatettiin 
nipuissa pääorrella. Kuivuneet päreet siirrettiin varastoon. Orsilla kuivatet-
tiin kaikki, myös reenjalakset ja luokkipuut. Jo 1800-luvulla Tavastkengän 
isojen talojen pirtteihin alettiin muurata uloslämpiäviä uuneja ja ikkuna-
luukkujen tilalle laittaa lasiruutuja. Kun savu ei enää vaivannut, voitiin pirt-
ti tehdä matalammaksi ja siihen rakennettiin sisäkatto eli laipio. 1257

Pirtin kalustoon kuuluivat seiniä kiertävä kiinteät penkit ja suuri pirtin 
pöytä. Pöydän laatikossa pidettiin monenlaista tavaraa. Siellä oli muun mu-
assa kaulintukki ja kaulinlauta, jotka muodostivat oman aikansa mankelin. 
Pöydän vieressä oli irtonainen penkki eli lavihta. Penkkien lisäksi pirtissä 
saattoi olla muutama tooli tai ainakin soututooli eli keinutuoli. Seinillä oli 
paljon naulakoita, sillä vaatekomeroita ei ollut. Jos taloon tilattiin sanoma-
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lehtiä saattoi pirtin seinällä roikkua niiden säilytystä varten lehtihengari tai 
sanomalehtilaukku, joka oli kahdesta päästä avonainen, merkattu tai virkat-
tu pussi. Pirttien seinillä oli kalentereita eli annakoita, joihin pistettiin ylös 
eläinten astutukset ja muita tärkeitä asioita. Melkein jokaisessa pirtissä oli 
sylkykuppi ja kessupölkky, jossa hakattiin tupakkaa eli kessua pienemmäksi. 
Rukki, juurikkapuut eli kangaspuut, luomapuut ja höyläpenkki olivat myös 
pirtin vakiokalustoa. Pieniä lapsia varten oli kätkyet sekä reikätooli tai pot-
tatooli. Katosta saattoi roikkua vasu, johon pieni lapsi laitettiin.1258

Talvisin pirtti oli asuttuna joka soppea myöten. Siellä syötiin ja nukut-
tiin ja nukkujia riitti. Sulassa sovussa nukkuivat niin talon tyttäret ja pojat, 
niin piiat kuin rengitkin, joukkoon mahtui myös tilapäisiä yöpyjiä. Heitäkin 
riitti, sillä kylällä oli paljon pysyvää kotia vailla olleita kiertolaisia, joilla 
oli tapana yöpyä siinä talossa, mikä kohdalle osui. Monet heistä olivat tai-
tavia käsityöläisiä. Taloissa saattoi olla tarvetta heidän taidoilleen, niinpä 
hekin saattoivat jonkun päivän tai viikon ajan kuulua talon ruokakuntaan. 
Pirtit olivat myös työverstaita, siellä naiset karstasivat ja kehräsivät villat ja 
pellavat langaksi. Pirttiin piti mahtua myös kangaspuut, sillä kankaat ku-
dottiin kotona ja ommeltiin vaatteiksi. Pirtissä tehtiin myös puutöitä aina 
kirvesvarresta ja lantatalikoista piimäleileihin ja voipyttyihin, lusikasta pah-
kakuppiin, vasuihin ja koppiin. Lisäksi pirtissä valmistettiin suurempaakin 
kalustoa kirkkoreestä huonekaluihin, yleensä kaikki mitä sen aikaisessa ta-
loudessa tarvittiin. Pirtissä kuivattiin ja korjattiin myös hevosten valjaat. 
Kerrotaan, että hevosia olisi kengitettykin pirtissä. Lampaan hyljätyt karit-
sat on tuotu pirtin lämpimään, samoin porsaat ovat saaneet olla pirtissä elä-
mänsä alkutaipaleen. Kun tuli kevät, väki muutti aittoihin ja puoteihin nuk-
kumaan, rukit ja kangaspuut vietiin varastoon ja naisväki otti varpuluudat, 
hiekan ja vesisaavit esiin ja jynssäsivät niin laipion, seinät kuin lattian ja 
niin saatiin taas valoisa ilme pirtille pimeän ja tunkkaisen talven jälkeen.1259

Pirtissä oli lämmitystä ja ruuanvalmistusta varten uuni, kun taas kama-
reissa oli kakluunit ja keittiössä hällä. Taloissa oli useita erilaisia kaappe-
ja. Porstuassa oli kylmäkaappi eli kahveri. Keittiössä oli kommuuti, jonka 
sisällä tai päällä pidettiin pesuvatia. Yksi kaappi oli isännän kaappi, jonka 
sisällä oli erilaisia työkaluja, kuten äimät ja naskalit. Tämä kaappi oli usein 
nurkkakaappi, joka oli tehty pirtin nurkkaan penkin päältä kattoon asti. Sen 
ylimmällä hyllyllä voitiin pitää talon tärkeitä papereita. Papereita pidettiin 
myös ikkunoiden vuorilautojen välissä, ”mitä tärkeämpi, sitä korkeammal-
la”. Keittiössä oli kaksiosainen astiakaappi. Kuivauskaapit tulivat vasta so-
tien jälkeen. Keittiön hällän yläpuolella oli ranssi, metallinen koppa, jonka 
sisään laitettiin tulitikut ja muuta pientä tavaraa. Hällässä oli pyöreät irto-
kehät eli rallit ja uunin vieressä rallikoukut, joilla niitä siirreltiin. Ralleja 
irrottamalla ja lisäämällä voitiin hällänreikää säätää sopivaksi eri kokoisille 
padoille. Separaattorilla oli oma kiinteä paikkansa jonkin penkin päässä. 
Ruoka tehtiin ympäri vuoden keittiössä, mutta kesäisin syötiin kuumuuden 
vuoksi usein toisessa rakennuksessa, esimerkiksi isossa ruokapuojissa. Vain 
kahvit juotiin kesälläkin keittiössä. Tiskit tiskattiin kesäisin pihalla penkin 
päällä istuen. Muulloinkin puhdas vesi piti kantaa ämpärissä sisään ja lika-
vesi ulos, koska minkäänlaista viemäröintiä taloissa ei vielä ollut.1260

Vauraimmissa taloissa oli useita kamareita. Niiden sisustuksena saat-
toi olla muun muassa sivusta tai päästä vedettävä sänky ja klahvipiironki. 
Harvemmin niissä oli pehmustettuja toppatooleja. Piianpeiliksi tai piian-
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pöydäksi sanottiin pientä kaappia, jonka päällä oli peili. Isommat vastaavat 
olivat peilipöytiä.1261 Joissakin suurimmissa taloissa oli erikseen sali, joka 
oli tavallista isompi kamari, eräänlainen parempi edustushuone. Siellä oli 
usein iso pöytä, kattokruunu, huonekasveja, pöytäliinat ja matot paikoil-
laan. Salissa voitiin juoda kahvia vieraiden kanssa. Kukaan ei yleensä asu-
nut salissa vakituisesti, mutta siellä oli sänky ja vuodevaatteet vieraiden 
varalle. Taloissa saattoi olla muitakin vierashuoneita.1262

Edellä oleva kuvaus koskee nimenomaan talollisten asuinoloja. Tor-
pissa huoneita ja huonekaluja oli paljon vähemmän. Pienimpiä asuinraken-
nuksia kutsuttiin mökeiksi. Ne olivat yleensä vain yksihuoneisia rakennuk-
sia, joihin ei uunin ja makuupaikkojen lisäksi juuri muuta mahtunutkaan. 
Pienuudestaan huolimatta monessa mökissä varttui suuri lapsilauma. Ny-
kypäiviin näitä mökkejä on säilynyt vain muutamia, mutta esimerkiksi 
Heikinmökki Alipäässä on hyvä esimerkki sellaisesta. Mökkien rakennus-
materiaalia ei valittu yhtä tarkkaan kuin talojen, vaan ne voitiin tehdä huo-
nommastakin puusta. Esimerkiksi Visurin uusi mökki rakennettiin Lumme-
nevalle paikalta kaadetuista koivuista. Koppalan vanhassa mökissä oli vain 
maalattia, jonka päällä oli laitettu havuja. Tämän asunnon surkeutta kuvas-
taa se, että suurin osa talon silloisista lapsista kuoli kylmään ja nälkään ja 
vain yksi selvisi aikuiseksi asti hengissä. Hänkin selvisi vain siksi, että äiti 
piti häntä ”hällän päällä” lämpimässä.1263

Mökkien pienuutta kuvaa hyvin se, että niitä voitiin siirtää melko vai-
vattomasti paikasta toiseen. Esimerkiksi Lähtevänojan Jussi ja Olga vaih-
toivat usein mökkinsä paikkaa. Alkujaan heidän mökkinsä oli Alipäässä 
Möyhylänkentällä. Siihen mökki oli tuotu läheltä Leiviskänkoskea, suun-
nilleen nykyisen Lassilan kohdalta. Olga oli siirrättänyt mökkiä miehellään 
vähän väliä, mutta koska se oli pieni, ei siirtäminen ollut kovin suuri urak-
ka.1264 Myös Visurinmökin vaiheet kuvaavat hyvin mökkiläisten elämän 
liikkuvuutta. Erakkopariskunta Juho (s. 1850) ja Anna-Liisa Visuri (s. 1854) 
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olivat alkujaan asuneet pienessä mökissä Törmäsjoen latvoilla Syrjänevan 
laidalla sijaitsevassa Syrjäniemessä, jossa oli Koistilan niittymaata. Siel-
tä he muuttivat alemmas jokivarteen Jokelan maalle ja edelleen Kilkalan 
naapuriin Törmäsenahoon. Kertoman mukaan mökin siirtäminen alavirtaan 
Törmäsjokea myöten oli tapahtunut niin nopeasti, että aamulla oli lähdetty 
uittamaan hirsiä Jokelan maalta ja illalla oli jo juotu iltakahvit valmiissa 
mökissä Törmäsenaholla. Toisten kertojien mukaan mökki oli valmistunut 
jo päiväkahville.1265

Navetat, riihet, aitat ja muut piharakennukset

Maatilan pihapiiriin kuului 1900-luvun alkupuolella asuinhuoneiden lisäksi 
hyvin monenlaisia piharakennuksia eri tarkoituksiin. Vuonna 1920 tehdyn 
palovakuutuskirjan mukaan Koistilan pihapiirissä oli uusi asuinrivi, toinen 
asuinrivi, navetta, lato, talli, puotirivi, lammasnavetta, halkoliiteri, kärry-
liiteri, uusi aitta, jauhoaitta, vaatehuone, uusiriihi, lato, kaksi pientä riihtä, 
lato, masiininihuone, sauna, maitohuone ja kartanolato.1266 Koska Koistila 
oli tähän aikaan rikas talo, antaa luettelo jonkinlaisen ylärajan rakennusten 
määrälle. Pienemmillä tiloilla niitä tarvittiin vähemmän.

Navetta oli yleensä pihan toiseksi suurin rakennus asuinrakennuksen 
jälkeen. Varsinaisen eläinsuojan lisäksi siihen saattoi kuulua lantala sekä 
karjakööki eli -keittiö, jossa tarvittava vesi lämmitettiin muuripadassa. Kar-
jakeittiö saattoi olla oma rakennuksensa, jolloin sen ja navetan välissä oli 
puinen ränni eli kynä, johon lämmitetty vesi kaadettiin. Kynä saattoi kul-
kea myös kaivolta tai pumpulta muuripataan.1267 Vanhaan aikaan ihmiset 
kävivät tarpeillaan navetan takana tunkiolla, mutta 1900-luvulla ulkohuussit 
kuuluivat jo yleisesti talojen varustukseen. Ne sijaitsivat pihan perällä, lä-
hellä tunkiota, joten varsinkin pimeän aikaan niissä käyminen vaati nuorim-
milta rohkeutta. Jos yksin ei uskaltanut lähteä, saatettiin pyytää jotain toista 
mukaan paskankummiksi. Hevosia varten rakennettu talli oli yleensä oma 
rakennuksensa. Kooltaan se oli paljon navettaa pienempi, sillä harvassa ta-
lossa hevosia oli yhtä tai kahta enempää.1268

Talojen pihapiirissä oli tietysti lukuisia varastorakennuksia, aittoja ja 
puojeja, joissa säilytettiin vaatteita, ruokatarvikkeita ja muita tavaroita. Ne 
olivat yleensä pihan ainoita lukittuja rakennuksia, sillä kaikkea arvotavaraa 
pidettiin juuri niissä. Kesällä talon nuoriso yleensä nukkui niiden ja muiden 
ulkorakennusten ylisillä.1269

Seuraava tärkeä rakennus oli riihi, jossa talon viljat puitiin syksyisin. 
Jos talolla oli useita riihiä, oli niillä omat nimensä. Leiviskässä oli Alariihi, 
joka luonnollisesti sijaitsi talon muita riihiä alempana. Sen vanhempi ni-
mitys oli Urppaanriihi, joka saattaisi olla perua jonkin vanhan asukkaan tai 
rakentajan nimestä (Urpas < Urbanus). Koistilassa oli kolme riihtä: Isoriihi, 
joka oli muita riihiä isompi, Kujanvarsiriihi pihalle johtavan kujan varrella 
ja Ketoriihi talon ketopeltojen laidassa.1270 Puinnin lisäksi riihillä oli toinen 
tärkeä käyttötarkoitus, sillä niissä pidettiin talon vainajia ennen kirkkomaa-
han viemistä. Ruumishuoneeksi riihet sopivat hyvin sijaintinsa takia, sillä 
ne sijaitsivat hieman erillään muusta pihapiiristä. Riihiä ei myöskään käy-
tetty minkään muun tavaran varastointiin. Lasten pelkäämiä ruumisriihiä oli  
jokaisen talon pihan perällä, mutta nykyisin niitä jäljellä enää muutamia.1271
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Sauna on kuulunut hämärästä muinaisuudesta asti suomalaisten talojen 
pihapiiriin. Seuraavassa muistelmassa kertoo lapsuutensa savusaunasta Ko-
tilassa syntynyt Aino Törmälä (s. 1920): 

Siinä se seisoi metsän reunassa, koivujen piirittämän polun 
päässä, turvallisen matkan etäisyydellä piharakennuksista. Itse 
saunarakennus oli rakennettu hirsistä, eteinen laudoista. Oven-
suunurkassa oikealla röhötti valtava kiuas, mustien kivien täyt-
tämä. Vasemmalta veivät leveät raput lauteille. Oma lukunsa oli 
lauteitten kohdalle seinään sijoitettu räppänä, jonka aukon tukki 
jykevä puutulppa, joka kantoi nimeä runti. Vuosien saatossa runti 
kutistui niin, että se herkästi putosi saunan seinustalle odottavaan 
valtavaan nokkoskasvustoon, viholaisjoukkoon, kuten me sanoim-
me. Siinäpä oli meillä lapsilla työmaa keppien avulla pelastaa 
runti ja palauttaa entiseen virkaansa.

Sauna lämpeni keskiviikkoisin ja lauantaisin, heinänte-
koaikana joka ilta. Liiteristä kannettiin metrisiä koivuhalkoja 
kiukaan alla odottavaan pesään, ja kohta röyhysi sininen savu 
räppänästä ja kaikista reikäpaikoista. Vesi kannettiin saavilla ja 
ämpäreillä karjakeittiöstä, kodaksi kutsutusta. Saunavastat olivat 
tärkeät. Niitä tehtiin 100 paria kesällä ennen heinänteon alka-
mista. Vastaparit nostettiin kartanoladon orsille kuivumaan. Siel-
tä otettiin pari kerrallaan ja vietiin saunaan kuumavesiämpäriin 
hautumaan.

Syksyllä, kun tehtiin lahti, muuttui savusauna palvaamok-
si. Isä rakensi sinne orret, joihin lihat ripustettiin savustumaan 
ja kypsymään. Muutaman päivän kuluttua saunapolkua marssi 
kolmikko, Lauri, Kalle ja Aino, salaa tietenkin, ja pienet puukon-
nysät käsissä. Avasivat oven, kiipesivät lauteille ja viiltelivät läm-
mintä lihaa suihinsa. Oli hyvää.

Eräänä syysyönä lauantailämmityksen jälkeen sauna paloi. 
Uusi rakennettiin uloslämpiäväksi. Aluksi tuntui kuin olisi kama-
rissa kylpenyt, mutta tottui siihen aikaa myöten. Muistoihin jäivät 
lapsuuteni savusaunan mustat seinähirret ja leppeät löylyt.1272

Kaivot

Vedensaanti oli todellinen ongelma useimmassa Tavastkengän talossa en-
nen vanhaan. Kaikissa taloissa ei ollut kaivoa lainkaan ja vaikka kaivo oli-
kin, sen vesi oli yleensä huonoa ja ruosteista. Näin oli esimerkiksi Saarelle, 
jonne käyttövesi vedettiin kelkalla Siikajoesta. Edes joen läheisyys ei taan-
nut kaivovettä, sillä melkein jokirannassa sijaitsevissa Siltalassa ja Koppa-
lassa kaivovesi oli yleensä niin vähissä, että kun “toisessa talossa pohjasivat 
kaivon, niin toiselta loppui vesi.” Yleensä näihinkin taloihin haettiin vesi 
Siikajoesta. Myös Keskikylän, Metsäperän ja Alipään taloissa vedensaanti 
oli jatkuva ongelma, eikä varsinkaan pyykinpesuun sopivaa vettä saanut 
kaivosta. Niinpä siellä ja muissakin osissa kylää, olivat saviroopit ja vesis-
töjen rannat yleisiä pyykinpesupaikkoja.1273 Talvella vedensaanti oli vielä 
suurempi ongelma kuin kesäisin. Kun vesistöt ja kaivot jäätyivät, jouduttiin 
vettä tekemään lumesta.1274 Jokaisessa talossa oli kuitenkin jonkinlainen 
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kaivo ja monissa useampiakin, joilla kaikilla oli omat nimensä. Alakaivo 
sijaitsi muita alempana, kartanokaivo pihamaalla, navettakaivo navetan ku-
peella. Koska kaivossa oli viileää, voitiin siellä kesäaikaan säilyttää väliai-
kaisesti maitoa ja muita helposti pilaantuvia elintarvikkeita.1275

Mäkien päällä sijaitsevissa taloissa vesiongelma oli pahin ja onpa käy-
nyt niinkin, että aikansa vesipulasta kärsittyään asukkaat ovat katsoneet par-
haaksi siirtää koko talon lähemmäs vettä. Näin on tehty 1800-luvulla Ny-
kortille ja 1900-luvulla ainakin Viiolle. Näistä jälkimmäisessä saattoi usein 
keväisin olla niin, että mäen alla pellot olivat veden peitossa, mutta kaivossa 
vesi oli 17 metrin syvyydessä. Niinpä Matti-isäntä oli katsonut uuden kai-
von paikan alempaa rinteestä, ja talo siirrettiin sinne kesällä 1937.1276 Myös 
Koistilan talossa Perukalla pohjavesi on erittäin syvällä, koska talo sijaitsee 
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kaivolla emäntä Tyyne 

Pitkäkoski (os. Kamu-

nen). Virpi Rimpeläi-

sen kokoelmat.
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korkealla Siikajoen yläpuolella. Koistilan kaivon sanotaan olevan ”yhdek-
sän miehen syltä syvä” (noin 16 metriä). Kerran kaivoa korjattiin, kun talon 
poika Helge Laukka yritti rakentaa sieltä vesijohdon sisälle taloon. Helge 
oli roikkunut jossakin puolivälissä kaivoa, kun hänen otteensa lipesi ja hän 
putosi kaivoon. Kaivon reunalla ollut vanha isäntä kuuli Helgen huudah-
duksen ja ryntäsi heti taloon hakemaan apua. Ukko tuli sisään pirttiin aivan 
valkoisena ja hoki, että ”Nyt se putosi sinne kaivoon!”. Väkeä ryntäsi pian 
ulos talosta Helgeä auttamaan. Kaivolle päästyään he huutelivat sinne, oliko 
Helge kunnossa. Kaivon pohjalta kuului vastaus, että kunnossa ollaan mutta 
ylös pitäisi päästä. Rakennettiin jonkinlaiset tikkaat, joiden avulla Helge 
pääsi nousemaan ylös. Toisen kerran kutsuttiin Saaren Eino Konola kor-
jaamaan kaivon pohjaa. Eino tulikin ja esitti pelotonta miestä mennessään 
kaivoon. Myöhemmin hän kuitenkin sanoi, ettei mene enää ikinä Koisti-
laan, kun niin hirveään hommaan hänet laittoivat. Koistilassa oli alkujaan 
tavallinen vinttikaivo, mutta Tyyne rakennutti seppä Toivo Piipolla siihen 
hienomman, kahdella ämpärillä toimivan vedenoton.1277

Tavastkengän itäosissa pohjavesi tulee lähemmäksi maanpintaa, joten 
siellä vedensaanti on ollut helpompaa. Törmälänperällä on ollut jo paljon 
lähteitä ja Törmälän pellolta on hätäaputöinä kuivattukin yksi erityisen 
suuri lähde. Muita tämän seudun lähdepaikkoja on mm. Siltaniemi, jossa 
lähteitä on molemmin puolin jokea. Ennen aikaan nämä olivat vaarallisia 
paikkoja, joihin saattoi varomaton kulkija upota kokonaan. Ainakin kerran 
on vasikka hukkunut Siltaniemen lähteeseen. Samalla suunnalla on ollut 
Palokankaan ja Kiiskisen maan rajalla iso lähde ja aivan Mattilan pihapii-
rissäkin useita lähteitä, jotka laskivat Törmäsjokeen.1278 Metsäperällä sijait-
seva Hörölänlähde, josta melkein koko Tavastkenkä saa nykyään vetensä, 
on selvästi kylän lähteistä suurin. Ennen aikaan sen kerrotaan olleen vielä 
huomattavasti isompi, noin 3x2 metriä kanttiinsa. Lähteessä pestiin ennen 
aikaan Hörölän pyykit. Vedenottoon sitä ei juuri käytetty, koska talossa oli 
hyvävetinen kaivo. Hörölänlähteen alapuolella, lähellä Parkuanperää, ker-
rotaan olleen vielä suuremman lähteen, jota sanottiin Isoksilähteeksi.1279

Muutamissa muissakin paikoissa pohjavesi on tullut lähelle maanpin-
taa. Ojapellon vieressä, mäen alla, on runsasvetinen mutta ruosteinen lähde. 
Siitä saatiin eläimille vesi, mutta ihmisten juotavaksi siitä ei ollut. Tervas-
kankaalla oli hyvä kaivo, mutta vettä haettiin paljon myös Kylmänkorven-
lähteestä, joka sijaitsi Ison Tervaskankaan laidalla. Punaperän Kuusisalon 
lähteestä haettiin vettä muihinkin Punaperän talohin ja siitä vedettiin myös 
vesijohto Kuusisaloon. Se oli suuri avolähde. Siitä otettiin usein liikaa vettä, 
jolloin se jäätyi.1280

Ladot

Heinää ja muita kuivattuja luonnontuotteita säilytettiin ladoissa, joita oli 
sekä pihalla että kauempana peltojen laidoilla. Latoja on ollut kahdenmal-
lisia. Oli tavallisia yksihuoneisia ja sitten konkilatoja, jossa oli kaksi la-
toa ovet vastakkain ja niiden välillä seinätön katos.1281 Latojen seinät ovat 
Tavastkengällä olleet vanhastaan alhaalta ylöspäin leveneviä, mutta tämä 
rakennustyyli on vähitellen hävinnyt. Latojen kattoja oli kahdenmallisia. 
Yleisempi tyyli oli tehdä kattokulma yhden suhde kolmeen.  Jos seinä siis 



Sisällissodan ja talouskriisin varjossa (1917‒1939)    379

oli viisi metriä leveä, kuten se usein oli, tehtiin päätykolmiosta noin 1,6 
metriä korkea. Kattoja tehtiin jonkin verran myös yhden suhde neljään, 
mutta silloin katto oli monien mielestä liian lamulainen eli loiva.1282 Latojen 
kateaineena käytettiin yleensä rukiin olkia. Parhaita kattoaineksia saatiin 
riihessä puiduista oljista, koska ne olivat valmiiksi suorassa ja siten help-
poja asetella katolle. Konepuinnin jäljiltä oljet ovat ristironkkelissa, joten 
puimakoneiden yleistymisen myötä olkikatot alkoivat harvinaistua. Katto-
runko muodostui päätyhirsien perään katon poikki asetetuista orsista, joiden 
päälle oljet ladottiin. Latominen aloitettiin räystäältä, johon ensimmäinen 
kierros olkia laitettiin lyhteiksi sidottuina ja vasta toinen kerros levällään. 
Oljet aseteltiin aina tähkäpuoli ylöspäin ja tyvi alaspäin. Niitä laitettiin use-
aan kerrokseen ja joka kerroksen tyvien päälle asetettiin painopuut, jotka 
jäivät seuraavalla kierroksella olkien alle. Olkikerroksia vietiin kohti katon 
harjaa jalan pituudelta kerrallaan. Harjalla oljet taitettiin keskeltä sen yli. 
Katon alalaidasta oljet voitiin leikata tasaiseksi, jolloin katosta tuli parem-
man näköinen. Uudessa katossa oli olkia jopa 30 senttimetrin paksuudelta, 
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mutta oljet painuivat kasaan ajan kuluessa. Muissa rakennuksissa olkikat-
toja ei käytetty niiden syttymisherkkyyden vuoksi. Vanhempaan aikaan 
käytettiin sekä latojen että muiden rakennusten kateaineena tuohta, mutta 
sen käyttö väheni sen jälkeen, kun tuohia ei enää saanut hakea omin luvin 
valtion metsistä. Sitä ennen tuohia “kannettiin kesäkauvet ruununmetistä”, 
Arvi Huovinen (s. 1907) muistelee. Tuohikattoon laitettiin visumpi poh-
ja kuin olkikattoon. Tuohet ladotaan limittäin, kuten pärekatoissa, valkea 
puoli eli sisäpuoli alaspäin. Tuohet otettiin elävästä puusta kevätkesästä, 
koska silloin ne irtosivat parhaiten. Tuohen ottaminen ei haitannut koivun 
kasvamista, mutta omista puista niitä ei silti raaskittu ottaa.1283

Koska latoja oli paljon, täytyi niillä kaikilla olla omat kutsumanimen-
sä. Nimet voitiin antaa sijainnin, rakentajan tai jonkin muun erikoispiirteen 
mukaan. Kartanolato sijaitsi aivan pihapiirissä. Oli myös pirttilatoja, jotka 
oli tehty vanhasta asuinrakennuksesta. Haapaladot oli tehty haapapuusta, 
honkaladot hongasta tai niiden vieressä on saattanut kasvaa kysestä puuta. 
Rakentajansa mukaan nimettyjä olivat muun muassa Törmälän Aapelinlato 
ja Repolan Anekkilato.1284

Autiomäen palo (Aino Törmälä)

Vuosi oli 1920. Autiomäen paikkaa isännöi Edvard Haataja emäntänsä Adan 
kanssa. Oli varhainen kevätaamu. Emäntä aloitteli aamukahvin keittoa ja 
palvelustytöt menivät navettaan. He sytyttivät tulen karjakeittiön, kodak-
si kutsutun, muuripadan alle ja siirtyivät navetan puolelle. Mutta pahaksi 
onneksi kodassa oli iso lastuläjä lähellä tulipesää. Kipinä lensi lastuihin, 
ne syttyivät ja sytyttivät likellä olevat puukalusteet. Pian tuli nuoli seinää 
ja kohosi kattoon. Koko karjakeittiö oli tulessa ennen kuin palo huomat-
tiin. Alkoi epätoivoinen taistelu tulta vastaan. Apujoukkoja saapui ja vettä 
saatiin kaivosta ja läheisestä joesta. Karja pelastettiin navetasta ja asuin-
rakennusta yritettiin suojella. Mutta mikään ei auttanut. Navetta paloi, sa-
moin asuinrakennus ja pihan toisella puolella oleva aittarakennus. Ihmiset 
ja eläimet säästyivät, mutta esimerkiksi asuinrakennuksen tavaroista vain 
murto-osa.

Mutta oli katsottava eteenpäin. Ennen kuin viimeiset kekäleet mus-
tuivat, valjasti isäntä hevosen ja ajoi Piippolaan. Siellä hän oli nähnyt val-
miin hirsikehikon taloa varten. Sen hän osti. Hirret tuotiin ja uuden talon 
rakentaminen alkoi. Ei palaneen paikalle vaan noin puolen kilometrin pää-
hän Holopankankaan reunaan. Siellä oli kaunis aukea, tasainen ja kuiva, jo 
moneen kertaan katsottu talonpaikka. Alkoi työntäyteinen kesä. Rakennus-
miehet ahersivat omaa osuuttaan, naisväki hoiti karjan ulkona, onneksi oli 
kesä. Hankalinta oli ns. huushollin hoito. Kaikki keittiötyöt tehtiin Alipään 
Makkolassa. Oli siinä lasta odottavalla emännällä raahaaminen. Autiomäen 
mäki alas, sillan yli, Makkolan mäki ylös. Ja tämä useita kertoja päivässä. 
Mutta kaikesta kaikki selvisivät. Talo valmistui syksyllä, ristittiin Kotilaksi, 
ja allekirjoittanut syntyi lokakuussa Kotilan uuteen kamariin.1285

Toimittajan lisäys: Autiomäen palosta löytyy merkintä Kotilan per-
heraamatusta, johon emäntä Ada Haataja on kirjoittanut: ”Autiomäki paloi 
perustuksiaan myöten poroksi kesäk. 27 pvä 1920. Tuli sai alkunsa karja-
köökistä. Uuteen taloon muututtiin 26 pvä syysk samana vuonna.” Toiset 
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ovat muistelleet, että palo olisi syttynyt karjakeittiössä poltetuista juhan-
nuskoivuista. Kerrotaan myös, että talon palvelijat olivat tulleet lypsyltä 
täyden maitopänikän kanssa, kun savu oli alkanut nousta. Joku rengeistä oli 
yrittänyt ottaa pänikän palvelijoilta ja sammuttaa tulipalon maidolla, mutta 
palvelija ei ollut suostunut antamaan kallista maitoa sellaiseen tarkoituk-
seen.1286 

Maatalouden muutokset

Maataloustyöt

Edellisissä luvuissa on kerrottu yksityiskohtaisesti maatalouden eri osa-alu-
eiden kehityksestä Tavastkengällä 1800-luvulta 1900-luvun alkupuolelle. 
Sotien väliset vuosikymmenet olivat entistä voimakkaamman muutoksen 
aikaa. Maatilojen määrä lisääntyi suurin hyppäyksin, kun vanhoja tiloja 
jaettiin ja uusia perustettiin. Kylän karjamäärä ja peltopinta-ala kasvoivat 
nopeasti ja viljelysmenetelmät ja koneet kehittyivät, mistä johtuen tilojen 
tuotanto kasvoi. Heinän peltoviljely yleistyi huomattavasti entiseen nähden, 
vaikka luonnonniittyjäkin vielä hyödynnettiin. Tavaskengälle uudet vilje-
lysmenetelmät levisivät pikku hiljaa, mutta varsinkin uusia työkoneita han-
kittiin moniin taloihin. Esimerkiksi Viiolla, jota voidaan pitää yhtenä kylän 
isoista taloista, tehtiin kaikki työt hevosilla vielä 1920- ja 1930-luvulla. Pel-
lot kynnettiin ja karhittiin hevosilla, mutta vilja kylvettiin edelleen käsin. 
Käsin myös niitettiin, mutta heinät ja vilja laitettiin jo seipäille. Ensimmäi-
nen traktori Viiolle hankittiin vasta 50-luvun puolivälissä.1287 

Tavastkenkästen pellot sijaitsivat vielä suurelta osin mäkien päällä, ti-
lakeskusten välittömässä läheisyydessä. Jokivarsi- ja suopeltoja oli vähän. 
Kylän pellot kynnettiin yleensä jo syksyllä, eikä kevätkyntöä oikein hy-
väksytty. Olli Sainilan (s. 1924) mukaan tuolloin sanottiin, että ”parempi 
syksyinen siantonkima kuin keväinen kyntö”.1288 Sonnan ajaminen pellolle 
oli kevään töitä, mutta sitä tehtiin myös pitkin talvea. Sitä ajettiin keikka-
kärryillä pelloille isoiksi kasoiksi, sontapattereiksi, joista se levitettiin käsin 
pitkin peltoa. Muhapelloille eli suopelloille ajettiin talvella savea ja vastaa-
vasti savipelloille suomaata maaperän parantamiseksi. Lähinnä vain isojen 
talojen isännillä oli aikaa tällaisiin maanparannustöihin, sillä pientilallisten 
aika kului metsätöissä.1289 

Kesä oli vilkkainta työaikaa. Heinäntekoaikana miehet niittivät ja 
naisten tehtävänä oli pääasiassa toimia haravamiehessä. Joskus naisetkin 
hankosivat heiniä seipäille. Heinäpeltoja oli nyt luonnonniittyjen lisäksi 
enemmän myös talojen lähellä kedoilla, joilta heinät koottiin latoihin.1290 
Vaikka heinäpellot olivat yleistyneet, kuului ulkoniityillä käynti vielä en-
nen toista maailmansotaa jokaisen talon ja mökin töihin. ”Viikon aina käy-
tiin. Se oli ku taivaaseen pääsi ku pääsi pois”, muistelee Pauli Kamunen 
(s. 1928).1291 Esimerkiksi Saarella oli vielä tuolloin niittyjä Lummenevalla 
samoin kuin monella muullakin talolla. Heinätekoaikaan siellä yövyttiin 
Senja Leiviskän (s. 1921) mukaan vanhassa, silloin jo maahan painunees-
sa niittypirtissä, ”oli se niin painunu, että ei sinne toiseen päähän tohittu 
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mennä nukkumaan.” Niityn halki virtasi vuolas puro, josta saatiin sekä juo-
ma- että keitinvesi. Purossa pestiin mukana tuodut astiatkin. Saarella oli 
niittyjä myös Kuurajokivarressa Nokelan lähellä. Sieltä kaadettiin jäkkihei-
nää, mutta saalis jäi usein heikoksi, koska perukkalaisten lehmät kävivät 
hajottamassa ja syömässä kootut heinät.1292 Törmälän väki oli vuosisadan 
vaihteessa vuokrannut Kuurajärven niittyjä 50 vuodeksi, joten siellä kul-
jettiin ahkerasti vielä sotien välisenä aikana. Sieltä saatu heinä oli huonoa 
saraheinää, joka ei oikein kelvannut lehmille. Järven rantamilla oli silloin 
kolmen talon, Törmälän, Leiviskän ja Heiskalan niittyjä sekä kaksi niitty-
pirttiä. Vuokra-ajan viimeisinä vuosina, jolloin Tyyne Leiviskä (os. Jussila, 
s. 1922) oli mukana niityllä, oli vain toinen kämpistä käyttökuntoinen, joten 
kaikkien kolmen talon väki majoittui siinä. Kämppä oli ikkunaton mökki, 
jossa oli nukkumalauteet ja kiuas nurkassa. Jonkinlainen räppänä oli seinäs-
sä, jotta savu pääsi ulos.1293

Yhteistä tämän ajan muisteluille tuntuisi olevan, että luonnonniityt oli-
vat jo päässeet huonoon kuntoon, samoin kuin niiden vierellä rakennetut 
niittypirtit. Uusia pirttejä ei enää rakennettu eikä vanhoja korjattu. Sama 
kuvastuu Olli Sainilan (s. 1924) muisteluksesta:

Eikä ne (niittypirtit) kaksisia ollukkaa. Siinä oli laveri vain, pirtin 
levynen laveri tai maattiin lattialla. Mehin kun mentiin sinne ker-
ran, niin oli vanahoja heiniä siellä kämpässä, niin tytöt ei uskal-
tanu ruveta maata ennen ku isä kopisteli ne, että ei oo käärmeitä. 
Mitähän ne nykyajan nuoret sanosi, ku ois joutunu semmosseen, 
nevaniitylle. Siellä oli ojassa jonnillaista, jota veeksi pysty sa-
nommaan. Ei se ruokapuolikaan niin kaksista ollu.
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Niityllä ollessa keitettiin eineeksi puuroa, puoliseksi lihavellia ja il-
taseksi syötiin kuivaa muonaa. Töihin osallistuivat kaikki kynnelle kyke-
nevät. “(Sisko) Kerttu oli kaheksanvuotias ja Irja oli yheksänvuotias, niin 
ensikerran olivat niityllä Lummenevalla. Ei ne oo ollu oikein suuria hara-
vamiehiä”, Rauha Sainila (s. 1924) kertoo. Nykyään Lummenevalla ei ole 
enää yhtään niittypirttiä, vaan ne ovat tarpeettomina hävinneet. Suurin osa 
niistä on saanut rauhassa lahoa paikalleen, mutta osa on hävinnyt muulla 
tavoin, kuten Olli Sainila muistelee: 

Me tehtiin siihen Löytölänpirtin seinän viereen meleko iso suova, 
ettei tarvi kun yheltä puolen aijata, niin saarelaiset oli niityllä 
siellä ja käyneet yötä olemassa siinä pirtissä ja heittivät tulet. 
Palo pirtti ja se suova. Meijänni piti olla sitten Kinkerisaaressa 
Tervaskankaanpirtillä yötä kun heinäntevossa olttiin.1294

Tavastkengälläkin heinän peltoviljely lisääntyi vähitellen sotien väli-
senä aikana, vaikka niityillä vielä kuljettiinkin ahkerasti. Aiemmin on jo 
kerrottu kylän ensimmäisen niittokoneen hankinnasta vuoden 1910 tienoil-
la. Koneet lisääntyivät pikku hiljaa 1920- ja 1930-luvun kuluessa, mutta 
lähinnä vain isommissa taloissa. Näiden vuosikymmenten aikana hankittiin 
myös ensimmäiset haravakoneet, jotka yleistyivät huomattavasti niittoko-
neita hitaammin. Niittäminen oli raskaampaa, miesten työtä, ja sen uudis-
tamista pidettiin tärkeämpänä. Miestyövoimaa oli vuosisadan alkupuolella 
huonommin saatavillakin vilkkaan siirtolaisuuden takia. Sen sijaan hara-
voiminen oli perinteinen naisten työ, minkä vuoksi sitä pidettiin vähäarvoi-
sempana ja sen uudistaminen eteni hitaammin. Toisaalta naistyövoimaa oli 
paremmin saatavilla. 

Ensimmäiset kylvökoneet hankittiin kylälle nimenomaan heinän kyl-
vämistä varten. Viljan viljelyssä kylvökoneiden yleistyminen kesti paljon 
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kauemmin. Heinän peltoviljelyn lisääntyessä yleistyivät myös heinäseipäät, 
jotka nykyisin yhdistyvät mielikuvissa erottamattomasti suomalaiseen maa-
seutuun. Yleisiksi ne tulivat juuri 1920- ja 1930-luvun aikana.1295

Viljapeltojen kasvu parani erilaisten uudistusten myötä huomattavas-
ti 1800-luvun jälkipuoliskolta lähtien, minkä seurauksena monia työtapoja 
täytyi muuttaa. Sirpillä leikkaamisesta siirryttiin vähitelleen viikateniit-
toon viljapelloillakin, ensimmäisenä ohran ja kauran niitossa. Sen sijaan 
ruis leikattiin pitempään sirpillä, koska se oli yleensä lakoontunutta ja siksi 
vaikeasti viikatteella niitettävissä. Toinen syy vanhanaikaisten sirppien ja 
varstapuinnin käyttöön oli, että niiden avulla vilja saatiin talteen tarkemmin 
ja samalla saatiin pitkiä olkia vuoteisiin ja olkikattoihin.1296

Tavastkengällä viljeltyjä viljalajeja olivat tärkeysjärjestyksessä ohra, 
ruis ja kaura. Vehnää viljeltiin silloin tällöin muutamassa talossa, joiden 
pellot olivat lämpimässä rinteessä, kuten Kilkalassa ja Saarella. Saarella 
leivottiin 1930-luvulla jopa pullaa omasta vehnästä, vaikka se ei oikein hy-
vin noussutkaan.1297 Pelloilla viljeltiin usein myös sekulia, joka oli kauran 
ja ohran sekoitusta. Peluski taas oli herneen ja kauran sekoitusta. Herneitä 
kasvatettiin lähinnä isommissa taloissa. Ne kuivattiin viljan tavoin riihes-
sä, jolloin herneet saatiin kätevästi pois palkojen sisältä. Näiden lisäksi Ta-
vastkengän taloissa viljeltiin perunaa, naurista ja turnipsia eli rehunaurista. 
Kasvimaat olivat erikseen, ja niissä viljeltiin löökiä eli sipulia, porkkanaa 
ja punajuurta. Melkein jokaisen talon pihalla kasvoi raparperia, jota laitet-
tiin marjasoppaan tai syötiin paljaaltaan maidon kanssa. Mausteita ei juuri 
kasvatettu. Mynttiä tai hajuheinää voitiin kuivattaa ja laittaa raikastamaan 
vaatekaappeja.1298

Peruna oli saavuttanut perusravinnon aseman 1800-luvun kuluessa ja 
1900-luvulla niiden riittäminen talven yli oli jo melkein elintärkeää. Yleen-
sä johonkin taloon saatiin muita enemmän pottuja ja naapurit lainasivat 
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heiltä, jos omat loppuivat. Punaperän asutustiloilla perunan riittäminen 
oli ainainen ongelma, koska yleensä ne paleltuivat jo ennen kukkimista. 
Yksikin monta kymmentä vuotta perällä asunut emäntä totesi nähneensä 
vain yhden ainoan kerran perunan kukkivan pellossaan. Jonakin sotavuoden 
kylmänä talvena kaikkien Tavastkengän talojen siemenperunatkin paleltui-
vat kellareihin. Ainoastaan Kankaalla, jossa kellarin laipio oli romahtanut 
sisään, potut säästyivät, ja kevään koittaessa sieltä saatiin siemenperunat 
koko kylälle.1299

Ruokatarpeiden lisäksi kylän pelloilla ja kasvimailla viljeltin tupakkaa 
eli kessua kotitarpeiksi, mutta 1900-luvulla alkoi ostotupakka yleistyä.1300 
Monet oppivat tupakan polttamisen melkein sylilapsena. Esimerkiksi Matti 
Jussila (s. 1898) on kertonut päässeensä jo lapsena tupakanmakuun, kun 
vanhempi veli oli laittanut hänelle tupakan suuhun häntä soudattaessaan. 
Veli taas oli oppinut polttamaan, kun isä oli antanut hänelle tupakkaveh-
keet ajankuluksi mukaan paimeneen. Matti poltti piippua 18-vuotiaaksi asti. 
Tupakka oli venäjänlehtiä, jotka olivat ”isoja loekareita”. Ne olivat kiinni 
isoissa nipuissa kuin vastat. Maultaan se oli todella väkevää. Lehtiletti kää-
riittiin tiukalle rullalle, josta se leikeltiin veitsellä hyvin pieneksi silpuksi.1301

Naisen näkökulman maaseudun työnteosta kertoo seuraavassa Kert-
tu Kurkela (s. 1921), joka ehti olla ennen emännäksi pääsemistään töissä 
useissa taloissa, Tavastkengän lisäksi aina Seutulaa myöten. 

Jo 8-vuotiaana jouduin lähtemään muiden mukana Lummeneval-
le heinäntekoon haravaa vetämään. Siellä oltiin yhteen kyytiin 
kaksikin viikkoa. Visurissa käytiin yösyvän levähtämässä. Otet-
tiin eväät kotoa matkaan ja isä laitto ruuan siellä, lihakeitonkin. 
Koulunkäynti ei kiinnostanu ollenkaan. Mieluummin olin äidin 
kanssa navetassa. Kun lehmä poiki, tiesi se sitä, että piti yö va-
hata lehmää, ettei vaan mikkään menisi pieleen. Lehmä oli silloin 
tärkeä elukka. Usein menin äitille kaveriksi navettaan karttua-
maan villoja. Silloin piti pysyä hereillä, eikä tarvinnu navetan 
ja pirtin väliä juosta. Eikä sitä paitsi aika kuluna aivan jouten. 
Usein olin Anttumilla jo lapsena töissä. Monesti Jussi (Haataja, 
Anttumin isäntä) tuli hakemaan sian porsitusta vahtaamaan. Nii-
tä kun vahattiin sillon yötä päivää. Merkattiin sielläkin sian kar-
sinassa pyyheliinan peitteitä ja liinoja yökaudet. Jussi sanoi aina, 
että tulepas sinä, kun oot niin näppärä ja minä menin monesti. 
Äiti neuvo, että tee työt niin kuin käsketään ja kun työ loppuu 
niin kysy, että mitäs sitä nyt tehdään. Kehuivat Anttumilla, että 
on hyvä työntekijä, kun kysyy, mitä pitää tehdä. Ei kaikkia saa-
nu kuulemma neuvoa. Anttumilla lypsettiin vastapoikineet lehmät 
yölläkin. Saattoivat herättää yöllä lypsylle ja maitoa laskettiin 2 
kertaa päivässä, aamulla ja illalla.

Sota-aikana menin sitten piiaksi Leiviskään. Leiviskässä oli 
sota-aikana työmiehenä Leiviskä Johannes (Lautakankaan), kun 
ei hänen tarvinnut sotaan lähteä. Samoin oli Laakko Johannes. Ja 
Sainila Olli oli sillon vielä poikanen, mutta teki miesten töitä. Sil-
loin piti penskainkin olla työntevossa. Mutta koko vuotta en kerin-
ny olemaan, kun sisko Irja alkoi kirjoitella Seutulasta, että siellä 
olisi isossa talossa hyvä sisäkön paikka. Niinpä houkuttelin sisko 
Rauhan jatkamaan oman pestini Leiviskässä loppuun ja lähdin 
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Seutulaan. Siellä näin sodan kauhun aivan omin silmin. Se oli 
yhtä tulimerta, kun Helsinkiä pommitettiin. Ja kolme vuotta sillä 
reissulla olin. Mutta sitten alkoi isä kirjoitella, että kotona tarvit-
taisi heinäntekijää. Sanoin sisko Irjalle, etten sinne korpeen enää 
lähde kuolemaan. Mutta kun tarpeeksi monta kirjettä oli laittanu, 
niin päätin tulla kesäksi kotiin ja aioin mennä syksyllä takaisin. 
Mutta sitten Irja kirjoitti minulle, ettei Helsingissä ole ruokaa. 
Siellä on pula kaikesta ruuasta, ihmiset jonottavat jäisiä lanttu-
jakin. Tule sitten, kun vähän paremmaksi tuo aika menee. Ja niin 
minä menin talveksi Tavastkengän koululle keittäjäksi. Sinne pu-
naisen puolen yläkerran keittiöön piti kantaa kaikki vesi ja likave-
si alas ja lämmityspuut. No sitten tuon ukon yhytin, mihinpä sitä 
sitten sen jälkeen osasi lähteä. Tänne jäin korpeen kuolemaan.1302

Keräsenpalo

Tavastkengän niittyjen historiaan liittyy omalla tavallaan suuri tulipalo, 
joka riehui Törmäsjärven ympäristössä heinäkuussa 1931. Kertomuksissa 
sitä  nimitetään Keräsenpaloksi. Sen jäljiltä metsissä on vieläkin metrisiä 
monttuja, joiden kohdalla maaperän turve on palanut pois. Palo sai alkunsa 
Matti Keräsen niityltä Syrjänevalta, joka oli vuokrattuna Katajamäeltä. Sen 
vieressä oli Anttomin niitty, joka oli vuokralla palokankaalaisilla. Tuli lähti 
liikkeelle niittymiesten nuotiosta (tai joidenkin mukaan viinapannun alta), 
Kerästen ollessa ruokalevolla. Kun ensimmäiset naapuritalojen miehet 
ehtivät palopaikalle, olivat Anttomin puolen suovat jo aivan tulessa. Palo 
levisi pian myös Koistilan niittyjen puolelle, jossa paloi paljon suovia ja 
niittylatoja. Sieltä tuli eteni Törmälän metsään, jossa talon lehmät, hevoset 
ja lampaat olivat metsälaitumella. Ne kaikki saatiin turvaan, mutta metsää 
ja uutta risuaitaa paloi paljon. Sammutustöihin osallistui satakunta miestä, 
mutta tulelle ei voitu mitään, koska oli ollut kuuma ja kuiva poutasää jo 
monta viikkoa ja maasto sen vuoksi erittäin kuivaa. Tuli lähestyi Törmälää, 
jonka piha oli jo täynnä savua ja liekit hulmusivat metsässä melkein nä-
köetäisyydellä. Palon esteeksi rakennettiin metsään palo-ojia, joista ei kui-
tenkaan ollut mitään apua. Moni sammutustöissä mukana ollut mies joutui 
syöksymään turvaan Törmäsjokeen, kun liekit tulivat vauhdilla päälle.1303

Etenevä palo uhkasi jo läheisiä taloja. Törmälästä jouduttiin lähte-
mään pakoon Keskikylälle Kurkelaan. Evakkoon mentäessä Keräs-Matti 
tuli heitä vastaan ja Törmälän Taava-emäntä kivahti hänelle: ”No nyt on 
tulta viinaa keittääksesi!” Keräseltä pääsi itku, jolloin Ville-isäntä jo hieman 
vihastui vaimonsa sanomisesta ja sanoi, että ”ei sitä saa lyötyä lyyä!”1304 
Loukkulan isäntä Aatami Leiviskä oli ollut juuri käymässä Keskikylällä 
meijerissä. Sieltä palatessaan hän tapasi kotiväen pakokauhun vallassa ta-
varoita keräämässä, jos talosta pitäisi kohta lähteä paloa pakoon. Iida Kar-
jalaisen (s. 1888) kuuleman mukaan Aatami ”alako heti noetua karnittaa, 
että ei tartte mennä Loukkulasta mihinkään, se ei pala!” Vain vähän ennen 
kuin palo saavutti Törmälän ja Loukkulan, ilmestyi itätaivaalle hyvin pieni 
musta täplä, niin kuin lakki. Ukkonen jyrähti ja kohta päällä oli valtava 
musta pilvi, joka alkoi työntää vettä taivaan täydeltä. ”Se alako puottaan 
vettä ja samalla huuru nousi joka paekasta sieltä metästä”, Matti Jussila (s. 
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1898) muisteli.1305 Loukkulan suunnalla palo sammui vain muutamia satoja 
metrejä ennen kuin olisi saavuttanut talon. Nyt vain savua tuli pihalle niin 
paljon, että asukkaat meinaisivat tukehtua siihen. Joidenkin mielestä tämä 
tapaus vahvisti Aatamin todella olleen jonkinlainen poppaukko, koska sel-
laisten miesten talojen ei uskottu palavan.1306

Palossa tuhoutui suuret määrät Törmäsjärven ja –joen laidoilla olleita 
heinäsuovia, latoja ja niittypirttejä. Sanotaan, että varsinaisella paloalueel-
la säästyi vain yksi heinäsuova ja Koistilan niittypirtti. Palon jo painaessa 
päälle oli Koistilan Heikki-isäntä käynyt pirtin sisällä ja sanonut: ”Tämä 
se ei pala millonkaan”. Vakuutus kävi toteen, eikä pirtti palanut, vaikka 
sen seinustalla olleet onkivavat paloivat. Pirtin tuohisella katolla oli kyllä 
muutamia palaneita kekäleitä ja seinät olivat hieman mustuneet. Pirtti säilyi 
samalla paikalla Törmäsjoen rannalla vielä kauan aikaa palon jälkeen.1307 

Keräsenpalossa meni lisäksi paljon valtion ja yksityisten metsiä. Matti 
Keränen tuomittiin käräjillä syylliseksi paloon, ja hän joutui suorittamaan 
määrätyn sakon vankilassa vedellä ja leivällä. Rahallista korvausta hänen 
ei tarvinnut maksaa, koska rahaa ei olisi kuitenkaan ollut tarpeeksi. ”Vae 
millä ne otti siltä, kun sillä oli vaen se mökki ja iso joukko”, toteaa Tyyne 
Leiviskä (s. 1922). Palon jälkeen valtion metsissä oli isot savotat, joihin tuli 
miehiä töihin läheltä ja kaukaa. Heinänkasvulle palosta oli hyötyä seuraa-
vina vuosina: Törmäsjärven ympäristön nevaheinät olivat yleensä huonoja, 
mutta Keräsenpalon jälkeen nevoiltakin saatiin pari vuotta oikein hyvää 
heinää.1308

Jauhot myllystä

Tuuli- ja vesimyllyt, joissa kyläläisten vilja jauhettiin jauhoiksi, olivat ko-
vassa käytössä vielä sotien välisenä aikana. Tuulimyllyjä oli tuolloin usealla 
talolla. Tervolassa oli tuulimylly aivan talon nykyisen pihapiirin laidalla. 
Makkosella eli Viiolla oli tuulimylly mäen korkeimmalla kohdalla, lähel-
lä talon vanhaa pihapiiriä, vielä sotien jälkeenkin. Kankaan- ja Kurkelan-
mäellä oli aiemmin ollut tuulimylly, mutta ei enää sotien välisenä aikana. 
Katajamäen tuulimylly oli keskelle talon peltoja, pihapiirin ja Törmäsjoen 
välimaastossa. Tämä mylly oli olemassa vielä sotien jälkeenkin, mutta hoi-
tamattomana se lahosi paikoilleen. Eräänä myrsky-yönä tuuli kaatoi myllyn 
ja sen jäänteistä tehtiin polttopuita.1309 

Tuulimyllyjen lisäksi kylällä oli useita vesimyllyjä, vaikka nykyisin 
ne kaikki ovat hävinneet. Pyhännänjoen Koivulankoskessa mylly on ollut 
vielä 1900-luvun alkupuolella. Myllynkivet ovat vielä jäljellä. Perukalla on 
Siikajoen Korpelankoskessa ollut mylly joskus vuosisadan alussa, mutta 
myllyn puinen arkkurakennelma on näkynyt paikalla vielä 1950-luvulla.1310 
Juutislaisten mylly oli Eteläjoen latvahaarassa, Myllypurossa, jonka pie-
neen koskeen oli tehty sitä varten pato. Sitä vanhempi mylly oli Juutispu-
rossa. Myllypuron mylly oli hyvin hidas toimimaan, mutta ajan kanssa sillä 
saatiin kuitenkin jauhot tehtyä, kuten Yrjö Myllyniemi (s. 1904) muiste-
li: ”Se nosti hirviän täräkän kun se rupesi pyörimään. Vesiratas pyöri veej 
juoksuun nähev väärinpäen, mutta kovasti se puotti vettä laatikkooj ja sev 
voemalla pyöri.”1311

Kylän tärkein mylly oli Leiviskän talolla Siikajoen Leiviskänkoskessa, 



388         Tavastkenkä

jossa nykyisin on muistitiedon mukaan paikan kolmas mylly. Sitä edellinen 
mylly oli ollut todella hidas ja vanhanaikainen vesiratasmylly. Kun sinne il-
lalla vietiin säkillinen jyviä, niin aamuun mennessä mylly oli jauhanut niistä 
säkillisen jauhoja. Vuonna 1915 myllyä parannettiin vaihtamalla vesirattaan 
tilalle turbiini, mikä lisäsi myllyn käyttövoimaa niin, että se pystyi toimi-
maan lähes ympäri vuoden. Kokonaan uuden myllyn rakentamiseen anoivat 
lupaa Leiviskän isäntä Samuli Kemppainen ja tämän poikapuoli Kusti Puu-
runen 7.3.1921. Lupa myönnettiin vuoden 1923 alussa ja uusi mylly raken-
nettiin samana vuonna. Sotien jälkeen myllyyn lisättiin kuorimakone, jonka 
avulla ryynienkin teko onnistui. Sähkögeneraattorin mylly sai 1950-luvulla. 
Leiviskän myllyyn tuotiin viljoja jauhettavaksi koko Tavastkengän alueelta, 
sillä se oli kylän myllyistä selvästi isoin ja varmatoimisin.1312

Jokaisella Tavastkengän perällä ei myllyjä ollut. Esimerkiksi Metsä-
perältä käytiin jauhamassa viljat Leiviskässä, jonne kuljettiin Kangastietä 
pitkin. Joskus voitiin kulkea myös maantietä pitkin, jolloin voitiin samalla 
hoitaa kauppa-asioita.1313 Myöskään Kuljunperän taloilla ei ole ollut omaa 
myllyä, koska Siikajoessa ei ole tällä kohtaa lainkaan koskea. Lähimmät 
myllyt löytyivät kuljunperäläisille Kestilän puolelta Hyvölänrannalta. Lä-
hin vesimylly oli Ruottalassa. Siellä tehtiin Kuljunperän taloihin rieskajau-
hot sekä kattopäreet, koska myllyssä oli pärehöylä. Ruottalan vanha vesi-
mylly oli siitä erikoinen, että siinä oli siipiratas. Talon isäntä oli kuitenkin 
vaihtanut sen vuonna 1913 turbiiniin, kun hänelle oli sattunut tapaturma 
siipirattaan kanssa. Hitaasti pyörivään rattaaseen kertyi helposti jäätä, joka 
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esti sitä pyörimästä. Kerran talon Heikki-isäntä oli hakannut irti jääpannetta 
ja pannut veden juoksemaan, jotta irti hakattu jää menisi pois virran mu-
kana. Yllättäen ratas olikin vapautunut ja alkanut pyöriä, jolloin isäntä oli 
lähtenyt pyörimään rattaan mukana. Rytäkässä isännän jalka katkesi, mutta 
sen isompaa vahinkoa ei päässyt tulemaan, koska joku oli ehtinyt nopeasti 
nakata rautakangen rattaan väliin.1314 Seuraava ja edellistä isompi mylly oli 
Keihäälässä, Siikajoen Keihäskoskessa. Näiden lisäksi Hyvölänrannalla on 
ollut neljä tai viisi tuulimyllyä. Yksi oli Alatalossa ja toinen Koskenkan-
kaalla, jonka mylly oli tyypiltään näillä seuduilla poikkeuksellinen mam-
sellimylly. Yleensä seudun tuulimyllyt olivat tyypiltään varvasmyllyjä.1315

Karjatalouden ja meijerin kehitys

Tilakohtainen lypsylehmien määrä ei juuri kasvanut sotien välisenä aikana, 
mutta parantuneen ruokinnan ja jalostuksen ansiosta niiden tuotto kasvoi 
huomattavasti. Tavastkengälle perustettiin jo vuonna 1930 Tavastkengän 
tarkastusyhdistys, jonka tarkoituksena oli ”jäsenten karjatalouten edistämi-
nen ja jalostaminen”. Yhdistykseen liittyi kaikkiaan 29 kylän taloa ja torp-
paa. Sen esimiehenä toimi Matti Viio ja rahastonhoitajana Edvard Haataja. 
Johtokunnan muita jäseniä olivat Juho Haataja, Iikka Turunen, Kusti Puu-
runen ja Juuso Mattila. Ensimmäisellä kerralla perustaminen ei onnistunut 
pienen muotovirheen takia, mutta tämä virhe saatiin myöhemmin korjat-
tua.1316 Yhdistyksen perustamisasiakirjoihin on liitetty luettelo jäsenten leh-
mien lukumäärästä vuonna 1929:

Tavastkengän tarkastusyhdistyksen jäsenet ja heidän lehmiensä lukumäärä 
vuonna 1929.1317

Talo Jäsen Lehmiä

Leiviskä Kusti Puurunen 28

Autiomäki Juho Haataja 24

Makkonen Matti Viio 14

Kangas Iikka Turunen 7

Märylä Juuso Mattila 5

Kotila Edvard Haataja 15

Ylä-Heiskala Kalle Karjalainen 7

Petäjäkulju Arttu Kotisaari 10

Koivula Antti Järvelä 14

Sattula Janne Knuutinen 5

Saari Iikka Kesti 7

Kulju Heikki Sippari 6

Makkonen Juho Turunen 10

Takalo Janne Niilekselä 3

Tervola Elof Rimpelä 2

Katajamäki Lydia Katajamäki 12

Kangas Johannes Laukka 4

Korpela Johannes Kurkela 4

Pussila Mortti Kurkela 5

Ahola Juho Pitkäkoski 4

Makkonen Hermanni Makkonen 4



390         Tavastkenkä

Ojapelto Iikka Ojapelto 6

Ala-Heiskala Paavo Kurkela 6

Ylä-Kurkela Teodor Kiiskinen 5

Iikka Laakko 10

Antti Kalaoja 15

Iikka Ristikaarto 8

Yhteensä 240

Luettelossa eivät ole mainittuina kaikkia kylän karjatilat, joten aivan 
kaikki kyläläiset eivät ilmeisesti olleet kiinnostuneita tarkastusyhdistykseen 
liittymisestä. Mukana on enemmistö isoimmista tiloista, mutta pientilat ja 
torpat puuttuvat suurelta osin. Niissä lehmiä oli yleensä vain yhdestä kah-
teen. Ei ole myöskään tietoa siitä, miten tilastossa on suhtauduttu ruokko-
lehmiin, jotka saatiin maksua vastaan vuodeksi lainaan jostakin toisesta 
talosta. Tässä järjestelmässä molemmat osapuolet hyötyivät. Jos talossa ei 
ollut talveksi ruokaa kaikille lehmille, voitiin se antaa ruokittavaksi toiseen 
taloon. Toisaalta jos talossa ei saatu riittävästi maitoa mutta heinää riitti, 
voitiin ottaa lehmä lainaan. Yleensä tehtiin kuitenkin niin, että rikas talo 
antoi lehmän köyhemmälle ja näin auttoi heitä. Kerran Katajamäeltä oli an-
nettu lehmä ruokolle Sileäkankaalle. Se kuitenkin karkasi usein ja taivalsi 
koko pitkän matkan takaisin kotiin Katajamäelle.1318

Lehmien laitumet olivat vielä 1920- ja 1930-luvulla kaukana sydän-
maan metsälaitumilla, jonne talojen lapset tai erikseen palkatut paimenet 
kävivät ne viemessä. Esimerkiksi Metsäperällä laitumet olivat Hörölän 
takana valtionmaalla, josta löytyivät Patramon, Murrokon ja Isonpalon 
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luonnonniityt. Koko päivää lasten ei tarvinnut olla paimenessa kuin ai-
van keväällä. Kesällä lehmät vain vietiin laitumelle ja palattiin sitten itse 
pois. Lehmien paimentaminen oli lasten työtä, mutta voidaan myös kysyä, 
veivätkö silloin paimenet lehmiä vai lehmät paimenia. Kaikki nuorimmat 
paimenet eivät nimittäin olisi ilman lehmien ohjausta edes osanneet laitu-
melle saatika takaisin kotiin. Lehmät kun lähtivät aina iltalypsyn aikoihin 
automaattisesti takaisin kotinavettaan, eivätkä ne juuri koskaan eksyneet 
polulta. Syksyllä lehmien saaminen takaisin navettaan oli vaikeampaa, sillä 
ne saattoivat vaeltaa kauas metsään sienien perässä.1319 Karjataikoja tehtiin 
jonkin verran vielä sotienvälisenä aikana ja 1940-luvullakin, kuten Maija 
Partala muistelee (s. 1936):

Taikoja tehtiin, vaikka ei niihin paljon uskottu. Ainakin Leivis-
kässä oli tapana, että kun lehmät talven jälkeen laitettiin ulos ja 
paimenet niiden matkassa, niin iltasella, kun tulivat kotiin, saivat 
paimenet kurnikasteen. Iso pänikkä oli säästetty kurnia sitä var-
ten. Lehmät kuuluivat (taian ansiosta) lypsävän paremmin koko 
kesän.1320

Tarkkailukarjakko Manta Turusen keräämien tilastojen mukaan Py-
hännällä lehmien keskituotto oli vuosina 1929/30 keskimäärin 1817 kiloa, 
josta rasvaa oli 73 kiloa eli noin 4 prosenttia. Tuotanto myytiin suurelta 
osin meijeriin, josta siitä tehtiin voita vientimarkkinoille. Tavastkengälle 
osuusmeijeri oli perustettu jo 1910-luvun alussa ja sen toiminta jatkui koko 
1940-luvulle saakka. Meijerirakennus sijaitsi Kurkelanmäen rinteessä vuo-
sina 1911–1928. Vuonna 1927 sille ostettiin uusi tontti Autiomäen maalta 
Pyhännänjoen rannalta, nykyisen Piipon talon kohdalta. Tälle paikalle uusi 
meijerirakennus valmistui vuoden 1928 aikana.  Uudella paikalla meijerillä 
oli käytettävissään suuremmat tilat, joten toimintaa voitiin laajentaa. Al-
kuun meijeri toimi hevoskiertoisena, mutta 1930-luvulla siirryttiin hyöry-
voimaan. Muistellaan, että Salon meijerin höyrypilli huusi aina kahdeksan 
aikaan aamulla ja ääni kuului Perukalle saakka. Tavastkengän osuusmeijeri 
oli toimintaperiaatteeltaan kermameijeri eli osakkaat toivat sinne vain ker-
maa, joka tehtiin siellä voiksi. Voi päätyi lähinnä vientiin. Meijerin kas-
vaessa ja kehittyessä mukaan liittyi osakkaita aina Hyvölänrantaa myöten, 
esimerkiksi Alatalo oli sen merkittävä osakas. Muutenkin kulkeminen Hy-
völänrannalta Tavastkengällä oli näihin aikoihin hyvin vilkasta juuri mei-
jerin takia. Täällä oli myös hyvölänrantasten lähin kauppa, jossa käytiin 
meijerireissun yhteydessä. Moni Hyvölänrannan talo oli kaupan osakas.1321

Meijerissä ehti sen toiminnan aikana työskennellä moni kyläläinen. 
Suurin osa työntekijöistä oli naisia, mutta koneenkäyttäjinä siellä toimivat 
ainakin Aukusti Puurunen ja Järvenpään Yrjö Haataja. Meijerskat tulivat 
yleensä kylän ulkopuolelta, mutta usein kävin niin, että vähän aikaa täällä 
oltuaan he päätyivät emännäksi johonkin kylän taloon. Niinpä heidän vaih-
tuvuutensa oli suurta.1322 Osuusmeijerin asiakirjojen puuttuessa kaikkia sen 
työntekijöitä ei voida luetella, mutta henkikirjojen mukaan meijerin tiloissa 
asuivat vuokralla seuraavat meijerskat: 
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Tavastkengän Osuusmeijeri Salon meijerskat henkikirjojen mukaan vuosina 
1918–19441323

Sofia Witander 1918–1924

Tiina Kesti 1918

Tyyne Karhumaa 1924–1926

Lyydia Rissanen 1926–1928

Elsa Moisio 1928–1929

Elsa Sipponen 1930–1932

Laimi Kallio 1932–1934

Eeva Halonen 1934–1940

Saara Laitinen 1940–1944

Luettelossa ovat ilmeisesti vain päämeijerskat, mutta heidän lisäkseen 
meijerillä toimi lukuisia apulaisia. Heitä ovat muistitiedon mukaan olleet 
ainakin Liisa Haapalainen, Anni Järvelä (myöh. Katainen), Saimi Konola 
(myöh. Myllylä) ja Kerttu Kylmänen (myöh. Myllylä).1324

Tavastkengän osuusmeijerin toiminta jatkui vireänä koko 1920- ja 
1930-luvun. Käänne tapahtui sota-aikana, jolloin meijeri pakko-otettiin 
valtion omistukseen. Se luovutettiin takaisin osuuskunnan käyttöön vasta 
31.5.1948, minkä jälkeen osuuskuntaa vaadittiin maksamaan takaisin val-
tion meijeriin sijoittaman pääoman. Summa oli yhteensä 282 027,70 mk. 
Tämän jälkeen meijerin toiminta ei enää käynnistynyt uudelleen, vaan kylä-
läiset liittyivät Kestilän osuusmeijeriin. Tavastkengän meijerin irtain omai-
suus myytiin huutokaupassa 5. toukokuuta 1954. Vanha meijerirakennus 
paloi joulukuussa 1966. Nykyisin tästä kylän merkittävästä teollisuuslai-
toksesta on jäljellä enää Paavo Kurkelan muuraama jäähuone.1325

Koneet tekevät tuloaan

Erilaiset koneet yleistyivät maaseudulla 1900-luvun edetessä, vaikka suurin 
osa työstä tehtiin edelleen ihmisten ja hevosten lihasvoimalla. Ensimmäinen 
kone oli monessa talossa viskuri eli rusamassiina, jonka avulla puitua viljaa 
puhdistettiin. Ensimmäiset viskurit oli saatu Suomeen jo 1800-luvun alussa, 
ja ne olivat levinneet ympäri maata jo saman vuosisadan lopussa. Raskaan 
varstapuinnin tilalle oli kehitetty erilaisia koneellisia ratkaisuja jo 1800-lu-
vulla. Ensimmäiset puimakoneet olivat käsikäyttöisiä, seuraavat hevoskier-
toisia ja lopulta käyttöön tulivat höyrykoneen pyörittämät versiot. Etelä- ja 
Länsi-Suomen viljanviljelyalueilla konepuintiin siirryttiin monin paikoin jo 
1800-luvun lopulla, mutta pohjoiseen tämä uudistus eteni hitaasti. Höyrystä 
tuli tärkeä koneiden voimanlähde 1900-luvun alkuvuosina, minkä jälkeen 
koneistuminen alkoi toden teolla levitä. Kalliita puimakoneita ja niitä pyö-
rittäviä höyrykoneita, lokomoita, hankittiin useamman talon yhteisvoimin 
puimaosuuskuntien käyttöön.1326

Maatalouden koneellistuminen otti ensimmäisiä askeleitaan Tavast-
kengällä jo ennen ensimmäistä maailmansotaa. Alipään talojen kesken pe-
rustettiin vuonna 1912 Tavastkengän puima- ja myllyosuuskunta, joka seu-
raavana vuonna osti yhteisen lokomobiilin. Se oli puilla toimiva höyrykone, 
jota käytettiin varsinkin puimakoneen eli ryskyn pyörittämiseen. Lokomo 
kulki rautapyörillä talosta toiseen, mutta se oli niin painava, että vetämiseen 
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tarvittiin kaksi hevosta. Puimakoneen lisäksi lokomolla pyöritettiin jauho-
myllyä ja pian sen voimaa alettiin hyödyntää myös sahauksessa. Sahaustoi-
mintaa varten perustettiin oma yhtiö, Joensuun saha, joka sijaitsi Alipäässä 
Siikajoen ja Pyhännäjoen risteyskohdassa. Siellä sahattiin enimmäkseen 
lautatavaraa sekä päreitä osakkaiden käyttöön. Koneenkäyttäjinä ja sahurei-
na toimivat ainakin Mäntylän Heikki ja Reeti Makkonen sekä Heimo Viio. 

Kun höyrykoneen käyttöön opittiin, perustettiin kylälle vuonna 1926 
toinen osuuskunta, nimeltään Tavastkengän Ylipään puimaosuuskunta. 
Tähän osuuskuntaan kuului monia taloja. ”Tuosta Kurkelanmäeltä lähti 
ja Heiskalat ja Ojapellot ja eikö se Itämäkkeen asti ollu”, Pauli Kamunen 
muistelee. Siitä käytettiin myös nimitystä ”Resutakkisten-puimaporukka”. 
Loppuaikoinan tämän osuuskunnan puimakonetta pyöritettiin Olympia-
merkkisellä maamoottorilla, joka on vieläkin tallessa Ojapellolla.1327

Tavastkengän kolmas puimaosuuskunta perustettiin Perukalle sotien 
jälkeen. Sen jäseniä olivat Sattulan Janne Knuutinen, Mäkelän Heikki Kur-
kela, Löytölän Erkki Keränen ja Matti Sainila, Kuoppalan Alfred Leiviskä 
ja Pussilan Reino Kurkela. Elokuussa 1946 Perukan puimaosuuskunnan 
jäsenet ottivat Koistilan isännältä Heikki Laukalta 40 000 markan lainan 
puimakoneen ostamista varten.1328

Riihipuinti alkoi väistyä vähitellen sotien välisenä aikana sitä mukaa, 
kun puimakoneet valtasivat alaa. Koneet kiersivät aina talosta taloon, sa-
moin kuin puimamiehet. Puimaväkeä tuli koneen mukana aina paljon ja 
puinti saattoi kestää monta päivää, joten talossa teurastettiin puintiaikaan 
lammas tai vasikka, jotta lihakeittoa riittäisi kaikille. Talojen välille syntyi 
jopa pientä kilpailua puintiväen kestityksestä. Ensin heille tarjottiin tulokah-
vit ja myöhemmin lihasoppaa ja jälkiruuaksi imellyspuuroa tai sekahedel-
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mä- tai marjasoppaa. Ulkopuolinen ja tapoja tuntematon vieras saattoi jopa 
kauhistella emäntien pöydälle kattaman ruuan määrää. Sen sijaan puima-
miehet tiesivät työnsä arvon ja ottivat kestityksen vastaan asiaan kuuluvana. 
Huono tarjoilu muistettiin pitkän aikaa. Yhdellä vanhalla puimamiehellä oli 
oma tapansa arvioida talon kestityksen laatua. Jos hän kahvilta tultuaan sa-
noi: ”Kävin kahavilla, menehän sinähi”, oli kahvi ollut hyvää. Jos hän taas 
sanoi ”kupin ryyppäsin, mitä tehnet”, ei kahvi ollut hänen mieleistään.1329

Tavastkengän ensimmäinen traktori oli vuonna 1937 Leiviskään ostet-
tu piikkipyöräinen Fordson. Samana vuonna taloon hankittiin oma puima-
kone. Paria vuotta myöhemmin Fordson-traktori ostettiin myös Nokelaan. 
Tämän jälkeen Leiviskänperällä ja Punaperällä ei juuri käytetty osuuskunti-
en lokomoja, vaan puimakonetta pyöritettiin traktoreilla. Katajamäenperän 
ensimmäinen traktori oli Anttomin piikkipyörä Fordson vuosimallia 1937. 
Ennen sotia traktorit eivät ehtineet suuremmassa mitassa yleistyä, vaan ne 
jäivät vielä rikkaiden talojen erikoisuuksiksi.1330

Metsistä työtä ja toimeentuloa

Savotat

Metsätalouden alkuvaiheita ja sen vaikutuksia maaseudun elämään käsitel-
tiin aiemmin luvussa Tervakaupasta tukkikauppaan, jossa kerrotut yleiset 
piirteet pätevät hyvin vielä sotien välisenä aikanakin. Seuraavissa kahdessa 
luvussa keskitytään ennen kaikkea paikallisista savotoista ja uitoista kerto-
vaan muistitietoon.

Suuria metsätyömaita eli savottoja oli Siikajokilaaksossa erityisesti 
Siikajoen latvoilla, jossa valtionmetsät pääosin sijaitsivat. Savotoiden takia 
Tavastkengällä oli paljon liikennettä, kun savotoihin saapui väkeä naapuri-
pitäjistä ja kauempaakin. Tavastkenkäset muodostivat toki enemmistön työ-
miehissä, mutta Siikajoen latvoilla mukana oli paljon myös saaresmäkisiä. 
Parhaimpina talvina Tavastkengän savotoissa oli mukana yli 60 hevosta. 
Vaikka metsätöitä riitti paljon lähiympäristössä, kulkivat monet tavastken-
käset tienaamassa kotikylää kauempana. Esimerkiksi vuonna 1927 meni 
monia Tavastkengän ja naapurikylien miehiä rikkureina Suomussalmen 
Kiantajärvelle uittoihin. Heidän työnjohtajanaan oli Peltolan Antti Heikki-
nen. Paikallinen väki ei ollut suvainnut rikkureita, vaan he olivat kostok-
si hukuttaneet Antit Kiantajärveen, kun tavastkenkäset olivat ylittämässä 
järveä laivalla. Järvellä on kauan aikaa ollut merkkipaalukin tapahtuman 
muistolle.1331 Useita Tavastkengän miehiä kävi savotoissa myös kaukana 
Pohjois-Suomessa sekä etelässä Savossa, kuten Sylvester Kesti  (s. 1893) 
seuraavassa muistelee:

Emminä oo moottorisaha aekana sitte ollukkaa ku joskus kave-
rina vaen. -- Tuolla olin tuolla Siikajoen latvolla. Siellä olttiin 
kämpällä ja sittä olin sillon seihtemäntoesta talavella tuolla Kiu-
ruveen puolella tekemässä. Tukkia tejin ja nuita ropsia kansa. Nii 
minä loppiaissa lähin täältä ja maaliskuun lopulla tulin. Sillon oli 
-- minulla niin hyvä ansio, että sittepä sitä ei oo ollukaa. Se oli 
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jaoho halapaa sillon. Minä vielä olin tuossa kotipaekalla (Oja-
pellolla) sillon ja minä menin, loppiaesen pyhät oli ku lähin hiih-
tammaan ja maaliskuulla tulin kottiin. Minä sitte isälle sanon, 
että lähettään Iisalamen markkinoelle. Se sano, että jaohojaha 
niitä pittäis katella. Me lähettiin markkinoelle. Kakskymmentä-
kaheksan markkaa makso. Ne oli siihe aekaan seihtemänkym-
menenkahen kilon säkkiissä, se makso kakskymmentäkaheksan 
markkaa. Minä päevässä sen ansatin sillon tukkimetässä. Että se 
oli minusta niin hyvvää ansiota että.1332

Tavastkengän ympäristön metsissä järjestivät savotoita monet eri toi-
mijat, joista suurin oli Metsähallitus. Seuraavana tulivat Ruukki-, Oulu- ja 
Raahe-yhtiöt. Näiden lisäksi hakkuita järjesti satunnaisesti muun muassa 
Rautatiehallitus. Useimmilla suurilla toimijoilla oli kylällä omat paikal-
lisesimiehensä. Esimerkiksi Metsähallituksen esimies oli Valde Paananen, 
joka myöhemmin asui omassa talossaan Perukalla. Ennen toista maailman-
sotaa hän asui huonemiehenä Leiviskässä. Yksityisten mailla metsäyhtiöi-
den miehet kävivät aina etukäteen arvioimassa metsän arvon ja tekivät siitä 
tarjouksen. Yleensä metsä myytin aivan alihintaan, kuten Janne Knuutinen 
(s. 1894) muisteli: 

Niitä ei leimattu, eikä niitä sen enempi luettu jäläkeenkään päin 
talolle, muuta kun koko mehtä hakattiin sitte siihen kokkoon, mis-
tä kerran semmonen tukki tuli, nii se otettiin ja vietiin. Nii kyllähä 
ne meni halavasta!1333 

Myönteisemmät muistot ovat monella kyläläisellä jääneet Ruukki-yhtiöstä. 
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Se oli siikajokilaaksolaisten “oma yhtiö”, jonka osakkaita monet kyläläiset 
olivat. Tämä metsänomistajien omistama yhtiö oli perustettu vuonna 1923 
nimellä Siikajokilaakson Metsä Oy. Sen toimipaikka oli Paavolan Ruukin 
kylässä, jossa sijaitsivat saha ja muut tuotantolaitokset.1334 Ruukki-yhtiötä 
pidettiin reilumpana, kun taas Oulu-yhtiö oli nuuka sekä myyjille että ke-
rääjille. Näin Ruukki-yhtiön toimintaa muistelee Janne Knuutinen: 

Seku oli sitä pula aekaa oekein. Siinä oli joku semmonen isomppii 
herra siinä mukana, nii se kysäsäsee siinä, kun tultiin niille minu 
ajamille puille, että oisko teillä lihhaa ja voeta antaa. Minä että 
katotaan, miten tämä mitta mennee, jos se hyvin mennee, nii on-
han sitä. Ja oishan meillä ollu. Liekkö se niille mittamiehille sitte 
vähän toemittanu, että mitataan oekein. Niin ne sano sitte siinä, 
että tämä oes tämä mitta palijon nuukempaa, jos tämä oes mehtä-
hallituksen ja heijän välistä.1335

Metsätyövälineet olivat vielä 1900-luvun alussa hyvin ”alakuperäsiä”. 
Kirveet olivat maasepän tekemiä, ja ne poikkesivat muodoltaan jonkin ver-
ran tehdastekoisista. Niissä ei ollut päällä nakkaa eli hamaraa. Kurkun alla 
ei ollut koloa, vaan kirves oli ”kun seitteme lumero”. Kirvestä käytettiin 
aina 1900-luvun vaihteeseen saakka isojenkin puiden kaadossa. Kirveen 
jälkeen tuli käyttöön justeeri eli pitkäteräinen kahden miehen saha. Hie-
man myöhemmin tuli käyttöön jänne- eli pokasaha. Ne tehtiin alkuun siten, 
että puusta taivutettiin luokka, jonka päiden väliin terä jännitettiin. Isommat 
puut kaadettiin justeerilla ja pienemmät pokasahalla. Tukkeja ajettiin pank-
koreellä, jossa oli kaksi osaa: etureki ja takareki. Kuorma koottiin reenjalas-
ten päällä olevalle pankolle. Pinotavaraa koottiin pankon päälle laitetulle re-
kalle. Ennen pankkoreen yleistymistä metsätöissä käytettiin kolmekaplaista 
pajurekeä. Puukuormat olivat tähän aikaan melko pieniä: kuusi tukkia oli jo 
todella täysi kuorma ja monesti ajettiin vain kolmea tukkia kerrallaan. Jää-
dytettyjen teiden myötä kuormat kasvoivat jopa pariinkymmeneen tukkiin. 
Metsätyöt olivat raskaita eikä pakkasrajoja tunnettu, vaan töitä tehtiin säällä 
kuin säällä. Työn laatuvaatimukset olivat kovat, mutta palkka sen sijaan oli 
huono. Koko talven kestäneistä savotoista ei jäänyt kenellekään paljoa kä-
teen. ”Talaven ku oli siellä, nii sitte ei ollu kevväällä kun solomuset köyvet 
ja laeha hevonen. Kyllä ne oli tarkkaa syöty, mitä sieltä sae, vaekka oes kuin 
yrittäny”, muisteli Iikka Leiviskä (s. 1901).1336

Savotat alkoivat joululta ja hakkuuaika loppui 15. maaliskuuta, jolloin 
työt keskeytettiin, oli tilanne mikä tahansa. Leimikoita oli tavallisina vuosi-
na 30 000 ‒ 40 000 kappaletta, useammassa eri paikassa, joten niitä jäi usein 
kaatamatta. Yleensä savotat olivat niin kaukana sydänmailla, että miehet 
asuivat viikot kämpissä ja tulivat kotiin perjantaina tai lauantaina. Muu-
tamat saattoivat olla metsässä pari kolme viikkoa yhteen menoon, ennen 
kuin lähtivät kotiin saunomaan ja hakemaan ruokaa. Takaisin metsätyömail-
le tultiin sunnuntai-iltana eväiden ja heinäkuorman kanssa. Tukkikämpissä 
asuttiin talvella noin kahden ja puolen kuukauden ajan ja lisäksi keväällä 
tukinuittoaikaan noin 2‒3 viikkoa. Hevosia pidettiin kämpän viereen ra-
kennetuissa hakokommakoissa.  Ne olivat Antti Visurin (s. 1896) mukaan 
huonoja ja kylmiä: ”Yölläi piti ottaa hevosia, liikkeelle lähtijä ajamaan sele-
kähevoseksi, ku oli pakkanen. Hevosia rupesi palelemmaan.”1337

Tukkikämppiä oli rakennettu erityisesti Siikajoen latvaosien erämai-
hin. Ylimmäisin kämppä oli Kaukola, joka sijaitsi Siikajoen ylimmäisen lat-
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vapuron, Kaukolanpuron rannalle. Hieman sitä alempana, Kaukolanpuron 
ja Siikajoen risteyskohdassa, oli Tippulan kämppä. Se oli huonosti katettu, 
sillä kattona oli vain puiden päälle ladottuna rahkasammalia. ”Kun siellä 
olivat ensmäestä talavija asuneet, oli vesi tippunu sissään”, oli Helge Lauk-
ka (s. 1926) kuullut kerrottavan. Karhulammin ja Sivakkakosken välillä oli 
Uutelan kämppä. Se oli uusista puista rakennettu, mihin sen nimikin viit-
taa. Siikajoen pohjoisen latvahaaran, Pahkapuron rantatörmillä oli lukuisia 
kämppiä. Ylimpänä oli Iikkalan kämppä, joka sijaitsi Pahkapuron sivuhaa-
ran, Teeripuron varrella. Teeripuron ja Pahkapuron risteyksessä oli Välilän 
kämppä, jonka kautta kulki Pyöräpolku Itämäestä Mulkuan Erreysperälle. 
Sen alapuolella olivat vastakkain Herrala ja Nokela, joka oli sisään lämpiä-
vä. Sen pihalla oli myös savusauna.1338

Heti Pahkapuron suun alapuolella Siikajoessa on Roinilanlampi, jonka 
rannalla olivat joen vastakkaisilla puolilla Roinilan ja Halmulan kämpät. 
Muistitiedon mukaan Halmulan kämppä on joskus palanut. Tulipaloa oli 
ryhdytty sammuttamaan kovalla tohinalla ja apuvoimia oli tullut naapu-
rikämpästäkin, mistä joku runoniekka on keksinyt runon: ”Huuto kuuluu 
Halamulasta, säärte roeske Roenilasta.” Seuraavana Siikajokijokivarressa 
on Kalliokosken kämppä samannimisen kosken rannalla. Sen alapuolella, 
noin kilometrin verran jokirannasta pohjoiseen sijaitsevalla Viisseinäsen-
kankaalla oli kaksihuoneinen eli viisiseinäinen tukkikämppä jo 1800-luvun 
puolella. Uuttulan kämppä sijaitsi Viisseinäsenkankaalta pohjoiskoilliseen, 
noin kahden kilometrin päässä joesta soiden ympäröimällä Uuttuankankaal-
la. Alimmaisin Siikajokivarren kämppä oli Niemelä, joka sijaitsi jonkin ver-
ran Koistilan yläpuolella, samalla puolen jokea. Se on myöhemmin siirretty 
Nurkkalaan navetaksi.1339

Suurin osa tukkikämpistä sijaitsi Siikajoen rannoilla, mutta pari oli 
rakennettu Eteläjoenkin ympäristöön. Eteläjoen latvaosissa Myllypuron 
varrella oli Tammelan kämppä Tammelankankaalla. Sen kohdalla oli joes-
sa tammi, jolla vedenpintaa nostettiin uittojen aikaan. Alempana jokivar-
ressa oli Lohela-niminen kämppä Lohikosken kohdalla olevalla kankaalla. 
Alimmaisin Eteläjoen kämppä oli Köhisevänkosken rannalla, vastapäätä 
Köhisevän taloa. Kaikki kämpät eivät sijainneet jokivarressa. Kaukana Sal-
mijärven takana oli Kolmikannan kämppä. Aivan Pyhännän ja Vieremän 
rajalla on Kämppäkangas, jolla on niin ikään ollut valtion metsätyömiesten 
kämppä. Törmäsjokivarressa kämppiä ei ollut, joten savotoiden aikaan lähi-
ympäristön talot täyttyivät savottalaisista. Törmälä oli talvisin aivan täynnä 
metsätyömiehistä. Kerrankin kolme hevoskuntaa tuli Kiuruvedeltä asti ja 
asettui Törmälään savotoiden ajaksi. Ainoa tämän suunnan kämppä sijaitsi 
Kolkanjärven rannalla. Se oli vanhaa perua: viimeksi se oli käytössä vuonna 
1918, jolloin siellä pidettiin isot halkosavotat.1340

Asuinolot kämpissä eivät olleet kovin häävit. Vanhat sydänmaan käm-
pät olivat matalia, ja niissä oli kiuas keskellä hakopuista koottua lattiaa. 
Vaatteensa sai kuivaksi, jos hyvin sattui, koska miehiä oli pienessä tilassa 
paljon. Seuraavassa kahdessa jutussa kämppäelämää muistelee ensin Väinö 
Kangas (s. 1901) ja sitten Antti Visuri (s. 1896):

Vae sillon mitä minähi olin niissä syvämmaan kämpissä, niissä ei 
ollu ku se kiuvas vaen, savukämpäksihä niitä nimitettii. Vae sitte 
oli täällä Siikajokivarressa jo sitte semmosia, kammiinaksi joeta 
sanottiin, että se oli uloslämpiävä, ulos savut meni. Ei ne hääviä 
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asunnoita ollu.

Talavella kämpissä maattiih hakkoen päällä ja pieni ölijytuiju 
palo ite kullai siellä kämpän sisässä. Kun oikein kovasti lämmi-
tettiin, nii ulukona juoksi vesi kourusta. Ovet niissä oli ussein niin 
matalat että piti konttaamalla mennä sissään. 

Tavastkengän kämpistä ainoastaan Herralan kämppä oli hieman paremmin 
tehty, sillä se oli uloslämpiävä. Se olikin tarkoitettu lähinnä metsätyönjoh-
tajille. Toisella puolella jokea oli työmiehille oma kämppä, Nokela. Se oli 
isokokoinen, mutta sisäänlämpiävä. “Voe se oli suuri, olipaha nii laaja’ ’olo-
nen kun tuossa tuo vanaha pappila. Siinä hevoskömmänöitä oli sitte ympäri 
kämppää hakomajossa”, Antti Visuri kuvaili. Parannusta metsätyömiesten 
asuntoihin saatiin vasta sotien jälkeen, jolloin ne muuttuivat monen vanhan 
polven savottamiehen mielestä aivan ” herrasasunnoiksi”.1341 

Ensimmäinen kämpälle tullut mies teki kiukaaseen tulet, jotta kämppä 
saatiin lämpiämään. Miehet tekivät itse ruokansa kämpän edustalla nuo-
tiolla, jonka päällä saattoi olla pata tikun nokassa. Valmista ruokaa ei ol-
lut tarjolla, kuten myöhempinä aikoina. Enimmäkseen syötiin leipää, voita 
ja lihaa. Kotoaan miehet toivat leipää ja talkkunaa, jota syötiin roppavoin 
kanssa. Lähitaloista voitiin ostaa jonkin verran ruokaa, sillä esimerkiksi 
Koistilan isäntä Heikki Laukka myi pöllintekijöille ja uittomiehille palvat-
tua hirvenlihaa. Yhtiöt myivät kämpillä kuivamuonaa ja suolalihaa, amerii-
kanläskiä. Se oli pelkkää suolalla kypsytettyä läskiä, jossa ei ollut lainkaan 
luuta tai lihaa. Läskiä saattoi syödä paistamatta sellaisenaan, joten miehillä 
oli päivisin työmaalla läskinpaloja taskuissaan. Iltaisin sitä voitiin paistaa 
pannulla ja syödä pottujen kanssa. ”Käristettiihän sitä. Siitä kun tuli rasvaa 
palijo. Se meni rasvaksi kaikki, minkä halusi käristää. Ruupättiin se ras-
va sitte. Eikä tullu syäntauteja eikä mittää taoteja”, muisteli Jaakko Kesti 
(s. 1897). Kovin monipuolista ruoka ei ollut, mutta ei savotoilla päässyt 
rasvapitoisesta ruuasta huolimatta lihomaan, koska samalla tehtiin kovaa 
työtä.1342

Ansiotöiden lisäksi metsistä haettiin puita omaan käyttöön, rakennus-
puiksi ja lämmitykseen. Kuivien polttopuiden riittäminen talven varalle oli 
elintärkeää. Talojen halkovarastoja täytettiin keväällä savotoiden loput-
tua ja ennen uittojen alkamista. Silloin miesten aika kului ”rantteella” eli 
polttopuiden teossa. Yleensä halkoja ei tehty yhtä kyytiä vaan pikku hiljaa 
muiden töiden jälkeen, vapaa-aikana. Jos sopivaa väliä ei muuten tullut, 
niin miehet tulivat lauantaina metsätöistä hieman aiemmin kotiin halkoja 
tekemään. Tällä tavalla halonteko saattoi jatkua monta viikkoa, kun työt 
tehtiin vielä käsivoimin kirveellä eikä koneella kuten nykyään. Jos talossa 
oli vanha isäntä, oli halonteko usein hänen vastuullaan. Tällaisissa paikois-
sa halkovarastot olivatkin yleensä täynnä. Joissakin taloissa halkoja ei teh-
ty kunnolla milloinkaan kiireiden tai suoranaisen laiskuuden takia. Niissä 
saattoi olla karjakeittiön oven pielessä vain tuore koivupölkky, josta tarvit-
taessa hakattiin palasia muurin alla poltettavaksi.1343

Talollisille halkojen saatavuus ei ollut kovin suuri ongelma, mutta 
mökkiläiset polttivat uuneissaan lähinnä risuja, koska heillä ei ollut lain-
kaan omaa metsää. Jotkut heistä olivat kaukaa viisaita ja keräsivät uittojen 
jälkeen joesta uppotukkeja ja tekivät niistä halkoja. Vielä muutama vuo-
sikymmen sitten oli monessa talossa tapana polttaa uunissa kesäisin vain 
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risuja, jotta halkoja ei kuluisi. Tapana oli myös tuoda kylässä käydessä ”tu-
liaisena” matkan varrelta kerättyjä risuja, joilla saatiin kahvit keitettyä.1344

Uitot

Puita ei kuljetettu 1900-luvun alkupuoliskolla juuri lainkaan teitä pitkin, 
vaan ne uitettiin kevään tullen sydänmailta pieniä puroja pitkin Siikajo-
keen ja sitä myöten Ruukkiin tai kauemmas meren rannikolla saakka. Näin 
tehtiin aivan metsätöiden alkuvaiheista saakka, jolloin pienimmätkin purot 
pyrittiin valjastamaan uittoihin. Pruukin Saha Yhtiö aloitti mittavat uitot 
Siikajoessa ja sen sivu-uomissa aina Tavastkenkää myöten jo 1840-luvulla. 
Miehiä alkoi kerääntyä niiden perässä Tavastkengälle jo varhain keväällä. 
Uittomatka oli pitkä, yli 120 kilometriä, sillä jo 1860-luvulla tukkeja ui-
tettiin aivan ylhäältä Pahkapurolta saakka. Uittojen helpottamiseksi jokia 
ja puroja on 1800-luvun lopulta lähtien oikaistu ja koskia perattu. Eräät 
vanhimmista oikaisuista on tehty Eteläjoessa, johon ovat sen seurauksena 
syntyneet Kanavasaaret. Näistä suuremman saaren kanava on kaivettu käsin 
“hirvijän suuren harijun poikki”, kuten Ville Hukkanen (s. 1910) kuvaili. 
Tämä on tapahtunut ehkä jo 1800-luvun puolella, sillä perkausjäljet olivat 
vanhoja jo vuonna 1926, jolloin jokea perkattiin tällä kohtaa uudelleen. 
Joen pohjasta on tällöin löytynyt hyvin alkeellisen näköisiä porausreikiä.1345

Uittojen helpottamiseksi jokiin rakennettiin tammia, joilla vedenpintaa 
pyrittiiin nostamaan. Esimerkiksi Törmäsjoessa on ollut ainakin kaksi tam-
mea: toinen Loukkulan yläpuolella Koistilan Törmäsellä ja toinen alempa-
na  Suutarin kohdalla. Eteläjoessa tammi oli Myllypurossa Tammelankan-
kaan kohdalla. Tammen tekemisessä oli iso työ, johon kului paljon maata ja 
puutavaraa.1346 Useat Törmäsjoen tammet tehtiin hätäaputöinä pula-aikaan, 
jolloin niitä tekemässä oli monia Törmälänperän miehiä. Viimeisen kerran 
tammia tehtiin ja korjattiin sotien jälkeen vuonna 1948 tai -49. Silloin kor-
jattiin Törmälän yläpuolella ollut tammi ja rakennettiin uusi tammi Suuta-
rin kohdalle.  Suutarin tammea olivat rakentamassa ainakin Pienelän Kalle 
Karjalainen, Kankaan Toivo Turunen, Törmälän Valde Jussila ja Männikön 
Olli Leiviskä.1347 Tammien lisäksi jokiin rakennettiin puomeja, joilla uivia 
tukkeja ohjailtiin ja pysäytettiin. Puomipaikkojen välit muodostivat vas-
tuun, jossa oli omat vastuumiehensä. Leiviskän talon kohdalla Siikajoessa 
oli Leiviskänvastuu. Varhaisina aikoina vastuita oli tiheässä ja uittovälit oli-
vat lyhyitä, koska uittokalusto oli heikkoa.1348

Uittotyömailla tavallista työmiestä sanottiin tukkijätkäksi tai uittojät-
käksi. Kauempaa tulleita kutsuttiin lentojätkiksi. Silloilla ja muissa mahdol-
lisissa sumakohdissa oli vahdissa vonkamiehiä. Uittoja seuranneet työnjoh-
tajat olivat kymppejä. Yhtiöiden piiriesimiehiä sanottiin ukkoherroiksi, joita 
Tavastkengän savotoilla olivat ainakin Veeti Heikkinen, Valde Paananen, 
Iikka Piippo ja Kusti Puurunen. Ukkoherrat olivat isoja herroja, joita taval-
listen työmiesten piti aina teititellä. Syytä olikin, sillä heillä oli aina uitto-
miesten palkat mukanaan matkalaukussa. Herrat tunsivat oman arvonsa ja 
käyttäyivät sen mukaisesti, kuten seuraava tapaus osoittaa. Kerran Piippo 
Iikka oli nuokkunut humalassa Tervolan ulko-oven pielessä. Illan pimetessä 
emäntä käski Taisto-poikaa hakemaan Iikat sisälle. Taisto meni Iikan luo, 
nykäisi tätä hiasta ja sanoi: ”Tuu Iikka pirttiin, ettet palellu.” ”Haista pas-
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ka!”, oli Iikka vain tuhahtanut. Äiti 
neuvoi Taistolle, että pitää sanoa 
”tulkaa”. Ja olihan Iikka sitten tul-
lut, kun oikein pyydettiin.1349

Uitto oli vaarallista työtä ja 
erityisesti koskipaikat olivat pa-
hoja. Uittoaikojen perua lienee 
Eteläjoen Avuttomankosken nimi. 
”Avuttomankoski oli aenaki uit-
toaekaan nimesä väärti, siinä oli 
ensinnä korkija puttous ja sitten 
se vei kallijoseinää vasten”, Ant-
ti Visuri kuvaili. Vaarallisuudesta 
huolimatta uitoissa oli mukana 
jopa vain vähän toisella kymme-
nellä olleita poikasia. Esimerkiksi 
Pinoniemen poika Kalle Leiviskä 
osallistui uittoihin Kuurajokivar-
ressa jo 10-vuotiaana vuonna 1932. 
Uitoilla tehtiin töitä vuorokaudesta 
toiseen, kuten Väinö Kangaskin 
muisteli: ”Sitä vuorokaosi kaopalla 
eikä siitä ollu muuta ku se heppä-
nen palakka vaen. Ei siitä ollu niitä 
ylitunttiista eikä mittää.” Vasta ai-
van viimeisten Siikajoen uittojen 
aikaan uittomiehille määrättiin 8 
tunnin työpäivät.1350

Savotta- ja uittomiehet piti-
vät kortteeria monissa jokivarren 
taloissa. Siikajoen latvoilla tällai-
sia taloja olivat Koistila ja Sainila. 
Koistila oli ehkä suurin kokoontu-
mispaikka, koska sinne tuli miehiä monesta eri pitäjästä odottamaan Sii-
kajoen uittojen alkua. Myös naapuritalo Sainila oli usein täpösen täynnä 
savottamiehiä. ”Kasvettiin savottamiesten jaloissa”, totesi Sainilassa lap-
suutensa elänyt Taimi Kesti (s. 1931). Elämä sujui ahtaudesta huolimatta 
ilman ongelmia. Jätkistä erityisesti Visurin Eetu tuli hyvin toimeen lasten 
kanssa ja lapset nukahtivat usein hänen syliinsä. Nukahtaneen lapsen Eetu 
kävi viemässä sänkyyn ja otti sitten toisen syliin nukutettavaksi. Keskiky-
lällä Anttomin ja Katajamäen talot olivat keskuspaikkana uittojen aikaan, 
sillä niiden alla kohtasivat Törmäsjoen ja Siikajoen uitot. Katajamäellä jaet-
tiin usein myös palkat ja lopputilit Törmäsjoen uittomiehille. Sotien jälkei-
sen ajan uitoista kerrotaan lisää myöhemmissä luvuissa.1351

Peltolan Veeti ja Anni 

Heikkinen lapsineen. 

Veeti oli pitkäaikainen 

työnjohtaja monilla 

Tavastkengän savo-

toilla. Maria Leena 

ja Matti Kemppaisen 

kokoelmat.
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Arkipäivän askareita

Työtä aamusta iltaan

Perinteisessä maaseutukulttuurissa työtä ja vapaa-aikaa ei eroteltu samalla 
tavoin kuin nykyisin eikä olisi voitukaan, sillä jonkinlaista askaretta riitti 
tehtäväksi jatkuvasti. Työpäivä alkoi aamulla neljän viiden aikoihin. Tarkka 
aika vaihteli vuodenajasta ja osin myös talosta riippuen, sillä toisissa talois-
sa työt aloitettiin aiemmin, toisissa myöhemmin. Kelloja ei ollut monessa-
kaan talossa, vaan ihmiset heräsivät auringon tai kukonlaulun mukaan tai 
aivan vaistonvaraisesti. Yleensäkään ajan kulkua ei seurattu yhtä tarkasti 
kuin nykyisin. Kallion talossa oli tapana katsoa herätysaika Heiskalasta, 
jonka rakennukset näkyivät hyvin pirtin ikkunasta. Kun aamulla Heiskalas-
sa syttyivät valot, niin silloin herättiin Kalliollakin. Kerran sitten sattui, että 
Heiskalassa syttyivät valot keskellä yötä lehmän poikimisen takia ja niinpä 
myös Kalliolla ”aamuaskareet” alkoivat melkoisen varhain.1352

Talviaikaan talon työpäivä alkoi siitä, kun emäntä tai isommissa ta-
loissa palvelija heräsi neljän aikoihin, sytytti tulen hellaan ja laittoi kahvin 
tulemaan. Aamukahvin jälkeen emäntä tai palvelija meni navettaan ja laittoi 
tulen muuripataan. Samaan aikaan isäntä teki hevosille apetta ja loi lannan 
navetasta. Ennen kuin miehet saivat aamutyönsä tehtyä, piti naisten jo saada 
ruoka valmiiksi, jotta miehet ehtisivät lähteä ennen valoisan tuloa metsä-
töihin.1353 Aamiainen eli eine syötiin noin seitsemän kahdeksan aikoihin, 
hieman talosta riippuen. Ruokana oli keittoruokaa tai potut ja lihakäristys. 

Välilän Joel Kaipainen 

perheineen vastoja 

sitomassa vuonna 

1930. Maria Leena 

ja Matti Kemppaisen 

kokoelmat.
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Pottujen tilalla saattoi olla talkkuna. Ruuan jälkeen miehet pitivät toisinaan 
pienet ruokalevot ennen ulkotöihin lähtemistä, mutta naisten työt jatkuivat 
keskeytyksettä. Piti tiskata, kantaa halkoja ja lämmittää uuneja. Loppuvii-
kosta leipomispäivät olivat erityisen työläitä. Lapsetkin olivat mukana talon 
hommissa ikänsä mukaan. He saattoivat kantaa halkoja ja huolehtia pie-
nemmistä sisaruksistaan. Tytöt opettelivat navettatöiden tekoa jo pienestä 
pitäen.1354 

Yhdentoista aikoihin juotiin päiväkahvit, mutta mitään isompaa niiden 
kanssa ei syöty. Seuraavaksi syötiin puolinen yhden ja kahden välillä. Se oli 
päivän raskain ateria, jonka pääruokana oli tavallisesti jokin keitto. Iltakah-
vit juotiin viiden maissa, ennen iltalypsyä.1355 Talvella pimeän aikaan tehtiin 
pirtissä paljon puhdetöitä. Naiset kutoivat, kehräsivät ja karttasivat villaa 
ja parsivat hajanaisia vaatteita. Miehet valmistivat puutöitä, kuten rekiä, 
suksia, luokkia, astioita, pärekoreja ynnä muita. Kaikki nikkarointi tapahtui 
huoneella eli pirtissä ja ”vain heinäseipäät tehtiin liiterissä.” Lapset laitettiin 
kiskomaan päreitä, joita käytettiin sekä valaistuksessa että käsitöissä. Töitä 
tehtiin iltakahdeksaan asti, jolloin syötiin iltanen. Sen koko riippui päivän 
töiden raskaudesta. Voitiin syödä esimerkiksi palvilihaa ja leipää. Nukku-
maan mentiin nykymittapuun mukaan varhain. Lapset nukahtivat viimeis-
tään kahdeksan aikaan ja vanhemmatkin menivät nukkumaan jo yhdek-
sältä. Nukkuma-ajasta ja nukkumarauhasta oltiin tarkkoja. ”Jos sängyssä 
tapeltiin, joutu halakoja kantamaan”, kertoo Paavo Rimpeläinen Tervolan 
tavoista.1356 Tällaisina päivät seurasivat toinen toistaan. Pienen poikkeuksen 
rytmiin tekivät saunaillat, joita olivat perinteisesti keskiviikko ja lauantai. 
Keskiviikkona saunominen ei ollut itsestään selvää, mutta lauantaina sau-
na lämmitettiin aina. Heinänteko- ja puintiaikaan saunaa lämmitettiin joka 
päivä. Pieniä lapsia voitiin pestä viikolla pirttiin tuodussa saavissa tai karja-
keittiön muuripadassa.1357 

Sunnuntai oli lepopäivä lähes kaikissa taloissa. ”Vaikka olisi paijan 
silitys jääny kesken lauantaina, niin se sai oottaa maanantaihin”, muistelee 
Saimi Kilpeläinen (s. 1935). Sanottiin myös, että ”pyhätyöllä ei oo siuna-
usta”. Varsinkaan Jumalanpalveluksen aikaan ei saanut tehdä yhtään mi-
tään. Ainoastaan ahneimmat työmiehet, kuten Saaren Erkki, tekivät töitä 
pyhänäkin. Yleensä pyhänä tehtiin vain pakolliset työt eli ruoka ja lehmien 
lypsy. Pyhätyötä voitiin poikkeuksellisesti tehdä vain heinänteko- tai puin-
tiaikaan, jos säät siihen pakottivat. Arkipäiville sattuneita vanhoja kirkko-
pyhiä kunnioitettiin samalla tavalla, mutta nuorempia pyhiä, kuten vappua 
tai itsenäisyyspäivää, ei pidetty oikeina pyhinä. Tavallista oli, että vappuna 
siivottiin pihoja ja itsenäisyyspäivänä ajettiin sontaa pelloille, koska talojen 
pojat saivat silloin lomaa armeijasta. 1358 Sunnuntain työkiellon rikkomi-
seen liittyy eräs tarina. Kerran Katajamäen renki Eekoli oli hakannut pyhä-
nä halkoja ja naapurin isäntä oli ajatellut hieman pelotella häntä. Isäntä oli 
pukeutunut turkkiin, hiipinyt Eekolin taakse ja karjaissut: ”Millon niitä mi-
tataan, kun joka pyhä hakataan?!” Eekoli oli pelästynyt suunniltaan, juossut 
Katajamäelle ja vaikertanut, että ”siellä oli piru!” Vielä 1950-luvun alussa 
pyhätyökielto oli tarkkaa mutta alkoi sitten vähitellen löystyä. Ensin alettiin 
tehdä välttämättömiä töitä, kuten heinätöitä, pyhänä iltapäivästä. Vielä ny-
kyisinkin, jos pyhänä työtä tehtäessä sattuu tapaturma tai työ ei muuten ota 
onnistuakseen, voidaan se pistää pyhätyön siunaamattomuuden syyksi.1359

Työnteon sijaan oli Tavastkengällä sunnuntaisin tapana lähteä päivä-
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kahvin aikoihin käymään kylässä naapureissa. Lyhyet matkat tehtiin jalan, 
jolloin isäntä käveli edellä ja emäntä useamman metrin isännän takana, ”ei 
silloin menty kylään käsikynkkää niin kuin nykyään.” Muistellaan, että kun 
Hautalan Sylvi ja Lyyti lähtivät kyläilemään Perukalle, kulki Sylvi keulassa 
ja Lyyti-emäntä tuli ”ainaki kolomesattaa metriä jälessä”. Kylässä isännät 
ja emännät juttelivat omilla tahoillaan. Miehet puhuivat omista asioistaan 
ja naiset omistaan. Sotien jälkeen miesten jutut koskivat yleensä sotako-
kemuksia, mutta aivan joka talossa niistä ei puhuttu. Sunnuntaikyläily oli 
erityisesti miesten tapa. Esimerkiksi Palokankaan Urho saattoi sunnuntaina 
tulla naapuriin kylään jo ennen einettä. Naisväki saattoi käydä päiväkahvilla 
naapurissa viikollakin, jos he vain kotitöiltään ehtivät.1360

Ruuan valmistus ja säilytys

Entisajan ihmisten elämä keskittyi suurelta osin ruuan hankkimiseen. Kesä-
aikana piti kerätä ja säilöä suuret määrät ruokaa tulevan pitkän talven varal-
le, mutta hyviä säilöntäkeinoja oli vähän. Kuivat elintarvikkeet, kuten jyvät 
ja jauhot, säilyivät hyvin aitoissa ja puojeissa, kun taas pottuja ja muita juu-
reksia säilytettiin kellarikuopissa. Kuopat saattoivat sijaita kaukana talosta, 
jos lähellä ei ollut sopivaa kangasmaata niiden kaivamiseen. Esimerkiksi 
nykyisen Heiskalan tiehaaran oikealla puolella oli Eksylän kellarikuoppa. 
Toinen Eksylän kuoppa oli Välilästä Ojapellonperälle menevän tien var-
rella. Näpsylän kuoppa oli ainakin sadan metrin päässä talosta keskellä 
metsää, ja Kamusen kuoppa taas Näpsylän tien varressa. Karttoihin nämä 
vanhat perunakuoppien paikat ovat jääneet usein Kuoppakangas-nimellä. 
Ruuan hakeminen kellarikuopasta oli todella isotöistä, joten emäntä harkitsi 
aina tarkkaan, kannattiko kuopalle lähteä. Työläys johtui siitä, että ruokien 
suojelemiseksi kuoppa oli tukittu ja peitelty niin hyvin, että sen avaamiseen 
meni aikaa. Tavallisten kellarikuoppien lisäksi taloilla saattoi olla jääkella-
reita, joissa pidettiin sahanpurun suojassa jäitä maidon jäähdytystä varten. 
Keväällä kylällä oli tapana pitää isot jäännostotalkoot, joissa otettiin jäitä 
osuusmeijerin kylmähuoneeseen.1361

Vilja on ollut suomalaisten perusruokaa, jonka varaan elämä suurelta 
osin perustui. Viljaa säilytettiin talojen aitoissa sekä leipäviljaksi että sie-
menviljaksi. Kilkalan isäntä Jussi Myllylä kehui aikoinaan, että Kilkalassa 
oli aina varastossa viljaa ”kolmen vuoden vara.” Junnolla viljan säännös-
telystä oli omanlaisensa sääntö: ”ku Loeva loppuu, nii Säkkii ei kosketa”. 
Eli kun Siikajoen rannalla sijainneelta Loivanpellolta saadut viljat oli syöty, 
täytyi vielä jättää Säkki-nimisen pellon viljojen verran siemenviljaa. Kun-
nollisista varastoista olikin hyötyä, sillä hallan aiheuttamat kadot olivat hy-
vin tavallisia. Useimmissa taloissa selvittiin hyvin yhdestä katovuodesta, 
mutta toisen katovuoden jälkeen alkoivat ongelmat. Joskus jouduttiin ke-
räämään paleltuneetkin viljat pellolla, mutta niistä tehdyt jauhot olivat ko-
vin huonoja. Leipä ei noussut kunnolla ja taikinaa piti hapattaa jopa kolme 
päivää. Lisäksi leipään tuli musta rengas. Tällaista leipää sanottiin likisat-
tuseksi. Mutta tämäkin leipä oli arvokasta ruokaa, jota ”ei saanu nurimpäin 
panna”.1362

Vilja syötiin enimmäkseen leipänä. Leipomispäivä oli perinteisesti 
lauantai, jolloin leivottiin erityisesti rieskat ja pullat. Ruisleipää voitiin teh-
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dä viikollakin, koska sitä kului paljon. Usein ruisleivän paistopäivä oli per-
jantaina.1363 Ruisleivän taikina tehtiin hapattamalla juurisaaviin, jotka olivat 
tasapohjaisia tai kolmijalkaisia saaveja. Niitä säilytettiin jauhopuojissa- tai 
–aitassa. Saavien jalat oli vuorattu jäniksennahalla, jotta russakat eivät pää-
sisi kiipeämään niihin.1364 Ruisleivän tekeminen aloitettiin siten, että saaviin 
laitettiin haaleaa vettä, johon lisättiin vähän kerrallaan jauhoja ja hieman 
suolaa. Kun juuri alkoi hapantua, lisättiin siihen jauhoja. Taikinaa hämmen-
nettiin hierimellä. Nyrkkisääntönä oli, että jos juuri laitettiin happanemaan 
aamulla, niin seuraavana päivänä päästiin leipomaan. Leivät leivottiin pöy-
dällä, josta ne nostettiin penkille nousemaan pelekalla eli lyhytvartsisella 
leipälapiolla. Uuniin leivät nostettin piekalla eli pitkävartisella leipälapiol-
la. Tätä ennen hiilet on vedetty pois uunista ja putsattu uunin pohja eli ari-
na uuniluudalla. Tavastkengällä vallitseva leipämalli oli ruislimppu, mutta 
kesäksi taloihin tehtiin isot määrä ohutta kesäleipää, joiden keskelle tehtiin 
reikä. Paistamisen jälkeen ne nostettiin katon rajaan vartaille kuivumaan. 
Rieska tehtiin hapattamatta kylmään veteen, johon lisättiin ohrajauhoja ja 
suolaa. Siitä tehtiin melko kovaa taikinaa, jota vaivattiin käsin.1365 Leivän 
ohella viljasta voitiin tehdä erilaisia puuroruokia sekä talkkunaa. Talkkunaa 
tehtiin yleensä syksyisin. Ensin ohranjyvät keitettiin, sitten ruskistettiin uu-
nissa ja lopuksi vietiin myllyyn jauhettavaksi. Niistä ei tehty aivan jauhoa, 
vaan ne jätettiin hieman karkeammaksi. Talkkunapuuro syötiin usein aa-
mulla käristyksen kanssa.1366

Perunat ovat olleet 1800-luvun lopulta lähtien kyläläisten perusruokaa. 
Niitä valmistettiin ruuaksi monella tavalla, keittämällä, paistamalla ja hau-
duttamalla. Lapset tekivät niistä eräänlaisia sipsejä vuolemalla isosta peru-
nasta lastuja suoraan hällän levylle paistumaan. Ennen perunan yleistymistä 
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nauris oli pitkälti vastaavanlaisessa yleisruuan asemassa.1367

Toinen tärkeä ravintoaine jokaisessa talossa oli lehmänmaito, vaik-
ka siitä suurin osa menikin myyntiin voin muodossa. Leivän ja puurojen 
päälle laitettiin roppavoita. Se oli valkeaa voita, hieman pehmeämpää kuin 
oikea kellertävä lujavoi, joka meni myyntiin. Kirnutessa maidosta irtosi 
melkein puolet huitua, joka oli hyvää särvintä. Sekin muuttui roppavoiksi, 
kun tarpeeksi kirnuttiin. Lujavoi kirnuttiin kylmemmästä kermasta, roppa 
lämpimämmästä.1368 Juhannuksena maidosta keitettiin juhannusjuustoa eli 
punaista heraa. Juuston juoksuttamiseen käytettiin juottovasikan juoksu-
mahaa, joka oli kiedottu puutikun päähän. Siitä käytettiin nimitystä mako-
set. Sitä pyöritettiin maidossa, minkä jälkeen se juoksettui. 1369

Kolmas tärkeä ravinnonlähde oli liha, jota saatiin enimmäkseen 
omista teurastetuista lehmistä, lampaista ja sioista. Teurastusaika eli lah-
ti oli marraskuun lopulla, koska silloin ilma oli jo jäähtynyt ja liha säilyi 
paremmin.1370 Yleensä eläimet teurasti joku asiaan vihkiytynyt isäntä, sillä 
kaikista ei tähän työhön ollut. Tunnettu ja laajasti kylä kiertänyt teurastaja 
on ollut Ylä-Kurkelan isäntä Teodor Kiiskinen. Talonväki auttoi teurastajaa 
parhaansa mukaan. Lahtipäivät olivat yltäkylläisiä päiviä tavallisen niuk-
kuuden keskellä, kuten myös Aino Törmälä (s. 1920) muistelee: 

Lahtipäivänä talon emäntä keitti suuren padallisen lahtipottua. 
Siinä oli lihaan enemmän kuin perunaa. Oli se tuhtia tavaraa. 
Kaikki talossa olijat söivät itsensä ähkyyn ja jos rannista (=naa-
purista tai kylältä) sattui joku pistäytymään, niin ei muuta kuin 
syömään vain.1371

Eläinten kaikki syötävät osat otettiin tarkasti talteen. Ensimmäisenä 
teurastetusta eläimistä laskettiin veri astioihin. Naisten tehtävänä oli se-
koittaa vispilällä verta ja näin huolehtia siitä, ettei se jäähtyessään men-
nyt kokkareiseksi. Veri säilyi huonosti, joten se täytyi hyödyntää nopeasti. 
Eläimistä saatua rasvaa eli ispinöitä leikeltiin höystöksi veren sekaan ja li-
sättiin siihen ohrajauhoja ja suolaa. Seos laitettiin puhdistettuihin suoliin, 
jotka oli pesty moneen kertaan molemmin puolin. Makkarat kiehutettiin, 
ja sen jälkeen paistettiin uunissa vartaissa tai puuritilän päällä. Niitä voitiin 
syödä paljaaltaan tai keittää niistä makkarapottua. Niitä säilytettiin puojissa 
makkaravartaissa. Kunnolla suolattuina ne säilyivät hyvin. Samasta taiki-
nasta leivottiin myös ohkaista verileipää (myös punasleipää) eli rössiä, jota 
voitiin syödä sellaisenaan tai keittää rössypotuksi.1372

Nautaeläinten ja lampaiden lihat palvattiin savusaunoissa tai erikseen 
palvaamista varten rakennetuissa palvisaunoissa. Niitä ei välttämättä ollut 
joka talossa, vaan esimerkiksi Autiomäen ja Viion palvisaunoissa kävivät 
muutkin kyläläiset palvaamassa lihansa. Lihaa säilöttiin pääasiassa palvaa-
malla ja voimakkaasti suolaamalla, paitsi sianliha, jota säilytettiin ilman 
kypsentämistä suurissa saaveissa suolaan upotettuna. Näin saatiin arvokas 
läski säilymään. Kaikki liha oli erittäin voimakkaasti suolattua. Palviliha oli 
mustaa ja päältä ”niinku hommeessa” suolakerroksen takia. 1373

Teurastetuista eläimistä käytettiin kaikki osat hyödyksi. Sanottiin, ettei 
eläimistä mennyt hukkaan muuta kuin henki. Eläinten sarvetkin menivät 
kuppareille. Kynttilät tehtiin teurastuksen aikaan eläimistä talteen otetusta 
talista, joka sulatettiin isossa saavissa. Sulassa talissa pisteltiin sitten pella-
vaista sydänlankaa niin kauan, että kynttilä muotoutui. Osa rasvasta keitet-
tiin lipeäkiven avulla saippuaksi.1374
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Lihan ohella taloissa syötiin ympäri vuoden kalaa. Kalaa säilytettiin 
suola-astioissa ja nekin olivat ”niin suolasia, että melekein nauloina pysty 
pitämään”. Järven rannalla sijainneissa taloissa, kuten Järvelässä ja Mikko-
lassa, kalastettiin ja syötiin paljon paikallista kalaa, ahventa, särkeä, hau-
kea ja madetta. Kauempana vesistöistä sijainneissa taloissa kalaa ostettiin. 
Tavastkengällä liikkui jo 1900-luvun alussa kalakauppiaita, jotka myivät 
nelikoittain valmiiksi hyvin valmistettuja ja suolaan säilöttyjä silakoita.1375

Luonnonkasveja hyödynnettin normaalivuosina melko vähän ihmis-
ten ravinnoksi. Marjoista säilöttiin talven varalle lähinnä puolukkaa, jon-
kin verran myös mustikkaa. Puolukat säilyivät hyvin sellaisenaankin hap-
pamuutensa ansiosta, mutta jonkin verran marjoja, kuten mustikkaa, myös 
kuivattiin uunin päällä.1376 Hillaa ei vanhimpaan aikaan juuri edes poimittu, 
koska sen säilöminen oli vaikeaa. Ehkä yksi purkillinen hilloja yritettiin 
säilöä kellarissa jouluksi. Jouluaattona sitten jännitettiin, olivatko hillat 
säilyneet vai pilaantuneet. Sieniä ei yleensä hyödynnetty Tavastkengän 
taloissa, koska niitä pidettiin vain lehmien ruokana. Luultavasti sieniä ei 
olisi kovin paljon metsistä löytänytkään, kun lehmät söivät ne laitumella 
ollessaan. Tervola oli sienten syönnissä varhainen poikkeustapaus, koska 
siellä sieniä osattiin käyttää. Mahdollisesti tapa olisi tullut taloon Oskari 
Rimpeläisen vaimon Liisan (os. Tiinus) mukana Karjalasta. Sotien jälkeen 
sienten syöminen saattoi yleistyä muissakin taloissa juuri evakkojen esi-
merkin ansiosta.1377

Tavastkengällä ennen syödyistä ruokalajeista muistetaan seuraavanlai-
sia. Aamuisin tehtiin usein lintikka- tai tuppipottuja ja käristystä. Pöysti eli 
lihasuola oli karjalanpaistin kaltaista perusruokaa, jossa ei ollut muuta kuin 
lihaa ja merisuolaa. Lihasuolassa oli enemmän nestettä kuin karjalanpaistis-
sa, ja sitä haudutettiin pidempään. Tuuvi eli pottuvelli oli pottumuusia, jota 
oli jatkettu maidolla. Se saattoi olla lähes juotavan ohutta. Vastaavasti her-
neistä tehtiin hernetuuvia. Sekä pottu- että hernetuuvia syötiin usein liha-
suolan kanssa. Monen liharuuan kanssa syötiin imellettyä perunalaatikkoa. 
Ispinäpottuun laitettiin ispinöitä eli käristettyä talia, jota saatiin eläimen si-
säelinten ympäriltä. Tali ajettiin lihamyllyn läpi, jolloin siitä tuli sopivan ra-
keista. Rössiä saatiin, kun ispinöitä sekoitettiin vereen ja taikina paistettiin. 
Vasikanlihamaitopottu tehtiin maitoon palvatusta vasikanlihasta ja potuista. 
Läkslootaksi sanottiin perunalastuista ja lihasta uunissa tehtyä laatikkoruo-
kaa. Myöhemmällä ajalla siihen laitettiin myös sipulia mutta ei vanhaan 
aikaan. Palvilihaa syötiin usein sellaisenaan, varsinkin iltaisella. Lummuusi 
eli alatoopi oli lihahyytelöä, johon laitettiin kaikki eläimen huonompi liha, 
kuten kieli ja pään osat. Sitä valmistaessa sian tai mullin päät keitettiin ensin 
kypsiksi, jolloin lihat erosivat luista. Lisukkeeksi pantiin kypsää naudan-
lihaa. Seos jauhettiin, höystettiin suolalla ja pippurilla ja pantiin astioihin 
hyytymään. Mahasyltty tai ruussylttyä tehtiin sian mahasta. Ensin se pestiin 
puhtaaksi moneen kertaan harjan kanssa, pantiin päälle suolaa ja pippuria, 
käärittiin tiukalle rullalle, sidottiin narulla ympäriltä kiinni ja keitettiin kyp-
säksi suolavedessä. Lihaisista raajoista voitiin korventaa avotulella karvat 
ja kaikki muu ylimääräinen pois, niin että puhtaat luut ja vähän lihaa jäi 
jäljelle. Niistä keitettiin luuvelliä. Oli keitossa toki lihaakin, vaikka ateri-
oitsijat joskus kuiskivat leikillään toisilleen: ”Elä luule luuta lihaksi, päs-
sinpäätä paistikkaaksi.” Pyhien aikaan voitiin syödä jälkiruokina elsuupaa, 
rusinasoppaa tai jouluna väskynäsoppaa eli sekahedelmäsoppaa.1378 
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Jos edellä mainituista ruokalajeista koottaisin Tavastkengän perin-
neateria, siihen tulisi pääruuaksi lihasuolaa ja imellettyä perunalaatikkoa. 
Jälkiruokana tarjottaisiin elsuupaa eli piimävelliä, jossa on leipäjuustoa, 
rusinoita, siirappia, piimää ja riisiä. Se suurustettiin vehnäjauholla. Helvi 
Puurusen kertoman reseptin mukaan elsuupa syntyy 10 hengelle seuraavista 
aineksista:

1 dl rusinoita
1 dl riisiä
5 dl vettä
1 ½ dl maitoa
2 rkl vehnäjauhoja
1 dl kermaa
½ tl suolaa
½ dl siirappia
300 g leipäjuustoa
Keitä riisi ja rusinat kypsäksi vedessä. Lisää maito. Suurusta keit-
to kermalla ja mausta siirapilla. Lisää lopuksi leipäjuuston palat. 
Syödään kylmänä.1379

Pyykinpesu ja siivous

Jatkuvasti toistuva naisten työ oli tietysti pyykinpesu, jolle pyhitetty päivä 
oli ennen maanantai.1380 Pesupaikka oli tavallisesti jonkin luonnonvesistön 
äärellä, sillä kaivoista vettä ei riittänyt pesuvedeksi. Niillä taloilla, jotka 
sijaitsivat lähellä jokea, oli yleensä muuripata tai jopa pesutupa joen ran-
nalla. Esimerkiksi Katajamäen pyykkiranta oli Törmäsjoessa Myllykosken 
alapuolella. Anttomin ja Junnon pyykkiranta ja pyykkitupa olivat Anttomin 
alla Siikajoen rannassa. Siinä vesi oli tavallista kylmempää, koska joen poh-
jassa oli paljon lähteitä. Metsäperän taloilla oli omat muuripatansa Törmäs-
joen varrella. Puusaaren, Naapurin ja Parkuanperän taloilla pesupaikka oli 
Kirjavanojan laidalla. Keskikyläläisillä pyykkipaikka oli Kurkelanjärven 
rannassa. Suuressa osassa kylää olivat saviroopit yleisiä pyykinpesupaik-
koja. Tällaisena pesupaikkana toiminut rooppi oli muun muassa Alipään 
Reetanrooppi, joka sijaitsi suunnilleen nykyisen Malisen talon kohdalla. 
Ojapellonperän pyykkipaikat olivat saviroopissa Ojapellon ja Näpsylän 
tienristeyksessä, Eksylän roopilla lähellä Punaperän tietä ja Rajulan pyyk-
kimajalla Siikajokivarressa.1381

Kesällä pyykit pestiin mieluiten joen rannassa, jossa vettä oli käytet-
tävissä yllin kyllin. Sinne vietiin likavaatteet ja muuripata, samoin kuin 
polttopuut, saavit ja kaikki muut tarvikkeet. Pesemisessä käytetty soopa 
ja saippua oli omatekoista. Se oli tehty syksyllä lahtiaikaan lipeäkivestä ja 
sellaisista eläinrasvoista, joita ei kelpuutettu syötäväksi. Kotitekoinen li-
peävesi oli myös tärkeä pyykinpesussa. Se valmistettiin siten, että käytöstä 
poistettuun maitopänikkään pantiin pohjalle koivutuhkaa ja kaadettiin kuu-
maa vettä päälle. Pänikkä nostettiin muuripataan, jotta vesi pysyi lämpimä-
nä. Välillä hämmennettiin. Tuhka painui pohjalle, jolloin päälle jäi kirkas 
ja liukas lipeävesi. Sitä käytettiin saippuan ohessa pyykkiä hieroessa.1382 
Pyykit hangattiin puhtaiksi pyykkilaudoilla, joissa oli peltinen tai lasinen 
aaltoileva pinta. Lauta asetettiin astian eli pyykkikorvon sisäpuolelle reunaa 
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vasten. Korvossa oli vettä, jossa vaate kasteltiin, saippuoitiin ja alettiin han-
gata. Hyppyset olivat lujilla ja usein rakoilla pyykinpesun jälkeen. Valkeat 
vaatteet kiehutettiin muuripadassa lipeävedessä. Kesäaikaan pyykinpesu 
jokirannassa ei tuntunut edes pahalta rääkiltä vaan lähes kesäretkeltä. Välil-
lä keitettiin kahvia ja syötiin eväitä. Puhtaat vaatteet kuivuivat auringossa 
melkein sitä mukaa kuin niitä ripustettiin kuivumaan.1383 

Talvella pyykinpesu oli huomattavasti vaikeampaa, minkä vuoksi pe-
supäiviä oli harvemmin kuin kesällä. Pyykit pestiin pirtissä tai kodassa eli 
karjakeittiössä, jossa oli iso muuripata vettä täynnä ja tuli roihuamassa sen 
alla. Kiehuttamisen jälkeen pyykit laitettiin puusaaveihin ja vietiin hevos-
rekikyydillä joelle huuhdeltavaksi, vaikka olisi ollut millainen tulipalopak-
kanen hyvänsä. Kyytimies hakkasi jäähän ison avannon ja siinä vaatteita 
pistettiin ja lyötiin kartulla tai korennolla, niin kauan kuin niistä lipeävettä 
irtosi. Sitten pyykit vietiin takaisin kotaan, kaadettiin muurista lämmintä 
vettä päälle ja väännettiin pyykistä enimmät vedet pois. Pyykit vietiin kui-
vumaan talon ylisille, joskus myös ulos tai pirttiin. Vuodevaatteita ei talvel-
la pesty, koska niitä ei olisi saatu kuivaksi mitenkään.1384

Taloja siivottiin joka lauantai, mutta oikea suursiivous tehtiin juhan-
nuksen alla. Silloin kaikki, mikä huoneesta irti saatiin, vietiin pihalle, jossa 
ne varvuista tehdyillä harjoilla raaputettiin puhtaiksi. Huoneitten seinät ja 
laipiot pestiin myös harjan kanssa. Vettä ei säästetty, joten joissakin van-
hoissa taloissa oli pirtin nurkassa reikä, josta pesuvedet pääsivät valumaan 
ulos. Aiemmin lattialankut jynssättiin säännöllisesti hiekalla ja vedellä val-
koisiksi, mutta tästä tavasta tietysti luovuttiin, kun maalatut lattiat yleistyi-
vät. Suursiivouksen yhteydessä pestiin kaikki talvivaatteet, makuuvaatteet, 
yleensä kaikki mitä voitiin pestä. Juhannuksen aikoihin kaikki Tavastken-
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gän talot olivat siistejä. Mutta muina aikoina todella siisteiksi voitiin sanoa 
vain Repolaa ja Kotilaa, jotka olivat tunnettuja puhtaudestaan. Muista ta-
loissa siisteys oli suurimman osan vuodesta vähän niin ja näin.1385

Käsitöitä iltapuhteella

Talvella pimeän tultua tehtiin pirteissä monenlaisia puhdetöitä. Lamppuja 
ei ollut yleisesti vielä 1900-luvun alkupuolella, vaan päre laitettiin kiinni 
uunikivien väliin ja työt tehtiin sen valossa. Miehet tekivät puutöitä, naiset 
karttaisivat ja kehräsivät, kutoivat ja leikkelivät leikkelyksiä. Puutöiden li-
säksi miehet tekivät nahkatöitä, tekivät ja korjasivat kenkiä, nahkakintaita 
ja hevosten suitsia. Naisten puhdetöitä muistelee seuraavassa Maria Leena 
Kemppainen:

Pikku hiljaa siirryttiin pirtin puolelle, otettiin rukit esiin ja pääs-
tettiin karstaajat ja kehrot töihin. Villat ja pellavat oli saatava 
langoiksi. Talojen omien naisten lisäksi työtä tekivät myös am-
mattikehrot eli naiset, jotka tulivat taloon kehräämään, siinä 
missä suutarit ja ompelijat. Kehroja olivat muun muassa Mari 
Kamunen ja Elli Niiranen. Pirtti kaikui, kun Elli kehräyksen lo-
massa lauloi virsiä. Kätten taito oli periytynyt vuosikymmenien ja 
-satojen takaa. Tärkeä kangas oli sarka. Siitä ommeltiin miesten 
talvivaatteet. Sarka oli täysin villainen kangas, asusteena läm-
min ja vettä hylkivä, joka ominaisuus on tärkeä metsätöissä. Teh-
tiin myös puolipellavaista, josta valmistettiin naisten vaatteita ja 
miehille kesävaatteet. Samoin kudottiin puuvillakangasta miesten 
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paitoja ja naisten puseroita varten, myös täysin pellavaista ku-
dottiin ja käytettiin näihin tarkoituksiin. Puolivillaisesta tehtiin 
esimerkiksi peittojen päälliset. Kodin tekstiilit kudottiin myös, 
peiteraanut ‒ hevosen raanut ‒ vuoteisiin alustat ja matot. Alustat 
ja matot kudottiin räsyistä. Hienosta pellavasta kudottiin verhot 
ja lakanat. Nämä kankaat oli saatava hangille valkenemaan. 1386

Tavallisia miesten puutöitä olivat reet, kärrynrattaat, puulapiot, lusikat, puu-
kapustat, seulat, haravat, viikatevarret, tuohikontit ja piimäleilit, melkeinpä 
kaikki mitä mitä puusta saatiin tehtyä. Useimmat ruokailuvälineet, kuten 
lusikat, vuoltiin puusta. Puulusikat olivat paljon metallisia paksumpia, kos-
ka puusta ei kovin ohutta saanut. Ennen käyttöä puulusikat voideltiin lamp-
puöljyllä ja laitettiin lämpimään uuniin käristymään, jolloin niihin saatiin 
jonkinlainen pinnoite. Ruokakuppeja tehtiin isoista pahkoista. Talossa saat-
toi olla vain muutama suuri pahkakuppi, josta useampi lapsi söi kerralla.1387

Aikojen kuluessa ja kokemuksen kautta ihmiset olivat oppineet käyt-
tämään eri puulajeja niille parhaiten soveltuvaan tarkoitukseen. Koivu oli 
puulajeista kestävin, joten siitä tehtiin reet ja työkalujen varret. Koivun tuo-
hesta tehtiin kontteja ja virsuja. Tätä varten tuohea kiskottiin puukon avulla 
koivun kyljestä niin korkealta kuin yllettiin ja käärittiin sitä rullalle. Kontti-
tuohet olivat leveydeltään parituumaisia tai hieman alle.1388

Lepästä tehtiin maidon seisotusastiat, mutta kaikki muut saavit, äm-
pärit ja kiulut tehtiin kuusesta. Vanhoista hidaskasvuisista ja tiivissyisestä 
petäjistä kiskottiin päreitä, joista tehtiin pärekoreja eli vasuja. Jotkut ottivat 
vasupäreitä kuusestakin, mutta se oli paljon työläämpää. Päreiden kisko-
mista varten otettiin pölkky suuren, ainakin kahden tukin mittaisen puun 
tyvestä, oksattomasta kohdasta. Yhdestä pölkystä saatiin tarpeet useisiin 
vasuihin. Päreet piti irrottaa tuoreesta puusta, mutta joskus puun muok-
kaamista helpotettiin kuumentamalla sitä uunissa. Päre aloitettiin puukol-
la, mutta kiskottiin käsin. Pölkkyä pidettiin jalkojen välissä ja repimistä 
ohjailtiin niin, että se eteni suoraan puun luonnollisia kasvu-uria myöten.  
Vasun koko määräytyi sen mukaan, kuinka pitkästä pölkystä päreitä kiskoi. 
Päreen mitta määräsi aina vasun laitojen ja pohjan mitat. Vasuja piti olla 
moneen käyttöön, tarvittiin muun muassa pyykkivasuja, ruumenvasuja ja 
olkivasuja. Vasuissa oli kahvat kahdella puolella, joten niitä saattoi kantaa 
kahdestaankin.1389

Katajia ei Tavastkengällä juuri hyödynnetty, koska ne jäivät täällä 
yleensä liian pienikasvuisiksi. Aidanseipäät tehtiin petäjästä tai kuusesta. 
Kuusen sanotaan olleen paras aine seipäiden ja aidaksien tekoon. Vitsat eli 
punokset tehtiin noin 15-vuotiaista kuusista halkaisemalla. Punokset sidot-
tiin tuoreeltaan. Kuivuessaan ne kiristyivät hyvin tiukoiksi ja kestäviksi. 
Yleensä punokset olivat pisimpään kestäneitä osia aidoissa. Vanhaan ai-
kaan köydetkin olivat vitsaksista tehtyjä. Vihtasaverikolla kiinnitettiin aisa 
rekeen kiinni vielä 1900-luvun alussa. Vitsaksista tehdyn köyden ominai-
suuksia kuvaa sanonta: ”Ratisee niinku vihtarahe pakkasella”. Näin sanot-
tiin henkilöstä, joka oli paha valittamaan.1390

Pihlajaa ei käytetty juuri mihinkään. Jonkin verran siitä tehtiin luokke-
ja, mutta parempia saatiin pajusta tai tuomesta. Haavasta tehtiin jonkin ver-
ran saunanlauteita, samoin aidaksia, jotka olivat toisinaan jopa kestävämpiä 
kuin havupuiset. Rakennuspuuna haapaa ei paljon käytetty, koska se halkei-
li pahasti kuivuessaan. Joskus sitä myytiin metsäyhtiöille tulitikkupuiksi.1391
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Monitoimimies Yrjö Turunen (Taimi Ranta-Suomela)

Yrjö Turunen syntyi Tavastkengällä 14.5.1891 Reeta ja Yrjö Heikki Turusen 
käsityöläisperheeseen. Hän kävi nuorena kiertokoulua, mutta käsityöperin-
teen ja –taidot hän sai kotoaan. Muuta työtä oli etsittävä ja tehtävä kodin ul-
kopuolella. Isän ja äidin ensimmäinen yhteinen koti on ollut Tavastkengän 
Perukalla, pieni talo nimeltään Humalaniemi. Myöhemmin he ostivat Sel-
kälän, johon isä oli rakentanut uuden asuinrakennuksen, jonne perhe muutti 
asumaan. Talossa oli kuusi lehmää, hevonen, vasikoita, lampaita ja kanoja. 
Isä oli ahkera ja monipuolinen osaaja, käytännön tekemisen ja kokemuksen 
kautta oppinsa saanut. Sotaan isän ei tarvinnut osallistua ikänsä perusteella. 
Kotirintaman toimet kaipasivatkin kipeästi henkilön, joka osallistui ja oh-
jasi nuoria ja naisia kaikissa kotirintaman tehtävissä. Omien töiden lisäksi 
tehtiin myös naapurien töitä talkoilla, että työt tulivat tehdyksi ajallaan ja 
eteenpäin mentiin.

Talvisin isä oli paljon savotoilla veljieni kanssa. Keväisin ennen tou-
kotöitä olivat isä ja veljet uitoilla, joissa isä toimi niin sanottuna kymppinä. 
Kotipellot olivat hyvin hoidettuja, ojat suoria kuin tulitikut, ei niissä ollut 
pajuja eikä muutakaan asiaan kuulumatonta. Työpäivät olivat pitkiä meillä 
nuorillakin. Aamuisin noustiin ylös jo kuudelta. Jos emme ilman kehoitusta 
nousseet, niin isä sanoi: ”Nyt ylös, kello jo kuusissa hursii!”

Isä kävi kylän taloissa rakentamassa milloin mitäkin, melkein jokai-
sessa talossa. Harrasti metsästystä ja kalastusta. Sotien jälkeen hän valvoi 
rintamamiestalojen rakentamista. Piti säännöllisesti yhteyttä Rakennushal-
litukseen ASO:on, jokaisen talon rakentamisen vaiheista, joka edellytti ra-
hoituksen saantia rakentamisen edistyessä määräajassa. Näiden tehtävien 
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jälkeen isä jäi pois luottamustoimista.
Puutyöt olivat isälle mieleisiä. Höyläpenkki oli kotona ahkerassa käy-

tössä. Niin valmistuivat reet, puuastiat, pärekorit ja kaikki, mitä taloudessa 
tarvittiin, niin kylällä kuin kotonakin. Kylä tarvitsi myös ruumisarkkuja, 
jotka isä teki huolella, usein hiljaa hyräillen. Arkun valmistumisvaiheessa 
isä pyysi kokeilemaan, miltä siinä tuntuisi köllötellä. Aina pyydettäessä ko-
keilin ja joskus löysin huomautettavaa. Veljeni kaatui sodassa ja isäni halusi 
tehdä veljelleni arkun. Se oli isälle kova paikka. Hän maalasi arkun val-
koiseksi ja teki kanteen 21 kultaista tähteä, tähti kullekin vuodelle. Tämän 
tehtyään hän sanoi sen olevan viimeinen arkku, jonka teki. Niin se olikin.

Iän karttuessa ja äidin terveyden horjuessa isälle heräsi ajatus oman 
vesivoimalan rakentamisesta. Hän kävi tutustumassa Hyvölänrannan Kei-
häälän myllyyn ja sen rakenteisiin. Hän anoi luvan rakentaa myllyn, voi-
malan ja pienen talon Ämmänkosken rannalle, jonne muutti äidin kanssa 
asumaan ja tekemään uudenlaista työtä. Äidin kuoltua isä muutti Muhoksen 
Sosolle, osti sieltä liiketalon, jossa sisareni perhe toimi kauppiaana, isäni 
asuessa heidän luonaan. Muhoksella asuessaan isä toimi Korivaaran koulul-
la puutöiden opettajana eläkkeelle jäämiseen saakka. Eläkkeellä ollessaan 
hän rakensi itselleen pienen talon, yli 70-vuotiaana. Tämän jälkeen sairaus 
vei hänen voimansa ja hän nukkui pois 24.1.1966. Hän oli suurenmoinen isä 
ja perheenpää. Aikansa sankari.

Kotitarveteollisuutta

Tavastkengän taloissa harjoitettiin monenlaista pienimuotoista teollisuutta. 
Tervaa valmistettiin vanhojen oppien mukaisesti vielä ennen toista maail-
mansotaa ja muutamissa paikoissa vielä sen jälkeenkin. Yhden kylän tuo-
reimmista tervahaudoista teki Puusaarella asunut Samppa Knuutila Hörölän 
viereen sota-aikana. Törmälänperällä asuneen Matti Keräsen muistellaan 
tehneen näihin aikoihin useammankin tervahaudan, joita varten hän keräsi 
tervaskantoja lähiseutujen metsistä. Muutamaa vuotta sotien jälkeen tervaa 
tehtiin vielä Köhisevän lähellä olevassa haudassa.1392

Siinä missä tervan polttaminen alkoi olla jo katoavaa kansanperinnet-
tä, oli tiilenteko vielä hyvin yleistä. Ikivanha tiilenteko- ja -polttopaikka on 
sijainnut Myllykosken rannalla Törmäsjokivarressa. Tällä paikalla tiilente-
kosavi sekoitettiin vanhanaikaseen tapaan polkemalla. ”Siinä polokija lä-
tystelivät, miehet ja naeset. Savi ja vesi oli likellä”´, kertoi Erkki Myllylä (s. 
1905). Viimeksi tiiliä tehtiin tällä paikalla tiilikranalla. Se oli hevoskiertoi-
nen mylly, jonka alaosasta sekoittunut savi valutettiin ulos. Yksi mies seisoi 
myllyn vieressä, otti ulostulevan saven vastaan ja löi sen muottiin. Näin 
saatuja raakatiiliä kuivattiin useamman päivän ajan, minkä jälkeen ne la-
dottiin uunin muotoon ja poltettiin. Sisimmät tiilet paloivat aivan punaisiksi 
hyviksi tiiliksi, mutta uloimpana olleet jäivät huonommiksi. Samalla tavalla 
tiiliä tehtiin ainakin Alipäässä Tervolassa, Metsäperällä Huovisella, Peru-
kalla Siirtolassa ja Uutelassa sekä Leiviskänperällä Saarenperän tiehaaran 
kohdalla. Suurin osa tiilistä käytettiin polttajan omiin tarpeisiin, mutta osa 
myytiin niitä tarvitseville. Suuremmassa mittakaavassa tiiliä valmistettiin 
Kuljunperällä, jossa Veikko Kotisaari teki niitä myyntiin asti 1950-luvun 
lopulle saakka. Nykyiset Kuljunperän navetat on tehty sotien jälkeen näistä 
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omista tiilistä. Savi saatiin Kuljun maalta, suon laidasta. Savenottopaikalle 
tuli vuosien aikana iso monttu, mutta se on sittemmin täytetty ja jäänyt pel-
lon alle. Tiilet poltettiin talon nykyisen traktoritallin kohdalla.1393

Lasten töitä ja leikkejä

Työnteko kuului ennen myös lasten elämään, sillä heidät opetettiin työhön 
heti pienestä pitäen. Törmälässä lastenkasvatusohjeena oli, että “ne pittää 
työhän komentaa. Niistä tullee laiskoja, jos ei komenna”. Jos muuta työ-
tä ei löytynyt, niin täytyi vähintään paimentaa pienempiä sisaruksia, koska 
vanhemmilla ei ollut siihen aikaa. Tämä vastuu herätti hieman katkeruutta 
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suurilapsisten perheiden vanhemmissa lapsissa. Kerran yksi Palokankaan 
vanhemmista tytöistä oli huomannut äitinsä odottavan jälleen uutta lasta, 
minkä jälkeen hän oli todennut hieman tuskaillen naapurilleen: “Kyllä kait 
niitä tekkee, vaan kuka niitä hoitaa?!”1394 Niissä taloissa, joissa ei ollut van-
hempia lapsia kaitsijoiksi, saatettiin pienet lapset jopa jättää kiireisimpään 
työaikaan päiväksi kotiin säppien taakse.1395

Kun koulu keväällä loppui, tuli lasten tehtäväksi lähteä paimeneen. 
Lehmät vietiin jollekin metsäniitylle, joka saattoi olla kaukanakin talosta. 
Alkuun paimenessa piti olla koko päivä vahtimassa, että lehmät pysyivät 
laitumella. Tätä jatkui yleensä muutaman päivän ajan, minkä jälkeen leh-
mät oppivat pysymään laitumella vahtimattakin. Paimenet seurasivat ajan 
kulumista tekemällä maahan aurinkokellon. Se oli maahan piirretty ympyrä, 
jonka keskellä oli tikku pystyssä. Varjon liikkeestä sitten tiedettiin suunnil-
leen oikea aika kotiinlähdölle. Paimenien ammattitautina olivat varissaap-
paat. Niillä tarkoitettiin likaisia ja kipeitten haavaumien täyttämiä jalko-
ja, jollaiset paimenilla oli metsissä avojaloin vietettyjen päivien jälkeen. 
Jalkoja hoidettiin tervalla, suolattomalla voilla tai muulla rasvalla. Toinen 
lapsille osoitettu kesätyö oli lehtikerppujen kerääminen ja talvella lehtien 
riipiminen irti kerpuista. Lehdistä tehtiin apetta eläimille. Syksyllä puinti-
aikaan lasten tehtävänä oli kerätä ruumenet talteen pellolta. Tätä varten sai 
koulusta lomaakin. Lomaa saatiin myös potunnostoa varten. Kouluun piti 
viedä loman jälkeen jonkin verran perunoita.1396

Kouluaikaan läksyjen teko asetettiin monessa kodissa töiden edelle, 
mutta ei suinkaan kaikissa. Koulumatkat veivät ison osan lasten päivästä, 
varsinkin syrjäperillä asuvilta. Metsäperältä kouluun lähdettiin kulkemaan 
seitsemän aikaan, sillä matkaa oli 7–8 kilometriä, Hörölästä vielä enemmän. 
Koulu alkoi yhdeksältä. Koulumatka kuljettiin ”koskien yli Katajamäen 
maalle” jalan tai talvella hiihtämällä. Pojat hiihtivät kärjessä latua aukaise-
massa. Pitkänmatkalaiset olivat koulussa aina ensimmäisinä. Koulumatkal-
la voitiin toimittaa kauppa-asioita, ettei vanhempien tarvinnut tehdä reissua 
erikseen. Koulukuljetus saatiin Metsäperälle vasta 1950-luvun lopulla, kun 
oppilaat menivät lakkoon eivätkä aikoneet tulla kouluun ennen kuin kulje-
tus saataisiin.1397

Ehtivät lapset tietysti leikkiäkin koulun ja kotitöiden välissä. Talvella 
he laskivat mäkeä melkeinpä koko ajan, koulun jälkeen iltapimeään saakka. 
Yksi laskupaikka oli Selkälänmäessä ollut ”kelkkajyrkkä”, jonne lapset ko-
koontuivat koulun jälkeen. Mäki oli monien koulumatkalla, sillä sen kautta 
kulki polku koululta Koivulanperälle ja Alipäähän. Luisteluakin harrastet-
tiin, mutta luistinten terät tehtiin yleensä vain vanhoista sahanteristä.1398 
Näin lasten leikkejä Tavastkengällä muistelee Elsi Kinnunen (s. 1926): 

Hevosenkenkään tarvittiin vain puutappi, joka iskettiin maahan. 
Määrätyn matkan takaa heitettiin tarkasti tappia kohti. Jos sai 
hevosenkengän kiepsahtamaan tapin ympärille, oli voittaja. Pus-
sijuoksussa mentiin säkkiin, käsin pidettiin säkin suusta, että se ei 
putoa. Niin mentiin, kuin kilpailijat ainakin. Kirppa oli suosittu 
peli. Sitä pelasivat aikamiehetkin. Pelaajat tarvitsivat keppejä. 
Pitemmän kepin pää oli tasattu. Samoin “kirpan”, pienemmän 
kepin keskikohta. Sisällä pelaaja kohotti kirpan ja lyödä hujautti 
kentälle. Kentällä olevat tekivät parhaansa kirpan palauttamises-
sa pesäalueelle. Tytöt olivat ahkerasti koppisilla. Koppi eli pallo 
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koostui pyörän sisuskumista leikatuista renkaista. Seinää vasten 
heitettiin palloa. Näitä leikkejä leikittiin kesällä. Ei tullut kalliiksi 
urheiluvälineet.1399

Vapaa-aika ja juhlapäivät

Vuodenkierron juhlia

Kyläläisten elämä ei ollut aivan jatkuvaa arkista aherrusta, vaan vuoteen 
kuului muutamia juhlapäiviäkin. Ne olivat usein vanhoja kirkollisia pyhiä, 
johin liittyi monenlaisia tapoja ja taikauskoa. Uutta vuotta ei kylällä ole 
erityisemmin juhlittu, mutta joskus voitiin yrittää ennustaa tulevaa vuotta 
eri konsteilla.1400 Keväällä tärkeä merkkipäivä oli laskiainen, jolloin mäen 
laskemisen toivottiin tuovan pitkiä pellavia. Mäenlaskupaikkoja oli ympäri 
kylää. Perukalla oli tapana, ettei laskiaisena ”rasvarieskan syönnin jälkeen” 
saanut puhua mitään ”ettei hyttyset pure kesällä”.1402

Pääsiäinen oli tärkeä juhlapyhä. Se alkoi pitkänäperjantaina, jolloin 
hiljennyttiin kotona. Kylässä ei saanut käydä, eikä iltamia tai tansseja saa-
nut järjestää. Pääsiäiskokkoja ei ole Tavastkengällä poltettu. Oman lisänsä 
pääsiäiseen toivat erilaiset taiat, joita tehtiin paljon vielä 1900-luvun alussa. 
Pääsiäiseen kuuluivat myös trullit, joita kerrotaan usein liikkuneen Tavast-
kengälläkin. Pääsiäisen aikaan jopa hieman pelättiin käydä navetassa, jos 
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trulli sattuisi juuri silloin olemaan siellä. Vielä melko myöhäisellä ajalla 
tapahtui navetoissa pientä ”trullien” tekemää kiusaa, esimerkiksi eläinten 
häntiä katkottiin. Navetan oveen saatettiin piirtää risti tällaisen estämiseksi. 
Vappua ei ole pidetty juhlapäivänä, koska se oli enemmän työläisten juhla. 
Sanotaankin, että vappu oli hyvä sonnanajopäivä. Myös pihan siivous voi-
tiin aloittaa silloin.1403

Juhannus oli tärkeä keskikesän juhla, jolloin tanssittiin ja valvottiin aa-
muun asti. Aattona laitettiin juhannuskoivut ovenpieleen ja lapsille voitiin 
laittaa koivuista lehtimaja pihalle. Kokon polttaminen ei ollut kovin yleistä. 
Juhlaruuaksi keitettiin juhannusjuustoa, punaista heraa. Se vietiin viileään 
maakellariin, jossa säilytettiin muutkin huonosti säilyvät ruokatavarat. Ju-
hannusiltana tietysti saunottiin ja yöllä nuoriso kokoontui juhlimaan. Sau-
navastat tehtiin heti juhannuksen jälkeen rauduskoivusta.1404

Syksyllä sadonkorjuujuhlaa eli kekriä ei varsinaisesti juhlittu, mutta 
lahtipäivät olivat eräänlaisia juhlia. Lahtipäiviin kuului vilipustaminen. Kun 
talossa oli teurastettu, kutsuttiin naapurin lapset ja nuoret syömään palvili-
hakeittoa ja verimakkaraa. Vieraat eivät kuitenkaan tulleet suoraan sisälle, 
vaan he herättivät talon väen huomion kolisuttamalla seiniä kivillä ja ke-
peillä ja pakenivat paikalta. Talon nuorison ja palkollisten piti sitten ottaa 
kiinni nämä häiritsijät ja raahata heidät ruokapöytään. Kiinnijääminen oli 
suuri häpeä, vaikka siitä palkittiinkin hyvin.1405

Varsinaista juhlaviikkoa vietettiin marraskuun alussa, jolloin oli pal-
kollisten ainoa virallinen, viikon mittainen vuosiloma eli römppäviikko. Sil-
loin pidettiin tansseja melkein joka ilta jossakin mökissä. Asetusten mukaan 
lomaviikko alkoi 1900-luvun alussa marraskuun 1. päivä. Takaisin palve-
luspaikoissa piti olla marraskuun 7. päivään mennessä. 1406

Joulu oli harras juhlapyhä, jolloin syötiin hyvin ja juhlittiin hiljaisesti 
perhepiirissä. Jouluaattona ja -päivinä ei ollut sopivaa kyläillä vaan pysyt-
tiin kotona. Vasta Tapanina lähdettiin käymään vierailuilla. Usein silloin 
järjestettiin kylällä iltamat ja tanssit.1407 Mökkiläisten joulun vietto poikkesi 
talollisten yltäkylläisestä juhlinnasta. Lihaa oli harvoin omasta takaa, mutta 
joskus sitä voitiin saada talollisilta. Visurin perhe asui 1900-luvun alkuvuo-
sina pienessä mökissä Törmäsenaholla, lähellä Kilkalaa ja vanhaa Tervolaa. 
Kerran joulunaikaan Visurin Liisa laittoi poikansa Antin kerjäämään Kilka-
lan isännältä joululihaa. Näin Antti Visuri (s. 1896)  muistelee tapahtunutta: 

Oli joulun pyhät. Äetivainaja sano, että mee Kilikalan isännältä 
joululihhaa kerijäämään. Minä otin säkin kaenallooni ja lähin 
käveleskelemmään sinne Kilikallaan päen. Minä sanon sille, se 
oli Pekka se isäntä Kilikalassa, sanon, että minä lähin joulua ke-
rijäämään. Se sano, että saapiha sen joulun kerijäämätähi, sehä 
tullee väkiselläi. Minä että lihhaa jouluksi. Se sano, että sitä pit-
tää lähtijä kahtelemmaan. Se oli melekonen murikka sitä lihhaa 
ja hyvvää lihhaapa ollii. Sen säkin aokasin, nii se Kilikalan isäntä 
puotti sen lihapaakun: ’Siinä on sikkaa säkkiin, kun on säkin suu 
aoki!’ 

Näin saatiin vähän jouluiloa myös Visurin pieneen mökkiin.1408
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Häitä ja hautajaisia

Ihmisen elämänvaiheisiin liittyviä juhlia vietettiin Tavastkengällä ennen ai-
kaan eri tavalla kuin nykyään. Kastetilaisuus ei ollut mikään suuri juhla. 
Silloinhan olisi pitänyt juhlia koko ajan, koska lapsia syntyi paljon. Lapsia 
voitiin kastaa monta yhdellä kertaa ”samasta vesikupista”. Talvella synty-
neet lapset kastettiin usein vasta keväällä, kun liikkuminen helpottui. Pappi 
kävi kylällä ja kastetilaisuus pidettiin jossakin talossa. Lapsen syntymä oli 
kuitenkin iloinen tapahtuma ja syntymä oli pienen juhlan paikka. Heti syn-
tymän jälkeen oli naapureilla tapana tuoda taloon saunaruokia. Tavallisia 
tuomisia olivat pullakranssi, kuivakakku, juustoleipä ja rieska, joskus myös 
pikkuleivät.1409

Häät olivat suuria juhlia. Esimerkiksi Erkki Sainilan ja Riitta Jussi-
lan häät pidettiin 1910-luvulla Kankaalla, koska ne haluttiin pitää keskel-
lä kylää. Niitä juhlittiin 5.11. eli römppäviikolla. Kankaan pirtissä oli iso 
pöytä ruokaa ja sen ympärillä tarjoilijat ja soittajat. Koko yö soitettiin ja 
tanssittiin, ”aevan aamuu asti”. Pelimanni oli Yrjö Koistinen, joka muutti 
sittemmin Amerikkaan. Ruokana oli lihasuolaa, alatoopia ja hernetuuvia, 
jälkiruokana ryynipuuroa ja soppaa sekä elsuupaa. Kahvileipänä oli juustoa 
ja pullaa, täytekakkuja ei ollut.1410 Seurantalon rakentamisen jälkeen isoja 
häitä pidettiin usein siellä. Joskus niitä järjestettin myös suojeluskunnan ta-
lolla. Eräissä Suojalinnassa pidetyissä häissä oli pinsetitkin sokeriastiassa, 
mitä pidettiin jo todella hienosteluna. Kahvijono venyi sokeriastian kohdal-
la pitkäksi, jolloin yksi jonossa olleista isännistä tuumasi, että ”saattaahan 
noita puhtaita sokereita ottaa paljain käsinkin!”1411

Ojapellon isännän 

Juho Kestin hautajai-

sissa vuonna 1939. 

Vasemmalta Jaakko 

Kesti, Elina Leiviskä, 

Tiina Kesti, leski Jo-

hanna Kesti, Johannes 

Kesti, Kaisa Leiviskä, 

Sylvester ja Joel Kesti. 

Kerttu Kurkelan koko-

elmat.
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Hautajaiset olivat suurimpia kylällä pidettyjä juhlia. Niiden koko riip-
pui tietysti kuolleen henkilön arvosta. Ison talon isäntä tai emäntä sai isot 
juhlat, mökkiläiset paljon pienemmät. Varattomille kulkureille kunta kus-
tansi vaatimattomat hautajaiset. Toisinaan heille pidettiin aivan kunnolliset 
hautajaiset tarjoiluineen, mutta se oli harvinaista.1412 Ennen kirjeiden yleis-
tymistä hautajaiskutsut toimitettiin henkilökohtaisesti kiertämällä talosta 
taloon. Hautajaisten ajaksi taloja koristeltiin jonkin verran. Esimerkiksi 
Katajamäellä pöydille vaihdettiin valkoiset liinat ja ikkunoihin valkoiset 
verhot. Molemmat koristeltiin mustilla paperiruusuilla. Yleensä koristeluun 
käytettiin kuusenhavuja. Hautajaisten aikana oli sääntönä pitää mustia vaat-
teita. Lesket pukeutuivat mustiin vielä hautajaisten jälkeenkin suruaikana, 
joka saattoi olla kaksi viikkoa.1413

Hautajaisten ohjelma poikkesi hyvin paljon nykyisestä. Aamulla ko-

Ämmän perhettä ja 

muita perukkalaisia 

hautajaisissa. Taka-

rivissä 5. vasemmal-

ta Ämmän emäntä 

Kaisa-Leena Knuutila. 

Kaarina Kilpelänahon 

kokoelmat.
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koonnuttiin kahville vainajan kotiin. Kahvin jälkeen laulettiin lähtövirsi ja 
sitten lähdettiin yhdessä kulkueessa viemään vainajaa kirkolle. Ensimmäi-
senä kulki vainajan kyyti, sitten vieraitten. Saattue oli usein todella pitkä, 
sillä mukana oli jopa kymmeniä kärryjä tai rekiä. Vainajan kanssa samalla 
kyydillä menneet lauloivat virsiä koko matkan. Saattueperinne loppui vasta 
1960-luvulla, kun muistotilaisuuksien pito siirtyi seurakuntatalolle. Viimei-
simpiä saattueen saaneita lienee ollut Sattulan Janne Knuutinen, joka kuo-
li vuonna 1973. Hautauksen jälkeen kokoonnuttiin vainajan kotiin, jossa 
syötiin, kahviteltiin ja juteltiin. Ruokatarjoilu järjestettiin osin nyyttikesti-
periaatteella eli vieraat toivat ruokaa mukanaan. Naapurit leipoivat ja val-
mistivat ruuat ja toivat edellisenä päivänä taloon. Myös astioita ja muita 
tarvikkeita haettiin naapureista lainaan, koska yhdessä talossa niitä ei ollut 
riittävästi isolle vierasjoukolle. Ruokana tarjoiltiin usein karjalanpaistia eli 
pöystiä ja pottulootaa. Jos jälkiruokaa oli, se oli puolukkakiisseliä ja (jos-
kus) kermavaahtoa. Kahvitarjoilu kuului tietysti ohjelmaan. Kahvileipänä 
oli pullakransseja, leipäjuustoa ja ruispipareita. Täytekakkuja alettiin teh-
dä vasta melko myöhään.1414 Seuraavassa hautajaismuistojaan kertoo Aino 
Törmälä (s. 1920).

Entisaikaan kuolema kävi kotona ja käymiseen suhtauduttiin 
luonnollisena tapahtumana. Naiseläjät valmistivat hyvissä ajoin 
itselleen kuolinvaatteet, jotka puettiin ylle arkkuun pantaissa. Jos 
vaatteet joutuivat kauankin odottamaan puettavaa, tuuletettiin 
niitä välillä, etteivät ottaisi hometta. En tiedä tarkkaan vaattei-
den koostumusta, varmaan hame ja röijy naisilla, miehillä ei kai 
erikoispukua ollutkaan.

Miesten kuolinhuone oli yleensä pirtti, naisten kamari. Kuo-
leman lähestyessä perhe kokoontui lähtevän ympärille, siinä hy-
västeltiin kädestä pitäen, ehkä sanottiin jotakin, veisattiin virsiä. 
Kuoleman tapahduttua huoneen uuninpellit aukaistiin, jotta vai-
najan henki pääsi vapauteen. Vainaja pestiin, puettiin ja vietiin 
riiheen odottamaan hautausta.

Hautajaisiin kutsuttiin mustareunaisilla kirjeillä. Hautajais-
päiväksi oli talon viereen laitettu kuusimaja, jossa olevan korok-
keen päälle arkku kannettiin ja kansi avattiin. Veisattiin muutama 
virsi, arkku suljettiin ja nostettiin hevosen kyytiin, kesällä rattail-
le ja talvella rekeen. Alkoi matka kirkolle, vainajan hevoskyyti en-
simmäisenä, toiset pitkänä jonona perässä. Me lapset laskimme, 
kuinka monta hevosta letkassa oli. Ja olihan niitä, olletikin isojen 
talojen isännillä.

Vainajan arkku oli puunvärinen, kotikylässä valmistettu. En 
muista tarkemmin nikkareita, ainakin Turusen veljekset olivat kä-
teviä ja tekeviä, Mehtäperällä Savelan Matti eli Matti Peltomaa.

Kirkolta palattiin vainajan kotiin, jossa oli ruoka- ja kah-
vitarjoilu. Ruoka syötiin pirtin pitkän pöydän ääressä. Ennen ja 
jälkeen ruokailun veisattiin virsi. Hautajaisvieraita oli tavalli-
sesti paljon, joten pöytä täyttyi useaan kertaan. Muita virsiä ei 
veisattu eikä puheita pidetty, adressit olivat tuntematon käsite. 
Kahvitarjoilun suorittivat tarjoilijatytöt eli kenkkärit. Heidät oli 
pyydetty hautajaiskutsuun lisätyllä lauseella, esim. “Ainoa pyy-
detään tarjoilijaksi”. Kenkkärit kantoivat kahvitarjoilun tarjot-
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timella jokaiselle hänen omalle istumapaikalleen. He huolehtivat 
ruokapöydän kattamisesta, tiskaamisesta ja kaikesta, mikä koski 
hautajaistarjoilua. Hautajaisväki puheli hillitysti kuulumisiaan. 
Ei siinä ohjelmanumeroita tarvittu.

Ruokana olivat kuoritut perunat ja lihakastike, jota nykyi-
sin sanotaan karjanpaistiksi. Yleensä lihat kypsytettiin edellisenä 
päivänä ja vielä hautajaispäivänä pantiin pirtin uuniin hautu-
maan. Joissakin taloissa (ei kaikissa) oli lisäruokana hernetuu-
vinki. Herneet keitettiin kypsiksi, pantiin vehnäjauhosuurus ja 
maustettiin lurauksella siirappia. Jälkiruokana oli riisipuuro ja 
sekahedelmäsoppa, sota-aikana ohrapuuro ja rusinasoppa. Mi-
tään salaatteja tai vihanneksia ei ollut. Ruokajuomana oli yleensä 
maito, joissakin taloissa tehtiin kotikaljaa. Hautajaisvieraat toi-
vat taloon tulijaisiksi maitoa, voita ym. ruokatavaraa.

Ruokatarjoilusta ja kaikesta siihen kuuluvasta huolehtivat 
hieman aikuisemmat kenkkärit pitoemännän johdolla. Pitoemän-
tä oli joku taitava emäntä omalta kylältä, esim. Kotilassa hän oli 
Makkolan (Viion) Alina. Hän suunnitteli ja valmisteli äidin kans-
sa ruokia päiviä aikaisemmin. Kahvitarjoilun kantoi kolme nuor-
ta kenkkäriä jokaisella hänen omalle istuimelleen. Ensimmäisen 
tarjottimella olivat kupit, kerma ja sokeri, toisella kahvipannu ja 
kolmannella pullatarjotin. Hautajaiset olivat todellakin iso juhla 
kylällä. 1415

Tansseja nurkissa ja kentillä

Tanssiminen on kuulunut Tavastkengän nuorten harrastuksiin vuosisatojen 
ajana. Kesäisin tanssittiin ulkosalla tasaisilla kentillä ja talvisin kokoonnut-
tiin niissä taloissa ja mökeissä, joissa tanssimista suvaittiin. Esimerkiksi 
Alipään Laitalassa tanssittiin usein, koska siellä oli riittävän iso pirtti. Ali-
päässä kokoonnuttiin tanssimaan myös Riikalankankaalle, nykyisen Viion 
talon lähelle. Keskikylällä tärkein kokoontumispaikka oli kesäisin neljän 
tien risteyksessä Heiskalankankaalla. Nuorisoseuran hankittua oman toimi-
talonsa, alkoivat tanssit keskittyä sinne. Perukan nuoret kokoontuivat Saini-
järven rannalla olleella Tanssikentällä 1920- ja 1930-luvulla. Minkäänlaista 
rakennettua lavaa ei ollut, vaan tasainen kenttä riitti tanssipaikaksi. Vaikka 
nuoret tekivät päivät raskaita töitä, jaksoivat he vielä kulkea “kymmenii 
kilometrejä yönselässä”. Oman kylän lisäksi Tavastkengän nuoret kulkivat 
tansseissa naapurikylissä Pyhännällä, Hyvölänrannalla ja Järvikylällä. Tal-
vella käytiin suksilla iltamissa Ahokylässä asti. Järvikylään päästiin talvisin 
helposti varsinkin hankien aikaan. Siellä kokoonnuttiin Möykkylään. Py-
hännälle mentiin Ojapellon kautta, josta hiihdettiin suoraan Pyhännän Siir-
tolaan. Kun muilta kyliltä tuli väkeä tansseihin Tavastkengälle, suhtautuivat 
kylän nuoret miehet heihin vähän nihkeästi. Hyvölänrantasille saatettiin sa-
noa, että “sitkiänperäläiset saa lähtiä kottiin ja heti!”1416 

Tansseissa ja muissa illanvietoissa sattui monenlaista. Kerran Saini-
järvellä järjestettiin luvattomat tanssit, joihin tuli paljon Perukan nuorisoa. 
Kesken tanssien Tavastkengältä päin näkyi tulevan pyöriä, joiden lamput 
loistivat kirkkaina pimeydessä. Nuoret luulivat, että nimismies sieltä tulee 
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ja kaikki pakenivat paikalta. Koistilan poika pakeni kotinsa tallin ylisille ja 
kiskaisi portaat perässään ylös. Kohta kuului alhaalta huhuilua: ”Päästäkää 
minut sissään!” ”Kuka siellä on?”, kysyttiin ylhäältä ja alhaalta vastattiin: 
”Minä huulipelimanni Aappo Visuri! Päästäkää minut sissään!”1417 Varsin-
kin kieltolakiaikaan sattui illanvietoissa vakavampiakin tapauksia, mutta 
niistä kerrotaan toisessa yhteydessä.1418

Tansseihin ja muihin juhliin saatiin pelimannit yleensä omalta kylältä, 
mutta muistakin kylistä kulki soittajia. Hietalan Iikka Leiviskä (s. 1901) oli 
tähän aikaan vakituisena soittajana kylän tansseissa: 

Kyllä kai sitä mihähi soettelin oman osani, haetaria, kaksrivistä. 
Eihän tuota ennää kun monta kymmentä vuotta, ku on soettanu. 
Sillon sota-aekana minä viimeksi kaksrivistä koetin. Tuolla Ou-
lussa mussiikkikaoppaan menin ja siinä oli kaksrivinen tiskillä. 
Minä kysyn, että saapiko tuota ruuvata, että vieläkö se ääntää. 
Nehän heti toolia, että istukaahan tuohon, sitähän saa ruuvata. 
En oo sitte nähnykkää kaksrivistä. -- Kolomattakymmentä vuotta 
kait minä soettelin. Vae sitte kun joukotun ja joutu sikermät, nii 
ne särkivät haetarin. Se oli nii työlästä lähtijä, vae ku ne kärtti 
ja rahaha se hyvvää on. Sotaväessä olin, nii ei tarvinnu mittää 
tehä, kävin herrain kämpässä soettelemassa. Ite opettelin. Veli-
poeka haetarin toe Kajjaanista ja se koetti rumpata, vae se ei 
oppinu ollenkaa. Minä sitte jonku verra opin. Hyvä muisti oli sii-
he aekaan. Minkä kuulin, se tarttu heti päähä. Siinä ei tarvinnu 
nuottikirijaa.1419

Iikan jälkeen pelimanneina toimivat kylän tapahtumissa ainakin Johannes 
Haapalainen, Teuvo Rimpeläinen ja Urho Huovinen.1420

Tanssiporukkaa Heis-
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1928. Alarivissä va-

semmalta Aino Jussila, 
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Jussila, Anni Heikki-
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vinen, Jaakko Kesti, 

Yrjö Turunen, Matti 

Sainila, Johannes 

Myllylä ja Joel Kesti. 
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Tapoja ja uskomuksia

Arkipäivän taikauskoa

Moniin jokapäiväisiin askareisiin liittyi vielä 1900-luvun alkupuoliskolla 
omia tarkkaan määrättyjä tapoja, eräänlaista arkipäivän taikauskoa. Tavoilla 
ei välttämättä ollut mitään tekemistä taikuuden kanssa, mutta niihin suhtau-
duttiin hieman samalla tavalla: parempi tehdä kuin jättää tekemättä. Vielä 
1950-luvulle saakka oli yleisenä tapana laittaa vain luuta talon ovelle, kun 
lähdettiin johonkin kauemmas. Lukkoja ei siihen aikaan ollut talojen ovissa 
kovin yleisesti. Lähinnä niitä oli vain aittojen ja puojien ovissa, sillä niis-
sä säilytettin talojen arvokkainta tavaraa eli ruokaa. Rosvot kun ryöstivät 
yleensä vain nälkäänsä.1421

Eläinten kasvattamiseen liittyi paljon omia taikojaan, joita karjan osal-
ta käsitellään toisaalla. Kerrotaan, että vanhaan aikaan Katajamäen koirat 
nimettiin niin, että koiranpentu laitettiin rautaisen padan alle, padan kylkeä 
lyötiin vitaksella ja lueteltiin nimiä. Koira sai sen nimen, jonka kohdalla se 
vinkaisi.1422 Pinoniemellä Matti-isännällä oli oma koirankutsumistaikansa. 
Jos koira meni hukkaan, sitä piti kutsua takaisin huutamalla uunin pellin 
kautta. Pussilan Reino Kurkelalla taas oli ”taika”, jonka avulla taloon os-
tettu uusi hevonen saatiin pysymään kotona. Hevoselle piti syöttää leipää 
kotitalon portailta. Näin jos teki, niin hevonen ei karannut, vaikka se olisi 
ollut irrallaan.1423

Varsinaisia tietäjiä tai poppaukkoja ja -akkoja ei Tavastkengällä ollut 
enää sotien välisenä aikana, mutta 1930-luvulla käytiin neuvoa kysymässä 
Tyrnävällä asuneelta Armas Pasaselta eli Peilipojalta. Häneltä haettiin apua 
erityisesti hävinneiden tai varastettujen tavaroiden löytämiseen. Eräs Antti 
Visurin kertoma tapaus ajoittuu 1930-luvun alkuun, jolloin hän oli uitoissa 
Paavolan Ylipäässä ”Heikkis-Veetin sakissa”. Uittajat olivat lähteneet las-
kemaan alas Siikajoen Kiimalankoskea. Heidän tietämättään koskeen oli 
laskettu ohjaimet, jonka kannatussinkki oli jätetty nostamatta. Kun kaksi 
miestä lähti laskemaan koskea veneellään, he osuivat sinkkiin ja vene kaa-
tui. Toinen miehistä pääsi turvaan joen keskelle pajukkoiselle saarelle, mut-
ta toinen mies hukkui. Häntä etsittiin ja etsittiin, mutta ei löydetty. Koska 
uittojen seisauttaminen etsintöjen vuoksi olisi tullut kalliiksi, lähdettiin ky-
symään neuvoa Peilipojalta. Tämä neuvoi tarkasti paikan: Kiimalankosken 
alapuolella olisi kohta, jossa olisi toisella rannalla kataja ja toisella rannalla 
kuusi. Vainaja löytyisi kuusen puoleiselta rannalta, kolme metriä siitä alas-
päin ja kolme metriä joen selälle päin. Juuri siitä kohdasta ruumis löytyi.1424

Monet tavastkenkästen uskomukset liittyivät kuolemaan, sillä tulevas-
ta kuolemantapauksesta uskottiin olevan monenlaisia enteitä. Valokuvan 
tippuminen seinältä, metsälintujen tuleminen pihapiiriin, oven tai uunin 
paukkuminen tai halkojen paukahtaminen yksinään halkolaatikossa saattoi-
vat ennustaa kuolemaa. Vanhan sananlasku kertoo, että ”jos talossa ei asu 
pääskysiä, niin kuolema käy siellä”. Kasveista varsinkin kielo liitettin kuo-
lemaan, eikä sitä saanut tuoda kasvamaan kukkapenkkiin.1425 

Muutaman kyläläisen sanotaan aavistaneen tai jopa tienneen kuole-
mantapaukset ennalta. Usein Selkälän Yrjö Turunen alkoi etsiä arkkutar-
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peita ja höyläämään arkkua, vaikka kukaan ei ollut sitä tilannutkaan. Kohta 
taloon kuitenkin tuli joku arkuntarvitsija.1426 Törmälän emäntäkin tuntui 
tietäneen kuolemansa. Kun talonväki oli syksyllä potunnostossa, oli hei-
dän päältään lentänyt kurkiparvi, joka kierteli ja ronkkui mennessään. Kun 
linnut kiertelivät heidän päällään, sanoi emäntä: ”Ne on minun viimesiä 
viserryksiä nuo kuret.” Joulukuussa äiti sai lapsen. Synnytys onnistui aivan 
oikein, mutta kun äiti sai lapsen syliin katsottavaksi, hän sanoi: ”Siinä on 
lapsi vae ei oo raukalla äitiä” ja kuoli siihen. Aivan kuin äiti olisi tiennyt 
lähtönsä.1427 Myös Kallion Yrjö Leiviskä on ennustanut kuolemansa. Monta 
vuotta ennen sitä hän oli sanonut: ”Vuonna 1962 joko minä kuolen tai syt-
tyy maailmansota”. Yrjö kuoli syyskuussa 1962. Samana syksynä koettiin 
Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton välillä Kuuban ohjuskriisi, jolloin maailma 
kävi lähempänä ydinsodan syttymistä kuin milloinkaan muulloin.1428

Itse kuolinhetkeen liittyi monia uskomuksia ja myös hieman kummi-
tusjuttuihin verrattavia tarinoita. Kertoman mukaan jotkut miehet olivat 
pelanneet korttia Moisalassa, kun talon vanha emäntä Hanna kuoli. Kuo-
linhetkellä pelureiden kortit ja rahat olivat ”ensin suurentuneet ja sitten 
pienentyneet”. Tervolassa talon kello pysähtyi vanhan emännän kuollessa. 
Kun Metsäperällä asunut Tiina Huovinen kuoli, näki Puusaaren isäntä valon 
kulkevan perälle päin ja vähän ajan päästä palaavan. Myöhemmin kuultiin, 
että Tiina-mummu oli kuollut juuri tuona hetkenä. Vaikutti siltä, että valo 
kävi noutamassa Tiinan hengen pois.1429

Vainajia pidettiin kotona, jossakin ulkorakennuksessa, hautajaisiin 
asti. Yleensä säilytyspaikka oli riihi tai sauna, joskus myös lato, joka oli 
hieman kauempana pihapiiristä. Tällaisia ruumisriihiä on jäljellä ainakin 
Kuoppalassa, Mikkolassa ja Tervolassa. Näitä riihiä ainakin lapset pelkä-
sivät, koska niiden luona uskottiin kummittelevan.1430 Joskus outoja tapah-
tumia koettiin vielä hautajaisissakin. Kerrotaan, että Sattu-Jannen eli Janne 
Knuutisen hautajaisia olisi valvonut pöllö. Se oli istunut Sattulan pihalla 
kuusessa ja tuijottanut Jannen arkkua koko tilaisuuden ajan. Kun saattue oli 
lähtenyt pihalta, oli pöllö lentänyt koko matkan kirkolle ja istunut taas siellä 
kuuseen katselemaan.1431 Useimmat kyläläiset kunnioittivat ja jopa hieman 
pelkäsivät vainajia, mutta eivät suinkaan kaikki, kuten seuraavasta Aino 
Törmälän jutusta huomataan. 

Autiomäeltä Osuusmeijerille päin tien vieressä vasemmalla puo-
lella oli vanha heinälato. Siinä ei enää säilytetty heiniä, lato oli 
tyhjänä ja joskus talvella sinne tuotiin ruumis hautausta odotta-
maan. Mutta kylän jumalattomat korttipelurit eivät vainajaa kun-
nioittaneet, menivät tuttuun pelipaikkaan, nostivat jäisen ruumiin 
nurkkaa vasten pystyyn ja panivat palavan päreen hänen suuhun-
sa irvaillen: “Saat näyttää valoa, kun et pelaamaan pysty.” Mutta 
päreen lämmöstä ruumis alkoi vähitellen sulaa ja lopuksi kaatua 
römähti pelureitten päälle. Tuli heille äkkilähtö ja ankara jälki-
selvittely. Me lapset pelkäsimme sitä latoa. Kouluun mennessä ja 
tullessa juoksimme kovaa vauhtia sen ohi. Meistä tuntui, että se 
häpäisty ruumis ajattaa meitä. 1432
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Tyhjösiä ja muuta väkeä

Vaikka maailma modernisoitui kovaa vauhtia, eivät taikausko ja kummituk-
set suinkaan hävinneet. Osin niiden säilyminen voidaan pistää kasvatuksen 
syyksi, sillä lapsia peloteltiin pienestä pitäen, minkä takia he myös näkivät 
ja uskoivat kummituksiin enemmän kuin nykyisin. Pelottelu oli tehokas kei-
no pitää lapset kotona ja poissa pahanteosta pimeän aikaan, mutta monet 
jäivät sen vuoksi aroiksi loppuiäkseen. Erilaisilla haltijoilla, esimerkiksi ve-
dessä asuvalla näkillä pelotellaan pieniä lapsia vielä nykyisinkin.1433

Etiäisistä eli ihmisen edellä kulkevista olennoista puhuttiin ennen pal-
jon. Toisten edellä niitä kulki enemmän kuin toisten. Erityisesti niiden sa-
notaan kulkeneen Alipäässä asuneen mökinisännän Jussi Kamusen edellä. 
Aina, kun Jussi lähti kylään Metsäperän Puusaareen, talon ikkunassa ”vi-
lahti”. Vilahdus näkyi eri ikkunassa aina sen mukaan, mistä päin Jussi tuli. 
Varsinkin Puusaaren emäntä näki näitä etiäisiä, mutta myös tytär Anna-Ma-
ri on niitä nähnyt: ”Se oli vain sellainen vilahdus ikkunassa, mitään selvää 
hahmoa siinä ei näkynyt.”1434

Nykyisin kummituksista ei enää puhuta kovin paljon, mutta muuta-
mista paikoista muistetaan edelleen kummistusjuttuja. Usein nämä paikat 
sijaitsevat jollakin synkällä metsätaipaleella ja moniin liittyy paikalla tehty 
henkirikos. Puronperällä maantien laidassa olevan ison kiven kohdalla on 
eräs kylän emäntä tappanut pienen lapsensa. Sen jälkeen kiveä on sanottu 
Itkeväksikiveksi ja puhutaan, että sen kohdalla kuuluu lapsen itkua.1435 Toi-
nen vastaava paikka on Törmäsjokeen laskevan Karjuojan suussa. ”Aorin-
gonlaskun aekaan kummittellee ojan suussa. Joku olisi muka nähnykki 
pikkupojan käveleväj jokkeen”, on Erkki Myllylä (s. 1905) kertonut kuul-
leensa. Kerrotaan, että tällä paikalla joku olisi ”lapsesa hävittynä” jokeen 
hukuttamalla.1436 Tällä suunnalla Visurin perhe kulki niittämässä heinää 
luonnonniityillä. Niityille kuljettiin Karjuojan kautta ja sen lähellä perheen 
Jaako-isä oli usein sanonut: ”Nyt se lapsen itku taas kuuluu. Ettekö te sitä 
kuule?” Isä oli myös sanonut, ettei lapsen itku lopu ennen kuin sen luon-
nollinen elinaika on kulunut umpeen.1437 Muuallakin Törmäsjokivarressa, 
etenkin Myllykosken rannalla Koskenmännikössä, sanottiin ennen kummit-
televan.1438

Kummituksia saattoi nähdä vaikka keskellä päivää. Kerran Visurin 
Eetu oli Kamusen Sulon kanssa matkalla Tavastkengän kylältä Punaperälle 
Siltasaaren kautta. Matkan varrella he pysähtyivät tupakalle Törmälänpe-
räntien varteen, lähelle nykyistä Siltasaaren tienhaaraa. Siinä kivellä istues-
saan he näkivät naisen kävelevän polkua pitkin Törmälänperälle päin. Mie-
het olivat tunnistavinaan naisen Törmälän Taimiksi, ja he lähtivät nopeasti 
hänen peräänsä päästäkseen puheille. Mutta vaikka miehet kuinka kiiruh-
tivat, eivät he naista tavoittaneet, vaan tämä katosi. Myöhemmin Taimia 
nähdessään miehet kysyivät häneltä: ”Mihin sinulle niin kiire oli, kun me ei 
kiinnikään saatu?” Taimi oli sanonut, ettei hän ollut tuona päivänä liikku-
nut siellä päinkään. Samainen ”kulkija” on kuulema näyttäytynyt muillekin, 
mutta tarkempaa tietoa asiasta ei ole.1439

Hyvin vanhaa kansanperinnettä edustavat kotihenget tai haltijat, joita 
nimitettiin tyhjösiksi. Saaren talossa puhuttiin paljon kummituksista ja tyh-
jösistä, talon vanhoista asukkaista. Nämä kummitukset eivät näyttäytyneet 
talon omille asukkaille, mutta sen sijaan naapurit kuulivat ja näkivät niitä. 
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Epäiltiin että tyhjönen olisi Saaren ensimmäinen isäntä. Tyhjösiä nähtiin 
Konolan vanhalla puolella, erityisesti nurkkakamarissa. Tätä kamaria var-
sinkin lapset pelkäsivät kovasti. ”Niin paljon pelättiin, että silmät kiinni sin-
ne mentiin”, Lyyti Konola (s. 1916) kertoi. Talossa ja kamarissa sanottiin 
kuuluvan lapsen itkua ja puhuttiin, että talon uunissa olisi poltettu joidenkin 
edellisten asukkaiden lapsia. Aikuisena Lyyti Konola asui itse useita vuosia 
kummittelevassa nurkkakamarissa, mutta silloin kummitukset eivät enää 
näyttäytyneet hänelle tai muillekaan talon asukkaille: ”Minä olin niin äkä-
nen ja heilutin niille nyrkkiä, niin totta ne sillä häipy.” Myös Saaren Kestin 
vanhalla puolella oli jonkinlaisia kummituksia. Aina talon lakalle noustessa 
oli sieltä kuulunut askeleiden ääniä.1440 

Muissakin Tavastkengän taloissa liikkui vanhaa väkeä. Törmälässä 
käydessään Kiiskisen Teodor oli nähnyt kahden olemattoman naisen käve-
levän pihalla olleeseen aittaan.1441 Keskikylällä kummitustaloja ovat sekä 
Ylä- että Keski-Kurkela. Ylä-Kurkelan eli Kiiskisen yläkerrassa nukkuneet 
linja-autokuskit ovat kertoneet kuulleensa siellä askeleita ja heidän huo-
neensa ovi oli auennut jatkuvasti itsekseen.1442 Alipäässä outoja tapauksia on 
sattunut Tervolan Oskarinpuolella, jossa tavarat ovat liikkuneet itsekseen. 
Leiviskänperällä Pelkolan talo on perimätiedon mukaan saanut nimensäkin 
siitä, että sen luona on kummitellut paljon. Pelkolan ladon luona olisi nähty 
kirkonväkeä, ja talon riihtä oli yleisesti pelätty niin paljon, ettei sen ohi 
uskallettu kulkea pimeällä. Myös läheisellä Pelkolankankaalla olisi nähty ja 
kuultu kummituksia.1443 Alipään Sipparin eli Komulaisen päädyssä olleessa 
vanhassa meijerihuoneessa kummitteli, minkä vuoksi se lopulta purettiin 
pois.1444 Myös Komulaisen viereisessä Kauppisenmökissä kummitteli.1445 
Perukan Uudessatalossa ovat joskus 1940-luvulla ”tihulaeset myskäneet 
yöllä ja halakoja kanneksineet”. Kun Uusitalo myytiin uusille asukkaille, 
oli omistaja sanonut myyneensä sen ”piruneem päivineen”.1446

Jättiläinen on usein toistuva hahmo kylän kummitustarinoissa. Eräänä 
talvipäivänä Ojalan tyttö oli kävellyt koulusta kohti kotiaan. Kivelänmäessä 
hänen ohitseen oli kävellyt ”puiden latvojen korkuinen mies”. Samainen 
pitkä ukko näyttäytyi samassa kohdassa myös Kivelän isännälle, hänen tul-
lessaan myllyltä kotiin päin. Toisen kerran taas eräs kylän emäntä oli nähnyt 
suolla hillassa ollessaan niin ison miehen, että oli säikähtänyt melkein järjil-
tään.1447 Sama jättiläinen kulki kerran myös Perukan Nykortinsuoralla. Ker-
rotaan, että kerran eräs isäntä oli pyöräillyt puolivälissä suoraa, kun hänen 
ohitseen oli harpponut mies, jonka askel oli ollut ”puhelinpylväitten välin 
mittainen”. Ohi mennessään mies oli hokenut: ”Enempi enempi, enempi 
enempi”. Toisten mukaan kulkija oli piru, joka ohi kulkiessaan sanoi, että 
hänellä oli kiire seurantalolle, koska siellä tapettiin miestä.1448

Harvaan asutulta ja metsien keskellä sijaitsevalta Punaperältä kerro-
taan monenlaisia outoja tarinoita. Seudun vanhin kummitteleva hautapaikka 
on Kirjavakivi, joka sijaitsee Punaperän lounaispuolella, Kangastien varrel-
le. Kiven kohdalta ”syvänmaalle päin” pitäisi olla vanhoja hautakumpuja 
(ks. Isoviha).1449 Toinen erityisen pelottava paikka oli Keskitalon seutu, jos-
sa perän asukkaat ovat nähneet ja kuulleet paljon outoja. Aivan tosiasiana 
puhutaan, että Keskitalon lähelle on haudattu venäläisiä tai ”punikkeja”, 
mutta tapahtuman ajankohdasta on ristiriitaisia tietoja. Toisten mukaan se 
olisi tapahtunut jo kansalaissodan aikaan, toisten mukaan vasta jatkosodan 
aikana. Uskottavin tarina ajoittuu vuoden 1932 paikkeille, jolloin Honkalan 
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taloa rakennettiin. Kun Honkalan Joel Kesti ja Nokelan Esko Karppinen 
olivat rakentaneet Honkalaa, oli työmaalle tullut kolme miestä pyytämään 
lainaan lapiota. Lapio oli annettu ja miehet olivat jatkaneet matkaansa. Hei-
dän oli nähty kääntyvän Keskitalon kohdalta Mustallelammelle menevälle 
tielle. Myöhemmin samana päivänä kaksi miestä oli tullut palauttamaan la-
pion, kolmas oli jäänyt matkalle. Lapiossa oli ollut jäänteitä suomaasta.1450 

Ehkä vanhat hautapaikat liittyvät jollakin tavoin muihin Punaperän 
salaperäisiin ilmiöihin, joista oudoimpia ovat kummitushevoset ja kummi-
tusautot. Kerran Kuusisalon tyttö oli kulkenut pitkin Punaperän tietä, kun 
hän oli nähnyt edellään ajavat hevoskärryt. Tyttö oli yrittänyt tavoittaa kär-
ryt, jotta olisi päässyt kotiin niiden kyydissä. Hän ei koskaan saavuttanut 
niitä, vaan sekä kärryt että hevonen haipuivat ilmaan ja näytti kuin niitä 
ei olisi koskaan ollutkaan. Joitakin vuosia myöhemmin  samat kummitus-
kiesit ilmaantuivat Nokelaan. Eräänä talvisena päivänä Nokelassa odoteltiin 
Ville-isäntää takaisin kotiin. Pimeän jo laskeuduttua pihaan ajoi hevosen 
vetämä reki valot loistaen, mutta ketään ei tullut sisälle taloon. Äiti pyysi 
Jenni-tyttöä pihalle katsomaan, olisiko isä kiertänyt hevosen kanssa jonne-
kin. Ulkona ei kuitenkaan näkynyt ketään, ja isä tuli kotiin vasta monen tun-
nin päästä. Vielä oudompaa on, että tämä kummitus näyttäisi uudistaneen 
kulkuneuvoaan. Kun Keskitalon isännän Ensio Rimpeläisen vaimo kuoli, 
oli hän hakenut Sivosen Aunen auttamaan hautajaisjärjestelyissä. He olivat 
tulleet kylältä päin Keskitaloon, kun vastakkaiselta suunnalta tuli sininen 
”pikku Fiiatti”, joka kääntyi heidän edellään Keskitalon pihaan. Molemmat 
näkivät selvästi auton. Kun he pääsivät talon pihaan, ei autoa näkynyt mis-
sään. Se oli kadonnut, vaikka tie loppui Keskitaloon. ”On se kun henkimaa-
limahi jo ajjaa autolla”, oli Enskan vain täytynyt todeta. Myös Kiuasahon 
Sulo Kamunen oli nähnyt saman sinisen auton kääntyvän Keskitalon pihaan 
ja häviävän.1451

Kummituksia nähtiin Perukallakin. Kerran Pussilan tytöt olivat käy-
neet Rajalan autiotalossa. He olivat katselleet pirtin pöydällä olleita valoku-
via ja vanhoja papereita, kun pirtin uunin päältä oli tullut varjo, ”tavallaan 
kissan mallinen”. Se oli mennyt lattialla, ”ketkistänyt” itsensä oven alta ja 
kadonnut ulos. Tytöt olivat katsoneet toisiaan, kunnes toinen kysyi: ”Näit-
kö sinä?” ”Näjin”, vastasi toinen ja silloin tytöille tuli kiire. Myöhemmin 
Pussilan Reino Kurkela oli tullut polkua pitkin Sileäkankaalta Rajalan pi-
han läpi. Hän oli tuntenut hyvin Rajalan entisen isännän, joka oli kaatunut 
sodassa. Kun Pussinen käveli talon edestä ja katsoi pirtin ikkunaan, näki 
hän samaisen, vuosia sitten kuolleen isännän istumassa ikkunan ääressä. 
Pussinen meinasi mennä sisälle taloon katsomaan, mutta ei rohjennut vaan 
portaille päästyään pysähtyi, sylkäisi ja kirosi ”Hyi perkele olokoon!” ja 
kääntyi pois. Vanha isäntä oli näyttäytynyt myös Takalossa, jossa talon poi-
ka oli nähnyt miehen istumassa vanhan navetan karjakeittiön katolla. Mie-
hellä oli ”vinkkelitossut” ja sarkahousut jalassa, hattu päässä. Kun poika 
kertoi tästä isälleen, oli isä tunnistanut miehen Janne Niilekseläksi, talon 
entiseksi isännäksi.1453 

Ihmisten haamujen lisäksi myös eläimet ovat kummitellet. Kerran Pe-
rukan koulusta palanneet Punaperän lapset näkivät Kangastien varrella ison 
tervahaudan luona lehmälauman. He lähtivät ajamaan niitä takaa ja aikoivat 
ajaa ne vasten Kuoppalan raja-aitaa vasten. Lapset juoksivat lehmien peräs-
sä, mutta sitten ne hävisivät, eikä aidan luona näkynyt mitään. Lapset olivat 
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ihmeissään, koska lehmien olisi pitänyt pysähtyä viimeistään siinä, mutta 
ne olivat kadonneet kuin maan nieleminä.1452

Metsän ja veden viljaa

Hirvenhiihtoa, ansapyyntiä ja turkiskauppaa

Metsästys ja jossakin määrin myös kalastus ovat olleet tärkeitä sivuelinkei-

Törmälän Heimo 

Jussila koiransa ja 

saaliinsa kanssa Tör-

mälän pihalla 1940-lu-

vulla. Kuvannut Aappo 

Jussila. Matti Leivis-

kän kokoelmat.
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noja Tavastkengällä. Vielä 1900-luvun alkuvuosina harjoitettiin perinteistä 
hirvenhiihtoa keväthankien aikaan. Jos vain jossakin näkyi lumessa hirven 
jälkiä, perässä menivät aina suksen jäljet. Ilvehdittiin, että ”siinä on vasat 
menneet suksella”. Kovan pyynnin seurauksena hirvet tapettiin 1900-luvun 
alussa sukupuuttoon Tavastkengän seudulta ja meni toistakymmentä vuot-
ta, ettei hirviä näkynyt lainkaan. Suomessa hirvi oli rauhoitettu jo vuonna 
1868, koska laji oli kaikkialla sukupuuton partaalla. Hirvien vähyydestä 
kertoo sekin, että 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alun lehdissä on usein 
uutisia hirvihavainnoista. Huhtikuussa 1904 uutisoitiin Kalevassa, että Ta-
vastkengällä oli nähty peräti neljä hirveä. Ne olivat ”lähteneet juosta hilp-
pomaan Wälilän torpan wieritse kansakoululle. Mutta oli niillä siksi kii-
re, että eiwät joutaneet koulun rakennusta paljon katselemaan. Wieritse ne 
matkansa suuntasiwat Heiskalankangasta pitkin Saaren taloa kohti ja sitten 
suuntasivat ne matkansa itää kohti”. Uutisen lopuksi toivottiin, että hirvet 
saisivat olla rauhassa metsämiehiltä, koska ”aiwan harvinaisia hirwet owat 
tällä paikkakunnalla.”1454

Hirvien paluu oli niin suuri tapahtuma, että se muistettiin kylän vanho-
jen metsämiesten keskuudessa hyvin tarkkaan. Se tapahtui syksyllä 1930, 
jolloin Savosta päin tuli kolme hirveä Tavastkengän sydänmaille. Siitä hir-
vikanta alkoi vähitelleen kasvaa.1455 Tuolta ajalta on Sattunen eli Janne Kuu-
tinen (s. 1894) on kertonut seuraavaa tarinaa. Sattusen setä kuoli syksyllä 
1930 Saaresmäessä, ja hän lähti käymään siellä hautajaisissa hiihtämällä 
sydänmaiden poikki. Matkalla vastaan tuli Löytölän Matti, joka sanoi:

- No et ottanu pyssyä, tiiä vaikka ois hirviä sattunu.
- En kehannu kannelle pyssyä. Ei siellä mittään oo, vastasi Sattunen.

Koiraakaan ei ollut mukana. Sattunen jatkoi matkaansa Itämäen yli. Kun 
hän ehti noin kolmen kilometrin päähän Itämäestä, kuului edessä olevalta 
purolta porskaus. Sattunen ihmetteli, mikä se tuolla tavalla porskii ja meni 
katsomaan. Jään päällä oli aivan vereksiä hirvenjälkiä ja yhdessä kohti jää 
oli pettänyt niiden alla. Kun Sattunen pääsi perille Saariselle, talon isäntä 
Hermanni kysyi, kuten tuohon aikaan oli aina tapana kysyä sydänmaan läpi 
hiihtäjiltä:

- No näkyikö hirvenjäläkiä?
- Ei, ei niitä näy, Sattunen vastasi. 

Täsmälleen samanlainen keskustelu toistui, kun hän kävi Saaresmäeltä pa-
latessaan Koistilassa, jonka isäntä oli myös vanha hirvimies. Koska asia ei 
tullut muiden tietoon, saivat hirvet olla koko talven rauhassa. Sitten seuraa-
vana kesänä heinäaikaan Koistinen tuli kiihtyneenä Sattulaan ja sanoi:

- Tuolla syvämmaalla on ollu viime talavena hirvijäi!
- Ohan siellä ollu, joulukuussahan ne tuli, vastasi Janne.
- Vae etpähän sanonu mulle! kivahti Koistinen.
- Hyvä sulle sanua! Sinnoesit sen ainuan alun sieltä ampunu!

Tämän jälkeen meni monta vuotta, ennen kuin hirvenpyynti aloitettiin. 
Osittain odottelu johtui siitäkin, että hirvikoirat olivat ehtineet kokonaan 
hävitä kylältä. Niinpä hirvikanta vahvistua ja lopulta niitä oli ampua asti.1456

Hirviä kaadettiin jonkin verran jo 1930-luvun loppupuolella, vaikka 
niitä ei vielä kovin paljoa ollutkaan. Hirvien vähyyden vuoksi niiden pyynti 
oli kiellettyä, mutta salametsästys oli erittäin yleistä. Lieventävä asianhaara 
on, että ihmiset metsästivät vain nälkäänsä. Lihakätköjä oli useimmissa ta-
loissa. Esimerkiksi Kallion maalla oli kaksi hirvenlihojen säilytyskuoppaa. 
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Vanhempi niistä sijaitsi Pahannevan keskellä olleella kangasnyppylällä. 
Nuorempi kuoppa löytyy vieläkin Pöytäsaaren päältä. Nokelassa hirvenli-
haa piiloteltiin pottupeltojen päässä olleen tunkion alla. Salapyynti oli kylän 
julkinen salaisuus, mutta jos naapuri ilmiantoi toisen viranomaisille, tulivat 
poliisit pian käymään. Yleensä salapyyntiin suhtauduttiin kyläläisten kes-
kuudessa hyvin pienenä rikkeenä ja metsämiehiä jahdanneita poliiseja pi-
dettiin pilkkanaan. Kerran poliisit olivat kysyneet Iisakki Vähäpuheiselta, 
montako hirveä tämä oli ampunut. ”Montako teiltä on hukassa?”, oli Iikka 
kysynyt vastaan. Myöhemmin rangaistukset kovenivat ja hirvipoliiseja al-
koi liikkua metsissä. Juuri ennen talvisodan alkua olivat Törmälän pojat 
pyytäneet Sattusen kanssa hirviä Törmälän takaisilla sydänmailla. Mulku-
alaiset ilmiantoivat heidät ja pian tulivat Kestilän poliisi Huttunen ja Pyhän-
nän poliisi Ville Karjalainen yhdessä etsimään lihoja Törmälästä. Lihat oli 
ehditty piilottaa, eivätkä poliisit löytäneet mitään.1457 

Metsästyksestä tuli 1930-luvun lopulla niin suosittua, että joissakin 
taloissa jopa varsinainen maanviljelys meinasi välillä unohtua tämän ”har-
rastuksen” vuoksi. Erityisesti Törmälän pojista muistellaan, että he lähtivät 
aina mieluummin metsälle kuin pellolle. Talossa ei ollutkaan koskaan puu-
tetta lihasta, vaan sitä saatiin syödä ”inhotukseen asti”, kuten talon vanha 
emäntä joskus sanoi. Luvattomasti pyydettyjä lihoja säilytettiin monessa eri 
paikassa, vaikkapa halkopinojen alla. Kerran oli poliisi tullut Törmälään 
laittomia lihoja etsimään. Talossa pojat olivat istuneet tiiviisti sängyn kan-
nella poliisin tutkiessa paikkoja. Mitään ei löytynyt. Lihat olivat tietenkin 
sängyn sisällä piilossa. Törmälän väellä oli kova kilpailu hirvistä naapu-
rikylän Mulkuan asukkaiden kanssa. Lihoja ei voinut jättää hetkeksikään 
metsään, sillä ne olisivat lähteneet ensimmäisen kulkijan matkaan. Monesti 
käytiinkin etsimässä lihoja taloista puoli ja toisin. Mulkuan Tihilän talossa 
oli kuitenkin niin hyvä kätkö, etteivät Törmälän pojat sitä koskaan löytä-
neet. Piilo oli tehty riihen korotetulle ylätasanteelle.1458 

Törmälän vanha isäntä Juho Jussila (s. 1864) ja hänen pojistaan eri-
tyisesti Olli olivat innokkaita hirvimiehiä. Jussi oli kehunut kaataneensa 
elämänsä aikana 75 hirveä. Häntä sakotettiin hirvenpyynnistä kaksi kertaa. 
Ensimmäisellä kerralla hän sai sakkoa 50 mk, toisella kertaa 200 mk. Tämä 
oli hyvin pieni summa pyydettyjen hirvien lukumäärään nähden. Kerran 
talon pihaan oli piilotettu kolme hirvenruhoa ja nimismies Rechardt tuli 
kymmenkunnan miehen ja koiran kanssa niitä etsimään. Kahden hirven li-
hat olivat kinoksessa puojin takana. Tämän piilon päällä käskettiin lasten 
laskea mäkeä, jotta mitään ei huomattaisi. Koira löysi yhden ruhon halkopi-
non alta, minkä jälkeen nimismies tuli sisälle pirttiin ja ilmoitti löytäneensä 
lihat. ”Vae niin”, isäntä vain murahti. Miehet lastasivat lihat rekeen ja ajoi-
vat matkoihinsa. Heidän lähdettyään isäntä totesi: ”Pittääpä lähtiä huome’ 
’aamuna hakemaan lissää lihhaa”.  Jussi oli metsässä päivän, kaksi, ja sitten 
Mulkualta päin tuli hevoskyydillä neljän hirven lihat. Lihat nakattiin puojin 
lattialle. Niitä nimismies ei enää osannut tulla kyselemään.1459

Hirvien lisäksi tavastkenkäset metsästivät paljon pienempääkin riistaa. 
Vuosisadan alussa pienriistaa pyydettiin laittamalla ansalankoja metsäpol-
kujen poikki. Näin saatiin kanalintuja ja jäniksiä. Näin pyyntiä muistelee 
Arvi Huovinen (s. 1907): 

Ansolla pyyvettiin lintuja ja saatiin kansa. Paras kerta oli kun 
kolomesa lähettiin -- nii jokkaisen oli kanttaa asti. Mehtojai oli 
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nelijä. Siinäi on jo parille poekasella kantamista, parikytä kilua 
loppuusa. Ja siinä oli koppelua ja jänistä ja vihoviimesessä an-
sassa oli musta lampaan karihta. 

Langoilla pyydettiin lumettomana aikana, lintuja lähinnä syyskesällä. Lan-
gat laitettiin (eläinten)polkujen poikki, noin 15 cm korkeudelle polun poh-
jasta, sopivien etäisyyksien päähän toisistaan. Varsinaisen ansalangan pääl-
le laitettiin karjanselkäin, jotta lehmät eivät metsässä kulkiessaan rikkoisi 
ansaa. Lintu- ja jänislangat oli tehty messingistä tai suutarinlangasta. Jonkin 
verran ansalankoja tehtiin kotonakin hevosen häntäjouhista. Pyydyksiä lai-
tettiin paljon, joten niiden virittäminen ja toisaalta kokeminen olivat aikaa-
vievää hommaa. Päivässä mies saattoi laittaa viisikymmentä ansaa, mitä 
pidettiin jo hyvänä päivätyönä. Yleensä koko urakkaan meni kolme, neljä 
päivää. “Niitä oli tuommonen pari sattaa niitä ansaa parraillaan aena --  Kes-
ti se sitte kierrellähi ku kävi kokemassa”, Arvi Huovinen kertoi.1460 

Metsälintuja pyydettiin myös ampumalla. Yhtenä pula-ajan syksynä 
Sattunen kehui ampuneensa 80 metsoa. Tavallisesti hän sai yhdellä reissulla 
viisi metsoa. Lintuja pyydettin paljon soitimelta. Parhaimpien pyyntipaik-
kojen nimet ovat säilyneet paikannimissäkin. Esimerkiksi Kansannevan lai-
tamilla sijaitseva Soitimenkangas on ollut tällainen. Törmälänperällä olevan 
Yöttävinkankaan nimi tulee muistitiedon mukaan siitä, että siellä on oltu 
yötä soitimessa. Kankaalla oli metsojen soidinpaikka. Vesilintujen pyyntiä 
harrastettiin myös. Erityisen hyvä sorsastuspaikka oli Tavastkengänjärvi, 
joka oli hyvin matala ja ruohikkoinen. Sinne tuli yhteen aikaa metsästäjiä 
kauempaakin, jopa linja-autolastillinen kerrallaan.1461

Vielä 1900-luvun alkuvuosina metsästysaseet olivat suusta ladattavia. 
Niihin laitettiin ensin piipusta sisään ruuti ja sitten kuula, joka painettiin 
rassilla sisään. Viimeisenä laitettiin nalli nallipiikkiin, johon vasara iski ja 
laukaisi aseen. Käytössä oli samalla tavoin toimivia haulikoitakin. Lyijyjä 
säilytettiin nahkapussissa ja toisessa olivat nallit. Ruuti oli sarvessa. Sen 
mittaamiseen oli linnun siipisulista tehty iso ja pieni kynä, joita käytettin 
ammuttavan riistan koon mukaan. Isompi mitta oli tehty kurjen siipisulas-
ta. Kaikki pyssyt eivät vielä olleet tehdasvalmisteisia, vaan monet niistä 
olivat maasepän tekemiä. Piippolassa oli oikea pyssyseppä nimeltään Vata-
nen, jolla aseita pystyi korjauttamaankin.1462 Alkeellisuudestaan huolimatta 
pyssyt olivat tarkkoja, muisteli Sylvester Kesti: ”Niillä ampu saan metrin 
päähänni vielä. Hyvästi se lintu tuli alas.” Tähtäyslaitteet olivat niissä sa-
manlaisia kuin uudemmissa pyssyissä. Huonoa niissä oli ainoastaan hidas 
lataaminen.1463

Metsästyksessä miehillä oli apunaan koira. Hirvikoirat saattoivat olla 
melkein mitä rotua tahansa, mutta suomenpystykorva oli yleensä parhaaksi 
havaittu.1464 Vuosisadan alkupuolella miehet kulkivat metsällä usein yksi-
nään, mutta 1930-luvulla porukalla pyytäminen yleistyi hirven metsästyk-
sessä. Kaadettu hirvi jaettiin tasan porukan kesken, mutta sarvet jäivät kaa-
tajalle. Jakaessa tehtiin yhtä monta lihaläjää kuin oli osallisia ja jokaiseen 
kasaan laitettiin yhtä paljon jokaista lihalaatua, hyviä ja huonoja.1465 

Turkiseläimiä pyydettiin myös paljon, sillä vuosisadan alkupuolella 
turkiksilla oli vielä niin paljon arvoa, että niitä kannatti pyytää ansaitse-
mistarkoituksessakin. Vielä 1900-luvun alussa kärpännahasta sai muistitie-
don mukaan 100 markkaa, oravannahasta 30 mk ja linnuistakin maksettiin 
hyvin. Osaavalle metsästäjälle saattoi siis kertyä hyvä päiväpalkka. Nahat 
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vietiin Iisalmen markkinoille, josta voitiin ostaa paluukuormaksi jauhoja tai 
muuta tavaraa. Oravanmetsästys oli vielä pula-aikanakin hyvin tuottoisaa. 
Silloin yhden oravan nahalla sai saman palkan kuin propsimetsässä ollut 
mies päiväpalkkanaan. Hyvä metsämies saattoi ampua kuusi oravaa yhte-
nä päivänä. Muistitiedon mukaan propsimiehen palkka oli tuolloin yleensä 
10 markkaa päivältä, mutta riskeimmät saivat 15 markkaa. Oravannahka 
maksoi yleensä 10 mk, toisinaan 11 mk. Ketunnahka oli yhteen väliin niin 
arvokas, että sillä pystyi suoraan vaihtamaan hyvän lehmän itselleen. Nahka 
maksoi 1000 mk, lehmä ei aivan tätäkään.1466 Seuraavassa metsästystä vuo-
sisadan alussa muistelee Sylvester Kesti (s. 1893):

Oon minä kulukenu metässäi. Se kun on ollu tuo pyssy mieluinen, 
niin metästelly oon palijon. Ennen kun oli riistallai hintaa, nii sitä 
silläi laella sai penniä kun ahneesti kuluki. Oli kärpät kalliita ja 
minulla oli hyvä koera, nii nelijä saen päevässä. Sata markkaa 
nahkalla sae. Muuanni kerran pariviikkua metästelin, ku lumen 
sato, nii saehan minä kolomattakymmentä kärppää. Palijo nii-
tä oli ja sitte hyvä koera oli, lappalaesrotune. Se ku löysi, nii ei 
päästäny hukkaan. Vahtasi, jos vaen liikahtaa, nii se otti kiinni ja 
kaevo mättäästä, että se näkösälle tuli. Otti kiinni, ku vaen se lähti 
laokkaammaan. Oppinu koera se vaen kerran rutasee. Sitte ora-
villa sae hintaa senni parikymppiä nahkalla ja niitä oli palijo.1467

Petoeläinten pyynnistä maksettiin 1900-luvun alussa ja vielä sotien 
jälkeenkin tapporahaa, jonka sai itselleen, kun vei niiden nahat lähimmälle 
nimismiehelle.1468 Tosin petoja oli 1900-luvun alussa niin vähän, että mel-
keinpä jokainen niistä tehty havainto oli suuri tapaus. Syyskuussa 1860 uu-
tisoitiin Tavastkengällä järjestetyn karhunajon, koska karhut olivat repineet 
kahden ja kolmen viikon sisällä vähintään kuusi hevosta, joista kolme oli 
ollut yhden talon omistamia. Karhun epäiltiin asustavan Itämäen isojen soi-
den keskellä olevassa metsässä. Herrasmiehiä oli tullut monelta suunnalta 
karhunpyyntiin, mutta lopputuloksesta ei osattu lehdessä vielä kertoa. Vas-
taavasti heinäkuussa 1887 Oulu-lehdessä uutisoitiin, että muutamat parkin 
kiskojat olivat nähneet karhun Mulkuan ja Tavastkengän välisellä sydän-
maalla. Samainen peto oli tappanut Tavastkengältä yhden lehmän.1469

Muutamista petojen kohtaamisista kerrotaan kansantarinoissakin. Seu-
raavat kertomukset ovat 1800-luvun puolelta. Sattusen eli Janne Knuutisen 
äiti oli piikana Juutisten Keskitalossa. Väki oli leikkuupellolla, kun met-
sästä alkoi kuulua lehmänkellon kalkatus. Välillä kuului erikoista huhui-
lua. Miehet päivittelivät, että eivätpä ole lehmät ennen kuulleet huuhkajan 
ääntä, kun noin laukkaavat sen kuullessaan. Sitten piika hoksasi, ettei ääni 
ollut huuhkajan vaan karhun! Miehillä tuli kiire. Kun he ehtivät paikalle, 
oli karhu jo kaatanut ja tappanut kellokkaan. Ihmisten äänen kuullessaan se 
pakeni metsään. Vielä vanhempi tapaus on sattunut joskus menneinä vuo-
sisatoina Juutisten Rikkolassa, kun talon hevosia vielä pidettiin laitumella 
sydänmaalla. Eräänä päivänä yksi hevosista, punainen väriltään ja vankka 
kooltaan, laukkasi kotiin ja suoraan aukinaisesta tallin ovesta sisään. Kun 
mentiin katsomaan, mikä hevosella oli hätänä, nähtiin sillä olevan kokonai-
nen karhun lapa kiinni lautasessaan. Hevonen ei tahtonut millään rauhoittua, 
vaan karhun lapa piti irrottaa köyden avulla tallin ylälattialta käsin. Tämän 
jälkeen talon miehet menivät laitumelle katsomaan, mitä siellä oli tapahtu-
nut. He löysivät sieltä karhun kuolleena puun vierestä köllöttästä. Pääteltiin, 
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että se oli lyönyt käpälänsä niin, että kynnet olivat tarttuneet hevosen luiden 
rakoon ja tarrannut sen jälkeen puusta kiinni, jolloin pillastunut hevonen oli 
repäissyt koko käden irti. Puun rungossa näkyivät vielä kynnen jäljet. Tapa-
us oli erikoinen, sillä yleensä karhu hyppäsi hevosen tai lehmän selkään ja 
raateli sen sieltä käsin. Tällä kertaa se ei ollut onnistunut.1470

Metsästysjuttuja olisi Tavastkengällä varmasti useamman kirjan ver-
ran, mutta tässä kirjassa on tilaa vain muutamalle. Seuraavassa kahdessa 
luvussa esitellään kaksi kylän kuuluisaa metsämiestä, koska juuri heistä 
kerrotaan vielä nykyäänkin eniten tarinoita.

Koistinen eli Heikki Laukka

Kylän ehdottomasti kuuluisin salametsästäjä oli Koistilan isäntä Heikki 
Laukka, jolta isännät läheltä ja kaukaa kävivät usein ostamassa hirvenlihaa. 
Samoin uittojen ja savottojen aikaan jätkät ostivat paljon lihaa Koistilan 

Vanhan kansan met-

sämies Heikki Laukka 

palaamassa retkeltään. 

Kaarina Kilpelänahon 

kokoelmat.
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ehtymättömistä lihavarastoista. Lihan ostajilta Koistinen aina tiedusteli, lai-
tetaanko mukaan ”ison sonnin lihaa vai sitä tavallista?”1471 

Heikki Simonpoika Laukka syntyi vuonna 1874 Perukalla Koistilan 
talossa. Hänen isänsä Simo ”Simppa” Laukka (s. 1827) oli tullut Koistilaan 
Pulkkilasta vuonna 1866. Simpan isä taas tunnettiin Pulkkilassa Kuohari-
Heikkinä, joka kuohitsi ammatikseen sikoja. Tarinan mukaan Simppa oli 
aluksi yrittänyt viljellä kotitilaansa Pulkkilassa, mutta tympääntyi, kun ke-
vättulva nousi aina pellolle ja pilasi sadon. Niinpä hän oli sanonut etsivänsä 
itselleen sellaisen talon, jossa vesi ei nouse pellolle. Niin hän lopulta tuli os-
taneeksi Koistilan, jonka pelloille vesi ei varmasti koskaan nouse. Simpan 
tullessa Koistilaan paikalla oli vain yksihuoneinen pirtti, talli, kolme aittaa 
ja yksi riihi. Hän laajensi vanhan pirtin nykyiseen kokoonsa ja rakensi pal-
jon uusia rakennuksia, muun muassa ison hirsinavetan. Peltoja talossa oli 
ennestään melko paljon, mutta muuten maata ei juuri ollut ja niinpä Simppa 
osti paljon niittyjä ja metsiä.1472 

Heikki Laukasta tuli Koistilan isäntä Simppa-isänsä jälkeen vuonna 
1909. Hänen aikanaan talo kasvoi ja rikastui lopulta yhdeksi kylän suu-
rimmista. Erityisesti Koistinen muistetaan kuitenkin kovana hirvimiehenä. 
Vielä nuoruudessaan hän ei puhunut hirvenpyynnistään avoimesti. Vuonna 
1910 hän jopa lähetti Liitto-lehteen kirjelmän, jolla yritti perua häntä koh-
taan esitettyjä syytöksiä:

Luvaton hirvenjahti Pohjanmaalla. Tällaisella otsakkeella wa-
rustettuna oli Liiton 42 n:roon R.T:stä lainattu uutinen hirvenjah-
tikunnasta tai poliisikomennuskunnasta, jonka johdosta pyydän 
saada lausua muutaman sanan, koska siinä nimenomaan maini-
taan allekirjoittaneen talon nimi mitä räikeimmin ja wääritetyllä 
tawalla. Kertomuksessa nimenomaan mainitaan Koistilan talosta 
Pyhännän kunnan Tawastkengän kylässä tuodun retkikunnalle 
ruokapöytään hirwenlihaa ja että talossa olijat hämmästys wal-
tasi saatuaan tiedon mitä wieraita he oliwat. Asia oli kummin-
kin niin, että heti kun wieraat tuliwat, huomattiin että nyt on ne 
miehet liikkeellä, joista oli jo Piippolan kirkonkylällä weronmak-
suretkellä saatu tietää, joten ei retkikunta ollut tuntematon. Liha 
jota ruokapöydässä annettiin, oli wiime syksynä tapetun lehmän 
tai sonnin lihaa, eikä hirwen, joksi retkikunta näyttää tahtowan 
sen uskottaa, tietysti syystä, että he tahtoiwat hirwen lihaa saa-
da sieltäkin, missä sitä ei ollut. Ja mikä vielä kummempaa, on 
se, että he aitastani löysiwät parin hirven lihat! Tekisipä mieleni 
sanoa, että olisi mainittuun komennuskuntaan ollut tarpeellista 
saada asiantuntijoita, tai ainakin paremmalla maku- ja tuntoais-
tilla warustettuja henkilöitä, jotka edes senwerran olisiwat olleet 
lihaan tutustuneita, että olisiwat tunteneet syksyllä palwatun 
raawaanlihan makunsa ja näkönsä puolesta. Olen warma että 
retkikunta olisi löytänyt kylästämme usean talon aitasta saman-
kaltaisia lihoja, ja niin ollen heidän luulemansa hirvenlihamäärä 
olisi mennyt uskomattomiin. Minä säilytän nyt heidän luulemian-
sa hirwenlihoja aitassani, ja pyytäisin että kemiallinen tutkinto 
lihoille toimitettaisiin, tietysti erehtyneen kustannuksella. Nähty-
äni retkikunnan olewan aiwan lihan tuntematonta, annoin heille 
palasen hirwenlihaa, jota olin wiime syksynä lupa-ammunnassa 
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saanut, että he pääsisiwät selwille lihojen suhteen, mutta näyt-
tää että he waan yhtä hywin owat jääneet tuntemattomiksi. Ei-
köhän retkikunnalla ole tallella aitasta ottamani lihapalat, että 
woisi siellä Oulussa paremmilla makuaisteilla warustetuilla hen-
kilöillä tutkituttaa mitä ne todella owat, että ei olisi tarwinnut 
sellaista asiatonta sanomalehden kautta yleisölle uskottaa. Sillä 
olisihan retkikunnalla ollut kerrottawaksi kylliksi tosiasioitakin, 
muun muassa miten he wäkisellä koettiwat pakottaa epäilemiän-
sä henkilöitä tunnustamaan itsensä syylliksiksi hirwen tappoon, 
joten lie moni sydänmaan mies huomattuaan asian, heistä kunni-
alla erilleen päästäkseen, sen tehnytkin. Muissa kohdin en tiedä 
minkä werran kirjoitus on todenperäistä, waan jos se yleensä on 
niin paljon harhaan wiewä kuin minun kohdallani mainittu, niin 
silloin on retkikunta ainoastaan tuulentupia rakentanut. Pyydän 
waan, että ne retkikunnan mainitsemat ”parin hirwen lihat” mitä 
pikimmin tutkittaisiin, joka käy todistettavasti päinsä siten, että 
retkikunta säilyttää leikkaamansa palaset ja minä ne lihat, joista 
palaset on leikattu. Heikki Laukka. Koistilan isäntä.1473

Vuosikymmenten ajan Koistinen oli tunnettu hirvenpyytäjä sekä luval-
lisella että luvattomalla ajalla. Tavastkengällä kehittyi tästä sanonta ”Kois-
tisen luvalla”, kun kaadettiin hirvi luvattomaan aikaan. Poliisit ja riistanvar-
tijat olivat ihmeissään, kun kylän ukot aina sanoivat, että ”en minä kaatanut 
omalla luvalla vaan Koistisen luvalla”.1474 

Joskus Heikin tytär Tyyne oli uhkaillut isälleen, että hän käy kertomas-
sa nimismiehelle tämän luvatta ampumasta hirvestä. Isä oli tästä säikähtänyt 
ja tuumannut yhdelle pojalleen: ”On se tuo tyttö niin hullu, että kyllä se 
käy kertomassa.” Niin sitten lähdettiin piilottamaan hirven ruhoa Isonriihen 
ylisille. Hirvi oli iso ja poika jaksoi tuskin kohottaa sitä. Isäntä oli kuitenkin 
vielä voimissaan ja kiskaisi ruhon narulla ylisille. Tyyne-tytär ei tästä lan-
nistunut vaan kiipesi vielä hirven perään ja leikkasi siltä korvan irti. ”Kyllä 
minä nimismiehelle sinut paljastan”, Tyyne uhkaili isälleen. Mutta ei hän 
kuitenkaan kertonut ja Koistinen sai pyytää rauhassa hirviä vanhoille päi-
villeen asti.1475 

Vanhoilla päivillään Koistinen kertoi kaataneensa vähintään 100 hir-
veä. Vähän ennen kuolemaansa 1960-luvun alussa oli Kalle Leiviskä ollut 
nuohoamassa Koistilan uunia. Koistinen oli tullut istumaan Kallen viereen 
piippu suussaan ja kysynyt: ”Metällekö oot menossa?” ”Ei kun nuohoamaan 
vaan tulin. Vieläkö ootte ite metällä käyneet?”, oli Kalle kysynyt vastaan. 
”No kyllähän minä tässä kerran menin tuohon pellon laitaan juurakkoon 
tähtäilemään. Mutta oli joku tähtäimestä jyvän vieny, niin eihän siitä mitään 
tullu.” Kalle jatkoi juttelua ja kysyi: ”No paljon ootte varmaan pyytäneet 
hirviä aikoinanne?” ”Onhan niitä. Ei niin isoa navettaa oo, että sinne kaikki 
mahtusivat”, vastasi Koistinen.1476

Sattunen eli Janne Knuutinen

Toinen Tavastkengän tunnettu metsämies oli Sattulan isäntä Janne Knuu-
tinen eli Sattunen. Hän syntyi Ahokylän Leppiahon talossa vuonna 1894. 
Leppiaho oli vaikea asuinpaikka. Kunnon tietä ei ollut, vaan Ahokylälle piti 
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mennä sieltä metsäpolkuja pitkin yli neljän kilometrin matka. Isäntä kuoli 
talosta Jannen ollessa yhdeksännellä. Tämän jälkeen hän asui kotonaan vie-
lä kymmenen vuotta, mutta lähti sitten pois, koska isän kuoleman jälkeen 
kotitila oli jakaantunut viidelle osakkaalle. Jannen äiti omisti talosta puolet. 
Äiti myi oman puolikkaansa metsäyhtiölle, vaikka Janne tarjoutui sen osta-
maan. Tämän jälkeen Janne mietti kauan mille alalle alkaisi. Yhden talven 
(1915‒1916) hän oli Mieslahden kansanopistossa ja juttelin siellä paljon 
paikallisen agronomin kanssa. Tämä oli neuvonut: “Jos suinkin saat talon 
irti, niin osta. Jos et jaksa asua, niin tulee sellainen aika, että sillä voittaa 
kuitenkin paljon, jos tulee myytäväksi.” Elintarvikkeet olivat siihen aikaan 
vähissä, koska elettiin ensimmäisen maailmansodan aikaa. Osaltaan tämä 
vaikutti siihen, että maanviljelyssä leipä tuntui olevan varminta. Lopulta 
Janne päätti ryhtyä maanviljelijäksi ja oma tila piti saada. Agronomi neuvoi, 
mistä rahaa saisi sen ostamiseen, koska Jannella ei omaa rahaa ollut.

Janne lähti yhdessä sukulaismiehensä Rikki Knuutisen kanssa etsi-
mään ostettavaa tilaa. Monia hyviä tiloja löytyikin, mutta mukana oli vain 
1000 mk Pyhännän pankista saatua rahaa, joten talokauppojen tekeminen 
oli vaikeaa. Samoihin aikoihin savolaiset olivat rynnänneet Pyhännälle os-
tamaan tiloja, koska olivat jo myyneet omansa metsäyhtiöille. Siksi myyjät 
olivat hyvin varovaisia ja vaativat jo käsirahaksi puolet ostohinnasta. Monta 
hyvää talokauppaa jäi sen vuoksi tekemättä. Monta silloista Sattulaa parem-
paa tilaa katsottiin. Toisissa oli hyvät metsätkin, toisissa ei. Oli jo lähellä, 
ettei tilaa saataisi lainkaan. Sitten muutamat miehet tulivat puhemiehinä 
kaupittelemaan Jannelle ja Rikille Sattulaa. Aluksi tila ei innostanut heitä 
ollenkaan. Talo oli resuinen, eikä peltoa ollut juuri lainkaan, metsästä pu-
humattakaan. Parempaa ei kuitenkaan ollut näköpiirissä, joten he päättivät 
yrittää sitä. Isäntäkin tyytyi tuhannen markan käsirahaan. Mutta vielä tuli 
yksi mutka matkaan: omistaja halusi talostaan 11 000 mk, mutta Jannen 
kaveri Rikki oli valmis maksamaan vain 10 500 mk. Kauppoja ei syntynyt. 
Lähdettiin jo kulkemaan takaisin Ahokylää kohti, kun Janne päätti Humala-
niemen ojan kohdalla, että kyllä se talo on nyt ostettava. Heinäntekoaika oli 
tulossa, joten kohta ihmiset eivät enää myisi talojaan. Rikki sanoi, että osta 
mutta yksinäsi saat ostaa. Ja niin Janne tekikin. Kun Janne sai kauppakirjan 
taskuun, kiinnitti hän talon ja sai Pyhännän pankista lainaa sen ostoon. Lo-
pulta olikin parempi, ettei äiti ollut myynyt Jannelle Leppiahoa, koska Sat-
tula oli viljelystalona paljon parempi. Leppiahon pellot olivat kivisiä, talvet 
lumisia, eikä ruis siellä menestynyt. Sattulan pelloissa ei ollut kiviä lain-
kaan, ne olivat helppoja muokata ja hyviä kasvamaan, ”kylän parraimpia”.

Tavastkengälle muutettuaan Janne oli aktiivisesti mukana monessa ky-
län asioissa. Hän oli suojeluskunnan johtokunnassa ja toimi puuhamiehe-
nä esimerkiksi Perukan tien rakentamisessa. Kylällä hänet tunnettiin myös 
kovana metsämiehenä. Monet epäilivät häntä salapyynnistäkin, mutta itse 
hän ei sitä koskaan tunnustanut. Seuraava tarina Sattusen hirvenpyynnistä 
perustuu hänen omaan kertomukseensa, joka nauhoitettu on kesällä 1973. 

Eräänä 1940-luvun syksynä Tavastkengällä oli anottu kaatolupaa kol-
melle hirvelle. Mukana tässä porukassa olivat metsäteknikko Paananen, 
metsänvartija Pellikka Itämäestä ja Kestilän metsänhoitaja Bögh, joka ei 
kuitenkaan paljon osallistunut pyyntiin. Kaatoaikaa oli tähän aikaan niukas-
ti, vain kuukausi lokakuun puolivälistä marraskuun puoliväliin. Kävi sitten 
niin, että pyyntiaikaa oli jäljellä enää yksi päivä ja hirviä oli saatu pyydettyä 
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vasta yksi. Metsäteknikko Paana-
nen jo marisi: 

 – Vae viititäänkö sitä ensi syk-
synä anuakkaan tuota hirvi-
luppaa, kun tämä käypi näin 
kehnosti?

 – Sehän pittää joka syksy kah-
tua tuurisa, Sattunen vastasi ja 
lähti kotiinsa Perukalle.

Yöllä ilma lauhtui ja Sattunen tote-
si vaimolleen: 

 – Nyt jos minä vaen kerkiäisin 
mennä niille seuvun, missä 
hirviä on, nii nyt minä sae-
sin kyllä. Vae jos minä lähen 
tuonne Itämäen syvämmaalle, 
nii minen kerkii kun mennä 
tänä päivänä ja lupa-aika lop-
puu. 

 – Tuoha on nätimpi alue tuo 
Lievosen syvämmaa. Mee 
sinne, emäntä neuvoi. 

Nykortissa oli juuri silloin pää-
tepysäkillään Iisalmeen menevä 
linja-auto, jonka kyydissä pääsisi 
Ruostepuroon asti. Sattunen pani 
reppuun evästä ja lähti mennä 
lunttaamaan. Hän kerkesi Pussilan 
saunan kohdalla, kun auto mennä 
suhahti ohi. Sattunen palasi kotiin 
ja sanoin emännälleen, ettei suunnitelmasta tullut mitään, auto jätti. Emäntä 
neuvoi taas, että onhan sinne jäänyt tiehen avonainen auton jälki, että mene 
pyörällä sinne Ruostepuroon. Sattunen teki työtä käskettyä ja lähti pyörällä. 
Kotoa lähtiessä hänen nuori, musta koiransa pääsi pihalla ja nyt se juoksi 
koko matkan hänen mukanaan. Ensin hän meinasi pönkitä koiran Aholan 
saunaan, mutta päätti sitten ottaa sen mukaansa, jos siitä vaikka jotain hyö-
tyä olisi. 

Kello läheni jo kahtatoista, kun Sattunen ehti Lievosen sydänmaalle, 
Ahvenjärvenkankaalle. Lunta sateli hiljalleen. Yllättäen hänen eteensä sat-
tuivat aivan verekset kolmen hirven jäljet, joiden päällä ei ollut lainkaan 
uutta lunta. Hirvet olivat siis lähellä. Sattunen istahti ja alkoi miettiä, miten 
saisi ne pyydettyä. Uusien jälkien vieressä oli vanhempiakin, joten hirvet 
olivat käyneet paikalla useasti. Paikalla oli saareke miehenmittaista petä-
jätaimistoa, jossa hirvet olivat käyneet. Voisivatko hirvet olla vielä siellä, 
Sattunen pohti ja lähti kiertämään taimiston ympäri. Hän pääsi melkein 
kierroksen loppuun, kun koira alkoi hypähdellä ja usahdella. Sattunen kään-
tyi ja näki, kuinka hirvi oli juuri painumassa vesakkoon. Muuten se olisi 
varmaan ehtinytkin metsän peittoon, mutta se hämmentyi hetkeksi haukku-
vasta koirasta, ja Sattunen ehti laukaista pyssynsä. Hirvi tipahti heti istual-
leen, mutta yritti vielä nousta. Toisella laukauksella se jo kaatui. Sattunen 

Sattulan Hilja ja Janne 

Knuutinen lapsineen 
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ja Ilmi Turusen koko-
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ei nylkenyt hirveä, vaan suolisti sen ja jätti paikoilleen. Sitten tulikin kiire 
puhelimen ääreen ilmoittamaan kaadosta, ettei kenelläkään tulisi sanottavaa 
kaatoajasta. 

Sattunen meni Koivulaan ja soitti sieltä muille metsästysporukan jä-
senille Itämäkeen ja Paanaselle. Nyt oli hirvi kaadettu ja sitä pitäisi tul-
la aamulla kantamaan ja nylkemään. Sattunen oli Koivulassa yötä ja lähti 
varhain aamulla hirven luokse. Siellä Paananen ja metsänvartija Pellikka 
tavoittivat hänet. Lihat kannettiin Ruostenevan eli Pakasen mökkiin, josta 
lihoja tultaisiin seuraavana päivänä hakemaan hevosella Sattulasta. Sattu-
nen itse päätti jäädä muutamaksi päiväksi Ruostesuon suunnalle metsoja 
pyytämään.

Tuli suvi-ilma, joka sulatti metsät puhtaaksi lumesta ja jätti tiet pei-
lijäälle. Kun Sattunen viimein lähti kotimatkalle Ruostesuolta, olivat tiet 
petollisen liukkaat. Niinpä hän Kurkelan kautta kulkiessaan otti sieltä lai-
naan potkukelkan, jotta kulkeminen olisi helpompaa. Kun hän pääsi kotiin, 
emäntä toimitti häntä heti etsimään talon tytärtä, joka ei ollut palannut ko-
tiin työpaikaltaan kaupalta. Alkoi olla jo pimeää, lähes yö, joten emäntä pel-
käsi jotain sattuneen. Sattunen valjasti hevosen ja nosti potkukelkan rekeen, 
jotta voisi palauttaa sen Kurkelaan samalla reissulla. 

Matka meni muuten hyvin, kun tyttökin löytyi osuuskaupalta, mutta 
Eksylän mäessä Jannea tuli vastaan Iisalmen linja-auto. Janne arvasi heti, 
että vastaantulijat saattaisivat ihmetellä kyydissä olevaa potkukelkkaa, ku-
ten sitten kävikin. Nykorttiin päästyään automiehet olivat ihmetelleet talon-
väelle: 

 – Mihinkähän lie Sattunen ollu menossa, ku sillä oli kelekka reessä? 
Talossa pääteltiin heti, että hirvenlihojahan se on mennyt hakemaan jostakin 
sellaisesta paikasta, josta ne pitää ensin kuskata kelkalla tielle. Huhu tästä 
levisi ja levisi ja lopulta asia tuli kahden Keskikylän Kahvilassa oleskelleen 
etsivän tietoon. Nämä ottivat huhun todesta ja etsivät kaksi päivää kelkan 
jälkiä metsistä. Eihän niitä löytynyt, koska kelkka oli viety paikoilleen Kur-
kelan kartanolle. Asia ei jäänyt tähän, vaan etsivät tulivat vielä Sattulaan 
kuulustelemaan isäntää. Koska hyviä todisteita ei ollut löytynyt, olivat he 
kehittäneet oman teoriansa: 

 – Se on semmonen juttu ollu, että se oli suviyö ja ne on muijen hevosten 
jälet siitä tieltä sulaneet. Ne on sinun hevosen jälet, jotka on menneet 
sinne Kestilän tiehaaraan. 

Sattunen kuunteli kiinnostuneena, että kuulisipa nyt, mihin päin jäljet ovat 
sieltä menneet. Etsivillä ei kuitenkaan ollut mitään tietoa niiden kulusta tie-
haaran jälkeen. Etsivät selostivat edelleen omia kulkemisiaan, ja Sattunen 
vastasi kysymyksiin ja kommentoi asioita hyvin verkalleen. Lopulta kuu-
lustelu päättyi, ja hän luuli asian jäävän sikseen. Mutta eipä aikaakaan, kun 
toinen etsivä tuli uudestaan ja sanoi, että kuulustelua pitäisi vielä jatkaa. 
Mukana hänellä oli Pyhännän poliisi ja metsäteknikko Paananen. Poliisi 
aloitti kuulustelun ja Janne selvitti asiat samalla tavalla kuin edelliselläkin 
kerralla. Etsivä kuitenkin väitti tarinan olleen viimeksi toisenlainen ja uhka-
si käräjillä. Sattunen ei taipunut vaan käski tarkistaa tarinan papereista. Ei 
auttanut etsivän inttää, mutta hän keksi uuden lähestymistavan: 

 – Se on selevenny sillä laella, että se yksi hirvi on hukassa (Kuljunperä-
läiset olivat tienneet hirvilauman koon ja kertoneet yhden hävinneen, 
mutta Sattunen ei tätä vielä tiennyt). 
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Sattusta tällainen kommentti huvitti, ja hän sanoi hieman ivallisesti:
 – Voe hyvänen aeka, niitä on usiampi kun yksi hukassa, joeta et tiiä sinä 

enkä minä.
Tämän kuullessaan Pyhännän poliisi purskahti nauruun ja etsiväkin tym-
päysi niin, että lupsautti kirjansa kiinni ja lopetti asian siihen. Kun vieraat 
olivat jo ovella lähdössä ja hyvästelivät talonväkeä, niin kuin asiaan kuului, 
sanoi Sattunen vielä leikillään etsivälle: 

 – Minä en tuosta meijän polliisista paljokaan välitä, kun jos se millon 
käy meillä, sille pittää olla rahhaa (oli ulosottomies) vaan sulla ku on 
harrastusta tuohon hirvihommaan ja mulla kansa, nii käyhä sinä us-
seemmin. Mukava meijän on niistä tuumata. 

Vaan eipä käynyt sama etsivä sen jälkeen Sattulassa. 
Ongelmat eivät kuitenkaan loppuneet, vaan keväällä pikkupojat löy-

sivät Pussilan ja Sattulan maiden rajalta hirvennahkaa sammaleen alle 
haudattuna. Miten lienee sinne joutunutkin. Pojat eivät kertoneet löydöstä 
Sattuselle, vaikka se löytyi hänen maaltaan, vaan naapurin isännille. Joku 
näistä ilmoitti polisiille, että siellä se hirvennahka nyt on. Poliisit tulivat ja 
hakivat nahan pois ja kävivät Sattulassakin, mutta eivät tavoittaneet itse 
isäntää, joka oli hakemassa heiniä Ahokylästä. Tällä kertaa asia ei edennyt, 
mutta jonkin ajan kuluttua taloon tuli taas uusi etsivä kuulustelemaan na-
hasta. Kysyttäessä asiasta Sattunen vastasi etsivälle: 

 – Ehän minä tiiä, missä se on ollu, vae oon kuullu, että se on lähempänä 
noeta toesia taloja. Joko nuo toisten talloin isännät on kuulusteltu? 

 – Ei, ei, eikä niitä kuulustellakaa. Teitä siitä syytetään, kun teijän maalla 
on se nahka ollu.

 – Vae jos minua siitä syytettään, että meijän maalta on hirvennahka löy-
tyny, nii kyllä syytetään vielä valtion herroja. Se löytyy valtionmaalta-
ki nahka, jos se kerran siitä syytteeseen tullee!

Tähän etsivä jo toppuutteli ja sanoi, ettei sellaisesta tietenkään voi ketään 
syyttää. Tältä erää hirviselkkaus päättyi, mutta jatkoa seurasi seuraavana 
syksynä. Hirvenpyyntianomus laitettiin taas vetämään ja muut olivat mer-
kitsivät Sattusen nimen siihen, koska hän useimmiten ampui hirven. Kes-
tilän piirin metsänhoitaja Bögh ei kuitenkaan hyväksynyt tätä vaan pyyhki 
hänen nimensä pois luvasta.  Niin syksy tuli, eikä Sattunen päässyt metsälle. 
Aika kului ja hirvenammunnat lähestyivät. Metsänhoitaja tuli erään toisen 
metsäherran kanssa Itämäestä Siikajokivartta alaspäin Koistilaan. Siellä ta-
lon isäntä, Koistinen, kysyi miehiltä: 

 – Onko se Sattunen teijän luvissa? 
 – Olihan se siinä, vaan minä pyyhin sen pois, vastasi Bögh. 
 – Siinäpä pyyhittä vellin iteltänne poes, sanoi Koistinen.
 – Ampuihan se Kilipelänahokin viime syksynä, yritti Bögh puolustella.
 – Se tuntu olleen niin sattuma sen ampumine, että ei se satu joka syksy.
 – Onhan se se Pellikan Veeti meidän luvissa. Sehän on vanha hirvimies.
 – Eihä se oo luppaan millonkaa ampunu. Kyllähä se lehen aekana koe-

ralta amppuu, vae eihä se luppaan oo ampunu ennenkää. Ei se ammu 
teillekkää. Kyllä nyt vellitä jäättä, ennusti Koistilan ukko.

Syksy eteni ja Sattunen seurasi miesten hirvenpyyntiä ja mietti, kuinkahan 
siinä kävisi. Ja niinhän siinä kävi, ettei yhtään hirveä saatu. Kun lupa-aika 
oli juuri kulunut loppuun, lähti Sattunen käymään Keskikylällä. Siellä hän 
meni Piippo-Topin pajalle, jonne oli kokoontunut paljon kylän ukkoja. Pian 
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juttu kääntyi hirvenpyyntiin, johon Janne totesi:
 – No nyt kuhan minä Pöökiä nään, niin minun täytyy kysyä siltä, miltä se 

hirvenliha tänä syksynä maestuu. Kun mulla ei ollu luppaa, nii minen 
päässy sitä maestammaan.

 – Et sinä viiti kysyä, ukot epäilivät.
Sattunen lähti pajalta kauppaan ja kuinkas kävikään: metsänhoitaja Bögh 
sieltä ajeli hänen perässään samaan kauppaan. Kylän ukot pynttäytyivät heti 
kuuntelemaan, ottaako Sattunen asiansa puheeksi. Sattunen empi hieman 
ensialkuun, mutta kun Bögh tuli reimakasti kättelemään ja puhuttamaan 
häntä, niin Sattunen ajatteli tämän lauhtuneen hirviasian suhteen. Bögh oli 
ylpeästi pystypäin, vilkuili miesjoukkoa ja ajatteli vähän nuhdella Sattusta:

 – Mitenkäs se nyt on Knuutiselta käynyt se salametästys?
 – No kyllä se kävisi, vae ehän minä semmosiin rupia kuitenkaa.

Metsänhoitajalle tämä vastaus ei riittänyt vaan yhä edelleen hän jatusti:
 – Sepä juuri, se salametästys.

Tämän jälkeen Sattunen jo rohkaistui ja kysyi oman asiansa:
 – Minun täytyy metsänhoitajalta kysyä, että mille se nyt tänä syksynä 

maestuu se hirvenlihakeitto, kun minen päässy maestammaan, ku ei 
ollu mulla luppaa?

Kylän ukot purskahtivat jo nauramaan, ja Böghin ylpeä olemus lyyhistyi 
tämän vastatessa:

 – Eihän se maistunut millekkään, kun sitä ei saatukaan.
 – No voe hyvänen aeka, niinkö siinä kävihi! Ja minä ku oon ollu siinä 

luulossa, että te sillä minut poes heitittä, että saatta enempi mieheen 
ku jajatte sen.

 – No eihän sitä saatu, Bögh huokasi toistamiseen ja lähti laahustamaan 
puodin toiseen päähän.

Sattunen käveli metsänhoitajan perään. Koska hän oli edellisenä syksynä 
kuljettanut tätä metsissä, päätti hän vielä kysäistä:

 – No tuliko sitä metsänhoitajalta käytyä nyt ollenkaa metällä?
 – No eihän sitä tullut käydyksi! Siinähän se olikin vika, että sitä ei saatu.
 – Sitä mieltä oon minähi, että siinä se oli vika, kun me ei siellä käyty, nii 

me ei sitä saatu!
Tämän kuultuaan metsänhoitaja marssi ulos kaupasta. Sattunen valitteli 
ympäröiville ukoille, että vähämpä hän ehti Böghiä puhuttaa, ja aikoi pyrkiä 
metsänhoitajan kyytiin tämän mennessä Perukalle päin. Bögh ottikin Sattu-
set kyytiin, mutta tilaa oli vain auton lavalla eikä puhuttelumahdollisuutta 
tullut. Kun metsänhoitaja jatkoi matkaansa Paanaselle, meinasi Sattunen 
ensin seurata häntä sinne, mutta ajatteli sitten naapurin tykkäävän siitä huo-
noa. Asia jäi siihen ja seuraavana syksynä Sattunen sai metsänhoitajan lu-
valla palata takaisin hirvenpyyntiin.

Kalastus

Kalastuksella oli Tavastkengällä metsästystä pienempi merkitys, koska hy-
viä kalavesiä oli vähän. Suurempia saaliita saatiin vain Pyhännänjärvellä, 
jossa kylän vanhoilla kantatiloilla oli vesiosuudet. Kesäaikaan kalastusta 
harrastettiin melko paljon ja varsinkin juhannuskalassa käyminen oli ylei-
nen tapa. Nuoret miehet häipyivät aina pari päivää ennen juhannusta hank-
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kimaan juhannuskaloja kylää ympäröiville erämaajärville. Näillä reissulla 
saattoi mennä kolmekin päivää, kun pojat kiersivät läpi kaikki lähiseutujen 
lammet ja purot. Tavallisesti kalastettiin ongella ja uistimella. Monilla ta-
loilla oli vakituisia pyyntipaikkoja ja pyydyksiä läheisissä vesistöissä. Mus-
talampi oli jaettuna vesiosuuksiin Punaperän talojen kesken. Sieltä saatiin 
talvella paljon mateita. Kontiolampi taas oli kahdessa osassa Iikkalan ja 
Köhisevän kesken. Nokelan väellä oli mertoja Kuurajoessa Nokelankosken 
yläpuolella. Sieltä saatiin taimenia ja joskus haukia. Kuurajoesta pyydet-
tiin kalaa myös lanalla, joka oli eräänlainen puusta kivien väliin rakennettu 
rysä. Törmäsjoessa lipottiin ja saatiin saaliiksi salakkaa. Sattu-Janne kävi 
lippoamassa Valkeisessa. Katiskoita käytettiin ja ainakin Törmäsjoen Myl-
lykoskessa oli merta, jolla saatiin tammukoita.1477 Seuraavassa Moisalan 
isäntä Risto Makkonen (s. 1866) kertoo kalastuksesta Tavastkengällä. Haas-
tattelu on ilmestynyt Kalevassa vuonna 1951. 

Täkäläisissä järvissä on haukia, ahventa, särkeä ja lahnaa. Lah-
naa sai yhteen aikaan kutuaikana Siikajoesta niin paljon, ettei 
aina jaksanut yön saalista kahden miehen voimalla kotia kantaa. 
Myöskin madetta on Siikajoessa sekä järvissä ja lammissakin. 
Madetta pyydetään rysillä syksyisin, keväisin koukuillakin. Made 
on hyvä keittokala, mutta kun se kasvaa liian vanhaksi ja suu-
reksi, ei sitä syö koirakaan. Kerran sain niin suuren mateen, että 
se oli leveän pirtin uunin rinnan pituinen ja rinnan kohdalta oli 
sen ympärysmitta toista metriä. Maksaa siitä tuli suuri viilipytty 
kukkuroilleen. Maksasta tuli kaksi keittoa koko perheelleni, mutta 
kun lihaa keitettiin, alkoi liha ja koko huone, missä mateen li-
haa keitettiin, haista hirvittävän pahalle. Sitä eivät luonnollisesti 
voineet ihmiset syödä ja kun sitä tarjosi koiralle, ei sitä syönyt 
koirammekaan. Olen useinkin saanut 6 kilon painoisia mateita, 
jotka ovat suuria nekin, mutta kuitenkin syötäviä.1478

Jaloista kalalajeista erityisesti taimenia on tavattu vanhaan aikaan kai-
kissa Siikajoen latvapuroissa ja erityisesti Salmijärven suunnalla Lohipu-
rossa ja sen laajentumassa, Lohilammessa. Kyläläisten vanha nimitys tälle 
kalalle oli tonko. Purotaimenet ovat olleet ikuinen kiistan kohde, sillä kaikki 
joet, joissa niitä on elänyt, ovat sijainneet valtionmailla. Vielä 1900-luvun 
alkupuolella niissä kalastaminen oli kokonaan kiellettyä ja metsänvartijat 
huolehtivat, että kieltoa noudatettiin. Kaikki valtion virkamiehet metsätek-
nikoista lähtien saivat kyllä kalastaa niissä vapaasti, mutta kyläläiset eivät, 
mikä herätti katkeruutta monissa.1479

Esivallan toiminta

Demokraattinen kunta

Vuosina 1917 ja 1919 annetut uudet kunnallislait antoivat kaikille suoma-
laisille yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden myös kunnalliselämässä. Ta-
lonisäntien ohella kunnalliseen päätöksentekoon alkoi nyt tulla mukaan 
myös torppareiden ja työväestön edustajia. Poliittiset puoleet tulivat niin 
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ikään osaksi päätöksentekoa, vaikka käytännön merkitystä eri puolueryh-
mittymillä ei usein ollutkaan. Paikalliset olot ja henkilösuhteet vaikuttivat 
poliittista väriä enemmän. Valtuustot valittiin alkuun joka vuosi, mutta vuo-
desta 1924 valintaa harvenneitiin kolmeen vuoteen. Äänestysaktiivisuus oli 
hyvin laimeaa. Esimerkiksi vuoden 1924 vaaleissa äänestysprosentti oli Py-
hännällä vain 10,1. Kunnallislain mukaan kuntalaisten valitsemat valtuustot 
valitsivat kunnallislautakunnan, joka toimi päätösten toimeenpanijana. Se 
vastasi siis nykyistä kunnanhallitusta. Lautakunnan esimiehellä oli kunnas-
sa keskeinen rooli ja usein kaikki tehtävät kasautuivat hänelle. Kunnan kes-
keisimpiä tehtäviä olivat 1920- ja 1930-luvulla asutusasiat, köyhäinhoito, 
tieasiat ja kansakoulujen rakentaminen.1480

Luottamusmiehiä

Koska Tavastkenkä oli Pyhännän kunnan suurin kylä, tulivat täältä myös 
monet merkittävät kunnan luottamusmiehet. Erityisen paljon on muistel-
tu Makkolan isäntää Juho Turusta, Kilkalan Juho Myllylää sekä Kotilan 
Edvard Haatajaa. Tärkein kriteeri luottamusmiehille oli tähän aikaan hyvä 

kirjoitustaito, myöhemmin myös 
käsialan siisteys ja yleensäkin hyvä 
kielitaito. Usein kävi niin, että 
kaikki vähänkään kouluja käyneet 
päätyivät luottamusmiehiksi.1481

Makkosen isäntä Juho (Jussi) 
Turunen (s. 1876) oli kauan aikaa 
kunnan luottamustehtävissä. Kun-
nallislautakunnan puheenjohtajana 
hän toimi vuosina 1923–33 ja val-
tuuston puheenjohtajana 1934–36. 
Pulavuosina hän jakoi köyhille 
leipäjauhoja, minkä vuoksi hän sai 
liikanimekseen Leipäisä. Väinö 
Tervolan (s. 1919) mukaan Jussi 
oli hyvin tarkka avustusten jaos-
ta: ”Ensin sai haukkumiset ja sitte 
Leipäisältä jaoholapun.” Monet 
talollisetkin joutuivat näihin aikoi-
hin nöytymään jauholapun hake-
miseen. Kerran Pinoniemen Kaija 
ja Hietalan Elina Leiviskä olivat 
menneet pyytämään häneltä kun-
nan avustusta ja siitäkös vasta oli 
”ätäkkä noussu”. ”Kolomanneksi 
rikkain talo ja te ette oo muuta te-
heny ku viinaa keittäny ja tapellu!” 
oli Jussi noitunut avun hakijoille. 
Samanlainen saarna oli tullut myös 
Kilkalan Juho Myllylältä (s. 1878), 
joka toimi avustusten jakajana 

Kilkalan Jussi ja 

Vendla Myllylä sekä 

lapset Erkki, Eino ja 

Johannes Myllylä. 

Aarne ja Ilmi Turusen 

kokoelmat.
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Makko-Jussin jälkeen. Kerran Kilkalan Jussi oli pantannut avunhakijan 
lappua koko päivän, mistä talon emäntäkin oli jo hermostunut ja sanonut: 
”Anna jo se lappu, että joutuu päivän aikana kottiin!” ”Eihän tuo leipäkää 
niin hyvvää oo, että aina tarttee suussaan pittää!” oli Jussi murahtanut ta-
kaisin.1482

Autiomäen ja sittemmin Kotilan isäntä, pankinjohtaja Edvard Haataja 
(s. 1885) oli monenlaisissa luottamustoimissa kunnanhallinnosta lautamies-
tehtäviin. Kunnanvaltuuston puheenjohtajana hän toimi vuosina 1921–22, 
1931–33 ja 1937–45. Hän oli kauan Pyhännän säästöpankin johtajana sekä 
kunnan virallisena kaupanvahvistajana. Nuorena hän oli ollut jonkin aikaa 
Kanadassa hopeakaivoksella töissä. Ei ole tietoa oliko hän siellä ruumiilli-
sissa töissä vai tekikö hän sielläkin jo ”paperihommia”. Kyseinen kaivos on 
nykyisin maailman toiseksi suurin hopeakaivos. Sotien jälkeen monipuo-
lisiksi luottamusmiehiksi tulivat Koivulan veljekset Eino ja Antti Järvelä. 
Antti oli myös pitkäaikainen osuuspankin johtaja.1483 

Omanlaisensa luottamusmies oli Perukalla asunut Antti Virkkunen 
(s. 1887). Hän oli koko kylän yhteinen kirjuri, joka teki perunkirjoituksia, 
kauppakirjoja ja kaikenlaisia virallisia papereita. Hän oli perinyt tehtävät 
isältään Mikko Virkkuselta, joka kirjoitti kyläläisten asiakirjoja jo 1800-lu-
vun loppupuolella. Loppuaikoinaan Antti oli töissä metsäyhtiöllä. Hän asui 
perheineen reilun puolen kilometrin päässä Sattulasta Virkkula-nimisessä 
mökissä: ”Siellä oli yksi pirtti vain, siellä ei ollu muita asuinhuoneita. Siellä 
se Antti ja Hanna kasvatti lapsesa. Antilla tuli vaan ookosuluku ku hirtti ih-
tesä siihen Sattulan lattoon”, muistelee Olli Sainila naapuriaan. Antin kuo-
lemaan johtanut tapahtuma sattui vuonna 1938. Edellisenä iltana Antti oli 
sanonut seurantalolla: ”Veijala ajjaa porolla, minä ajan ensi yönä pirulla.” 
Seuraavana aamuna hänet löydettiin hirttäytyneenä Sattulan pihaladosta.1484

Koulu kasvaa ja kehittyy (Sari Kesti)

Oppivelvollisuuskoulussa

Vuoden 1921 oppivelvollisuuslaki antoi kaupungeille viisi vuotta aikaa 
oppivelvollisuuden toteuttamiseen, maaseudulla aikaa sen sijaan oli jopa 
16 vuotta. Kuntien piti toimittaa kouluhallitukselle oppivelvollisuuden täy-
täntöönpanosuunnitelma kahden vuoden kuluessa lain antamisesta. Pyhän-
nän oppivelvollisuuslautakuntaan kuuluivat kirkkoherra J. V. Wirkkunen 
puheenjohtajana ja jäseninä K. Puurunen, J. Pääkkölä sekä I. Väyrynen 
ja E. Karppinen. Tavastkengällä oppivelvollisuus tuli virallisesti voimaan 
vuonna 1926. Uusia kouluja perustettiin maassamme 1920-luvulla vuosit-
tain keskimäärin 150. Ennätykseen päästiin lukuvuonna 1922–23, jolloin 
perustettiin 220 koulua.1485

Oppivelvollisuuskoulu oli kuusiluokkainen. Kaksi alinta vuosiluokkaa 
muodostivat alakansakoulun ja neljä ylempää vuosiluokkaa yläkansakou-
lun. Maaseudulla oppivelvollisuuslain myötä keskityttiin lähinnä alakoulun 
ja jatko-opetuksen kehittämiseen. Ennen kaikkea oppivelvollisuuslaki mer-
kitsi alakoulun läpimurtoa. Alakansakoulu-uudistus oli merkittävin maaseu-
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dun kannalta. 1920-luvun alussa alakansakouluja perustettiin maalaiskun-
tiin varsin ahkerasti. Tavastkengälle varsinainen alakansakoulu perustettiin 
virallisesti vuonna 1922 oppivelvollisuuslain 12 §:n mukaisen 50 oppilaan 
rajan rikkouduttua. Tosin 18-viikkoinen alakoulu oli jo syyslukukauden 
1921 ajan toiminut koulun veistosalissa. Oppivelvollisuuslain myötä koulu 
laajeni kaksiopettajaiseksi. Ensimmäiseksi alakansakoulun opettajaksi pal-
kattiin kanttori August Hentilä.1486

Oppivelvollisuuslaki salli supistetun koulun perustamisen, jos kou-
lupiirin oppilasmäärä jäi alle 30. Supistetun koulu alakansakoulu oli vain 
12-viikkoinen. Tämä yhden opettajan hoitama koulutyyppi oli alun perin 
tarkoitettu tilapäiseksi ratkaisuksi, jonka toivottiin häviävän itsestään. Tästä 
huolimatta juuri supistettujen koulujen lukumäärä kasvoi tasaisesti 1940-lu-
vulle saakka. Tavastkengän kouluun tuli oppivelvollisuuslain myötä lisää 
oppilaita, supistetun koulun raja rikkoutui ja kouluun voitiin perustaa toi-
nen, alakoulun opettajan virka. Kolmas opettajanvirka miesopettajaa varten 
perustettiin vuonna 1927.1487

Oppivelvollisuuden myötä tuli pakolliseksi kaksivuotinen jatkokoulu. 
Kaupungissa jatko-opetusta annettiin päiväkouluna ja maaseudulla iltapäi-
visin varsinaisen koulupäivän päätyttyä. Kouluhallituksen ohjeiden mukaan 
jatko-opetusta tuli antaa 4–6 tuntia viikossa, 25 viikon aikana. Näin jatko-
kurssit yhtenäistettiin kestoltaan myös maaseudulla vähintään 100-tuntisik-
si. Näin tapahtui myös Tavastkengän koulussa vuodesta 1926 alkaen. Koska 
jatkokursseille ei useinkaan saatu riittävästi oppilaita, niitä ei käytännössä 
voitu pitää joka vuosi. Tavastkengällä oli jatko-opetuksessa välivuosi 1932, 
samoin vuoden 1938 jatkokurssi jouduttiin keskeyttämään oppilaspulan 
vuoksi.1488

Jatkokoulun oppiaineista ja niiden tuntimääristä ei ollut vielä oppi-
velvollisuuslaissakaan tarkkoja määräyksiä. Vain pääaineet oli määritelty. 
Ensimmäisenä vuonna opetettiin pääasiassa yhteiskunnallisia aineita ja kir-
jallisuutta. Toisena vuonna keskityttiin käytännönläheisiin aineisiin, kuten 
maa- ja kotitalousoppi tai käsityö- ja kotitalousoppi. Pääaineiden lisäksi 
voitiin koko jatkokoulun ajan opiskella kirjoitusta, kirjanpitoa ja laskentoa. 
Käytännönläheiseksi suunniteltu jatko-opetus ei siis ollut vieläkään päässyt 
teoreettisuudestaan. Tavastkengän jatkokoululaiset valittivatkin välillä jat-
kokoulun olevan ”ilmanaikuinen” koulu.1489

Kun oppivelvollisuuslain toimeenpanon määräaika päättyi vuonna 
1937, harvaan asutuilla seuduilla oli vielä 267 koulupiiriä ilman kansakou-
lua. 12,6 % kouluikäisistä lapsista jäi vaille opetusta. Syyslukukauden alus-
sa 1937 jätti 37 tavastkenkäläistä lasta tulematta kouluun. Tuolloin jäi ilman 
kouluopetusta koko maassa yhteensä 71 053 kouluikäistä, heistä 24 992 oli 
vapautettu koulunkäynnistä pitkän koulumatkan tai koulun puuttumisen 
vuoksi. Syrjäisillä seuduilla koulusta vapautumisen syyksi riitti yli viisi 
kilometriä pitkä koulumatka. Lapset saattoivat myös käydä naapuripiirin 
koulussa lyhyemmän matkan vuoksi.1490

Oppivelvollisuuden puutteellinen toteutuminen näkyi selvimmin ala-
kansakoulun ja jatko-opetuksen laiminlyönneissä. Toukokuussa 1939 piti 
johtokunnan muistuttaa tavastkenkäsiä vanhempia lasten oppivelvollisuu-
desta ja kehottaa lähettämään heidät kouluun. Koulunkäynnin laiminlyönti 
ei ollut mitenkään harvinaista 1940-luvullakaan. Vielä joulukuussa 1950 
johtokunta joutui antamaan nimismiehen tehtäväksi viiden oppilaan kou-
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luun saattamisen.1491

Tavastkengän koulun oppilasmäärän kehitys vuosina 1927–31.1492

Lukuvuosi Alakoulu Yläkoulu Jatkokoulu Yhteensä

1927–28 23 62 8 93

1928–29 25 56 5 86

1929–30 44 53 9 106

1930–31 44 68 11 123

Punainen puoli – toinen koulurakennus

Tavastkengän koulu toimi aluksi yksiopettajaisena yläkouluna. Vuonna 
1922 koulu laajeni kaksiopettajaiseksi oppivelvollisuuslain vaikutuksesta 
ja alakoulua jouduttiin pitämään piharakennuksessa. Helmikuussa 1926 
päätettiin rakentaa alakoulua varten lisärakennus ja uutena perustettavaa 
miesopettajan virkaa varten luokkahuone ja asunto sekä keittola1493

Kouluhallitus hyväksyi johtokunnan koulun piirustuksiksi ehdottamat 
E-sarjan piirustukset no 41 joulukuun 4. päivänä 1926. Rakennustyöt käyn-
nistyivät vuonna 1927 kansakoulujen kustannuslain ja rakennuslainojen 
turvin. Marraskuussa 1927 koulurakennus oli jo niin valmis, että yhdessä 
opettajan kamarissa voitiin pitää koulua. Puurakenteinen, osaksi kaksiker-
roksinen koulurakennus, niin sanottu ”Punainen puoli” valmistui vuoden 
1927 loppuun mennessä.1494

Perukan koulu

Vuoden 1901 tehdyn kansakoulupiirijaon mukaan laaja Tavastkengän kylä 
muodosti yhden ainoan koulupiirin. Harvaan asutun kylän pitkät välimatkat 
ja huonot kulkuyhteydet vaikeuttivat lasten koulukäyntiä. Metsäperän ja Pe-
rukan lasten koulumatkat olivat yli 10 kilometriä. Oppilaita saatettiin jopa 
joutua vapauttamaan koulunkäynnistä koulumatkan pituuden vuoksi.1495

Oppivelvollisuuslain myötä kunnassa laadittiin uusi piirijako ja op-
pivelvollisuuden toteuttamissuunnitelma. Siinä erotettiin Perukka Tavast-
kengän piiristä omaksi koulupiirikseen, jolla oli oma johtokunta. Uudessa 
koulupiirissä aloitti syksyllä 1923 18-viikkoinen alakansakoulu, joka oli 
aluksi yhteinen Tavastkengän koulupiirin kanssa. Huolimatta pitkistä väli-
matkoista ja huonoista teistä, yläluokat oli edelleen käytävä Tavastkengän 
koulussa. Matka jouduttiin taivaltamaan päivittäin, koska asuntolaa ei ollut. 
Joskus poikkeustilanteissa opettajat ottivat väsyneitä koululaisia yöpymään 
asuntoonsa.1496

Kun Perukan piirin lapsiluku lisääntyi voimakkaasti valtion asutus-
toiminnan vuoksi, oman supistetun koulun suunnittelu alkoi tuntua peruk-
kalaisista realistiselta. Supistettu koulu aloitti toimintansa vuonna 1936 
kunnan omistamassa Kantolassa. Koulutalo valmistui syksyksi 1938. Vain 
reilun kymmenen vuoden kuluttua alkoi koulu kärsiä tilanpuutteesta, sillä 
oppilasmäärä kasvoi koko ajan. Syksyllä 1953 kouluun perustettiin toinen 
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Perukan vuonna 1938 valmistunut koulurakennus. Kuva on luultavasti 1940-luvulta. 

Leena ja Veikko Heikkisen kokoelmat.

Tavastkengän vuonna 1927 valmistunut toinen koulu oli komea kaksikerroksinen hirsirakennus. Nykyisin sitä 

ei enää ole, sillä se purettiin vuonna 1992. Kuva on 1970-luvun alusta. Kuvannut Anneli Pikkarainen. Pyhän-

nän Kamulan Nuorisoseuran kokoelmat.
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opettajan virka. Pian alkoi myös uuden koulurakennuksen suunnittelu. Tila-
vampi koulurakennus valmistui vuonna 1956.1497

Perukan koulun oppilasmäärän kehitys 1956–62.1498

Lukuvuosi Oppilasmäärä Lukuvuosi Oppilasmäärä

1956–57 61 1960–61 51

1958–59 58 1961–62 46

1959–60 53

Toimittajan lisäys: Perukan koulupiiriin kuului taloja Punaperää ja 
Loukkulaa myöten, josta perän lapset kulkivat Punaperälle Haarakankaan 
kautta. Punaperältä matka jatkui Nokelansillan kautta Kuurajoen yli Kan-
gastielle, jota pitkin loppumatka taivallettiin. Koulumatkaa kertyi noin kuu-
si kilometriä. Tavastkengän koulu olisi ollut Loukkulasta oikeastaan lyhy-
empi matka, mutta koska lähimmät naapurit ja kaverit Punaperältä kulkivat 
Perukan koulussa, niin sinne menivät Loukkulankin lapset. 

Kun Perukan koulu oli ensimmäisinä vuosina Kantolassa, pidettiin kä-
sityötunnit Ämmän pirtissä. Siellä pojat tekivät suksia, kukkapöytiä, nau-
lakoita ja muita hyödyllisiä esineitä. Käsitöihin tarvittava puutavara saatiin 
lahjoituksina eri taloista. Perukan koulun käsityönopettajana toimi alussa 
Välilän Uuno Kaipainen, myöhemmin Siirtolan Aappo Moisala ja useita 
vuosia Alfred Karppinen. Hänen jälkeensä virkaa hoiti Eino Myllylä.Peru-
kan vanhalla koululla ovat olleet keittäjinä ainakin Aino Kesti, Taimi Huo-
vinen, Kuoppalan Taimi Leiviskä ja Pelkolan Maija Puurunen.1499

Monen vanhemman polven kyläläisen mielestä koulussa käyminen oli 
syrjäperien lapsille ”ilimanaikusta rääkkiä”. Matkat olivat pitkiä ja varsin-
kin talvella kulkeminen oli vaikeaa, kun kunnollisia vaatteita ei ollut.1500 
Koulureitit olivat hyvin erilaisia kuin tänä päivänä. Esimerkiksi Metsäpe-
rältä kouluun kuljettiin talvisin ”koskien kautta” eli Törmäsjoen yli ja sieltä 
Katajamäen maiden poikki suoraan Katajamäelle. Sieltä jatkettiin Vasikka-
mäen kautta Heiskalankankaalle ja kouluun. Toinen reitti meni hieman län-
nempää eli Kivelän ja Moisalan kautta Siikajoen yli Kiiskiselle ja edelleen 
koululle. Ehkä osaksi vaikeiden koulumatkojen takia läheskään kaikki met-
säperäläiset eivät käyneet koulua. Juuri vaikeiden kulkuyhteuksien vuok-
si Metsäperälle suunniteltiin omaa koulua ennen toisen maailmansodan 
syttymistä. Koulun rakennuspaiksi kaavailtiin Honkamäkeä, joka sijaitsee 
sopivasti Alipään ja Metsäperän puolivälissä. Kouluasiaa olivat ajamassa 
erityisesti Tervolan veljekset Elof, Kalle ja Oskari Rimpeläinen.1501

Opettajat

Tavastkengän koulu toimi aluksi yksiopettajaisena yläkouluna. Toinen opet-
tajanvirka perustettiin vuonna 1922 oppivelvollisuuslain voimaan tultua. 
Vuonna 1928 saatiin kolmas virka, joka oli tarkoitettu miesopettajalle. Kan-
sakoulun alkuaikoina pienten kyläkoulujen opettajiin kohdistui monenlaisia 
paineita. Toisaalta koulu ja opettaja merkitsi kylän sivistyselämän voima-



448         Tavastkenkä

kasta nousua, mutta kansakoululaitoksen mukanaan tuomaa verorasitusten 
kasvua saatettiin pitää jopa kyläyhteisöön alun perin kuulumattoman opet-
tajan ja hänen kalliin koulunsa syynä. ”Rahvas” saattoi aiheettakin syyttää 
opettajaa ylpeydestä ja ylimielisyydestä kyläläisiä kohtaan. Sivistyneistö 
puolestaan ei osannut suhtautua opettajaan, joka maaseudun oloista lähte-
neenä ja seminaarin jälkeen sinne palanneena kuului uuteen sosiaaliluok-
kaan.1502

Kansakoulunopettaja joutui usein sopeutumaan aivan vieraalle paikka-
kunnalle, aivan uuteen sosiaaliseen ympäristöön. Koska monet naisopettajat 
olivat lähtöisin kaupunkien säätyläiskodeista, saattoi sopeutuminen syrjä-
seudulle aluksi tuntua työläältä. Kuitenkin he selvisivät ”kulttuurishokista” 
yllättävän hyvin. Miesopettajat olivat yleensä itsekin kotoisin maaseudulta, 
joten he palasivat tuttuihin kuvioihin tullessaan maaseudun kouluihin.1503

Opettajan saapumista paikkakunnalle pidettiin suurena tapauksena. 
Hän toi kylään henkistä pääomaa, aatteellista intomieltä ja käytännön apua-
kin. Yleensä opettajaa arvostettiin niin suuresti, että häntä pidettiin kirkko-
herran jälkeen kyläyhteisön toiseksi tärkeimpänä henkilönä.1504

Suomalaiselle maaseudulle kansakoulunopettajalla oli suuri merkitys 
kulttuurityön tekijänä. Opettajan vastuu ulottui luokkahuoneen ulkopuolel-
lekin. Hän oli monien uusien aatteiden ja virtausten tärkeä välittäjä. Siika-
jokilaaksossa ensimmäiset opettajat ajoivat ahkerasti eteenpäin raittius- ja 
nuorisoseura-aatetta. Usein opettajia valittiin saamansa koulutuksen ja teh-
tävänsä perusteella kyläyhteisön edustajaksi kunnallisiin ja seurakunnalli-
siin luottamustehtäviin. Samalla heidän työnsä kohotti koko maaseutukult-
tuurin asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa.1505

Toimittajan lisäys: Tavastkengällä opettajien ja kotien yhteistyö oli 
hyvin vilkasta sotien välisenä aikana ja kauan sen jälkeenkin. Opettajat kä-

Tavastkengän koulun 

oppilaita vuoden 1930 

tienoilla. Opettaja 

Arvo Hovi vasemmas-

sa reunassa ylioppilas-

lakki päässään. Eino 

Konolan kokoelmat.
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vivät kylässä taloissa ja saattoivat olla yötäkin. Opettajien elämä oli muu-
tenkin lähellä kylän normaalia elämää, sillä heillä oli oma navetta, jossa oli 
lehmä ja ehkä sikakin, sekä kasvimaa.

Kouluruokailun vaiheet

Ajatus kouluruokailun järjestämisestä alkoi levitä Suomeen jo vuosisadan 
vaihteessa. Kansakoululaisten, erityisesti pitkämatkalaisten koulupäivä 
muodostui turhan rasittavaksi. Kouluun lähdettiin varhain aamulla, sieltä 
palattiin myöhään iltapäivällä ja koulupäivän aikana nautittiin vain heikosti 
tarkoitustaan vastaavia eväitä. Koska koulujärjestelmä vastoin periaattei-
taan vaaransi lasten fyysisen hyvinvoinnin, koulukeittolajärjestelmän tar-
peellisuutta ei voitu kiistää.1506

Kouluruokailuasia oli ensimmäisen kerran virallisesti esillä vuonna 
1896 kansakoulukokouksessa. Kansakoulutarkastaja Hj. Basilier tutustui 
matkoillaan vuosisadan vaihteessa ulkomaiden, kuten Sveitsin koulukeit-
tolatoimintaan ja tiedotti asiasta tarkastajien kokouksessa 1904. Basilierin 
esitys julkaistiin myös Kansakoululehdessä.1507

Vuonna 1905 Augusta af Heurlin perusti ”koulukeittoyhdistyksen”, 
jonka piti aineellisen tuen ja valistustyön avulla parantaa koululaisten ravit-
semusta koko maassa. ”Pöytätapojen jalostaminen ja kodin lähentäminen 
kouluun” olivat yhdistyksen tavoitteita kasvatuksellisten ja ravitsemuksel-
listen päämäärien lisäksi. Toiminta pääsi alkuun lahjoitusten, kuten Elis 
Holmin testamenttivarojen ja Oy Valistuksen avustusten turvin. Keittolatoi-
minnan aloittamista yritettiin kiirehtiä ennen muuta köyhimmillä ja harvim-
min asutuilla seuduilla, missä tuberkuloosi teki tuhojaan.1508

Vuodesta 1908 lähtien kansakoulukokouksessa anottiin varoja kou-
luruokailua varten. Ensimmäinen valtionapu myönnettiin kuitenkin vasta 
vuonna 1913. Kyseinen avustus ei ollut pysyvä, mikä vaikeutti työn etene-
mistä. Monilla paikkakunnilla oltiin kustannusten pelossa jopa vastahakoi-
sia keittolatoiminnan aloittamista kohtaan. Jonkin verran oli apua erilaisista 
lahjoituksista, myyjäisistä ja arpajaisista, joiden avulla varoja kouluruokai-
lun edistämiseksi kerättiin. Lukuvuonna 1905–06 maassamme oli 11 keit-
tolaa, lukuvuonna 1909–10 mennessä keittoloita oli toiminnassa jo 164 ja 
viisi vuotta myöhemmin peräti 426.1509

Tavastkengällä koulun johtokunta keskusteli ensimmäisen kerran kou-
luruoan hankkimisesta koululle tammikuussa 1906. Koulukeittoyhdistys oli 
lahjoittanut sitä varten 97 markan alkupääoman. Keittoa päätettiin ryhtyä 
jakamaan heti lukuvuoden alussa koulun keittiössä kerran päivässä. Pää-
tös piti ainakin seuraavan talven. Seuraavan kerran johtokunta suunnitteli 
”keittojärjestystä” joulukuussa 1911. Opettaja Iida Leiviskä sai tehtäväk-
seen keittolan järjestämisen. Keittoa annettiin kaikille koululaisille, varak-
kaampien oppilaiden täytyi kuitenkin maksaa ateriastaan tuomalla kouluun 
ruokatarpeita. 1510

Seuraavat tiedot Tavastkengän koulun keittolan toiminnasta löytyvät 
vuodelta 1916. Kunta avusti keittolaa tuolloin 100 markalla. Vuonna 1918 
kuntakokous myönsi kaikille Pyhännän kouluille 100 markan keittoavus-
tuksen ja pyysi kouluja aloittamaan keittolatoiminnan jo joulukuussa. Ta-
vastkengän koulun johtokunta anoi huonon elintarviketilanteen vuoksi ke-
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väällä vielä 500 markkaa lisää koulun ruokamenoihin. Asian käsittelystä 
ei löydy merkintöjä valtuuston pöytäkirjoista, joten ei ole varmaa tietoa, 
saatiinko tuota kipeästi tarpeelliseksi koettua avustusta. Heikon vaatetus- ja 
ravintotilanteen vuoksi lukuvuonna 1918–19 kulkutaudit, kuten tulirokko ja 
kurkkumätä vaativat runsaasti uhreja Pyhännän kouluikäisistä lapsista.1511

Koulukeittoyhdistys lopetti toimintansa oppivelvollisuuslain tultua 
voimaan vuonna 1921, jolloin kouluruokailusta huolehtiminen tuli kuntien 
tehtäväksi. Tuolloin määrättiin laissa, että vähävaraisille kansakoululaisille 
tuli antaa riittävä ravintoavustus, jotta heidän koulunkäyntinsä olisi turvat-
tu. Ruokailuasia jäi kuitenkin muiden oppivelvollisuuslain aiheuttamien 
järjestelyiden varjoon.1512

Lukuvuodeksi 1920–21 Tavastkengän koululle anottiin valtiolta 1500 
markan keittoavustusta, mutta apuanomus hylättiin edellisen vuoden keit-
tolatilin 89 markan 25 pennin vajauksen vuoksi. Raha oli kyllä käytetty 
todellisiin keittolamenoihin, mutta taloudenhoitaja ei ollut ottanut todisteita 
tilejä varten. Tilisekaannuksen vuoksi avustusta ei herunut vielä seuraavak-
sikaan lukuvuodeksi. Valtionavun vakuudeksi ei kelvannut edes johtokun-
nan lupas vajauksen täyttämiseksi. Kyläläisten ansiosta voitiin toimintaa 
kaikesta huolimatta jatkaa varsin säännöllisesti.1513

Mannerheimin Lastensuojeluliitto asetti vuonna 1929 valiokunnan, 
joka laati ”Kansakoulujen ravintojärjestyksen”. Valiokunta ehdotti, että 
kaikille oppilaille, ensisijaisesti vähävaraisille annettaisiin lämmin ateria 
päivittäin. Koulujen ruoanlaittotilojen ja -välineiden puuten muodostui seu-
raavaksi ongelmaksi. Se ratkaistiin tarjoamalla ”Oslon aamiaista”, ateriaa, 
joka muodostui voileivästä, maidosta, hedelmistä ja vihanneksista.1514

Tavastkengällä ravintoavustus muutettiin vuonna 1926 tarkastaja Al-
bin Näätäsen määräyksestä ainoastaan varattomille tarkoitetuksi voileipien 
jaoksi. Tämä kouluruokailun taantuminen merkitsi ruoan yksipuolistumisen 
lisäksi sosiaalisten vastakohtien korostumista, joutuivathan oppilaat eriar-
voiseen asemaan ruoan saannin suhteen.1515

Kouluruokailuasia oli esillä eduskunnassa vuosina 1929–30. Koulu-
hallituksen vuonna 1932 tekemän selvityksen mukaan 28,2 % koululaisista 
sai kouluruokaa. Se oli ilmainen köyhille oppilaille, toiset maksoivat ateri-
ansa esimerkiksi ruokatavaroina. Koulukeittolatoiminnan tilanne oli vielä 
30-luvulla melko heikko. Maalaiskunnissa tuolloin tehdyn tutkimuksen mu-
kaan 40 %:lla koululaisista oli keskinkertainen ja 10 %:lla huono terveys. 
Kouluhallitus totesi vuonna 1936, että kouluruokailun tarpeellisuudesta ei 
ole epäilystäkään. Vuonna 1943 kansakoululaiset oikeutettiin lain voimalla 
maksuttomaan ateriaan kaikkina täysinä koulupäivinä.1516

Tavastkengän koulussa voileipien jako jatkui vuoteen 1939 saakka. 
Elintarvikesäännöstelyn vuoksi se jouduttiin lopettamaan kokonaan. Sodan 
jälkeen koulukeittolatoiminta saatiin käyntiin jo vuonna 1943, jolloi lakikin 
velvoitti kouluja järjestämään oppilaille maksuttomat kouluateriat. Loka-
kuun 4. päivänä 1939 otettiin uuteen koulurakennukseen rakennettu keitto-
lahuone sille tarkoitettuun käyttöön.1517

Kouluterveydenhoidon synty

Rokotukset kulkutauteja vastaan aloittivat yleisen terveydenhuollon kehi-
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tyksen Suomessa. 1800-luvun alussa rokottajina toimivat lukkarit. Suurten 
katovuosien aikaan 1860-luvulla rokotus yleistyi Siikajokilaaksossakin. 
Toimenpiteisiin penseästi suhtautuvat ihmiset saatiin rokotuksiin sakon 
uhalla. Kun rokottajiksi ryhdyttiin valitsemaan arvostettuja kansakoulun-
opettajia, ihmiset tulivat halukkaammin rokotuksiin.1518

Varsinainen kouluterveydenhoito alkoi maassamme vapaaehtoisena 
toimintana. Ensimmäiset koululääkärit palkattiin Tampereelle vuonna 1900 
ja Helsinkiin vuonna 1905. Mannerheimin lastensuojeluliitto, joka 1920-lu-
vulla ryhtyi toimimaan kouluterveydenhoidon edistämiseksi, koulutti 
maamme ensimmäisen kouluterveydenhoitajan Englannissa. Liitto järjesti 
kouluhoitajakurssin vuonna 1922 ja vuonna 1924 kouluhallitus vahvisti lii-
ton laatiman kouluhoitajaohjesäännön.1519

Mannerheimin lastensuojeluliitto alkoi rakentaa koululääkärilaitosta 
maahamme. Suomen maalaiskuntien kansakoulujen koululääkärien oh-
jesääntö tuli voimaan 1927. Sen mukaan koululääkärin piti edistää oppilai-
den terveydentilaa, valvoa kouluhygieniaa ja oppilaiden henkilökohtaista 
terveydenhoitoa. Lisäksi kansakoululaisten terveydestä huolehtivat sairaan-
hoitajat. Useimmissa Siikajokilaakson kunnissa koululääkäritoiminta käyn-
nistyi jo 1920-luvulla. Pyhännälle saatiin ensimmäinen oma kiertävä sai-
raanhoitaja, joka toimi samalla kouluhoitajana, vasta vuonna 1935.1520

Vuosina 1935–36 terveyssisar Eva Lindquist tutki kaikkien Pyhännän 
kansakoulujen oppilaat. Tavastkengän koululla vuoden 1935 tutkimuksessa 
selvisi, että monella oppilaalla oli ”leuanalusrauhaset” turvonneet. Yhdellä 
tytöllä todettiin pitkäaikaisen yskän tutkimuksen yhteydessä keuhkotuber-
kuloosi ja hänet lähetettiin Päivärinteen parantolaan. Vuoden 1936 tilanees-
ta terveyssisar kirjoittaa seuraavaa:1521
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on ollut syyhyä, jonka vuoksi kaksi oppilasta on ollut erotettuna 
koulusta 6–7 vrk. Lapset punnittu Mannerheimin Lastensuojelu-
liiton taulukon mukaan. Painot ovat olleet suhteelliset pituuteen 
nähden. Puhtaustarkastuksen johdosta ovat lapset huomattavasti 
noudattaneet annettuja ohjeita.

Erkki Kesti – koululaisena Tavastkengällä 1921–1929

Erkki Kesti syntyi Tavastkengällä 15.12.1913. Tavastkengällä oli ollut 
tuolloin kansakoulu vasta viisitoista vuotta. Erkki Kesti kävi jonkin verran 
pyhäkoulua, mutta lukemaan hän oppi kotona. Hänen äitinsä, Sofia Kesti, 
opetti pojalle aakkoset töidensä lomassa.

Kun oppivelvollisuuslaki tuli voimaan vuonna 1921, Erkki Kesti oli 
8-vuotias. Koulun hän aloitti kymmenvuotiaana syksyllä 1923. Silloin ”I 
osaston” opettajana oli kiertokoulun opettaja Sofia Hentilä. Koulua pidet-
tiin tuolloin aivan ensimmäisessä Tavastkengälle rakennetussa, vaaleankel-
taisessa koulurakennuksessa. Pientenlastenkoulua sen sijaan pidettiin vielä 
huonokuntoisessa piharakennuksessa. Siellä Erkki Kesti aloitti opintiensä.

Alku oli Kestille hankala, sillä heti ensimmäisenä syksynä hän joutui 
olemaan paljon pois koulusta. Iisak-isä tarvitsi apua kiireissään ja pojan 
piti olla paimenena lehmille. Hänellä ei yksinkertaisesti ollut aikaa käydä 
koulua läheskään joka päivä.

Tavastkengän koulussa opetettiin 1920-luvun alkupuolella heti ensim-
mäiseltä osastolta alkaen uskontoa, äidinkielessä lukemista ja kirjoitushar-
joituksia, maantietoa, laskentoa, piirustusta, kaunokirjoitusta sekä laulua ja 
voimistelua. Myöhemmin opetettavien aineiden joukkoon liittyivät vielä 
käsityös ja kolmannelta osaltolta lähtien vielä historia, muoto- ja mittaus-
oppi ja luonnontiede.

Kouluruokailua ei vielä 1920-luvulla Tavastkengän koulussa ollut. 
Voileipiä kuitenkin jaettiin, mutta vain vähävaraisimmille oppilaille. Erkki 
Kesti ei päässyt osalliseksi koulun voileivistä, hän ei ilmeisesti ollut tar-
peeksi köyhä. Äiti teki hänelle aamuisin evääksi kouluun voileipiä ja antoi 
maitopullon mukaan.

Kestin ollessa toisella osastolla opettajaksi vaihtui kanttori Aapeli 
Maajärvi. Hänet Erkki muistaa ankarana opettajana, joka ei kaihtanut ruu-
miillisia kurinpitotoimia. Tottelematon oppilas saattoi saada tukistuksen ja 
korvatillikan, pahimmassa tapauksessa karttakepistä kynsilleen. Kesti vält-
tyi kuritukselta, sillä hän oli tottelevainen koululainen.

Erkki Kesti kävi mielellään koulua. Hän oli hyvä oppimaan varsinkin, 
kun sai käydä koulussa säännöllisemmin ensimmäisen kouluvuoden men-
tyä. Äiti kannusti poikaa koulunkäynnissä ja auttoi läksyjen teossa. Isän 
mielestä koulu oli pelkkää ”vöyhötystä”, töissä pojan olisi pitänyt sekin 
aika mieluummin viettää. Onneksi äiti oli peräänantamaton ja Erkki itse ah-
kera koululainen. Syksyllä 1927 hän saattoi aloittaa jatkokurssin käytyään 
neljä osastoa varsinaista kansakoulua.

Erkki Kesti sai varsinaisen kansakoulun lisäksi jatko-opetusta neljä 
lukukautta eli kaksi lukuvuotta. Tavastkengän iltajatkokoulussa opiskeltiin 
kirjallisuutta, yhteiskuntaoppia, maataloutta, laulua, käsitöitä, kirjoitusta 
sekä laskentoa. Keväällä 1929 Kesti oli käynyt yhteensä kuusi vuotta kan-
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sakoulua jatkokursseineen ja suorittanut näin oppivelvollisuutensa 15-vuo-
tiaana. Kestin todistus oli luokan paras ja opettaja suositteli häntä jatkamaan 
koulunkäyntiä eteenpäin. Opiskelu sai kuitenkin riittää, sillä hänellä ei ollut 
siihen varaa – eikä aikaakaan, sillä työt odottivat tekijäänsä.1522

Oppilaana Tavastkengän koulussa 1928‒1933 (Aino Törmälä)

Aikaa on kulunut 80 vuotta siitä, kun aloitin opintieni Tavastkengän kansa-
koulussa. Koulurakennuksia oli kaksi: oli vanha puoli ja kaksikerroksinen 
uusi puoli. Opettajana vanhalla puolella toimi Rauha Järvelä. Hänen oppi-
laansa olivat 3.- ja 4.-luokkalaisia. Myös opettajan asuinhuoneet sijaitsivat 
samassa rakennuksessa. Uudella puolella oli kaksi luokkahuonetta, alakou-
lun luokka, jossa opetti Kustaava Leinonen, ja toista luokkahuonetta hallitsi 
Arvo Hovi oppilainaan 5.- ja 6.-luokkalaiset. Hän asui perheineen alakerran 
huoneistossa, opettaja Leinosen asunto oli toisessa kerroksessa.

Opettaja Hovi oli kotoisin Haminasta. Me oppilaat jännittyneinä odo-
timme uutta opettajaa. Tiesimme hänen saapuneen koululle edellisenä päi-
vänä. Emmehän me malttaneet odottaa koulutuntien alkamista, vaan kiipe-
simme tikapuille ja kurkistimme ikkunasta sisään opettajan asuntoon. Siellä 
hän nukkui patjan päällä lattialla. Muu perhe ei ollut vielä tullut. Totesimme: 
”Onpa ankaran näköinen opettaja”. Tämä ensivaikutelma piti kutakuinkin 
paikkaansa. Opettaja Hovin tunneilla säilyi kuri ja järjestys. Tunnollisesti 
edettiin lukujärjestyksen mukaan. Yhtään oppituntia ei jäänyt pitämättä.

Miten hankala olikaan voimistelutunti toisen kerroksen veistoluokassa. 
Sinne kiivettiin, kengät pois ja järjestyttiin jonoihin, pojat ja tytöt yhdessä. 
Marssittiin ympyrää, kyykistyttiin kääpiökäyntiin ja ojennuttiin jättiläisiksi, 
tehtiin monenlaisia liikkeitä, jotka opettaja itse ensin näytti. Sulan maan ai-
kana pelattiin pihalla lukkaripalloa, nykyisen pesäpallon edeltäjää. Puolueet 
jaettiin ja kepillä piirrettiin maahan tarvittavat merkit. Jollei omalla lyön-
nillään uskaltanut lähteä juoksemaan pihan toisella puolella olevan viivan 
taakse, sai jäädä varapataan odottamaan parempaa lyöntiä. Kun varapata 
alkoi täyttyä, tarttui opettaja lyöntikeppiin ja lennätti pallon kauas viivan 
taa. Varapata tyhjeni ja opettajan toinen lyönti toi juoksijat takaisin. Riemu 
oli rajaton. Meteli kuului varmaan Eksylän ja Heiskalan pirttiin saakka.

Joskus opettaja heltyi monista pyynnöistä ja antoi pallon välituntileik-
kiin, mutta enimmäkseen touhusimme ilman apuvälineitä. Syksyisin lei-
kimme puintia, koska kotona viljanpuinti oli meneillään. Seisoimme vieri 
vieressä pareittain vastakkain molemmista käsistä kiinni pitäen, käsivarret 
suorina. Käsipareja ylös ja alas liikuttaen saimme eteenpäin vievän aalto-
liikkeen. Puitava asettui vatsalleen parijonon alkupäähän, josta hänet puitiin 
jono loppuun. Oli se höykytystä, mutta mukavaa, ja puitavia riitti.

Talvella voimistelutunnilla sään salliessa mentiin mäenlaskuun koulun 
mäkeen. Sukset jalkaan ja saappaan kippuranokka tiukasti varpaallisen alle. 
Vauhtia otettiin maantien toiselta puolelta, sitten tien yli ja korkea mäki 
alas. Pojat olivat kerran kiusallaan tehneet mäkeen hyppyrin. Se oli lentoa, 
mutta onnettomuuksilta säästyttiin.

Jokainen koulupäivä alkoi aamuhartaudella. Hovin oppilaat menivät 
opettajansa johdolla hyvässä järjestyksessä vanhan puolen luokkaan ja aset-
tuivat seisomaan luokan perälle. Järvelän oppilaat seisoivat kukin oman 
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pulpettinsa vieressä. Järvelä säesti virren ja Hovi luki tekstin. Takaisin 
omaan luokkaan uuden puolen oppilaat palasivat yhtä moitteettomassa jär-
jestyksessä kuin tulivatkin.

Rauha Järvelä oli ystävällinen opettaja, lempeä ja oikeudenmukainen. 
Opettaessaan hän seisoi aina luokan edessä, ei koskaan istunut opettajan-
pöydän takana. Välillä hän kiersi luokassa korjaten virheitä, ohjaten ja neu-
voen. Hän loi luokkaan turvallisen ja lämpimän ilmapiirin, jossa oppilaan 
oli hyvä olla ja joka innosti oppimaan.1523

Kansanlääkinnästä kunnanlääkäriin

Vanhan kansan neuvoja

Terveydenhoito oli Tavastkengällä hyvin alkeellista vielä 1900-luvun alku-
puoliskolla. Lääkärit ja hoitajat olivat kaukana, joten enimmäkseen kyläläi-
set saivat syntyä, sairastaa ja kuolla esi-isiltä opittujen taitojen ja suoranais-
ten taikakeinojen turvin.  Jokaisella kylällä ja jopa usealla perällä oli omat 
kätilönsä, hampaan poistajansa ja jäsenten paikoilleen laittajansa. Lapsi-
kuolleisuus oli vähentynyt maaseudulla valistuksen myötä, mutta ihmisten 
keski-ikä oli vielä lyhyt nykyiseen verrattuna. Raskas elämä, taudit ja muut 
vaivat kuluttivat heidät nopeasti loppuun. Tosin muutamat tuon ajan näh-
neet, mutta vanhaksi eläneet kyläläiset käänsivät asian niin, että pitkän iän 
salaisuus oli juuri siinä, kun sitkistyi huonolla ruualla nuorempana. Heidän 
nuoruudessaan ei voitakaan nähty kuin pikkuisen pyhäaikana.1524

Vanhan kansan parantajat hyödynsivät monipuolisesti luonnosta saa-
tavia rohdosaineita. Toisten aineiden teho perustui todellisiin vaikuttaviin 
aineisiin, joita hyödynnetään nykyisin lääkkeissäkin, mutta toisten kohdal-
la oli kyse lähinnä uskomuksista. Luonnonrohtojen käyttö oli yleistä vielä 
1900-luvun puolivälissä. Esimerkiksi lepän urvuista tehtyä rohtoa voitiin 
antaa lapsivuoteesta toipuvalle. Vaivojen helpottamiseen käytettiin myös 
pajunkuorivettä ja tuomenkuorivettä. Ensin mainitussa on salisyylihappoa 
eli samaa vaikuttavaa ainetta kuin aspiriinissa. Haavojen hoitoon käytettiin 
kuusen pihkaa, joka ennen haavan päälle laittamista pureskeltiin pehme-
äksi. Nykyisin pihka on tullut uudelleen muotiin haavanhoitoaineena. Sitä 
neuvotaan sulattamaan ja sekoittamaan rasvaan, jolloin siitä saadaan hyvää 
voidetta. Ennen aikaan näin tehtyä pihkavoidetta sanottiin loosteriksi. Myös 
savea käytettiin haavojen tai kuivan ihon hoitoon. Jos hevosen kavio oli 
kipeä, sitä piti kävelyttää märässä savessa. Muutamilla oli tapana syödä-
kin savea. Lieneekö kyseessä ollut jonkin hivenaineen tarpeesta, sillä ”sa-
ventuska” iski usein lapsiin ja odottaviin naisiin. Yksikin emäntä oli lasta 
odottaessaan tullut Leiviskän pirttiin ja alkanut jyrsiä talon savella rapattua 
uunia. Se oli kuulemma kylän ”paras uuni” makunsa puolesta. Lähtiessään 
emäntä oli vielä rapsuttanut savea talteen esiliinaansa, että syötävää jäisi 
kotiinkin.1525
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Kätilöitä

Emännät ja muutkin kylän naiset olivat ennen aikaan hyvin monipuolisia 
taidoiltaan ja yksi tärkeä taito oli lasten päästäminen. Jokaisella Tavastken-
gän perällä oli aikoinaan oma kätilönsä eli paarmuska, joiden avustamina 
emännät synnyttivät lapset savusaunan hämärässä. Kaikkia kylällä vaikutta-
neita kätilöitä ei luonnollisestikaan enää tiedetä, mutta lukuisia 1900-luvun 
alkupuolella eläneitä muistetaan vielä. Keskikylällä kätilönä toimi Ala-Kur-
kelan emäntä Elli Luttinen (s. 1874), joka haettiin taloon aina tarvittaessa. 
Hänen vanhetessaan Keskikylän kätilön tehtävät siirtyivät Näpsylän emän-
nälle Kaisa-Mari Mankolanaholle (s. 1874). Kerrotaan, että Leiviskässä 
oli kerran tarvittu kätilöä. Talon renki lähti noutamaan Piippolasta oikeaa 
kätilöä, mutta isäntä meni hakemaan Luttisen Elliä. Silloin Elli oli sanonut 
olevansa jo liian vanha ja käskenyt isäntää menemään Näpsylään. Isäntä oli 

Lapsenpäästäjä Reeta 

Kauppinen saunaa 

lämmittämässä. Maria 

Leena ja Matti Kemp-

paisen kokoelmat.



Sisällissodan ja talouskriisin varjossa (1917‒1939)    457

mennyt. Asian kuultuaan mökin emäntä Kaisa-Mari oli huuhtaissut käten-
sä saavissa, kietaissut huivin päähänsä ja lähtenyt suoraan peltojen poikki 
Leiviskään. Niin kova oli muorin vauhti ollut, ettei polkupyörällä liikkunut 
isäntä tahtonut pysyä perässä.1526

Alipään pitkäaikainen kätilö oli Reeta Kauppinen (s. 1884), Pykäläpu-
ron pienen mökin emäntä, joka ehti elämänsä aikana synnyttää 16 omaa las-
ta. Metsäperän kätilöinä toimi vanhaan aikaan Ojalan Reeta-Kaisa Keränen 
(s. 1874) ja myöhemmin Hörölän Viia Huovinen (s. 1907) aina 1950-luvulle 
saakka. Hänen lisäkseen samalla perällä kätilön tehtäviä hoiti välillä myös 
Palokankaan Aada Makkonen (s. 1888). Leiviskän-, Saaren- ja Pinonie-
menperällä kätilö oli Saaren Kaisa Konola (os. Kangas, s. 1888). Perukan 
kätilö oli oikean koulutuksen saanut kätilö, Ämmän emäntä Kaisa-Leena 
Knuutila (s. 1883).1527 Kiviahon emäntä Anni Ojapelto (s. 1901) toimi mo-
nien vuosien ajan punaperäläisten lapsenpäästäjänä. Hänen työtään jatkoi 
Olkiahon Reetta Mäläskä (s. 1893). Annin aikana Punaperälle oli syntynyt 
paljon tyttöjä, mutta heti Reetan aloitettua kätilön hommat, syntyi perällä 
monta poikaa peräjälkeen. ”Nyt alako poikia tulemaan kun kätilö vaihtu”, 
puhuttiin perällä. Reetan toimialue oli laaja, sillä hän toimi kätilönä Törmä-
länperällä saakka.1528

Kätilöt olivat yleensä naisia mutta poikkeuksen tähän joukkoon teki 
Kallion Yrjö Leiviskä, joka auttoi maailmaan Rintalan talossa syntyneet 
kaksoset ja monet muutkin Kallionperän lapset. Vaikka kylällä oli useita 
itseoppineita kätilöitä, niin Piippolassa toimi myös oikeita opin saaneita kä-
tilöitä. Tällaisia olivat ainakin Sirkku Sopanen ja Hanna Anttila.1529 Aivan 
kaukaisimpiin taloihin eivät joutuneet koulutetut tai itseoppineetkaan käti-
löt. Syrjäisessä Itämäessä emäntänä ollut Aune Mahosenaho (s. 1915) ehti 
synnyttää kolme ensimmäistä lastaan siellä asuessaan. Ei tullut kätilöitä Itä-
mäkeen Aunea auttamaan, vaan hän synnytti kaikki lapset yksinään. ”Eikö-
hän se ossaa ite sammaa reittiä pois tulla ku mistä meniki. Ja joka ei ossaa, 
nii jääkööt tulematta!”, totesi Aune. Hän synnytti lapsensa aina pirtissä eikä 
saunassa, kuten siihen aikaan oli vielä tapana.1530 

Kylälääkäreitä ja kuppareita

Tavastkengältä löytyi monia kansanparantajiakin, koska oikeat lääkärit oli-
vat kaukana. Yhtään Leskelän Hätämaalaisen kaltaista suurta parantajaa 
täällä ei ole ollut, mutta kyläläisten pieniin vaivoihin apu saatiin sentään 
paikan päältä. Yksi Tavastkengän kylälääkäri oli Moisalan isäntä Risto 
Makkonen (s. 1866), joka oli saanut oppinsa Amerikassa kaivoksella työs-
kennellessään. Kerrotaan, että kaivoksessa oli pudonnut kivi italialaisen 
miehen jalalle ja katkaissut tämän sääriluun. Risto oli rientänyt apuun ja 
lastoittanut jalan. Jälki oli ollut niin siistiä, että myöhemmin paikalle ehtinyt 
lääkäri oli hämmästyneenä kysynyt, oliko Risto saanut lääkärinoppia jos-
sakin. Kun selvisi, että hän oli ollut ensimmäistä kertaa asialla, oli lääkäri 
kehottanut häntä ottamaan lääkärinkirjan ja myöhemmin vaikka lukemaan 
lääkäriksi. Takaisin Tavastkengälle palattuaan Risto oli kyläläisten jäsenten 
korjaaja, hampaiden hoitaja ja monen vaivan parantaja. Hän poisti kipey-
tyneet hampaat niin aikuisilta kuin lapsiltakin samalla keinoin: ensin hän 
aukoi puukolla ikenen hampaan ympäriltä ja sitten kiskaisi hampaan pois 
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hangon piikeistä tehdyillä pihdeil-
lään. Mitään puudutusta ei ollut 
käytettävissä, mutta Risto sterilisoi 
välineensä kuumentamalla tai al-
koholiin kastamalla. 

Moisalan Ristolla kävi asi-
akkaita Oulusta asti. Vilkkaim-
millaan hänen vastaanottonsa oli 
1920- ja 1930-luvulla, jolloin hän 
saattoi ottaa kymmeniä hampaita 
päivässä. Riston onnistui parantaa 
monia sellaisikin, joita muut eivät 
osanneet, kuten seuraavista Erkki 
Myllylän (s. 1905) jutuista ilme-
nee: 
Kerran tuli Moesalaan puukko-
junkkari. Sano, että hän on kolo-
mella lääkärillä käyny vaa eivät 
ole saaneet hammasta irti. Risto 
sano: ’otahan penkillaejasta kiini. 
Toesella vetäsyllä se sitte rouskah-
ti. 

Toisen kerran eräältä pojalta 
oli lähtenyt käsi olkapäästä sijoil-
taan, kun tämä oli laskenut koulun 
männikössä mäkeä. Poika oli ase-
tellut velttona roikkuvan kätensä 
taskuun ja kävellyt Moisalaan. 
Siellä isäntä oli ollut lähdössä 
räätälin kanssa saunaan, mutta 
potilaan tulo muutti suunnitelmat. 
Kättä ruvettiin heti laittamaan pai-

koilleen. Räätäli piti poikaa aloillaan ja “Risto pisti kalavosesta (ranteesta) 
jalakaesa välliin”. Tässä vaiheessa poika pyörtyi. “Tuopa nukutus meni me-
leko mukavasti”, Risto vain totesi ja laittoi käden paikoilleen. Joskus oli 
yhden kylän emännän rinta ajettunut. Hän oli miettinyt pitkään, pitäisikö 
vaivaa lähteä näyttämään lähimmällä lääkärillä Haapavedellä, mutta päätyi 
sitten näyttämään sitä ensin Moisaselle: “Moesanen suhkautti kuumenne-
tulla partaveitellä rinnah halaki. Mätä alako juoksemaa ja emäntä itkemään. 
Kyllä se siitä parani.” 

Risto ymmärsi itsekin oman ammattitaitonsa määrän. Anttomin emän-
tä oli joskus loukannut jalkansa ja lääkäri oli kiireessä laittanut sen luutu-
maan väärään asentoon. Tätä vaivaa Risto oli usein katsonut ja sanonut: 
”Minun tekeisi mieli langettaa emäntä ja panna luut oikijaan kohti.” Risto 
tiesi rajansakin, eikä hän irrottanut hammasta, jos sen ympäristö oli pahoin 
ajettunut ja turvoksissa. Silloin hän kehotti potilasta menemään lääkäriin, 
koska sellaisen hampaan hoito ollut enää hänen vallassaan.1531

Kansanparantajiksi luettavia kuppareita on kylällä ollut aikoinaan pal-
jon. Muistiin ovat jääneet Kuppari-Marja-Leena, Hieroja-Reeta, Hieroja-
Viia, Kuppari-Riitta-Kaisa, Iso-Riikka. Kuppari-Marja-Leena on vanhim-
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pia muistettuja kuppareita, joka eli 1800-luvun puolella. Hänen tyttärensä 
Reeta ja Viia Myllyniemi jatkoivat äitinsä ammattia. He asuivat Sivulan 
mökissä, lähellä nykyistä Punaperän- ja Perukantien risteystä. Viia oli sekä 
hieroja että kuppari. Hän kuljetti työvälineitään mukanaan pienessä liina-
vaatepussissa ja ”kalina kuulu kauvaksi kun se kävellä helttasi”, muistelee 
Antti Visuri. Kuppari-Riitta-Kaisa vaikutti etenkin Alipäässä. Hän kantoi 
välineitään selässään tuohikontissa ja hänellä ”oli aena hammeen päällä 
vyöliina. Kun se hiihti, niin se oli ku olokikupo”, muisteli Viian naapuri 
Liisa Haapalainen (s. 1891).1532 Myös ”Iso-Riikka kierti kyllää tervennä pi-
tämässä”. Hän oli hyvä mutta ruma hieroja.1533 Muita kylän hierojia olivat 
Kelbergin Jaana ja Sandra Härmä. Viimeisimpiä kuppareita olivat mainittu 
Sivulan Viia ja Sattu-Janne. Törmälänperällä kuppasi viimeisenä Keräsen 
Matti, joka työskenteli usein Männikön vanhassa saunassa. Kesäisin sau-
nan edessä istui pitkä rivi ukkoja kuppausreiät selässä.1534 Koska miehet 
tekivät paljon raskaita töitä, kuppareilla riitti asiakkaita, jotka tarvitsivat 
apua kipeään selkäänsä ja hartioihinsa. ”Aina sieltä musta veri valui pois”, 
Ilmi Turunen muistelee. Kuppausta pidettiin tärkeänä terveyden kannalta ja 
vanhat ihmiset sanoivat kuolevansa, jos heitä ei säännöllisesti kupattaisi ja 
hierottaisi.1535

Parantajien taidot saattoivat tuntua tavallisista ihmisistä suorastaan 
ihmeiltä, mutta aina ihmeparantumiseen ei tarvittu edes parantajaa. Ker-
rotaan, että Heiskalan vanha emäntä olisi maannut sängyssä sairaana 11 
vuotta, minkä jälkeen hän lähti yllättäen kävelemään. Jotkut tosin ovat sitä 
mieltä, että hän oli vain teeskennellyt koko ajan ja kävellyt pirtissä yksin ol-
lessaan. Parantumisen jälkeen emäntä käveli hämmästyttävän pitkiä matko-
ja, aina Parkuanperälle saakka, koska hän tahtoi nähdä mitä kaikkea hänen 
sairaana ollessaan oli ehtinyt tapahtua. Kirkonkylälläkin hän kävi, mutta ei 
ikinä maksanut kyytiä vaan sanoi, että ”kyllä se Jumala maksaa”.1536

Kunnanlääkärit

Kunnanlääkärijärjestelmä luotiin 1900-luvun alusta lähtien korvaamaan 
vanhaa piirilääkäritoimintaa. Kestilän, Piippolan, Pulkkilan ja Pyhännän 
yhteinen kunnanlääkäripiiri muodostettiin vuonna 1919. Tämän jälkeen 
kunnanlääkäri vieraili kerran kuukaudessa jossakin Pyhännän talossa, jo-
hon vastaanottohuone oli järjestetty. Vastaanottomaksu oli pari markkaa. 
Ensimmäinen kunnanlääkäri tällä seudulla oli E. Haataja. Kunnanlääkärin 
tehtäviin kuului keskeisenä osana ”taistelu ennakkoluuloja ja epäsiisteyttä 
vastaan”. Heidän oli määrä suunnitella kulkutautien ehkäisyä, avustaa syn-
nytyksissä ja hoitaa vaikeita sairaustapauksia. Suuri osa ajasta kului pitkien 
etäisyyksien taivaltamiseen.1537

Muistitiedon mukaan kunnanlääkäri kävi pitämässä vastaanottoa Ta-
vastkengällä kerran kuukaudessa jossakin kylän talossa, yleensä Kotilassa, 
Leiviskässä tai Viiolla. Avun tarvitsijat kokoontuivat hyvissä ajoin pirttiin 
istumaan ja odottelemaan. Pitkän vartomisen jälkeen lääkäri tuli ja vas-
taanotto alkoi talon kamarissa. Lääkkeet tulivat Pulkkilan apteekista postin 
mukana. Parhaiten muistettu kunnanlääkäri oli sukunimeltään Eerola. Mai-
ja Partala (s. 1936) muistelee, kuinka Eerola kävi pitämässä vastaanottoa 
Leiviskässä: 
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Se oli aika juhlallinen päivä, kun ootettiin lääkäriä. Ihmisiä istui 
oottamassa vastaanotolle pääsyä penkillä. Eikä kaikistellen ollu 
varmuutta, mihinkä aikaan lääkäri tulee. Jo aamusella oli tup-
paan viety vadissa puhdasta vettä ja puhdas käsipyyhe. 

Viiolla käydessään Eerola antoi talon emännälle Alina Viiolle lasisen ruis-
kun, jonka avulla hän pystyi puhdistamaan potilaitten korvia ja auttoi siten 
kiireistä lääkäriä. Alina hoiti lisäksi omatoimisesti potilaitten silmiä, esi-
merkiksi poisti niistä roskia.1538

Kunnanlääkärille oli paljon tehtävää pelkästään kulkutautien torjun-
nassa, sillä niitä liikkui paljon vielä vuosisadan alkupuolella. Yhteen aikaan 
Tavastkengällä liikkui paha kurkkumätäepidemia, joka tappoi Nykortis-
ta kolme poikaa, samoin Ojalasta. Nykortissa ihmeteltiin sitä, kun kaikki 
söivät yhtä aikaa samasta kattilasta, niin tauti tarttui talon poikiin mutta ei 
lainkaan naisväkeen.1539 Paljon kyläläisiä kuoli nälkävuosina mutta myös 
myöhemmin ”lentävään tautiin”, kuten keuhkotautia eli tuberkuloosia ni-
mitettiin. Erityisesti Perukalla kuoli paljon talojen emäntiä. Taudin uhreja 
olivat ainakin Kuoppalan ja Peltolan emännät.1540

Vanhojen ja vaivaisten hoito

Köyhäinhoito oli siirtynyt kuntien hoidettavaksi vuoden 1865 kunnallisase-
tuksen myötä, ja siitä tulikin kuntien ainainen ja vaikein ongelma. Tilapäi-
siä raha- tai vilja-avustuksia kunta joutui maksamaan paljon, katovuosien 
aikaan melkeinpä kaikille kunnan asukkaille. Nälkävuosina kuntiin perus-
tettiin köyhäinmajoja, kansan suussa nälkämeijereitä eli komuja, joihin 
vaivaiset kerättiin. Muut käytetyt köyhäinhoitomuodot olivat huutokaup-
paaminen, ruodittaminen, piirikierto ja tilapäiset avustukset. Perinteisin 
köyhäinhoitotapa oli ruodittaminen, jossa kylän köyhät jaettiin taloryhmien 
eli ruotujen kesken. Jokainen ruotu huolehti yhteisvastuullisesti köyhistään. 
Ruotilaiset olivat usein vanhuksia, raihnaisia tai alaikäisiä lapsia, joille talot 
antoivat ruuan, vaatteet ja hoidon. 1800-luvun lopulla yleistyi huutokaup-
paaminen. Niissä köyhät huutolaiset, enimmäkseen orpolapset, annettiin 
hoidettavaksi vuoden ajaksi sille, joka otti siitä pienimmän korvauksen. 
Huutokaupat pidettiin vuoden lopulla. Katovuosina käytettiin köyhäinhoi-
dossa usein piirikiertoa, jossa vanhukset ja yli 10-vuotiaat lapset määrättiin 
kiertämään kyläkunnan talosta toiseen. Kaikkia kunnallinen köyhäinhoito 
ei tavoittanut, sillä moni joutui edelleen hankkimaan elantonsa kerjäämäl-
lä.1541

Vanhusten ja muiden vajaakuntoisten hoito oli vielä 1900-luvun alus-
sakin hyvin alkeellista, vaikka monia parannuksia entiseen verrattuna oli 
jo tapahtunut. Turvatuin vanhuus oli talollisilla, jotka varmistivat loppu-
elämän toimeentulonsa syytinkisopimuksilla. Kun isäntä ja emäntä luopui-
vat tilastaan ja myivät sen pojalleen, vävylleen tai jollekin muulle, tapah-
tui myynti yleensä vuotuista eläkettä vastaan. Vanhat omistajat luopuivat 
omistusoikeudestaan, mutta turvasivat itselleen kunnolliset vanhuudenpäi-
vät, mikäli talo ei joutunut taloudellisiin vaikeuksiin. Syytinkisopimukset 
laadittiin yleensä kirjallisina, joten tietoja talollisten eläkkeistä on säilynyt 
melko hyvin näihin päiviin asti. Seuraavanlaisen eläkekontrahtin teki Kois-
tilan vanha emäntä Anna Loviisa Laukka poikansa Heikki Laukan kanssa 
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vuonna 1908:
Eläkekontrahti kauppasopimuksen johdosta
Tämän kautta teen minä Anna Loviisa Laukka tiettäväksi, että 
olemme poikani Heikki Laukan ja hänen vaimonsa Anna Liisan 
välillämme tänä päivänä tehdyn kauppasopimuksen johdosta teh-
neet elinkaudis eläke kontrahtin, jossa pidätän itselläni kiinnitys 
oikeudella Koistilan perintötilaan No 8 Piippolan pitäjän Tavast-
kengän kylässä, seuraavat irti maksetut tavarat:
1:ksi  3 hehtolitr rukiita, 2 hehtolitr ohria, 5 hehtolitr perunoi-
ta, 10 kg raavaslihaa palvattua, 10 kg lampaanlihaa, ½ nelikkoa 
silakoita, 50 litr suoloja, 10 kg nisujauhoja, 10 kg riisryynejä, 10 
kg kahven papuja, 10 kg sokeria ja rahaa vuosittain 25 markkaa.
2:ksi Yksi lehmä ja joka on aina 7s vuosi vaihdettava ja leh-
män lypsävänä ollessa on 3 litr kermomatonta maitoa päivässä 
annettava; kuin myöskin lehmälle sija navetassa ja vesi tarpeen 
mukaan annettava.
3:ksi Heiniä vuosittain 500 kg nurmia, 1000 kg niva niityn ja 
500 kg neva heiniä, jotka on talon hevoisella sopivaan suojaan 
vedettävät; kuin myöskin 10 kg rukiin olkia vuosittain annettava.
4:ksi Waatteiksi vuosittain: liinaa 10 metr, 1 kg villoja, 1 pum-
puli vaatteet, 1 huivi, 1 esiliina ja 3 paria kenkiä, joista 1 saap-
paat ja joka toinen vuosi villa vaatteet. Makuuvaatteiksi 2 polste-
ria, 2 alustaa, 1 raanu, 1 vällyt, 2 lakanaa, ja että näistä on puolet 
annettava, joka neljäs vuosi.
5:ksi Asunnoksi pirtin ovea vastakkain olevan tupahuoneen, 
varustettuna keittohällällä, 1 sänkyllä, 2 tuolilla ja 1 pöydällä, 
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öljyvalolla ja säilytys kaapilla, tarpeellisilla polttopuilla ja oikeu-
della leipoa talon pirtissä.
6:ksi  Astioiksi 1 pata, 1 kahvepannu, ym. tarpeelliset ruoka ja 
muut tarve astiat.
7:ksi Myöskin tulee 2 kertaa vuodessa käyttää kirkossa, talon 
hevosella.
8:ksi Huonoksi tultua on hankittava täysikuntoinen hoitaja ja 
kuoltuani kunniallinen hautaus.
9:ksi Kuolemani jälkeen on minulle määrätyt ja hallussani ol-
leet rihkamat jaettava osansa mukaan perillisten kesken.
10:ksi  Pidätän itselläni oikeuden saata hakea kiinnityksen, yllä 
olevalle elatus kontrahtille, Koistilan perintö tilaan, ostajain kus-
tannuksella.
Tähän yllä olevaan ehtoon olen täysin tyytyväinen, jonka täten 
todistajain läsnä ollessa todeksi vakuutan Piippolassa Tavastken-
gän kylässä 11 p:nä marraskuuta 1908.
Anna Loviisa Laukka (Puumerkki)
Yllä olevaan kontrahtiin ja siinä mainittuihin ehtoihin olemme 
suostuvaiset. Aika kuin yllä.
Talolliset
Heikki Laukka (Puum.)  Annaliisa Laukka (Puum.)
Todistavat
Aappo Mäläskä (Kirjoitti) Ristiina Moisala (Puum.)1542

Tavastkengällä vanhukset osallistuivat talon töihin kuntonsa mukaan. 
Mummot kehräsivät, huolehtivat lapsista ja tekivät paljon muitakin emän-
nän töitä. Vaarit tekivät puutöitä ja vasuja. Heidän luottotehtäviään oli myös 
halkojen hakkaaminen. Voi jopa sanoa, että taloissa, joissa oli hyväkun-
toinen vanhaisäntä, halkoja oli aina riittävästi. Jos halkojen teko oli vain 
isännän huolena, saattoi halkojen riittävyys olla huonommalla mallilla.1543 
Köyhimmissä mökeissä vanhusten kohtalo saattoi olla todella surkea. Eräs-
tä entistä mökin emäntää jouduttiin vanhoilla päivillään pitämään seitsemän 
vuotta häkissä pirtin nurkassa, kun hän meni vanhemmiten aivan höperöksi. 
Häkki oli tehty rimoista ja katiskaverkoista. Tätä ei tehty ilkeydestä vaan 
turvallisuuden vuoksi. Muoria ei ehditty koko aikaa vahtimaan, ja hän olisi 
saattanut yksin olleessaan vaikka polttaa koko talon.1544

Taloissa huonemiehinä asuneet vaivaiset sekä talosta taloon vaeltaneet 
kiertolaiset osallistuivat töihin. He olivat vanhoja, varattomia tai jollakin 
tavalla kehitysvammaisia, eivätkä olisi tulleet omillaan toimeen. Tällaisia 
kiertolaisia olivat esim. Nestori Keränen (Saarella), Eekoli, Koistis-Joeli 
(Kähkölässä), Pikku-Samppa ja Tilda Katajamäki. He tekivät osansa talon 
töistä ja saivat sitä vastaan ruokaa ja katon päänsä päälle. Saatettiin antaa 
vähän rahapalkkaakin. He tekivät töitä talossa jonkin aikaa ja vaihtoivat sit-
ten seuraavaan. Näin vaivaistenhuolto jakautui useammalle talolle. Yleensä 
kiertolaisiin suhtauduttiin hyvin jokaisessa talossa.1545

Huutolaisia huutokaupattiin syksyllä, luultavasti samoihin aikoihin, 
kuin talojen palvelija pitivät römppäviikkojaan eli pyhäinpäivän aikaan. 
Kunta antoi huutolaisen siihen taloon, joka pienimmällä summalla suostui 
ottamaan. Haluttuja huutolaisia olivat tietenkin hyväkuntoisimmat nuoret, 
joista saatiin apua talon töihin. Muutamiin taloihin vaivaisia otettiin vastaan 
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muita enemmän. Koistilassa majoitettiin monenlaisia kulkijoita ja talo oli 
yksi kiertolaisten vakiopaikoista Tavastkengällä. Muita samanlaisia olivat 
Eksylä ja Katajamäki, joiden emännät Tiina ja Maikki olivat myös usko-
vaisia kuten Koistilankin emäntä. Eksylään Veeti ja Tiina Luttisen taloon 
huudettiin joka vuosi joulun aikaan monia kunnan huutolaisia. Eksylä oli 
melkeinpä kylän vakituinen vaivaistalo. Sieltä on peräisin sanaparsi: ”Eksy-
län uunilta Haveri pääsi karkuun, siitä se Tiina meni Feetille parkuun”. Oli 
nimittäin sääntönä, että jos huutolainen kuoli tai pakeni talosta, maksettiin 
korvaus vain hänen siellä viettämästään ajasta. Huutolaisia on kylällä ollut 
vielä toisen maailmansodan jälkeenkin, vaikka ei heitä sillä nimellä varsi-
naisesti kutsuttukaan.1546

Joillakin taloilla oli omat ”vakiohuutolaisensa”, jotka saattoivat van-
hoilla päivillään asettua taloon pysyvästi. Esimerkiksi Peltolassa oli Iso-
Heta, Kuoppalassa Iso-Pieta ja Pelkolassa Kamus-Mari. Kaikki huutolaiset 
eivät osallistuneet talon töihin vaan saattoivat elää aivan omaa elämäänsä. 
Joissakin taloissa heidät pakotettiin töihin, mutta toiset olivat mukana va-
paaehtoisestikin. Esimerkiksi Koistis-Samppa oli ”resutakkisten puimapo-
rukan” pysyvänä jyvänottajana. Ämmässä huutolaisena ollut Niiras-Jaako 
ei ryhtynyt talon töihin pakottamallakaan. Kun isäntä komensi hänet heinä-
pellolle, hän kyllä lähti mukaan, mutta piti haravoidessaan haravaa väärin 
päin. Oli ainakin kevyempi haravoida.1547

Eekoli, oikealta nimeltään Edvard Juutistenaho (s. 1875), on yksi eni-
ten muistelluista Tavastkengän kiertolaisista. Hänen äitinsä oli Tavastken-
gällä elänyt kiertolaisnainen Riikka Juutistenaho (s. 1849). Eekolilla oli 
syntymävikana hoitamaton ja erittäin paha huulihalkio, joka vaikeutti hänen 
puhumistaan. Ehkä juuri vammansa takia hän hermostui helposti ihmisten 
puheista. Eekoli osallistui kiertolaisena eläessään monen talon töihin. Ker-
ran hän oli ollut mukana Löytölän ja Kuoppalan väen mukana heinänteossa. 
Eekolin vakiotehtäviin kuului polkea heinäsuovaa ja kasan päällä hän oli 
ollut silläkin kertaa. Kun työt saatiin tehtyä, piti jonkun auttaa hänet alas. 
Yleensä pienikokoinen mies nostettiin pois hangolla. Nytkin Löytölän Erk-
ki ojensi Eekolille hangon, johon tämä tarttui. Erkki ei kuitenkaan laskenut 
häntä maahan vaan nosti toisen suovan päälle. Tämäkös nauratti muuta hei-
näväkeä. Eekolista tapaus ei ollut lainkaan hauska, vaan ruokatauon aikana 
hän meni Kuoppalan talon nurkan taakse murjottamaan. Kesti kauan aikaa 
ennen kuin Kuoppalan Alfred isäntä sai houkuteltua Eekolin tupakan avulla 
takaisin töihin. Kuuluisin Eekolin teoista oli Palokankaan palon sytyttämi-
nen, mutta siitä kerrotaan toisaalla.1548

Yksi kylän erikoista kulkijoista oli Asikainen. Kertomusten mukaan 
hän oli ollut aikoinaan melkoisen oppinut mies, mutta mennyt sitten luku-
jen takia päästään sekaisin. Hän kulki pussi selässään talosta taloon ja tah-
toi aina emänniltä pussiinsa mieliruokaansa, mannapuuroa. Tämän vuoksi 
lapset rallattivat hänelle: ”Asikaenen kulukee ja mannahuttuva keittää.” 
Asikainen oli siisti tavoiltaan ja oli kerran Ahokylässä kulkiessaan mennyt 
järjestämään Kujansuun riihtä. Kun siellä olikin ollut vainaja makaamassa, 
oli hän lähtenyt kiiresti juoksemaan pois koko kylästä ja sanonut jollekin 
vastaantulijalle: ”En tuu ennää Ahokyllään, siellä on riihet raatoja täynnä!” 
Tavastkengällä Asikaisen kerrotaan kuolleen Asikaisenkankaalle, lähel-
le Kuurajärveä, kun taas Ahokylässä hänen sanotaan löytyneen kuolleena 
Sonnisaaresta, Kärppänevan laidalta, läheltä Kärsämäen rajaa.1549
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Kotikonkaksi kutsuttu kiertolainen oli oikealta nimeltään Aatu Ny-
gård. Hän ei koskaan omistanut omaa taloa eikä tehnyt oikein töitäkään, 
vaan kierteli talosta taloon viulua soitellen. Kerran Koistilan uskovainen 
emäntä oli sanonut hänelle: ”Nakkaa tuo viulusi uuniin!” ”Vaan poltappa 
sinä talosi!”, oli Aatu vastannut hänelle. Vanhemmiten Aatu oli tullut entistä 
laiskemmaksi. Kerran Aatulle oli, hänen jossakin talossa yöpyessään, tullut 
”tarvis ja se oli tehny isosti losottain pirtin nurkkaan. Sitte se oli läpsytelly 
jalakojaan ja lupsutellu ovia ja sanonu: ’Olipa siellä kova pakkanen!’.”1550

Vasta 1950-luvulla Tavastkengän kiertolaisia alettiin väkisin kuljettaa 
Pulkkilaan Ojantakasen kunnalliskotiin, jonka osakkaaksi Pyhännän kun-
ta liittyi vuonna 1956. Tällöin sattui muutamia melko traagisia tapauksia, 
kun vuosikymmeniä jossakin talossa asustellut mummo vietiin väkisin pois 
”kodistaan”. Esimerkiksi pienessä mökissään asunut mummo Elli Kamunen 
piti huijata Ojantakaseen, kun hän ei muuten lähtenyt. Heimo Viio meni 
hänen luokseen taksilla ja sanoi: ”Minä tulin nyt hakemaan sinua sinne 
seuroihin. Pakkaa vähän kamppeita mukaan, että pärjäät.” Ajettiin sitten 
Ojantakaseen ja Heimo auttoi mummot tavaroineen pois autosta. ”Kovin 
on vähän väkeä täällä seuroissa”, mummo kummasteli. ”Kyllä niitä kohta 
alkaa tulla. Oottelehan vaan siinä”, Heimo sanoi Ellille ja lähti taksillaan 
pois. Sille ”seuramatkalle” Elli sitten jäi loppuelämäkseen. Moni muukaan 
vanhus ei olisi halunnut lähteä Pulkkilaan ja useat jopa pelkäsivät kunnallis-
kotiin menemistä. ”Siellä lasipuuroa syötetään, että kuolee heti”, uskoivat 
muutamat vanhat. Lähtöhetket olivat monelle vaikeita, mutta jonkin aikaa 
kunnalliskodissa oltuaan vanhukset eivät yleensä enää pois tahtoneet.1551 

Iso-Heta eli Heta Leiviskä

Ehkä värikkäin Tavastkengän kiertolaisista oli Iso-Heta, oikealta nimeltään 
Heta Leiviskä eli Nygård (s. 1871), jonka tekemisiä muistellaan kylällä vie-
lä nykyäänkin. Siksi hänelle on omistettu aivan oma lukunsa. Hetan lapsuu-
destaan ei ole paljon tietoa, mutta vuodesta 1885 lähtien hän asui äitinsä 
Elsa Nygårdin (s. 1845) kanssa Leimulan mäkituvassa Saaren maalle. Äidin 
kuoltua Heta asui Leimulassa vielä vuosina 1904–07, minkä jälkeen hä-
net mainitaan huonemiehenä eri taloissa ja lopulta mökkiläisenä Sattulan 
maalla vuosina 1914–22. Hetan veljiä olivat Iso-Samppa ja Kuuselan Yrjö 
Nygård eli Iso-Jörkki. Kerrotaan, että sisaruksilla oli eri sukunimi, koska 
Elsa-äiti sai Hetan vasta leskenä ollessaan.1552

Heta oli nuorempana kova työmies, eikä ollut niin kovaa pakkasta, et-
tei hän olisi tarjennut hakea paljain jaloin kaivosta vettä. Usein Heta tienasi 
rahaa keräämällä pajunparkkia ja myymällä sitä kauppoihin, jotka toimitti-
vat sitä eteenpäin nahkatehtaille. Parkkia kerättiin aina keväisin, koska sil-
loin se irtosi parhaiten. Vielä vanhalla iällään hän kiskoi kesäkaudet parkkia 
puista. Heta ei mennyt koskaan naimisiin. Itse hän kehui säilyttävänsä neit-
syytensä ja vievänsä sen Jumalalle lahjaksi, ”sokuriastijaksi”. Vanhemmiten 
Heta oli innokas veisaamaan virsiä bassoäänellään ja kävi siksi mielellään 
hautajaisissa. Hän saattoi jopa jäädä taloon pitkäksi aikaa odottamaan, jos 
joku vanhus sairasti ja vaikutti pian kuolevan. Kerran vanha emäntä sairasti 
Sattulassa. Heta kulki talon kamarin ja tuvan väliä ja mutisi kulkiessaan: 
”Pitäisi halolla auttaa Isua Sohvia.”1553
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Kerran Iso-Hetan ollessa huonemiehenä Peltolassa, oli pallosalama 
tullut sisään ikkunasta. Heta istui pirtin seinustoja kiertävällä penkillä, ja 
hänellä oli vierellään oma kahvipannu sanomalehtien päällä (hän keitti ky-
lässä kahvin aina omalla pannullaan). Sitten pallosalama lensi sisään ik-
kunasta ja alkoi kiertää ympäri pirttiä. Lopulta se tuntui tykästyvän Hetan 
kahvipannuun ja alkoi kiertää sen ympäri ja sytytti alla olevat sanomalehdet 
palamaan. Muut pirtissä olleet juoksivat kauhuissaan pakoon, mutta Heta 
nosti kylmän rauhallisesti pannun toiselle puolelleen ja sanoi: ”Siinähän et 
ala kahviasi keittämään”. Tämän jälkeen pallosalama lensi ulos ikkunasta ja 
räjähti pihalla.1554

Hetan ei ollut erityisen lapsirakas ja kylän lapset suorastaan pelkäsivät 
häntä. Kerrankin Katajamäenperän lapset olivat olleet tulossa koulusta, ja 
Heta oli kulkenut heidän edellään. Lapset eivät uskaltaneet mennä hänestä 
ohi vaan joutuivat seuraamaan perässä. Sitten keskellä Katajamäkeä Heta 
nosti hamettaan ja ”kusta lorotti seisaaltaan”. Sekös nauratti lapsia kovasti, 
mutta vielä vähemmän uskallettiin sen jälkeen ohi lähteä. Heta voiteli itse-
ään pikiöljyllä, jota hän käytti ”täimyrkkynä”. Ilmeisesti aine toimi hyvin, 
sillä kerran Heta oli sanonut: ”Joka minusta täin löytää, nii hilikun saapi.” 
Joku lapsi olikin mennyt tutkimaan Hetan päätä, mutta ei ollut löytänyt yh-
tään. Heta oli oikein perso piimälle, joten hän joi aina tilaisuuden sattuessa 
pöydässä olleen piimäkannun tyhjäksi. Kerran kannun pohjalla oli sattu-
nut olemaan kuollut hiiri. Se ei Hetaa haitannut, vaan hän joi piimän niin 
tarkkaan, että hiiren karvatkin olivat, hänen kertomansa mukaan, kuivuneet. 
Juotuaan Heta oli kuitenkin todennut, että ”meinasi ilettää”. Heta oli tehnyt 
itselleen hameen jauhopussista. Hameen edessä oli lukenut ”Kultaleima, 
Ekstra Priima” ja takana ”Vaasan Höyrymylly.” Joskus Heta oli nähnyt kir-
konväkeä eli kummituksia, kun hän oli tullut Leiviskänperälle tietä myöten. 

Iso Heta eli Heta Lei-

viskä Sainilan pihalla. 

Maria Leena ja Matti 

Kemppaisen kokoel-

mat.
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”Äkkijä se väesti syrjää ja sano: ’Nytpä niitä tullee iso lauma. Mitehän tässä 
käynee?’” Vasta sitten, kun oletettu kirkonväki oli kulkenut tiehensä, uskal-
si Heta siirtyä takaisin maantielle kävelemään.1555

Kylällä Hetasta käytettiin myös nimitystä Hupsu-Heta, sillä hän ei 
ollut aivan terve mieleltään. Parhaimpana osoituksena siitä oli hänen kär-
simättömyytensä. Jos hän vaikkapa kutoi ja kudelma sattui vähän sekoittu-
maan tai puikko vääntymään, hän saattoi heittää koko työn uuniin. ”Se oli, 
kun sukkatikku menny hukkaan, menny nurkkajuureen ja kaikki väännelly 
mutkalle. Sanonu että ’Vie piru viimesetki!’” Kerran Kalliolla ollessaan 
Hetalta oli mennyt sukkapuikko mutkalle, jolloin hän ”oli paiskannu koko 
tikkuuksen uuniin ja noitunut perään: ”Piä piru tuokkii!”1556 Joskus Heta oli 
suutuspäissään puhkaissut itseltään silmän sukkapuikolla. Jos Hetan piippu 
sattui tukkeutumaan, hän takoi sen kirveellä tai vasaralla palasiksi ja heitti 
uuniin. Yhden kerran Heta oli tehnyt puolukkapuuroa lieden äärellä, kun 
kattila sattui pois nostettaessa polttamaan hänen sormiaan. Tästä Heta oli 
kimpaantunut, viskannut kattilan lattialle ja sanonut: ”Näin se tämä emäntä 
tekkee.”1557 

Hetan raivokohtauksista kerrotaan lukemattomia juttuja. Näin kertoo 
Olli Jussila (s. 1895): ”Heta oli ollu seuroissa. Sillä oli ollu huivinnurkka 
mutkalla. Kallijon emäntä oli sen ohikulukiissaan oekassu. Heta ku oli sen 
huomannu, nii se oli kiskassu huivin pois ja polokenu maahan.” Kerran Pel-
tolassa ollessaan Heta oli laitettu viemään isoa ja täysinäistä puurokulhoa 
puojiin säilöön. Talon pihalla oli juossut vapaana pieniä porsaita ja yksi 
näistä oli jäänyt pyörimään Hetan jalkoihin. Aikansa porsasta väisteltyään 
Heta oli hermostunut ja nakannut puuroastian maahan. ”Siinä on sialle syö-
mistä!” hän oli huutanut ja marssinut takaisin pirttiin. ”Jos sillä Hetalla ei 
menny reppu kunnolla selekään, nii se pätki reppuva maaha, että se parem-
mi luonnistuisi”, muisteli Erkki Myllylä.1558

Kerran Suutarin Matti oli tullut suutarointimatkalta kotiaan kohti. Lä-
hellä kotiaan hän oli tullut Törmäsjoen ylityspaikalle Siltaniemeen ja nähnyt 
mustan hahmon heilumassa rannalla. ”Onkohan tuo itse paholainen?” oli 
Matti miettinyt. Lähemmäksi päästyään hän näki, että hahmo oli Iso-Heta, 
jonka naamaan oli osunut pajunvitsa jokea ylittäessä. Tästä raivostuneena 
Heta oli alkanut piestä pajupehkoa tuhannen palasiksi ja saanut vain lisää 
verinaarmuja kasvoihinsa. Siinä hän sitten oli Matin edessä kasvot verta ja 
hikeä valuen kuin itse vanha kehno.1559

Viimeisin Hetan vakinainen asuinpaikka kylällä oli Peltolassa, jos-
ta hänet haettiin Pulkkilaan kunnalliskotiin. Kalle Leiviskä oli Peltolassa 
muuraamassa uunia samana päivänä, kun Hetaa tultiin hakemaan. Repo-
lan Pauli Kaipainen haki hänet taksillaan. Heta oli kovasti suutuksissaan, 
haukkui hakijaansa kuirinokaksi ja huusi: ”Tulukkaa kahtoon, kun karihtaa 
viijään teuraaksi!” Myöhemmin Heta oli kuitenkin sopeutunut hyvin uuteen 
kotiinsa Ojantakasessa ja sanonut, ettei halua ikinä lähteä sieltä pois.  Ennen 
kuolemaansa hän sentään kävi muutamia kertoja kylässä Katajamäellä.1560
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Kieltolain ja talouspulan vuodet

Levoton kaksikymmentäluku

Suomessa 1920-luku ja 1930-luvun alkupuoli olivat hyvin levotonta aikaa. 
Valtakunnan tasolla vasemmiston ja oikeiston oli vaikea löytää yhteistä sä-
veltä maan kehittämisessä, minkä lisäksi kaikki puolueet olivat sisäisesti 
hajanaisia. Suomalainen demokratia oli vielä nuorta ja puolueet mielipiteis-
sään kiivaita ja peräänantamattomia, joten kompromisseja oli lähes mahdo-
tonta tehdä. Suurimmat puolueet olivat SDP ja maalaisliitto. Kommunistien 
toiminta oli aktiivista, ja heillä oli vahva vaikutusvalta ammattijärjestöissä, 
vaikka viralliset työväenpuolueet lakkautettiin useaan otteeseen. Lakkoja 
järjestettiin usein. Kommunistien toiminnan vastareaktiona alkoi oikeisto-
radikalismi nostaa päätään, kuten muuallakin Euroopassa. Suurimman vai-
kutusvallan onnistui saamaan Etelä-Pohjanmaalla vuonna 1929 perustettu 
lapuanliike. Vasemmiston ja oikeiston kamppailun ohella yhteiskunnallista 
levottomuutta lisäsi vuonna 1919 voimaan tullut kieltolaki, joka toi Suo-
meen viinan myynnin ja käytön täyskiellon. Lailla ei ollut haluttua vaiku-
tusta, sillä kansa ei juuri kiellosta piitannut eikä valvontaakaan ollut riittä-
västi. Niinpä viinan salakuljetus, salakauppa ja niihin liittynyt rikollisuus 
räjähtivät käsiin. Henkirikosten määrä kaksinkertaistui aiempaan verrattu-
na. Lopulta tuli selväksi, että kieltolaista oli päästävä eroon. Neuvoantavan 
kansanäänestyksen jälkeen se kumottiin vuonna 1932.1561

Aikakauden levottomuuden levisivät Tavastkengällekin. Ne näkyivät 
täällä jopa selvemmin kuin monessa muussa kylässä, sillä suurten savotto-
jen ja uittojen vuoksi kylällä liikkui paljon muualta tulleita miehiä. Viinaa 
poltettiin kieltolakiaikaan ainakin Viinasaaressa Vorninnevalla sekä nykyi-
sin Kapustan maalla sijaitsevalla Viinakankaalla.1562 Myös henkirikosten 
määrä näyttäisi kasvaneen täällä, sillä juuri tältä ajanjaksolta on paljon ta-
rinoita monista puukotuksista ja ammuskeluista. Kerrotaan että joku kylän 
tapahtumissa kulkenut pelimanni oli suorastaan ”sarjamurhaaja”, sillä hän 
puukotti useita henkilöitä, myös naisia, niin pahasti, että ”suolet olivat tul-
leet ulos”.  Hän kulki tapahtumissa aina iso puukko saapasvarteen piilotet-
tuna. Puukotuksen uhriksi joutuivat ainakin osuuskaupan myymälänhoitaja 
Veikko Karhunen ja kylän oma pelimanni Iikka Leiviskä. Mies oli juossut 
tietä pitkin ja huitonut puukolla ympäriinsä, ja kun Iikka sattui kävelemään 
vastaan, löi mies häntä puukolla rintaan keuhkojen läpi. Ihme oli, että Iikka 
jäi henkiin.1563 Ehkä eniten puhutuin tapaus sattui Tervolan Matin ja Annin 
häissä, joissa mustasukkainen mies yritti ampua morsiamen. Luoti meni ohi 
ja osui sivullisen miehen selkään. Raivostunut hääväki yritti hirttää ampu-
jan siihen paikkaan, mutta Takalon Janne Niilekselä ehti pelastaa ampujan 
hengen. Sanotaan, että ampuja roikkui jo hirressä, mutta Janne ehti laittaa 
kätensä köyden ja kaulan väliin ja esti tukehtumisen.1564

Paljon puhuttu henkirikos oli myös Ketolan isännän Erkki Kamusen 
kuolema. Saarella asunut Tuomas Kangas ampui hänet vuonna 1921. Kerro-
taaan, että Erkki oli syyttänyt Saaren väkeä siitä, että nämä olisivat vuoden 
1918 nälkävuoden aikaan piilotelleet viljaa talossaan. Synkkämielinen Tuo-
mas oli suuttunut tästä ja sanonut: ”Jos et lopeta, niin minä ammun sinut!” 
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Erkki ei ollut lopettanut ja lopulta Tuomas oli ampunut hänet Ketolan rajalla 
olleen pystyaidan päälle, kun Erkki oli ollut kipuamassa pakoon sen yli. 
Tuomas sai teostaan kymmenen vuotta kuritushuonetta Turun linnassa. Hän 
oli riski mies ja aikalaisekseen poikkeuksellisen suurikokoinen. Niinpä hän 
selvisi fyysisesti hyvin rangaistuksestaan ja rakensi vapautumisensa jälkeen 
asutustilan, Haarakankaan Punaperälle vuonna 1933. Henkisesti Tuomas ei 
kuitenkaan toipunut ja hänen oudoista tavoistaan ja tekemisistään Punape-
rällä kerrotaan monenlaisia tarinoita.1565

Tarinat Tavastkengän levottomuuksista ja lukuisista henkirikoksista 
eivät voi olla täysin vailla pohjaa, sillä niiden vuoksi kylälle määrättiin oma 
poliisi 1920- ja 1930-luvulla. Hän oli sukunimeltään Suni ja hänen kerrotaan 
olleen ”kaikkein pahin poliisi koko läänissä”. Hän löi ensin ja kysyi vasta 
sitten. Sunin putka oli Katajamäen riihessä, jonne hän kuljetti juopuneet ja 
muut rettelöitsijät. Kerran eräs kyläläinen oli herännyt aamulla pimeästä rii-
hestä, tunnustellut ympärilleen ja tuntenut joka puolella ihmisten ruumiita. 
Ensin hän pelästyi suunniltaan ja luuli joutuneensa ruumishuoneelle. Sitten 
hän kuuli muiden hengittävän ja tajusi olevansa putkassa. Tavastkengän 
pestinsä jälkeen Suni joutui poliisiksi Kemiin ja kuoli siellä.1566

Työttömyyttä ja pakkohuutokauppoja

Työttömyydestä oli tullut merkittävä yhteiskunnallinen ongelma Suomessa 
jo 1900-luvun alkupuolella, mutta Tavastkengän seudulla savotat ja uitot 
tarjosivat yleensä töitä ainakin kylän omalle väelle. Pahoina katovuosina 
kunnat järjestivät hätäaputöitä, joissa töitä tehtiin ruokaa vastaan. Aivan 
uusiin mittasuhteisiin työttömyys nousi vuonna 1929, jolloin Yhdysval-
loista alkunsa saanut talouspula levisi kaikkialle maailmaan. Metsäteol-
lisuustuotteiden kysyntä romahti, joten myös metsätyöt loppuivat. Ennen 
työllisyystilastoissa hyvin pärjännyt Pyhäntä kärsi nyt pahemmin kuin moni 
muu kunta. Joulukuussa 1931 kunnassa oli työttömänä 144 henkeä eli 6,6 % 
väestöstä. Luultavasti työttömiä oli vielä enemmän, sillä ajan tilastot ovat 
puutteellisia.1567 Seuraavassa tekstissä pitäjänneuvos Antti Järvelä (s. 1910)
muistelee pula-aikaa Tavastkengällä ja laajemminkin, erityisesti metsätöi-
den näkökulmasta:

Kaksi ja kolmekymmen luvulla suurissa koko talven kestävissä sa-
votoissa oli savottamiehiä naapurikuntien lisäksi Haapavettä ja 
Oulaista myöten. Suurista ja synkistä korpimetsistä hakattiin pal-
jon puutavaraa ja ajettiin Siikajoen latvapurojen varsille. Samoin 
myös yksityismetsistä kaksi ja kolmekymmentäluvulla hakattiin 
paljon puuta, etupäässä tukkeja. Ostajana oli metsänomistajien 
oma yhtiö Ruukki Oy, aikaisemmalta nimeltään Siikajokilaakson 
Metsä Oy, ja myöhemmin kolmekymmentäluvulla Oulu Oy.

Ruukkiyhtiön merkitys oli suuri koko Siikajokilaakson alu-
eella varsinkin pulavuosina 1930-luvun alkuvuosina, jolloin 
isännillä oli kova rahan puute, kun ainoastaan kolmella varak-
kaimmalla isännällä Tavastkengällä sanottiin olevan muutamia 
satasia. Kaikki toiset olivat rutiköyhiä rahasta. Muutama esi-
merkki: Kun Tavastkengälle oli vuonna 1916 jo perustettu kylä-
osuuskassa, olivat nyt myös hallituksessa jäsenet velkaantuneet 
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osuuskassaan, niin yhdellä ainoalla satasella nämä kukin maksoi 
lainansa korot johtokunnan kokouksessa. Tämä satanen sattui 
olemaan pankin kassassa rahaa, jonka yksi otti velaksi ja toinen 
maksoi sillä korkonsa ja näin tapahtui jatkossa, kunnes kaikki oli-
vat saaneet käyttää tämän satasen lainansa koron maksuun. Isän-
nät tekivät pieniä leveranssikauppoja ja saivat Ruukki-yhtiöltä 
pikkuisen ferskottia. Toiset olivat aina ja aina uutta pyytämässä. 
Silloinen piiriesimies oli silmävikainen (katsoi kieroon) ja ajoi 
moottoripyörällä. Kun isäntä, joka aikoi uutta lisäennakkoa pyy-
tää, kuuli, että piiriesimies on nähty kylällä ajavan, meni hän tien 
viereen odottamaan, kun rahamies palaa. Mutta pettyneenä siitä, 
että piiriesimies ei pysähtynyt, oli sanonut, että eihän se huomaa 
pysähtymismerkkiä, kun se kahtoo kieroon.1568

Aikaisempien hyvien työvuosien takia Tavastkengällä kierteli paljon 
nuoria miehiä metsätöitä etsimässä. Kun niitä ei löytynyt, käännyttiin talol-
listen puoleen ja kuljettiin talosta toiseen etsimässä rengin paikkaa. Erilaisia 
hätäaputöitä järjestettiin paljon sekä kunnan että valtion puolesta. Erityises-
ti teitä rakennettiin. Talvella ajettiin soraa tien laitaan ja kesällä levitettiin.  
Töitä siis oli jonkin verran, mutta niillä ei juuri tienannut, Iikka Leiviskä (s. 
1901) muistelee: 

Kyllä ne oli tienestissäi markat lujassa. Hevosen kanssaki 22 
markkaa sae tuolla tietöessä ku oli. Se oli pitkä päevä. Ja ei muu-
ta ku kiirehittiin vaen, vaikka ois kuin teheny, nii vielä työjohtajat 
noetu. 

Ojankaivuutyöt olivat tyypillisiä pula-ajan hätäaputöitä. Silloin kaivettiin 
”valtion rahoituksella ja jauhopalkalla” muun muassa Sainilanrämeeltä 
Sainijärveen laskeva Kruununoja, samoin kuin Karjunevalta Törmäsjokeen 
laskeva Karjuoja eli Kruununoja.1569 Pahimpaan hätään monet kyläläiset 
saivat rahaa kiskomalla pajun parkkia, jota käytettiin nahkateollisuudessa 

Korpelassa vuonna 

1924. Kuvassa Paavo 

ja Kaisa Kurkela sekä 

lapset Kalle, Heikki, 

Olli sekä sukulaistyttö 

Aino Arpiainen Kiuru-

vedeltä. Kerttu Kurke-

lan kokoelmat.
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nahan parkitsemiseen. Sitä ostivat kylän omatkin kaupat, esimerkiksi Mä-
läskän kauppa, mutta isommat talot veivät parkkinsa itse Ouluun saakka.1570

Työttömyyden ohella pula-aikaan kuuluivat pakkohuutokaupat, kun 
monen maanviljelijän talous petti ylivoimaisiksi kasvaneiden velkojen alla. 
Pakkohuutokauppojen osalta Tavastkenkä ja Pyhännän seutu yleensäkin sel-
visi huomattavasti muuta Siikajokilaaksoa paremmin. Vuosina 1928–1938 
joutui Pyhännällä vasaran alle vain yhdeksän taloa, kun muissa kunnissa lu-
vut olivat 30 yläpuolella. Paavolassa pakkohuutokaupan kohteena oli 76 ja 
Rantsilassa jopa 92 tilaa. Tavastkengän ainoa tällä ajanjaksolla pakkohuu-
tokauppaan mennyt tila oli Korpela vuonna 1934. Sen omistajat Paavo ja 
Kaisa Kurkela olivat joitakin vuosia aiemmin ottaneet 21 875 markan lainan 
Suomen Hypoteekkiyhdistykseltä. Kun he eivät pystyneet huolehtimaan 
maksuista määräajassa, joutui heidän tilansa huutokaupattavaksi. Tilaisuus 
kuulutettiin 31.3.1934 ja järjestettiin 6.5.1934. Huutokaupassa korkeimman 
tarjouksen teki velkojana ollut Hypoteekkiyhdistys, jonka omistukseen tila 
päätyi.1571

Pyhännän selviytyminen huutokaupoista naapurikuntia vähemmällä 
selittyy paikallisten pankkien toiminnalla. Luultavasti suurten metsätyö-
maiden vuoksi raha oli edeltävinä vuosina liikkunut Pyhännällä naapuri-
kuntia paremmin, joten pankit olivat muita paremmassa taloudellisessa 
tilassa. Lauri Haatajan mukaan Pyhännän Säästöpankin toiminta oli jat-
kuvasti kannattavaa pahimpina pulavuosinakin. Yleisen taloustilanteen 
huonoista luvuista huolimatta pakkohuutokauppoja pidettiin vähän, ja ne 
johtivat harvoin omistajanvaihdoksiin. Yksikään Pyhännän pankilta lainaa 
ottanut talo ei joutunut velkojensa vuoksi huutokaupattavaksi, vaan kaikis-
sa tapauksissa takana oli jokin toinen, kunnan ulkopuolinen rahoituslaitos. 
Huonojen aikojen iskiessä Pyhännän pankin johto toimi yhteisvastuullisesti 
ja pelasti monia tiloja joutumasta vieraiden ja keinottelijoiden käsiin. Py-
hännän Säästöpankin johtajana toiminut Kotilan Edvard Haataja osti mo-
nia oman ja naapuripitäjien tiloja, ja myi ne ilman voittoa takaisin entisille 
omistajilleen. Näin tehtiin useiden vuosien ajan. Lopulta huhut Pyhännän 
pankista kiirivät Helsinkiin saakka, josta Valtionvarainministeriön tarkasta-
ja tuli tutkimaan pankin toimintaa. Tarkastaja löysi paljon huomautettavaa, 
mutta ne koskivat lähinnä toiminnan muotoseikkoja, kuten aukioloaikoja 
ja turvallisuusasioita. Tarkastaja määräsi, että pankkiin oli muodostettava 
valvontaelimeksi isännistö. Sen jäseniksi tuli kolme Tavastkengän isäntää. 
Toimintatapojaan pankki ei tarkastuksen vuoksi olennaisesti muuttanut.1572

Talouspulan vuodet eivät synnyttäneet Pyhännän seudulla tai muualla 
Siikajokilaaksossa pulaliikkeitä, kuten esimerkiksi Kalajokilaaksossa. Ta-
loudelliset vahingotkin jäivät täällä edellä kerrotuista syistä vähäisiksi. Sel-
vä seuraus pulavuosista oli Suomen Pienviljelijäin Puolueen kannatuksen 
voimakas nousu. Vuoden 1933 kunnallisvaaleissa se sai Pyhännällä peräti 
72,6 prosentin kannatuksen.1573

Tiet ja yhteydet paranevat

Sivuteiden rakentaminen
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Tavastkengän liikenneolot olivat vielä 1920-luvulla melko alkeelliset. Ky-
lätie kirkonkylän sekä Kestilän suuntaan oli saatu valmiiksi vuosisadan 
alussa, mutta sivuperille kunnon teitä ei kulkenut. Kylän suurin liiken-
teellinen uudistus 1920-luvulla oli Perukantien rakentaminen. Ennen sen 
rakentamista Perukalta kuljettiin Keskikylälle lähes pelkkiä metsäpolkuja 
pitkin. Jonkinlainen kärrytie kulki Nykortista Pahanpuron laitoja seuraillen 
Siikajokivarteen Leiviskän myllyn. Leiviskään asti kulki Keskikylältä tie 
samasta kohdasta kuin nykyinen tie, mutta sekään ei kovin kummoinen ol-
lut, “olipahan vain vähän ravia luotu”.1574

Perukan Sattulaan oli 1910-luvun lopulla tullut isännäksi Janne Knuu-
tinen. Pari vuotta talossa asuttuaan hän ryhtyi hommaamaan Perukalle uutta 
tietä. Hän oli kertomansa mukaan kyllästynyt siihen, ettei Sattulasta ollut 
kunnon tietä mihinkään suuntaa. Sattusen isä oli vuosikymmeniä aiemmin 
(noin 1905) hankkinut maantien Ahokylästä Juutisiin asti, joten Perukan 
tiehanke oli hänelle suorastaan sukuvelvollisuus. Kohta ensimmäinen tie-
kokous pidettiin ja Sattunen valittiin tielautakunnan puheenjohtajaksi. 
Sattulan edellinen isäntä Mikko Virkkunen oli jo jonkin verran touhunnut 
tieasiaa paperilla, mutta hänen aikanaan töitä ei ollut aloitettu. Uuden tien 
rakentamiseen Keskikylältä Perukalle saatiin lääninhallitukselta vuonna 
1923 avustusta 50 000 markkaa. Sen turvin saatiin talven 1923–24 aikana 
tienpohja tehtyä ja ajettua karia päälle. Tie jäi sillä kertaa liian kapeaksi, 
mutta myöhemmin sitä paranneltiin ja levennettiin. Kun rakennustyöt saa-
tiin valmiiksi Leiviskäntielle saakka, liittyi Perukan tie siihen hieman vinos-
sa kulmassa. Liitoskohdassa rumpuputki suunniteltiin aluksi laitettavaksi 
suoraan, jolloin se olisi ollut vinossa tiehen nähden. Sattunen oli ehdottanut, 
että rumpu pitäisi laittaa tien ali suorassa kulmassa, jotta sen yli pääsisi hel-
pommin autolla. Muut miehet olivat vain naureskelleet, että joskus muka 
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tälläkin tiellä autolla ajettaisiin.1575

Aivan valmiiksi Perukan liikenneväylät eivät vielä tässä vaiheessa tul-
leet, sillä Siikajoki jakoi edelleen kylänosan kahtia. Korkean veden aikaan 
joki erotti Perukan talot toisistaan niin hyvin, että ne olivat melkein eri kylää. 
Muutenkin Siikajoen itäpuolisista Perukan taloista kuljettiin Tavastkengän 
Keskikylälle Kangastietä pitkin. Muistitiedon mukaan Ämmänsilta raken-
nettiin nykyiselle paikalleen vasta 1930-luvulla, mihin saakka joki ylitettiin 
Ämmänkosken alapuolelta pohjia myöten. Sillä kohtaa jokeen laskee mo-
lemmilta puolilta pienet purot, joten rinne oli sopivan loiva kulkemiseen.1576

Seuraavat suuret tiehankkeet saatiin kylälle 1930-luvulla, jolloin sivu-
tiet tehtiin kylän koillisosiin Metsäperälle ja Törmälänperälle. Sitä ennen 
nykyisten teiden paikalla kulki vain jonkinlainen kärrytie. Sitä käytettiin 
melko vähän liikkumiseen. Sen sijaan jalkamiehet kulkivat pieniä polkuja, 
joita kulki talosta taloon. Oikoreitti Metsäperältä Tavastkengän keskikylälle 
kulki Suutarin kohdalta, jossa Törmäsjoki ylitettiin. Siitä jatkettiin matkaa 
Pykäläpuron mökille ja päädyttiin lopulta Katajamäen aitalle, josta oikea tie 

alkoi. Talvella kuljettiin vielä suo-
rempaa reittiä suoraan Karjunevan 
yli Katajamäelle. Törmälänperälle 
kulki nykyisen tienpohjan seutu-
villa pieni kärrypolku, joka mut-
kitteli kiviseltä kankaalta toiselle. 
Yleensä perän asukkaat käyttivät 
kulkemiseen Kangastietä.1577

Tavastkengän–Palokankaan-
tien suunnittelu alkoi vuonna 
1930, jolloin maanmittausinsi-
nööri Paavo Suorsa laati kartan 
sen linjauksesta.1578 Toukokuussa 
1932 töitä varten saatiin lääninhal-
litukselta 90 000 markan avustus. 
Joulukuussa työnjohtajaksi hy-
väksyttiin talokas Edvard Haataja. 
Työt käynnistyivät hetimmiten ja 
tie rakennettiin valmiiksi talvella 
1932‒33. Hiekka rakennustöihin 
otettiin Hörölän talon vierestä. Jo 
heinäkuussa 1933 työnjohtaja il-
moitti tien valmistuneen ja pyysi 
suorittamaan siellä lopputarkas-
tuksen. Tie hyväksyttiin valmiiksi 
9.8.1933.1579

Törmälänperäntie raken-
nettiin hieman Palokankaantietä 
myöhemmin vuosina 1937–38. 
Läänihallituksen 102 000 markan 
avustus tientekoa varten saatiin 
helmikuussa 1937. Huhtikuussa 
1937 työnjohtajaksi hyväksyttiin 
Taito Pikkarainen. Tietä rakennet-
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tiin vuosina 1937–1938, ja se hyväksyttiin valmiiksi lopputarkastuksessa 
1.8.1938. Tien valmistumisen jälkeen Törmälänperän tiekunta kokoontui 
25. syyskuuta 1938 Kankaalla Iikka Turusen talossa. Puheenjohtajana toi-
mi Olli Jussila ja jäsenistä olivat paikalla Matti Jussila, Ville Jussila, Iikka 
Turunen, Antti Turunen, Iikka Leiviskä, Matti Leiviskä, Aappo Karjalainen, 
Matti Keränen, Kallion Yrjö Leiviskä, Loukkulan Yrjö Leiviskä ja Johan 
Tervola. Tarkasteltavina olivat tien rakennustilit ja tilintarkastuskertomus. 
Rakennuskustannukset olivat olleet odotettua suuremmat, joten tiekun-
ta päätti hakea avustusta valtioneuvostolta. Kunnossapitoa varten haettiin 
avustusta Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöltä. Pyhännän kun-
nanvaltuustolle päätettiin esittää, että Törmälänperäntie otettaisiin kunnan 
ylläpitämäksi. Kunnan tienä se pysyikin vuoteen 1961 saakka, jolloin siitä 
tehtiin valtion ylläpitämä paikallistie. Samoin tehtiin Palokankaantielle.1580

Ennen talvisodan syttymistä suunniteltiin Tavastkengällä vielä Ison-
rämeen- eli Punaperäntien rakentamista. Suunnitelmakartta tiestä laadittiin 
jo vuonna 1939, mutta sodan takia rakennustyöt viivästyivät ja tie saatiin 
valmiiksi vasta 1950-luvulla.1581

Kulkuneuvot ja kulkijat

Vielä 1900-luvun alkaessa kulkuneuvot olivat Tavastkengällä samat kuin 
vuosisatoja aiemminkin, sillä käytettävissä olivat vain hevoskyyti ja omat 
jalat. Ensimmäiset polkupyörät ostettiin Tavastkengän seudulle luultavasti 
vasta 1910-luvulla. Ne olivat ”tönkköpyöriä”, joissa ei ollut edes jarruja. 
Pumpattavat kumirenkaat niissä sentään oli. Muistitiedon mukaan kylän en-
simmäiset polkupyörät olivat Kurkelan Heikillä, Kotilan Eetulla, Makkolan 
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Matilla ja Repolan Erkillä. Tavallisen kansan kulkuneuvoksi polkupyörät 
alkoivat tulla vasta 1920-luvun lopulla, mutta vielä 1930-luvullakin ne oli-
vat melko harvinaisia.1582 Esimerkiksi Hörölään ostettiin polkupyörä muu-
tamia vuosia ennen sotia ja talon vanhin lapsi Bertta opetteli käyttämään 
ja korjaamaan sitä. Muut eivät pyörään uskaltaneet koskea. Pyörätaitoista 
tyttöä toimittettiin aina käymään milloin milläkin asialla Keskikylälle tai 
aina Kirkonkylälle saakka.1583 

Pyörällä kulkeminen oli huonoilla teillä varsinkin pimeän aikaan vai-
keaa, koska minkäänlaisia lamppuja ei ollut käytössä. Kerran Bertta pyöräi-
li takaisin kotiin tansseista. Yö oli pilkkopimeä eikä tietä erottanut lainkaan. 
Ainut keino pysyä tiellä oli tuijottaa ylös taivaalle ja katsoa, missä kohti 
taivas erottui. Kaikki sujuikin hyvin melkein perille saakka. Mutta lähel-
lä Hörölään oli jäänyt keskellä tietä yksi iso kanto, ja totta kai Bertta ajoi 
suoraan siihen. Tyttö lensi monta metriä ilmassa, mutta kaikeksi onneksi 
rytäkässä ei käynyt kuinkaan. Pyörän löytäminen vain tuotti vaikeuksia, 
kun ei mitään nähnyt. Hetken maata kopeloituaan Bertan käsi sattui maassa 
makaavan pyörän polkimeen ja kohta matka taas jatkui.1584

Polkupyörien jälkeen seuraava liikenteellinen merkkitapaus kylällä 
oli ensimmäisen auton ostaminen. Ensimmäisestä auton vierailusta ei ole 
säilynyt tietoa, mutta lähiseudun kauppoihin oli hankittu kuorma-autoja jo 
1910-luvulla.  Tavastkengän ensimmäisen, Oakland-merkkisen henkilöau-
ton osti Leiviskän isäntä Kusti Puurunen vuonna 1927.1585 Auton hankinnas-
ta kerrotaan seuraavanlaista tarinaa. Kusti oli luonteeltaan hieman herras-
kainen, niin kuin ison talon isännän pitääkin olla. Kerran hän oli pyöräillyt 
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Tavastkengän kylänraittia, kun Makkolan Jussi Makkonen oli ajanut vastaan 
sukulaisensa Toivo Makkosen auton kyydissä. Makkoset olivat pysähtyneet 
Kustin kohdalla mutta eivät olleet ottaneet häntä kyytiin. Jussi oli vain to-
dennut, että muut sitä liikkuu pyörillä, mutta rikkaat ne ajaa autolla. Pian 
tämän jälkeen Kusti osti Leiviskään Oakland-merkkisen henkilöauton, joka 
oli paljon uudempi ja komeampi kuin Makkosen Toivon auto, hinnaltaan-
kin peräti 55 000 markkaa. Makkosen eduksi täytyy kuitenkin todeta, että 
hän aloitti vakituisen liikennöinnin Iisalmesta Tavaskengälle. Tämä reitti oli 
muistitiedon mukaan suureksi liikennöintiyhtiöksi kasvaneen yrityksen, T. 
Makkosen ensimmäinen vakiolinja.1586

Leiviskään ostetun auton myötä Tavastkenkä sai ensimmäisen taksi-
autonsa, jota alkoi ajaa Leiviskän poika Aukusti Puurunen. Virallisen auto-
koulun hän kävi Iisalmessa vuonna 1929. Kortti irtosi kahden viikon opis-
kelulla, koska ajamista oli jo ehtinyt hyvän aikaa harjoitella. Autoja ei vielä 
tuohon aikaan liiemmälti ollut, joten kysyntää oli laajasti. Jopa viinanajoon 
ja muilutuskyydityksiin Aukustia pyydettiin, mutta hän ei lähtenyt, koska 
isä oli sellaiset ajot kieltänyt. Näin Aukusti (s. 1911) muistelee autoilunsa 
alkuvaiheita:

 Aika oli värikästä. Silloin oli pirtu ja lapunliike. Pirtu olisi tuo-
nut pirssimiehelle rahaa, mutta käryn käydessä auto olisi mennyt 
valtiolle. Niistä hommista oli viisainta kieltäytyä. Ja pirtumiehiin 
ei ollut luottamista. Monia petettiin. Kanistereissa ei ollut pirtua, 
vaan vettä ja jotain litkua. 

Joskus pula-aikana Aukusti ajoi autollaan Iisalmeen, kun yhtäkkiä tiellä 
hänen edessään makasi tajuttoman oloinen mies. Kusti-isä oli neuvonut po-
jalleen, ettei ketään saisi ottaa matkalta kyytiin, joten hän ohitti makaajan 
penkan kautta.1587

Tavastkengän teillä oli sotien välisenä aikana hyvin monenlaista kul-
kijaa.  Autot olivat harvinaisia ja yleensä kulkuneuvot olivat hevosvetoisia. 
Polkupyörät yleistyivät vähitellen, mutta useimmiten kuljettiin vielä jalan. 
Isännät ja emännät kulkivat kylässä naapuritaloissa, kauppamatkoilla, työ-
asioilla ja niin edelleen. Nuoriso ravasi yömyöhään riiuureissuilla ja nurk-
katansseissa. Kulkukauppiaita kolisteli kärryineen kylästä ja talosta toiseen. 
Pulavuosina nuoret miehet kiersivät lakki kourassa kyselemässä rengin 
paikkaa talollisilta. Kiertolaiset ja kerjäläiset laahustivat talosta toiseen. 
Omanlaisensa kulkijaryhmä olivat romanit eli mustalaiset. Suuremmissa 
määrin heitä alkoi kulkea kylällä vasta sotien välisenä aikana, mutta jon-
kin verran heitä liikkui jo tätä ennen. Useimmissa taloissa mustalaisista ei 
pidetty, mutta muutamissa paikoissa heidän annettiin yöpyä. Tällaisia va-
kiopaikkoja Tavastkengällä olivat muun muassa Hietala, Kotila, Rajala ja 
Saaren Konolanpuoli. Leiviskässä asui melkein vakituisesti yksi mustalais-
pariskunta, jotka olivat erityisen kiinnostuneita hevosista. Alipäässä musta-
laisten vakioyöpaikkana oli Sivosen talo. Metsäperällä heitä yöpyi jonkin 
verran Palokankaalla, mutta harvemmin muissa perän taloissa.1588

Mustalaisilla oli paljon paikallisista poikkeavia tapoja. Silmiinpistä-
vintä oli heidän taikauskonsa, mutta yksi pieni mieliin jäänyt yksityiskohta 
oli heidän tapansa kaataa kahvia kuppiin hyvin korkealta. Kyläläisten suh-
tautumista heihin kuvaa Kiiskisen Veikon lausahdus, kun mustalaisia oli 
alkanut säännöllisesti kulkea kylällä: ”Pittää alakaa laittaan aittoihin lukot, 
kun on tullu kylään näitä tavaran tassaajia!” Muutamissa taloissa sen sijaan 
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pidettiin kovasti heidän arkirutiiniin tuomastaan vaihtelusta, suoranaisesta 
eksotiikasta. Myöhemmin, kun heitä ei kylällä enää enemmälti kulkenut, 
oli Hietalan Elina Leiviskä päivitellyt surkeana ”kun ei oo ees mustalaisia”. 
Niin oli kylän elämä mennyt hiljaiseksi ja tylsäksi entiseen verrattuna.1589

Kylän palvelut lisääntyvät

Osuuskaupan valtakausi

Ennen toista maailmansotaa Tavastkengän merkittävin kauppa oli Pyhännän 
Osuuskaupan myymälä. Sen ensimmäinen myymälärakennus sijaitsi aivan 
Kurkelanmäen päällä, samassa pihapiirissä Ylä-Kurkelan kanssa. Vuon-
na 1920 myymälä siirtyi mäen puoliväliin, nykyisen lehtikuusen kohdalla 
sijainneeseen Kujala-nimiseen taloon. Tässä rakennuksessa toimivat sekä 
kauppa että kylän postitoimisto.1590 Kuten aiemmissa luvuissa on kerrottu, 
Tavastkengän osuuskauppa perustettiin loppuvuodesta 1917. Osuuskaupal-
le oli selvästi tarvetta laajemminkin pitäjässä, joten sen laajentaminen Py-
hännälle nähtiin pian välttämättömäksi. Sinne perustettiin ensin Tavastken-
gän Osuuskaupan sivumyymälä vuonna 1919. Kun osuuskunnan säännöt 
uusittiin vuonna 1920, kaupan nimi muutettiin Pyhännän Osuuskaupaksi ja 
sen pääpaikka siirtyi kirkonkylälle. Liikkeenhoitajana jatkoi Heikki Leivis-
kä vuoteen 1924 saakka. Pyhännän myymälän ensimmäisenä myymälän-
hoitajana oli H. Rasi.1591 Tavastkengällä osuuskaupan myymälänhoitajina 
ehtivät ennen sotia toimia seuraavat henkilöt:

Tavastkengän Osuuskaupan ja Pyhännän Osuuskaupan Tavastkengän myy-
mälän kauppiaat ja kaupanhoitajat vuosina 1916–19391592

Kauppias Aappo Mäläskä (s. 1869) 1917–1920

Kauppa-apulainen Matti Rahikainen (s. 1898) 1920–1924

Kauppa-apulainen Veikko Karhunen (s. 1905) 1925–1927

Kauppa-apulainen Viljo Kyllönen (s. 1907) 1928–1929

Kauppa-apulainen Veikko Karhunen (s. 1905) 1930–1933

Kaupanhoitaja Ville Siira (s. 1914) 1934–1936

Kaupanhoitaja Arvo Hentilä (s. 1910) 1936

Kaupanhoitaja Yrjö Antero Jurvalehto (s. 1905) 1937–

Kaupanhoitaja Niilo Johannes Junno (s. 1915) 1939–

Pitkät etäisyydet ja huonot tiet vaikeuttivat osuuskaupan toimintaa, 
mutta kehitys oli kuitenkin tasaisesti kasvavaa. Ensimmäisen kuorma-au-
ton osuuskauppa hankki vuonna 1925. Se helpotti huomattavasti tavaran 
kuljettamista, vaikka tiet olivat ajettavassa kunnossa vain osan aikaan vuo-
dessa. Kaupan myynti ja osakkaiden määrä kasvoi hyvää vauhtia. Vuonna 
1928 osakkaita oli 153 ja myynti 1,2 miljoonaa markkaa. Kymmenen vuot-
ta myöhemmin osakkaita oli jo 338 ja myynti lähes 3 miljoonaa markkaa. 
Kasvu johtui ennen kaikkea muille Pyhännän kylille perustetuista sivumyy-
mälöistä. Ahokylään myymälä perustettiin 1931 ja Viitamäelle 1937.1593 
Tavastkengällä osuuskauppa hankki omistukseensa niin kutsutun Kolmion 
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tontin, joka sijaitsi laakson pohjalla keskellä kylää, nykyisen kaupparaken-
nuksen paikalla. 

Osuuskaupan lisäksi Tavastkengällä oli sotien välisenä aikana muuta-
mia pieniä yksityisiä kauppoja. Alipäässä kauppatoimintaa jatkoi Sipparin 
kaupan jälkeen Vihtori Rytkönen, joka aloitti kaupanpidon Moisalan pie-
nellä puolella joskus vuosien 1919–27 välillä. Kun Kalle Rimpeläinen meni 
naimisiin Rytkösen tyttären Hannan kanssa, hän jatkoi kaupanpitoa jonkin 
aikaa Moisalassa ennen heidän muuttamistaan Kivelään vuonna 1929.1594 
Moisalan kauppaa ei koskaan virallisesti rekisteröity, joten se voidaan luo-
kitella lähinnä nurkkakaupaksi.

Nokelan kauppa aloitti muistitiedon mukaan pian Punaperän asutusti-
lojen perustamisen jälkeen 1930-luvun puolivälissä. Se jatkoi toimintaansa 
vielä jatkosodan aikana, jolloin tavaraa myytiin korteilla. Kauppaa piti talon 
isäntä Esko Karppinen, joka haki tavaraa hevosella Iisalmesta. Kauppa ei 
ollut virallisesti kaupparekisterissä, joten sitäkin on pidettävä vain nurk-
kakauppana, vaikka sen toiminta oli varsin vilkasta. Tavaraa myytiin talon 
nykyisen karjakeittiön kohdalla olleessa puojirakennuksessa. Tavaravali-
koimat eivät olleet kovin suuret, kuten ne eivät olleet muissakaan kaupois-
sa tuohon aikaan. Myytävänä oli lähinnä kahvia, sokeria, ryynejä ja muuta 
sellaista, mitä taloissa ei voitu itse valmistaa. Nokelan kaupan erikoisuus 
olivat siellä myydyt reenjalakset, joita kauppias itse taivutti. Erikoista kau-
passa oli myös se, että Esko ei perinyt naapureiltaan maksua rahana vaan 
otti korvauksen mieluummin työnä. Nokelan kaupan toiminta-alue oli laaja, 
sillä punaperäläisten lisäksi myös perukkalaiset asioivat siellä usein. Olli 
Sainila (s. 1924) muistaa olleensa kerran mukana, kun hänen isänsä kävi 
ostamassa Nokelasta reenjalaksia. Kun jalasten hintaa tiedusteltiin, oli Esko 
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vain tuumannut: ”Ne on hirmu kalliita nykyään.” Nokelan kaupalla oli 
jonkin aikaa jopa haaraliike Ämmässä 1930-luvun lopulla. Kukaan Eskon 
lapsista ei jatkanut kaupanpitoa: ”Ukki teki virheen ja opetti lapsensa vain 
kuokkimaan peltoa eikä kauppaamaan tavaraa”. Sen verran Esko oli neuvo-
nut lapsiaan kaupanpidossa, että ”pitää ensi pistää tarkasti ja sitten pikkui-
sen lisää”. Silloin asiakkaalle jää hyvä mieli ja hän tulee uudestaankin.1595

Oman tärkeän lukunsa Tavastkengän kauppahistoriaan tuo Keskiky-
län kauppias Tuppi-Joppe eli Johannes Haapalainen. Hän aloitti kauppiaan 
uransa hyvin vaatimattomasti. Aluksi Johannes kertoman mukaan kierteli 
pohjoisessa ja kunnosteli sahoja. Kieltolain aikana hän aloitti viinanmyyn-
nin, mutta jäi kiinni ja joutui vankilaan Pelsolle. Vankilassa ollessaan hän 
pisti rahaa säästöön ja ryhtyi vapauduttuaan kulkukauppiaaksi. Aluksi tava-
rat kulkivat selkärepussa, sitten kärryillä ja talvisin kelkalla talosta taloon. 
Pikku hiljaa varallisuutta kertyi ja Johannes pystyi perustamaan kunnolli-
sen kaupan. Haapajärven kruununvoudille tehtyjen elinkeinoilmoitusten 
mukaan Johanneksen veli Edvard Haapalainen aloitti vaate- ja sekatava-
rakaupan pitämisen Tavastkengän Keskikylällä Pääkkölä-nimisessä talossa 
marraskuussa 1940. Johanneksen nimiin kauppa tuli vuotta myöhemmin 4. 
lokakuuta 1941. 1596

Osuuskaupan valta-asema alkoi horjua talvisodan jälkeen, sillä Ta-
vastkengällä koettiin välirauhan aikana varsinainen yksityisten kauppojen 
buumi. Loppuvuodesta 1940 ja keväällä 1941 kylälle perustettiin peräti nel-
jä uutta yksityistä kauppaa, jotka kaikki ilmoitettiin viralliseen rekisteriin. 
Ensimmäisen kaupan perusti Keskikylälle Edvard Haapalainen 13.11.1940, 
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toisen Kalle Rimpeläinen Alipäähän 27.12.1940, kolmannen Jooseppi Kiis-
kinen Perukalle 25.1.1940 ja neljännen Joel Kaipainen omistamaansa Vä-
lilän taloon Heiskalanperän ja Ojapellonperän puoliväliin 12.4.1941. Muut 
kaupat olivat tyypiltään sekatavarakauppoja, mutta Haapalaisen kauppa oli 
vaate- ja sekatavarakauppa. Tämä ero näkyi myöhemminkin Haapalaisen 
kaupan suurempana tavaravalikoimana.1597

Tavarat myytiin kaupoissa lähinnä irtotavaroina. Seinien vierustoil-
la oli isot laarit, joista jauhot, sokerit ynnä muut otettiin kauhalla pape-
ripusseihin. Liha oli yleensä ruhona varastossa ja ostajalle hakattiin siitä 
lihakirveellä halutun kokoinen palanen.1598 Isoista sokeritopista hakattiin 
kaupoissa ja kotona palasia pienellä kirveellä tai sokerihakulla. Pikkupojat 
saattoivat käydä lohkomassa omin luvin sokeria topasta. ”Jos lähti iso pala 
niin pelotti, jos pieni, niin sitten harmitti”, muistelee Paavo Rimpeläinen (s. 
1939). Topan alaosassa sokeri oli kovempaa ja isännät saattoivatkin pyytää 
”topan persettä” halutessa tätä osaa. Se kesti suussa kauemmin, joten se oli 
parempaa kahvin kanssa.1599 

Pankit ja posti

Pankki- ja postipalvelut toimivat Tavastkengällä 1920- ja 1930-luvulla yk-
sityisten taloissa, sillä omia konttoreita niillä ei vielä ollut. Säästöpankin 
asioita hoidettiin Kotilassa, jonka isäntä Edvard Haataja oli pankin johtaja. 
Osuuskassan ”konttori” oli Koivulassa, jonka isännät Eino ja Antti Järvelä 
olivat molemmat pankin pitkäaikaisia johtajia. Vasta 1950-luvulla Osuus-
kassan pääkonttori siirrettiin Tavastkengältä kirkonkylälle, koska muuten 
sinne uhkasi tulla Kiuruveden Osuuspankin konttori. Erillinen postikont-
tori saatiin kylälle vasta sotien jälkeen. Sitä ennen posti tuotiin johonkin 
taloon, josta kyläläiset saivat käydä sen noutamassa. Tällaisena postitalo-
na on toiminut ainakin Kotila. Joskus 1920-luvun tienoilla Ojapellon Juho 
Kesti alkoi kuljettaa postia osuuskaupalle. Posti levitettiin kaupan tiskille, 
josta jokainen sai käydä sen itse noutamassa. Perukalla posti tuotiin ainakin 
1930-luvun alussa Siirtolaan. Lehtiä tilattiin tähän aikaan jo melko moneen 
taloon. Suosiossa olivat erityisesti Liitto ja Kaleva.1600

Yhdistystoiminta viriää

Ensimmäinen yhdistys: Raittiusseura Kajastus

Taloudellisten uudistusten ohella 1800-luvulla alkaneeseen maaseudun 
murrokseen liittyivät uudet henkiset virtaukset, jotka johtuivat kansan kou-
lutustason noususta ja talouselämän kehittymisestä. Maatalousväestön vä-
lillä alkoi viritä ensin monenlaista yhteistoimintaa, joka vähitellen kiinteytyi 
järjestöjen muotoon.1601 Tavastkengällä yhdistystoiminta virisi jo 1900-lu-
vun alkuvuosina. Ensimmmäinen täällä toiminut järjestö oli raittiusyhdistys 
Kajastus. Raittiusliike oli levinnyt Siikajokilaaksoon 1900-luvun vaihtees-
sa, jolloin kotiin palanneet Amerikan siirtolaiset toivat aatteen mukanaan 
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Yhdysvalloista. Ensimmäisenä toimintansa aloitti Siikajokilaaksossa Paa-
volan raittiusseura Toivo vuonna 1901. Tavastkengällä toiminta aloitettiin 
viitisen vuotta tämän jälkeen, mutta tarkempaa ajankohtaa ei ole tiedossa. 
Täällä yhdistyksen puuhamiehenä oli Märylän isäntä Juuso Mattila, Ameri-
kan siirtolainen hänkin. Kajastuksen toimintaa tosin moitittiin vuonna 1906 
vähänlaiseksi ja epäiltiin, että jäsenet olivat luulleet nimenomaan juopotte-
lun olevan tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. Seuraavana vuonna Oulun pii-
rin raittiuspuhuja ilmoitti sentään pitävänsä raittiusesitelmän Tavastkengän 
raittiusyhdistyksessä 5. ja 6. helmikuuta kello seitsemän aikaan illalla.1602 
Seuraavalla vuosikymmenellä yhdistyksen toiminta hiipui, eikä siitä löydy 
enenpää merkintöjä tai muistitietoa.

Maamiesseura

Raittiusyhdistyksen jälkeen seuraava Tavastkengälle perustettu yhdistys oli 
maamiesseura. Tiedot sen toiminnasta ovat kuitenkin vähäiset, sillä tätä kir-
joittaessa seuran asiakirjat ovat teillä tietämättömillä. Sen verran tiedetään, 
että se perustettiin vuonna 1913. Aktiivijäseninä olivat muustakin yhteis-
kunnallisesta toiminnasta tutut nimet, kuten Kusti Puurunen, Antti Järvelä 
ja Antti Leiviskä. Maamiesseura pyrki edistämään maatalouden kehittämis-
tä kylässä. Se järjesti kyläläisille monenlaisia kursseja, mutta myös iltamia 
ja maataloustyökilpailuita. Seura rakensi oman viljakuivaamon ensin Saa-
renmäkeen ja sittemmin Heiskalankankaalla sekä hankki jäsenten käytöön 
yhteisiä työkaluja. Seuran naisosasto eli Maatalousnaiset olivat pitkään 
kylän virein järjestö, eikä se missään vaiheessa hiipunut. Sen toiminnasta 
kerrotaan tarkemmin omassa luvussaan.1603

Yksi suosituimmista Maamiesseuran järjestämistä tapahtumista olivat 
kilpa-ajot. Hevoskilpa-ajoja on pidetty kylällä ainakin 1800-luvun lopulta 
lähtien, jolloin innokkaana hevosmiehenä tunnettu Katajamäen Jörkki-isän-
tä järjesti niitä Tavastkengänjärven jäällä. Samalla paikalla niitä pidettiin 
vielä paljon myöhemminkin. Järven jäälle aurattiin lumeen ajourat, jota 
pitkin hevoset pystyivät juoksemaan. Ajot olivat suuria tapahtumia, joihin 
osallistui moni kylän mies ja yleisönä oli miltei koko kylä. Tavastkenkäjär-
ven lisäksi kilpa-ajoja pidettiin Valkeisella sekä Siikajoen jäällä Viion talon 
alla, Nivalan yläpuolisella jokiosuudella. Viimeksi kilpa-ajoja järjestettiin 
Kuljunsuoralla tai Repolanojennuksella, jotka olivat Sillankorvan ja Repo-
lan talojen lähellä olleita, noin kilometrin mittaisia maantien suoria. Ajojen 
puuhamiehenä oli tavallisesti Leiviskän isäntä Kusti Puurunen. Samana päi-
vänä järjestetyissä iltamissa jaettiin voittajille palkinnot. Kilpa-ajoihin tar-
koitetut kipakkareet olivat pieniä, kahden istuttavia rekiä. Niissä oli takana 
kuskinpukki ja edessä kyytiläisen paikka. Sotien välisenä aikana innokkaita 
kilpa-ajajia olivat Aarne ja Aukusti Puurunen sekä Kuljun Veikko Kotisaari. 
Kilpa-ajoja järjestettiin aina 1950-luvulle saakka.1604

Maamiesseuran aloitteesta aloitettiin Tavastkengällä maatalouskerho-
työ 1930-luvun pulavuosina, kun köyhyys ja puute koettelivat pientilojen 
lapsiperheitä. Isännät Juho Turunen ja Juho Myllylä pyysivät nuorta Antti 
Järvelää laittamaan kerhotyön alulle. Hän otti tehtävän vastaan, kartoitti ti-
lat, mittasi palstat, sopi viljeltävistä kasveista ja tilasi niiden siemenet. Ta-
vastkengällä tunnettiin tuolloin lähinnä vain peruna, nauris ja sipuli, mutta 
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nyt tehtiin maatalouskerhon palstoilla kyläläisille tutuksi myös porkkana, 
punajuuri, kaali ja herne. Varsinaisen kerhoneuvojan toivottiin jatkavan työ-
tä tästä, kuten sitten kävikin. Elokuussa 1934 ensimmäisenä kerhoneuvoja-
na aloitti Anna Järvinen. Hänen johdollaan kylällä pidettiin kolmet ruokata-
louskurssit. Ne päättyivät pitopäivällisiin, joiden ruoka tehtiin kerholaisten 
itse kasvattamista vihanneksista ja heidän keräämistään sienistä ja marjois-
ta. Tämän varhaisen maatalouskerhotoiminnan pohjalta kehittyi Pyhännän 
4H-kerho.1605

Nuorisoseura

Maaseudulla 1800-luvun lopulta lähtien kehittyneestä järjestötoiminnasta 
tärkeimmäksi nousi lopulta nuorisoseuraliike. Se sai alkunsa 1880-luvul-
la Etelä-Pohjanmaalta, josta se levisi Siikajokilaaksoon seuraavalla vuosi-
kymmenellä. Aloite seuran perustamiseen tuli monella paikkakunnalla si-
vistyneistöltä, esimerkiksi kansakoulunopettajilta, mutta myös valistuneet 
talolliset saattoivat olla aloitteentekijöinä. Jäsenistön pääosan muodostivat 
talollisten lapset. Siikajokilaaksossa ensimmäinen nuorisoseura perustettiin 
Rantsilaan vuonna 1893. Piippolaan nuorisoseura perustettiin 1896. Syrjäi-
nen Pyhäntä kulki tässä suhteessa jälkijunassa, sillä ensimmäinen nuoriso-
seura perustettiin kirkonkylälle vasta vuonna 1913.1606 

Tavastkengällä nuorisoseuratyö käynnistyi alkuvuodesta 1918, jolloin 
pidettiin Tavastkengän Nuorisoseuran perustamiskokous Lauri Kiiskisen 
talossa 1.1.1918. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin tuollon maanviljeli-
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jä Kusti Puurunen ja kirjuriksi neiti Anna Pellilä. Useiden puheenvuorojen 
jälkeen päätettiin perustaa seura, jonka nimeksi tuli Pyhännän Tavastkengän 
Nuorisoseura. Sen toimialueeksi määrättiin Tavastkengän kylät. Käyttöön 
päätettiin ottaa Limingan nuorisoseuran säännöt. Kokouksessa valittiin 
yhdeksänhenkinen johtokunta, joka järjestäytyi heti perustamiskokouksen 
jälkeen samoissa tiloissa. Johtokunnan ja seuran puheenjohtajaksi valittiin 
Johannes Kurkela ja hänen varamiehekseen Kusti Puurunen. Kirjuriksi va-
littiin Anna Pellilä ja varalle Katri Järvelä. Kassanhoitajaksi nimitettiin Teo-
dor Kiiskinen, taloudenhoitajaksi Jussi Haataja ja emännöitsijöiksi Seliina 
Mykkänen, Katri Järvelä ja Tiina Kesti. Tilintarkastajiksi lupautuivat Antti 
Leiviskä ja Edvard Autiomäki (Haataja).  Tapahtumien järjestysmiehiksi 
valittiin Kalle Karjalainen, Fredrik Luttinen ja Iisak Haataja. Johtokunta 
päätti ensitöikseen, että se pitäisi kuukausikokouksensa joka kuukauden en-
simmäisenä sunnuntaina.1607

Tavastkengän Nuoriseuran ensimmäinen kuukausikokous pidettiin 
heti seuraavana sunnuntaina 6.1.1918 iltaseitsemältä Ala-Heiskalassa Al-
fred Nykäsen talossa. Kokouksen tärkeimpänä asiakohtana oli kysymys 
juhlatilaisuuksien ja tanssien pitämisestä. Tilaisuuksien järjestämistä varten 
perustettiin huvitoimikunta, johon valittiin 15 jäsentä: Antti Kiiskinen, Ant-
ti Niilekselä, Matti Niilekselä, Teodor Kiiskinen, Elias Kiiskinen, Hintta 
Flygare, Tyyne Wiio, Katri Järvelä, Elviira Puurunen, Juho Haataja, Stiina 
Kesti, Katri Kesti, Johannes Kurkela, Oskari Rimpeläinen ja Frans Repola 
(Kaipainen).1608

Kuukausikokouksista tuli seuran tärkein toimintamuoto. Niiden ohjel-
ma koostui alkuvuosina tervehdyssanoista, runosta, kertomuksesta, sadusta 
ja keskestelukysymyksestä.  Jokaisen ohjelmanumeron välissä laulettiin. 
Ensimmäisessä kuukausikokouksessa tervehdyksen esitti Kusti Puurunen, 
runon Johannes Kurkela, kertomuksen Katri Järvelä, sadun Seliina Mykkä-
nen ja keskustelukysymyksen Anna Pellilä. Tanssia oli tunnin verran ennen 
ohjelmaa ja kaksi tuntia sen jälkeen. Keskustelukysymykset koskivat hyvin 
ajankohtaisia ja nuorison elämää koskeneita aiheita. Esimerkiksi Leiviskäs-
sä 27.1.1918 pidetyssä kokouksessa keskusteltiin aiheesta ”Mihin suuntaan 
on nuoriso kasvatettava ja vaikuttaako nuorison ympäristö sekä seurapiiri?” 
Käydyn keskustelun jälkeen todettiin, että ”korttipeli on suuri pahe seu-
ramme toiminta-alueella, joka olisi paheena hyljättävä ja paheksumisemme 
lausuttava sellaisille, joka korttipeliä harjoittaa.” Vuoden lopulla pidetyssä 
kokouksessa keskusteltin nuorten seurustelusta, josta johtokunta teki joh-
topäätöksen, että ”jos pojat aikovat tehdä seuraa naisväen kanssa niin pyy-
täisi jo heidän mukaansa jo kokouksessa eikä tormaisi nurkantakaa tyttöjen 
seuraan.” Kokouksia pidettiin eniten talvisaikaan, kun taas kesällä toiminta 
hiljeni maatalouden työkiireiden vuoksi.1609

Ensimmäisen, vilkkaan toimintavuoden jälkeen Tavastkengän nuoriso-
seuran toiminta hiipui ja kokousten pitäminen harveni. Syyt eivät tule esille 
pöytäkirjoista, mutta vaikuttaisi siltä, että monet aiemmat aktiivit lopettivat. 
Vuonna 1919 pidettin vain pari kokousta. Tammikuussa 1920 Heiskalassa 
pidetyssä kokouksessa seuralle valittiin uudet, Edistysseurojen keskushal-
linnon ehdottamat säännöt. Samalla valittiin uudeksi kassanhoitajaksi Fred-
rik Luttinen, koska Edvard Haataja oli ”kieltäytynyt hoitamasta virkaa”. 
Vuoden 1920 ajalta seuran toiminnasta ei ole merkintöjä ennen marraskuu-
ta, jolloin pidettiin seuran toinen perustamiskokous Lauri Kiiskisen talossa. 
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Siellä laadittiin uusi jäsenluettelo ja valittiin uusi puheenjohtaja ja johtokun-
ta. Suurin osa nimistä oli uusia. Puheenjohtajaksi valittiin Teodor Kiiskinen, 
varalle Paavo Komulainen, ja kirjuriksi Heikki Turunen, varalle Lyyti Ra-
hikainen. Johtokunnan muodostivat Paavo Komulainen, Vihtori Rytkönen, 
Tapani Jussila, Juho Haataja, Weeti Luttinen, neidit Sofia Witander, Lyydia 
Rahikainen, Katri Myllylä. Laajaan huvitoimikuntaan valittiin tällä kertaa 
Heikki Turunen, Antti Jussila, Sylvi Kesti, Teodor Kiiskinen, Antti Määttä, 
Reeti Määttä, Eino Järvelä, E. Kiiskinen, Antti Kesti, Hintta Flygare, Sofia 
Witander, Lyydia Rahikainen, Aino Makkonen, Katri Myllylä, Katri Jussi-
la, Tiina Luttinen ja Anni Kangas. Rahastonhoitajana jatkoi Veeti Luttinen. 
Seurantalon, jota ei vielä ollut, isännöitsijäksi valittiin Juho Haataja sekä 
emännöitsijäksi Hintta Flyygare, Aino Makkonen, Katri Jussila ja Lyydia 
Rahikainen. Järjestyksen valvojiksi ryhtyivät Tapani Jussila, Juho Pitkäkos-
ki, Kalle Karjalainen, ja Veeti Luttinen. Lipunmyyjiksi taas tulivat Vihtori 
Rytkönen ja Sylvi Kesti ja ovella lipun ottaisivat vastaan Juho Pitkäkos-
ki ja Jaakko Kesti. Seuran tilintarkastajiksi alkoivat Antti Järvelä ja Paavo 
Komulainen. Pitkä nimilista osoittaa, että nuorisoseuran toimintaan löytyi 
todella paljon innostuneita osanottajia.1610

Seuralla ei ollut alkuvaiheessa omaa taloa, vaan nuoret kokoontuivat 
yksityisten ihmisten pirteissä eri puolilla kylää. Ensimmäisenä toimin-
tavuonna kokoonnuttiin muun muassa Leiviskässä, Heiskalassa ja Paavo 
Komulaisen talossa Alipäässä. Oman seurantalon hankkiminen nousi esille 
jo vuoden 1919 kevätkokouksessa. Silloin perustettiin seurantalon rakenta-
mista varten rakennustoimikunta, jonka jäseniksi valittiin Paavo Komulai-
nen, Kusti Puurunen, Edvard Haataja, Kalle Karjalainen, Juho Haataja ja 
Juho Kurkela. Edvard Haataja valtuutettiin ottamaan ja kuittaamaan Pyhän-
nän Säästöpankista 4000 markkaa kustannuksia varten.1611 Tämä ensimmäi-
nen ostohanke kuivui kokoon. Seuraavan kerran talon ostamista yritettiin 
keväällä 1921. Tammikuussa pidettiin kylän osuusmeijerillä maamiesseu-
ran ja nuorisoseuran johtokuntien yhteinen kokous, jonka tarkoituksena oli 
neuvotella yhteisen seurantalon hankkimisesta. Hanketta kannatettiin ja talo 
päätettiin hankkia sillä ehdoin, että ”molemmat seurat osallistuvat puolella 
talon perustamiskustannuksiin, kumpikaan seura ei saa erota taloyhtiöstä 
ennen kuin perustamiskulut on maksettu ja molemmat seurat sekä muut 
luvalliset käyttäjät saavat käyttää taloa sovittua vuokraa vastaan kunnes 
perustamiskulut on maksettu”. Perustettuun talotoimikuntaan valittiin pu-
heenjohtajaksi Paavo Komulainen. Nuorisoseurasta jäseneksi tulivat Juho 
Haataja, Teodor Kiiskinen ja Johannes Kurkela. Maamiesseurasta jäseneksi 
tulivat Kusti Puurunen, Antti Järvelä ja Antti Leiviskä. Johtokuntien tekemä 
päätös vahvistettin nuorisoseuran yleisessä kokouksessa 9.1.1921.1612

Päätöksestä huolimatta talohanke ei heti edennyt, mutta syyt eivät tule 
esille pöytäkirjoista. Vuoden 1921 aikana seuran kokouksia pidettin eri pai-
koissa, muun muassa osuuskaupalla, Saarella Pekka Konolan talossa, Heis-
kalassa, Kiiskisellä, Leiviskällä ja Vihtori Rytkösellä ja Matti Viion talossa. 
Marraskuussa 1921 johtokunta päätti ”aiemman päätöksen mukaisesti” os-
taa seurantalon Kusti Puuruselta 5000 markalla. Heiskalan maalla sijainnut 
rakennus ilmeisesti ostettiin, mutta kovin usein sitä ei käytetty, koska koko-
uspaikat vaihtelivat edelleen jatkuvasti.1613

Nuorioseuralaisten aktiivisuus vaihteli vuosittain. Jonkinlainen pieni 
kriisi toiminnassa koettiin vuonna 1921, sillä lokakuussa pidetyssä vuosi-
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kokouksessa kysyttiin, jatkettaisiinko nuorisoseuratyötä edelleen. Toimin-
taa päätettiin jatkaa.1614 Toimijoiden työtaakan vähentämiseksi päätettiin 
vuonna 1922 jakaa seuran toimialue kahteen tai kolmeen piiriin, joista jo-
kainen järjestäisi vuorollaan ohjelman kuukausikokouksiin. Johtokunta vel-
voitettiin valmistelemaan asiaa. Piirijako tuli esille uudestaan kevään 1923 
yhdistyskokouksessa, jossa seuran alue jaettiin kolmeen piiriin. Alipään 
piiriksi tuli alue Myllyjokea eli Törmäsjokea myöten Metsäperälle saakka. 
Keskipiiriin tulivat Keskikylän talot Leiviskää myöten ja Perukan piiriin 
loput. Alipään piirin kokoonkutsujaksi valittiin A. Rytkönen, Keskipiirin 
M. Rahikainen ja Perukan piirin A. Reinikka. Jako ei jäänyt pysyväksi, sil-
lä jo seuraavassa kuukausikokouksessa piirien määrä supistettiin kahteen. 
Niiden rajaksi tuli Pyhännänjoki. Jäljelle jäivät Alipää ja Keskipiiri, johon 
Perukka liitettiin.1615

Tavastkengän nuorisoseuran kolmas perustamiskokous pidettiin 5. lo-
kakuuta 1924, jälleen Lauri Kiiskisen talossa. Mistä uudelleen perustami-
sen tarve johtui, ei tule mistään esille. Johtokunnassa tehtiin jonkin verran 
muutoksia, mutta puheenjohtajana säilyi Juuso Mattila. Uutena mukaan toi-
mintaan tulivat opettajapariskunta Akseli ja Helle Maajärvi. Seuran sään-
nöiksi otettiin Pohjois-Pohjanmaan nuorisoseuran säännöt ”yhtään pykälää 
muuttamatta”.1616

Uuden seuran ja johtokunnan myötä seurantalon hankkiminen nytkähti 
pitkästä aikaa eteenpäin. Johtokunnan kokouksessa 26.10.1924 keskustel-
tiin maan ostamisesta Matti Pennaselta. Oston kannalle taivuttiin, mikäli 
Pennanen myisi sopivan tonttimaan ja rakennukset 20 000 markalla. Kai-
von täytyi kuulua hintaan. Heti samana päivänä pidettiin Matti Pennasen 
talossa seuran yleiskokous, jossa päätettiin ostaa talo johtokunnan esityk-
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sen mukaisesti. Talo ostettiin, sillä seuraavat kokoukset merkittiin pidetyksi 
Nuorisoseurantalolla. Siksi onkin erikoista, että talon ostaminen nostettiin 
uudelleen esille lokakuussa 1925 pidetyssä syyskokouksessa. Luultavasti 
pihapiirissä oli ollut kaksi asuinrakennusta, joista toinen oli seuran käytössä 
ja toinen Pennasella. Nyt päätettiin selvittää vaihtoa silloisen huoneiston ja 
Matti Pennasen omistaman talon kesken. Valittiin jälleen uusi rakennustoi-
mikunta ostoa valmistelemaan. Oston valmistelussa meni kuukauden päivät 
ja kauppa vahvistettiin 1.11.1925. Kauppasummaksi tuli 51 000 markkaa, 
sillä rakennusten vaihto Pennasen kanssa ei lopulta onnistunut. Sen sijaan 
seuran entinen, Heiskalan maalla sijainnut rakennus päätettiin myydä Py-
hännän nuoriseuralle, joka oli sitä tiedustellut.1617

Tavastkengän nuorisoseura omisti nyt Pohjola-nimisen talon, joka si-
jaitsi Keskikylällä, nykyisen Suojalan eli Mahosenahon naapurissa. Se oli 
hirsirakenteinen ja alkuvaiheessa myös hirsipinnalla. Siihen tehtiin joitakin 
parannuksia jo kesällä 1927. Samana syksynä teetettiin eteinen ulko-oven 
eteen ja talon pihalle kaksi käymälää. Lokakuussa valtuutettiin Erkki Myl-
lylä teettämään talolle istuinpenkkejä ja näytöslavan seinät. Kamina ostet-
tiin syksyllä 1928. Talvella 1928 päätettiin eteisen eteen teettää veranto. 
Vuonna 1936 taloon päätettiin laittaa ulkovuoraus. Talon mukana seuralle 
tuli myös maa- ja metsäomaisuutta. Keväällä 1926 myytiin seuran omis-
tamalta metsäpalstalta tukkipuita ja seuraavana syksynä puitiin talkoilla 
seuran pelloilla kasvanut ruis. Heinähuutokauppojakin järjestettiin. Seuran-
talon maat päätettiin kuitenkin myydä pois jo saman syksyn aikana. Huuto-
kauppa pidettiin 10.10.1926 ja maat osti Ville Sainila. Seurantalo sai jäädä 
edelleen samalle tontille.1618

Nuorisoseuran toiminta muuttui 1920-luvun lopulla. Ohjelmalliset 
kuukausikokoukset loppuivat, ja niissä tuli käytännöksi käsitellä vain asia-
kysymyksiä. Viihteellisten ohjelmien pitäminen siirtyi iltamiin. Niitä pidet-
tiin aluksi harvakseltaan, esimerkiksi Maarianpyhänä 1926 pidettiin ”kir-
je- ja kori-iltamat” sekä pääsiäisyönä ”illanvietto ja huviposti”. Seuraavalla 
vuosikymmenellä iltamien pitämien lisääntyi pikku hiljaa, kunnes syksyllä 
1935 nuoriin näyttää iskeneen suoranainen iltamahulluus. Iltamia pidettiin 
vähintään yhdet joka kuukausi, mutta yleensä niitä oli kahdet tai kolmet, 
usein jopa neljät tai viidet kuukauden aikana. Palkollisten vapaaviikkona eli 
römppäviikolla pidettiin useammat iltamat samalla viikolla. Oman kylän li-
säksi tehtiin vierailuiltamia ainakin Hyvölänrannalle, Ahokylään, kirkonky-
lälle ja Piippolaan. Tavastkengällä kävivät iltamia pitämässä kirkonkylän, 
Hyvölänrannan, Piippolan Lamun, Leskelän ja Viitamäen nuorisoseurat. Il-
tamien ohjelma oli joka kerta samanlainen: Tervehdyspuhe, runo, kertomus, 
murrejuttu, yksinlaulua. Viimeinen ohjelmanumero oli näytelmä, kupletti 
tai jokin muu esitys. Lopuksi tanssittiin.1619 

Alkuvuosien syvällisistä keskusteluista oli siirrytty viihteellisempään 
suuntaan. Nuorisoseuran toimintaa 1930-luvun lopulla muistelee seuraa-
vassa Aino Törmälä (s. 1920):

Vireästi toimiva Nuorisoseura meillä oli. Sen oma talo, punaisek-
si maalattu, seisoi matalan mäen päällä kylän keskustassa. Jotkin 
tiukkapipoiset nimittelivät taloa nuorukkanavetaksi. Sinne me ko-
koonnuimme kerran viikossa ns. iltamiin. Nuorisoseuran säännöt 
olivat selkeät: pääasiana oli ohjelma ja lopuksi tunti tanssia.

Löytyihän meiltä ohjelmaa. Alkulaulu jälkeen Piippo-
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Onni piti tervehdyspuheen, Heiskalan Senja esitti yksinlaulun, 
allekirjoittanut  luki runoa tai suorasanaista, lyhyitä sketsejä esi-
tettiin, joskus kokonainen näytelmä, jonka muualta tullut ohjaaja 
oli harjoittanut.

Emmehän me aina jaksaneet ohjelman alkua odotella. 
Kun Haapalaisen Johannes haitari kainalossa astui sisään, niin 
penkit seinustalle ja tanssimaan. Kauan ei iloa kestänyt ennen 
kuin ovelta kuului varoitus: “Koivulan Eino tulee.” Silloin penkit 
paikoilleen, yleisö istumaan ja ohjelma alkoi. Eino Järvelä oli 
Nuorisseuran esimies ja huolehti tarkasti, että sääntöjä nouda-
tetaan.1620

Iltamien lisäksi seuralle tuli tavaksi järjestää vuoden aikana muuta-
mia suurempia juhlia. Kuusijuhla järjestettiin ensimmäisen kerran jouluna 
1924.  Ensimmäiset äitienpäiväjuhlat päätettiin pitää keväällä 1926, jolloin 
valmistelussa olivat mukana koulun opettajat. Sekä äitienpäivät että kuu-
sijuhla jäivät pysyväksi tavaksi, mutta aivan joka vuosi niitä ei järjestetty. 
Ensimmäiset nuorisoseuran kesäjuhlat pidettiin 13. kesäkuuta 1936. Siitä 
lähtien niitä pidettiin säännöllisesti joka kesä. Syysjuhlien pitäminen aloi-
tettiin elokuussa 1938. Molemmissa juhlissa päiväohjelmana olivat urheilu-
kilpailut, joko kolmi- tai viisiottelu, ja iltaohjelmana iltamat seurantalolla.

Urheilu kuului seuran toimintaan juhlien ja iltamien ohella jo varhai-
sessa vaiheessa. Jo vuonna 1922 pidettiin yleiset kilpahiihdot laskiaissun-
nuntaina 26.2. Kilpamatka oli 10 km ja reitti kulki edestakaisin maantieltä 
Kurkelanjärvelle. Kilpahiihtoja pidettiin tämän jälkeen laskiaisena ainakin 
vuosina 1923, -25, -26, -27. Vuodesta 1935 lähtien kisoja pidettiin säännöl-
lisesti joka vuosi kevättalvella. Tavallisena kilpailumatkana oli miehille 10 
km ja naisille 5 km. Keväällä 1938 pidettiin yhteensä peräti kolmet hiihto-
kilpailut, ensimmäiset tammikuussa, toiset helmikuussa ja kolmannet maa-
liskuussa. Helmikuussa pidettiin omat kisat ”äijä-miehille”. Kisoissa oli 
kaksi sarjaa, joista ensimmäinen oli 35–45-vuotiaille ja toinen 45–90-vuo-
tiaille. Keväällä 1936 pidetyssä yleisessä kokouksessa seuralle esitettiin 
urheilukentän laittamista. Asia nähtiin tarpeelliseksi ja ”karinajotalkoot” 
sovittiin pidettäväksi 25. huhtikuuta. Seuraavana keväänä kentällä pidettiin 
kolmiottelut, jonka lajeina olivat kuula, keihäs ja 100 metrin juoksu. Ur-
heilutoiminnan voimistumisesta kertoo sekin, että lokakuussa 1936 seuralle 
valittiin erillinen urheilutoimikunta, jonka puheenjohtaksi tuli Toivo Piippo 
ja sihteeriksi Pentti Turunen. Muita toimikunnan jäseniä olivat Yrjö Mylly-
lä, Erkki Knuutila, Eetu Visuri, Johannes Kröger ja Iikka Laukka. Varalla 
olivat Antti Järvelä ja Tauno Turunen. Tämä nuorisoseuran urheilutoiminta 
pohjusti tietä urheiluseura Tavastkengän Tahdille, joka aloitti toimintansa 
sotien jälkeen.1621

Tavastkengän Nuorisoseuran toiminnassa ehti olla mukana lukematto-
mia kyläläisiä. Seura oli 1930-luvulla Siikajokilaakson suurin, yhdessä Kes-
tilän nuorisoseuran kanssa, sillä molempien listoilla oli 83 jäsentä.1622  Uusi 
johtokunta valittiin aina vuosittain syyskokouksessa ja väen vaihtuvuus oli 
suurta. Toki mukana oli paljon vuodesta toiseen toistuvia nimiäkin. Kaikkia 
nuorisoseuratoimijoita ei ole tässä tilaa luetella, mutta puheenjohtajat voi-
daan nostaa esille, koska heillä oli tärkeä rooli toiminnan ylläpitämisessä.

Tavastkengän nuorisoseuran puheenjohtajat ja esimiehet 1918–19391623
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Nimi Vuodet

Kusti Puurunen 1918

Johannes Kurkela 1918–1920

Teodor Kiiskinen 1920–1922

Heikki Turunen 1922–1923

Juuso Mattila 1923–1925

Heikki Turunen 1925–1927

Aino Järvelä 1927–1928

Maria Katajamäki 1928–1929

Erkki Myllylä 1929–1930

Veikko Karhunen 1930–1931

Olli Puurunen 1931–1932

Laimi Kallio 1932–1933

Antti Järvelä 1933–1934

Aappo Moisala 1934–1935

Erkki Myllylä 1935–1937

Yrjö Myllylä 1937–1938

Frans Knuutila 1938–1939

Ville Kurkela 1939

Sotavuodet katkaisivat nuorisoseuran toiminnan, kuten kaiken muun-
kin normaalin elämänmenon, mutta sen aikakauden tapahtumista kerrotaan 
omassa luvussaan.

Suojeluskunta ja lotat

Suojeluskunnat kuuluivat sotien välisen ajan tärkeimpiin ja aktiviivisimpiin 
yhdistyksiin koko Suomessa. Näin oli myös Tavastkengällä, jonne Pyhän-
nän suojeluskunnan toiminta pitkälti keskittyi. Tavastkenkäset olivat heti 
perustamisvaiheessa liittyneet innokkaasti suojeluskuntaan, mutta monella 
kiinnostusta oli enemmän aseita kuin aatetta kohtaan. Enin osa jäsenistä oli 
isojen talojen isäntiä ja heidän poikiaan. Jäsenmäärä vaihteli paljon toimin-
tavuosien aikana. Vuonna 1924 koko kunnan alueelta jäseniä saatiin 82, 
mutta vuoteen 1933 mennessä määrä putosi 40:een. Sodan alla vuonna 1938 
jäsenmäärä kasvoi 57:ään. Pyhännän suojeluskunta kuului Raahen suoje-
luskuntapiiriin. Paikallisosastoa johti vuodesta 1928 lähtien Ylä-Kurkelan 
isäntä Teodor Kiiskinen. Esikuntaan kuuluivat 1930-luvun lopulla muun 
muassa opettaja Arvo Hovi, pankinjohtaja Eino Järvelä sekä talolliset Erkki 
Knuutila, Janne Knuutinen ja Juho Myllylä.1624

Pääosa suojeluskunnan toiminnasta keskittyi sotilaallisten taitojen ke-
hittämiseen ja ylläpitoon. Tavastkengällä suojeluskunta järjesti usein urhei-
lu- ja ampumakilpailuja. Oma ampumarata-alue vuokrattiin vuonna 1933 
Matti ja Iikka Leiviskältä. Vuokrattu alue käsitti Pinoniemen ja Hietalan 
maalla Itäkankaalta länteen sijoittuvan 320 metriä pitkän ja 12 metriä le-
veän maakaistaleen. Vuokra-ajaksi tuli 50 vuotta ja vuokraksi 50 markkaa 
vuosittain.1625 Radalla käytiin ampumassa viikoittain. Muutamia kertoja 
suojeluskunta järjesti isoja harjoitusleirejä, varsinkin Törmälänperällä To-
rikallion maastossa.1626

Ampumaharjoitukset eivät aina sujuneet ongelmitta. Kerran välirauhan 
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aikana suojeluskuntalaiset olivat harjoitelleet ampumaradalla. Ammuntojen 
ollessa käynnissä, käski läheisen Kallion talon Ada-emäntä poikaansa Veik-
koa hakemaan puojista voikirnun. Veikon kävellessä pihan poikki, kimposi 
suojeluskuntalaisten ampuma luoti aivan hänen jalkojensa juuren. Kuuma 
luoti jätti jalkaan palojäljetkin. Yrjö-isäntä syöksyi heti paikalle kuultuaan 
Veikon parahduksen. Hän odotti hetken aikaa, että tulikuuma luoti oli jääh-
tynyt ja lähti sitten marssimaan luoti kourassaan kohti ampumapaikkoja. 
Veikko ja pikkuveli Väinö lähtivät juoksemaan perään, sillä he arvasivat, 
että saisivat kohta kuulla ”Pinoniemen kieltä”. Yrjö tekikin tällä kielellä 
suojeluskuntalaisille hyvin selväksi, mitä mieltä hän oli ammuskelusta. 
Ampujat keräsivät nopeasti tavaransa ja lähtivät. Jo seuraavana päivänä he 
tulivat takaisin mutta nyt lapioiden kanssa. Niillä he kasasivat ampumahau-
tojen ympärille korkeat vallit, ettei edellisen päivän vahinko pääsisi toistu-
maan.1627

Ampumaharjoittelun lisäksi suojeluskunnan urheilutoiminta oli vilkas-
ta. Kesällä kilpailtiin yleisurheilussa ja pesäpallossa. Talvisin järjestettiin 
hiihtokilpailuita jäsenten kesken Sainijärven jäällä. Parhaat hiihtäjät osal-
listuivat myös suojeluskuntien välisiin aluemestaruushiihtoihin. Anttomin 
rinteessä oli suojeluskuntalaisten rakentama iso hyppyrimäki. Mäenrinne 
oli itsessäänkin jyrkkä, mutta hyppyri rakennettiin lähtemään Anttomin 
puojin katolta, mistä saatiin laskuun lisää vauhtia. Hurjia hyppyjä mäestä 
tehtiinkin. Kallion Veikko Leiviskän kerrotaan hypänneen mäestä peräti 32 
metriä.1628

Muun toiminnan ohella suojeluskunta järjesti juhlia, iltamia ja luen-
totilaisuuksia, joissa jäsenet esiintyivät univormuihin pukeutuneina. Ennen 
oman talon rakentamista toiminta keskittyi Ylä-Kurkelaan, jonka Teodor-
isäntä toimi paikallisosaston päällikkönä. Suojeluskunnan ammusvarasto 
oli talon puojissa. Siellä pidettiin aseita ja tuhansia ruotsalaisten kiväärien 
panoksia pelkän säpin takana. Isompia tapahtumia varten vuokrattiin tilat 
nuorisoseuralta. Sitten vuonna 1937 suojeluskunnalle rakennettiin Keski-
kylälle oma talo, Suojalinna eli Paukkula. Sen piirustukset saatiin suoje-
luskunnan piiriesikunnalta. Malli oli niin sanottu talonpoikaistalon malli. 
Rakennuspuut kerättiin talkoilla ja myös suuri osa rakennustöistä tehtiin 
talkoovoimin. Rakennusmestarina toimi piippolalainen Taito Pikkarainen. 
Suojalinnan vihkiäiset ja käyttöönottojuhla pidettiin juhannuksena 1937.1629

Suojeluskunnalla oli poikaosasto, jossa pojille opetettiin pilkka-am-
muntaa pienoiskiväärillä, kolmiotähtäystä kiväärillä, kompassin käyttöä, 
suunnistusta ja muita hyödyllisiä sotilaallisia taitoja. Ohjaajana toimi al-
kuun suojeluskuntapäällikkö Teodor Kiiskinen.1630 Sota-aikana kirkkoher-
ra Carlson koulutti suojeluskunnan poikaosastoa Pyhännällä. Toiminnassa 
oli mukana silloin monia Tavastkengän poikia. Heitä koulutettiin varsinkin 
ilmasuojelumiehiksi. Kesken eräiden harjoitusten oli Välilän poika Uuno 
yrittänyt karata. Carlson oli huomannut tämän ja huutanut pojan perään: 
”Jos olet ilmasuojelumies, niin et pakene!” Poika palasi nolona takaisin.1631

Naiset osallistuivat vapaahtoiseen maanpuolustustyöhön jo sisällisso-
dan aikana, jolloin he muonittivat ja valmistivat vaatteita valkoisten amei-
jalle. Näin tehtiin Tavastkengälläkin. Tätä toimintaa voidaan pitää Lotta 
Svärd -yhdistysten epävirallisena alkuna. Ensimmäiset viralliset yhdistykset 
perustettiin Suomeen vuonna 1920, mutta toiminta vilkastui vasta vuoden 
1926 jälkeen. Pyhännän Lotta Svärdin paikallisosaston perustava kokous 
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kutsuttiin koolle Tavastkengällä 4.7.1927. Kokoonkutsujana oli Haapave-
deltä Tavastkengälle muuttanut opettaja Rauha Kavander (myöhempi Jär-
velä). Hänet valittiin paikallisosaston puheenjohtajaksi, jossa toimessa hän 
pysyi kuolemaansa vuonna 1937 saakka. Hänen jälkeensä puheenjohtajana 
jatkoi Naimi Kaipainen (myöhempi Korsulainen) aina järjestön lakkautta-
miseen saakka. Muita perustajajäseniä olivat Maria Knuutila (os. Kataja-
mäki) ja Elsa Myllylä. Jäsenmäärä kasvoi toimintavuosien aikana niin, että 
vuonna 1938 heitä oli jo 38. Lottien pääosasto toimi Tavastkengällä, mutta 
sivuosastoja toimi myös Ahokylässä ja kirkonkylällä.1632 

Rauhan aikana lottien tehtäviin kuului suojeluskuntatyön tukeminen, 
joten he muonittivat suojeluskunnan harjoituksiin osallistuneita miehiä. 
Toimintaan kerättiin varoja iltamien, ompeluseurojen ja myyjäisten avulla. 
Myöhemmin perustettiin lottakahvila, joka toimi suojeluskunnan talossa. 
Ennen sotia kokoontui joka toinen viikko lottien ja joka toinen viikko rau-
hanyhdistyksen järjestämät ompeluseurat. Nämä tapahtumat erosivat toisis-
taan lähinnä niissä laulettujen laulujen osalta, sillä osanottajat olivat molem-
missa tapahtumissa pitkälti samoja. Tavastkengällä Lotta-Svärd -yhdistys 
oli hyvin suosittu, sillä sota-aikaan siihen kuului muistitiedon mukaan suuri 
osa kylän naisista, piikatyttöjä myöten. Suojeluskuntaan taas kuuluivat lä-
hinnä isojen talojen isännät ja pojat. Tämä ero saattoi johtua lähinnä siitä, 
ettei Lotta-Svärd ollut yhtä selvästi sotilaallinen järjestö kuin suojeluskunta, 
vaan toiminta oli melko samanlaista kuin muissakin yhdistyksissä.1633

Suojeluskunnan hiih-

tokisat Tavastkengäl-

lä. Aukusti ja Elina 

Puurusen perikunnan 

kokoelmat.
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soTa-aika (1939‒1945)

Sodan vaiheet

Talvisota

Toinen maailmansota muodostaa monella tavalla vedenjakajan Suomen 
historiassa. Niin yhteiskunnassa, elinkeinoissa kuin ajattelutavoissakin ta-
pahtui sota-aikana paljon sellaista, joka jätti pysyvän jäljen suomalaisiin. 
Sodan päätyttyä maailma ei ollut enää entisensä. Toisen maailmansota oli 
seurausta kahdessa sitä edeltäneessä kriisissä: ensimmäisestä maailman-
sodasta ja 1920-luvun lopulla alkaneessa suuresta lamakaudesta. Talous-
pulan jälkeen moni Euroopan maa ajautui pahoihin sisäisiin vaikeuksiin, 
minkä seurauksena myös valtioiden väliset suhteet vähitellen kiristyivät. 
Moni maa ajautui oikeistodiktatuurin valtaan. Ensimmäisen maailmanso-
dan jälkeen perustettu Kansainliitto oli voimaton pysäyttämään kehitystä. 
Erityisesti Euroopan tilannetta kiristi Saksa, jossa kansallissosialistit olivat 
Adolf Hitlerin johdolla nousseet valtaan vuonna 1933. Saksassa aloitettiin 
1930-luvulla voimakas sotilaallinen varustelu, mitä seurasi aggressiivinen 
laajentumispolitiikka. Saksan uhan kasvaessa varustelu aloitettiin myös 
Suomen naapurissa Neuvostoliitossa. Vuoteen 1939 tultaessa Suomi oli 
pahasti Saksan ja Neuvostoliiton ristipaineessa. Jo vuosina 1935 ja 1936 
Neuvostoliitto uhkasi sodan syttyessä marssia Suomeen ottamaan vastaan 
Saksan hyökkäyksen. Vuosikymmenen lopulla tämä uhkakuva muuttui yhä 
todellisemmaksi. Kaikkien yllätykseksi tekivät Saksa ja Neuvostoliitto elo-
kuussa 1939 keskenään hyökkäämättömyyssopimuksen, jonka salaisessa 
lisäpöytäkirjassa ne jakoivat Puolan, Romanian, Latvian, Liettuan, Viron 
ja Suomen omiin etupiireihinsä. Käytännössä Saksa antoi Neuvostoliitolle 
luvan hyökätä Suomeen.1634

Lokakuun 5. päivä Neuvostoliitto kutsui Suomen edustajat neuvottele-
maan Moskovaan. Heti kutsun saavuttua aloitettiin Suomessa ylimääräiset 
kertausharjoitukset eli käytännössä joukkojen liikekannellapano. Linnoitus-
työt Karjalan kannaksella oli aloitettu jo kesän kuluessa vapaaehtoisvoi-
min. Neuvotteluissa Neuvostoliitto esitti Suomelle laajoja aluvaatimuksia 
Leningradin turvallisuuden parantamiseksi. Vaatimukset torjuttiin, vaikka 
eriäviäkin mielipiteitä esiintyi. Etenkin J. K. Paasikivi ja C. G. E. Man-
nerheim kannattivat myönnytyksiä, sillä sodan syttyessä he eivät nähneet 
Suomella mahdollisuuksia selviytyä. Viimeiseen asti toivottiin ulkovaltojen 
apua, mutta edes muut Pohjoismaat eivät halunneet sitoutua sotilaallisen 
avun antamiseen. Suomi jäi yksin, mutta pysyi Neuvostoliiton edessä tai-
pumattomana. Neuvottelut keskeytyivät tuloksettomina 13.11.1939. Käy-
tännössä ne olivat alusta saakka olleet pelkkää teatteria, sillä Suomen ainoa 
mahdollisuus sodan välttämiseen olisi ollut alistua Baltian maiden tavoin 
Neuvostoliiton ylivaltaan. Sota syttyi vain pari viikkoa neuvotteluiden päät-
tymisen jälkeen. Mainilan laukaukset, joista Neuvostoliitto valheellisesti 
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syytti Suomea, ammuttiin 26. marraskuuta ja 30. päivä Neuvostoliitto aloitti 
”vastatoimena” hyökkäyksen Suomeen. Talvisota alkoi.1635

Neuvostoliitto hyökkäsi koko Suomen itärajan pituudelta 520 000 mie-
hen ja valtavan materiaaliylivoiman turvin. Rajalla sitä oli vastassa 337 000 
suomalaisen armeija, joka oli hyvin koulutettu mutta varusteiltaan heikko. 
Pulaa oli etenkin tykeistä ja niiden ammuksista sekä sotilasvaatetukses-
ta. Selvästä alivoimasta huolimatta suomalaiset kestivät. Rauhan tullessa 
13.3.1940 sotilaat olivat lopen uupuneita, mutta tärkeintä oli, ettei Neuvos-
toliitto ollut päässyt läpi yhdelläkään rintamalla. Lähimpänä läpimurto oli 
ollut Kannaksella, mutta muualla venäläisten hyökkäykset saatiin torjuttua 
helpommin. 

Tavastkengän miehet osallistuivat talvisodan taisteluihin lähinnä Kuh-
mon suunnalla, mutta muutamat myös muilla rintamilla. Palvelukseen kut-
suttiin vuosina 1894–1918 syntyneet miehet. Tavastkenkäset hajautettiin 
useaan eri joukko-osastoon, joita olivat lähinnä jalkaväkirykmentti 25 (JR 
25), JR27, JR 40, JR 64, JR 65, JR 67. Talvisodan taisteluissa kuoli 19 py-
häntäläistä, joista yhdeksän oli Tavastkengältä.1636

Tärkeä rooli Suomen selviymisessä oli maanpuolustushengellä ja ko-
tirintaman horjumattomalla tuella. Sisällissodan jälkeinen kehitys oli ollut 
Suomessa nopeaa. Kansan elintaso oli noussut ja yhteiskunnalliset erot 
olivat tasoittuneet. Suomalaiset arvostivat näitä yhteisiä saavutuksiaan. 
Neuvostoliitto oli odottanut sodan syttymisen laukaisevan Suomessa kom-
munistisen kansannousun ja vallankumouksen. Sen sijaan se sai vastaansa 
yhtenäisen kansan, joka oli valmis puolustamaan maataan viimeiseen asti. 
Menetykset olivat kuitenkin suuret. Nykytietojen mukaan talvisodassa kaa-
tui 26 700 ja haavoittui 44 000 suomalaista. Rauhansopimuksen nojalla 
Suomi joutui luovuttamaan Neuvostoliitolle Karjalan kannaksen, Laatokan 
Karjalan sekä muita alueita. Aluemenetykset olivat monelle suuri järkytys, 
sillä sensuurin vuoksi sodan oli uskottu sujuneen todellisuutta paremmin. 
Pian rauhan solmimisen jälkeen alettiin yleisesti puhua ”välirauhasta”, jos-
sa koetut vääryydet korjattaisiin tavalla tai toisella. Toisaalta sodan yhä jat-
kuessa kasvoi pelko Neuvostoliiton lisävaatimuksista ja uudesta sodasta. 
Lopulta nämä pelot toteutuivat.1637

Välirauhasta jatkosotaan

Talvisodan jälkeen pyrittiin normaaliin elämänmenoon palaamaan mahdol-
lisimman nopeasti. Armeija kotiutettiin pääosin huhti–toukokuussa 1940. 
Evakot palasivat kotiseuduilleen ja jälleenrakennus tuhotuissa kylissä ja 
kaupungeissa alkoi. Luovutettujen alueiden evakoita varten säädettiin ke-
säkuussa 1940 pika-asutuslaki, jonka nojalla luovutettiin maata noin 40 000 
uudelle viljelystilalle, mutta niistä vain 13 000 ehdittiin saada valmiiksi. 
Vallitsi aseistettu rauha, sillä Euroopassa sota jatkui edelleen ja laajeni uu-
sille alueille. Neuvostoliitto painosti Suomea jatkuvasti ja puuttui maan 
sisäisiin asioihin. Sotilaallisen avun saaminen lännestä ei ollut realistista. 
Lopulta Neuvostoliiton pelko ajoi Suomen yhteistyöhön Saksan kanssa, jol-
ta haettiin apua ylivoimaista vihollista vastaan. Yksinään maan ei uskottu 
kestävän toista sotaa Neuvostoliittoa vastaan.1638

Syksystä 1940 lähtien yhteydet Saksaan vilkastuivat monilla tavoin. 
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Neuvotteluita käytiin ja harjoitettiin vilkasta ulkomaankauppaa. Raaka-
aineiden vastineeksi Suomi sai saksalaisilta kovasti kaivattuja aseita. 
Marraskuussa 1940 välit olivat jo niin tiiviit, ettei Hitler enää suostunut 
Neuvostoliiton vaatimuksiin tehdä välinsä selväksi Suomen kanssa. Jou-
lukuussa 1940 Hitler allekirjoitti salaisen Barbarossa-suunnitelman, joka 
tähtäsi Neuvostoliiton lyömiseen nopealla hyökkäyksellä. Jo vuoden 1940 
alusta lähtien Suomen sotilasjohto oli mukana operaation suunnittelussa ja 
tarjosi Suomen apua. Tavoitteena oli etenkin Karjalan palauttaminen. Tou-
kokuussa 1941 Saksa teki konkreettisia ehdotuksia sotilaallisesta yhteis-
työstä Neuvostoliiton hyökkäyksen tapahtuessa. Ehdotukseen suostuttiin, 
mutta ei ehdoitta. Suomi vaati maan itsenäisyyden takaamista, vuoden 1939 
rajojen palauttamista ja elintarviketuontia. Suomi myös kieltäytyi hyökkää-
mästä ennen Neuvostoliittoa.1639

Kun Saksa käynnisti 22. kesäkuuta 1941 hyökkäyksen Neuvostoliit-
toon, ilmoitti Suomi edelleen olevansa puolueeton mutta puolustavansa 
tarvittaessa aluettaan. Saksa sen sijaan julisti olevansa ”liitossa” Suomen 
kanssa ja puolustavansa Suomen aluetta yhdessä suomalaisten kanssa. Neu-
vostoliitto aloitti sotatoimet Suomea vastaan 25. kesäkuuta valtavalla 500 
lentokoneen ilmahyökkäyksellä maan asutuskeskuksiin. Suomen eduskunta 
totesi maan olevan sodassa ja ryhtyi vastatoimiin. Suomalaisten vastahyök-
käys alkoi heinäkuun alussa. Alkuun joukot etenivät nopeasti Karjalassa 
ja esimerkiksi Viipuri vallattiin 29. elokuuta. Sotaa ei kuitenkaan ratkaistu 
toivotulla nopeudella vaan eteneminen pysähtyi ja muuttui asemasodaksi 
keväällä 1942.1640

Tavastkengän reserviläiset lähtivät liikekannallepanon myötä matkaan 
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15.6.1941. Aluksi kutsu koski vuosina 1896–1921 syntyneitä. Myöhemmin 
mukaan joutuivat vuosina 1922–25 ja osin myös 1926 syntyneet. Tavast-
kenkäset sijoitettin jalkaväkirykmentti 11:een (JR 11), joka perustettiin 
Kestilässä ja Suomussalmella. Osa kylän miehistä sijoitettiin JR 53:een ja 
muihin joukko-osastoihin. Hyökkäysvaiheen taisteluihin JR 11 ja JR 53 
osallistuivat Uhtuan, Kiestingin ja Rukajärven suunnalla, jossa armeijan ta-
voitteena oli Muurmannin radan katkaiseminen. Tällä suunnalla oltiin koko 
asemasotavaihe, kunnes keväällä 1944 miehet siirrettiin puolustustaistelui-
hin Kannakselle. Nuoremmista ikäluokista kylän miehiä osallistui myös 
sodan viimeiseen vaiheeseen eli Lapin sotaan, jossa saksalaiset sotajoukot 
ajettiin pois maasta. Jatkosodassa kaatui 73 ja Lapin sodassa 7 pyhäntäläis-
tä, joista suuri osa oli tavastkenkäsiä.1641 Sotaan osallistuneet miehet ja nai-
set tekivät korvaamattoman palveluksen maalleen ja meille jälkeen tulleille 
sukupolville. Tavastkengän rintamamiesten vaiheita on käsitelty seikkape-
räisesti Pyhännän veteraanikirjoissa, joten tässä kirjassa keskitytään enem-
män kotirintaman tapahtumiin.

Sota tulee kylään

Odotusta ja surua

Sota näkyi Tavastkengällä monin tavoin, vaikka varsinaiset taistelut käytiin 
kaukana täältä. Kodeissa elettiin jatkuvan piinavan odotuksen vallassa, kun 

Nokelan väkeä Matti 

Karppisen sankari-

hautajaisissa. Vasem-

malta Olga Puurunen 

os. Karppinen, Vieno 

Karppinen, Taava Par-

tanen os. Karppinen, 

Johannes Karppinen, 

Alfred Karppinen, Ville 

Karppinen, Heikki 

Karppinen, Vieno 

Karppinen (?), Aliina 

Kesti os. Karppinen, 

Riikka Karppinen, 

Anna Kärenlampi os. 

Karppinen ja  Nokelan 

vanha isäntä ja kaup-

pias Esko Karppinen. 

Esko Puurusen koko-

elmat.



Sota-aika (1939‒1945)    495

pelättiin rintamalta tulevia uutisia. Erityisesti pelättiin kirkkoherra Carlso-
nin liikkumisia, sillä hän toi usein mukanaan viestiä sodassa kaatuneista 
miehistä. Kerrankin heinänteon aikaan Puurusen Elina oli kauhuissaan 
katsellut heinäpellolta, kun Carlson käveli pitkin Punaperäntietä. Pappi ei 
kuitenkaan tullut heille vaan vei suruviestiä Nokelaan, josta poika Matti oli 
kaatunut. Sodan kuluessa Carlson joutui viemään taloihin kymmeniä su-
ruviestejä.1642 Sota-aikaan kuului myös lentokoneiden pelko, sillä omia ja 
viholliskoneita lensi usein kylän yli, jopa niin matalalla, että “korkeimpien 
koivujen latvat taipuivat”. Matalalla lentämällä ne pyrkivät välttämään tut-
kia. Pommikoneiden pelossa talojen ikkunat pimennettiin mustilla kankail-
la eli Molotovin kardiineilla. Erityisesti Oulun pommitusten aikaan paljon 
venäläisiä koneita lensi kylän yli. Illan hämärtyessä katseltiin monen talon 
pihalla taivaarannassa näkyvää Oulun palon loimotusta.1643 Näin sota-aikaa 
lapsen näkökulmasta muistelee Maija Partala (s. 1936):

Tuli sitten sota-aika. Se oli surullista aikaa, kun Leiviskän miehet 
lähtivät sotaan ja ukki itki. Ei lapset sitä oikein ymmärtäny. Meil-
le sanottiin, että jos sattuu oleman pellolla, kun lentokone tulee, 
pitää mennä maahan. Riikka-mummo huusi aina: “Tulukee lapset 
pirttiin”, kun lentokoneet tulivat, ja komensi meidän penkin alle. 
Me juostiin ja huudettiin “ryssä tulee”, vaikka ei tiedetty, mikä 
se semmoinen oli. Sota-aikana ihmiset kävivät Leiviskässä kuun-
telemassa radiosta uutisia. Joskus uutiset olivat hyviä, joskus 
huonoja. Me lapset seurattiin ihmisten naamoja. Siitä tiedettiin, 
mikä oli kulloinkin tilanne. Sitten alkoi tulla evakkoja. Joillakin 
oli mukana lehmiä. Mekin joututtiin muuttamaan pikkukamariin 
takaisin ja antamaan pikkupuoli evakoille. Kyllähän sitä katottiin 
ikkunasta ja aikuiset päiväilivät: “Mihinkä ne pannaan?” Ukki 
komensi aina, että “Kyllä niille pitää paikka löytyä, ovat joutu-
neet omasta kodista lähtemään”. Olivat omissa eväissään ja pais-
toivat piirasia monenlaisia.1644

Sotatapahtumista kuultiin paitsi tiedotusvälineistä, niin myös lomilla 
käyviltä kylän sotilailta ja rintamalottina toimineilta naisilta. Aivan uudella 
tavalla sota tuli mukaan kyläläisten elämään, kun tänne saapui sodan takia 
kotoaan pois ajettuja evakoita ja vangeiksi jääneitä venäläisiä sotavankeja. 
Heistä kerrotaan seuraavissa luvuissa.

Evakot

Ensimmäiset sotaa paenneet evakot saapuivat kylälle talvisodan syttymi-
sen jälkeen joulukuussa 1939. He tulivat lähinnä Koillismaan ja Kainuun 
kunnista, kuten Hyrynsalmelta, Kuusamosta, Puolangalta, Suomussalmelta 
ja Taivalkoskelta. Heitä sijoitettiin kansakoululle, suojeluskunnantaloon ja 
seurantalolle sekä yksityisiin koteihin. Erityisen iso joukko evakoita tuli 
Puolangan Kotilan kylältä. Heillä oli mukanaan koko omaisuutensa lehmiä 
myöten. Tämä iso lehmälauma ajettiin vanhalle urheilukentälle Suojalinnan 
lähelle. Evakoiden taival Tavastkengälle ei ollut helppo, sillä koko pitkä 
matka oli pitänyt kulkea jalan. Kun he olivat päässeet Vaalaan saakka, oli 
ollut pelkona, että Oulujoen yli menevä silta räjäytettäisiin. Se oli jo panos-
tettukin valmiiksi. Niinpä evakot joutuivat lähtemään yötä vasten taipaleel-
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le, jotta he varmasti ehtisivät joen yli. Seuraavana iltana he sitten saapuivat 
Tavastkengälle. Aamulla lotat laittoivat heille lihakeittoa, joka jaettiin Suo-
jalinnan pihalla. Aamun kuluessa suojeluskunnan paikallispäällikkö Teodor 
Kiiskinen ja Antti Meriläinen jakoivat evakot sijoitettavaksi eri taloihin. 
Melkein kaikki kylän talot pienintä mökkiä myöten saivat omat evakkonsa. 
Esimerkiksi Törmälässä asuivat evakkoina Huuskot, Keräsessä Heikkiset ja 
Kalliolla Moilaset. He asuivat taloissa vajaan kuukauden verran. Moilasten 
perheeseen kuului äiti, neljä lasta ja iso ayshirelehmä. Pinoniemellä asuivat 
heidän entiset naapurinsa Tervoset. Molemmat perheet tulivat Kotilankylän 
Mikonmäeltä. Nämä Kainuun ja Koillismaan evakot eivät olleet Tavastken-
gällä kauaa, vaan he lähtivät takaisin koteihinsa heti talvisodan loputtua.1645 

Talvisodan jälkeen Tavastkengälle tulivat luovutetusta Viipurin läänis-
tä tänne määrätyt evakot, jotka sijoittuivat kylän taloihin seuraavasti:

Tavastkengälle sijoitetut karjalaiset evakot vuosina 1940–411646

Sijoitustalo Evakkojen nimet Kotipaikka-
kunta

Lukum.

No 1 Anttomi Kalle Leminen (s. 1895), 
vaimo Tyyne Maria (s. 1903), 
kolme lasta

Uukuniemi 5

No 1 Kangas Pekka Turunen (s. 1894), 
vaimo Hilma Maria (s. 1897)

Uukuniemi 2

No 1 Kangas Eino Johannes Turunen (s. 
1923), 
vaimo Elli Elina (s. 1925), kaksi 
lasta

Uukuniemi 4

No 4 Makkonen
Turula

Juho Pekkinen (s. 1896),
vaimo Hanna, neljä lasta

Uukuniemi 6

No 4 Makkonen
Turula

Nikodemus Lääperi (s. 1900),
vaimo ?? (s. 1907)

Jaakkima 2

No 5 Moisala
Heikkilä

Eero Johannes Karvonen (s. 
1903), 
vaimo ?? (s. 1926), kolme lasta

Tohmajärvi 5

No 5 Moisala
Heikkilä

Topias Tuominen (s. 1898), 
vaimo ?? (s. 1900), yksi lapsi

Impilahti 3

No 5 Moisala
(Ristonpuoli)

Huugo Juho Suomalainen (s. 
1907), vaimo Anna Lyydia (s. 
1900), kaksi lasta

Uukuniemi 4

No 17  Koivula Matti Ahokas (s. 1885), vaimo 
Iida Alvina (s. 1891), kuusi lasta

Uukuniemi 8

No 18 Repola Heikki Karppi (s. 1896), vaimo 
Anna (s. 1907), viisi lasta

Uukuniemi 7

No 18 Repola Juho Hotta (s. 1900), vaimo 
Lyydiä (s. 1906), kolme lasta

Uukuniemi 5

No 40 Tervola
(Eelunpuoli

Pekka Toivonen (s. 1881), kaksi 
lasta

Uukuniemi 3

No 43 Siirtola Harald Neuvonen (s. 1914) Impilahti 1

Yhteensä 55

Karjalan evakot olivat Tavastkengällä välirauhan ajan. He palasivat entisil-
le kotiseuduilleen, kun suomalaiset valtasivat jatkosodan alussa luovutetut 
alueet takaisin. Uudelleen evakkoja saapui kylälle jatkosodan perääntymis-
vaiheen aikana kesästä 1944 lähtien. Silloin heitä sijoitettiin erityisesti Sal-
min pitäjän Käsnäselän kylästä. Heidät koottiin ensin koululle, josta kun-
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nallislautakunnan esimies Eino Järvelä jakoi heidät kylän taloihin. Tässä 
vaiheessa evakoita sijoitettiin lähinnä isompiin taloihin, kuten Koivulaan, 
Makkolan molemmille puolille, Anttomille, Kilkalaan sekä kansakoululle. 
Aivan pienimpiin taloihin heitä ei tällä kertaa asetettu.1647 

Koistilaan sijoitettiin Karosen perhe Raudun pitäjästä, Karjalan kan-
nakselta. Perheeseen kuului isä Jonne, äiti ja tyttäret Lempi ja Lilja. Koti-
kylässään perheellä oli ollut kauppa ja evakkoon lähtiessään he ottivat koko 
kaupan varaston mukaansa. Tätä varastoaan he sitten myivät Koistilassa 
olleessaan ja ainakin yhden talven ajan talossa oli kauppa, vanhan puolen 
yhdessä kamarissa. Kaupanteko oli ilmeisesti verissä, sillä perheen tytär 
Lempi meni Järvikylän osuuskauppaan kauppa-apulaiseksi ja houkutteli 
Koistilan Tyyne Laukan kaverikseen. Siellä Tyyne kulki siihen saakka, kun 
veli Ville kuoli rintamalla (17.7.1941). Sen jälkeen Tyyne lähti lottana rinta-
malle ”korvaamaan veljeään”, kuten hän itse lähtönsä perusteli.1648

Evakot toivat kylälle kaivattua työvoimaa ja lisäväriä kyläläisten elä-
mään. Karjalaisten evokoiden joukossa oli tietenkin paljon ortodokseja, joi-
den tavat hieman oudoksuttivat kyläläisiä, kuten myös Maija Partala muis-
telee:

Marttisen mumma oli harras ortodoksiuskovainen. Paastosi 
monta viikkoa. Aikuiset siunailivat, että eikö mumma syö mittään. 
Paastoon kuului myös messujumalanpalvelus ja se oli kirkolla 
Leiviskässä. Karjalaismumma oli pieni ja vilkas. Ennen kirkolle 
lähtöä mumma tulla pölähti pirttiin ja sanoi siinä ovella naisvä-
elle, joka oli pirtissä: “Mie menossa messuun, antakee anteeksi!” 
Luetteli sitten kaikki pirtissä olijat nimeltä ja lähti juoksun kanssa 
kirkolle ehtoolliselle. Kun sitten paastoaika päättyi, mumma lei-
poi yölläkin ja söi. Kuhtu meitäkin syömään piirasiaan.1649
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Sodan päätyttyä evakkoja ei juuri jäänyt kylälle, vaan he muuttivat muualle 
Suomeen. Savelaan muuttaneet Muiniekat olivat kyllä Karjalasta, mutta he 
tulivat Tavastkengälle vasta sotien jälkeen vuonna 1947.1650

Sotavangit

Jatkosodan aikana asetettiin Tavastkengän isoimpiin taloihin evakoiden 
ohella myös venäläisiä sotavankeja. Vankien pidosta saatiin viranomaisil-
ta tarkat ohjeet. Heitä olisi pitänyt vartioida koko ajan, eivätkä kylällä ol-
leet vangit olisi saaneet olla yhteydessä keskenään. Yleensä isännät eivät 
kuitenkaan olleet kovin tarkkoja sääntöjen noudattamisesta, koska vangit 
käyttäytyivät hyvin ja olivat ahkeria työntekijöitä. Eräskin isäntä oli to-
dennut viranomaiselle, että ”eivät ne ihmistä kummempia ole”, kun tämä 
oli huomauttanut vankien liian hyvistä elinoloista. Yleensä talonväki ystä-
vystyi vankien kanssa ja heidän elämänsä oli melko vapaata, samanlaista 
kuin talon asukkaiden. Lopulta vankeihin luotettiin niin paljon, että hei-
dän annettiin työskennellä vahtimatta lasten kanssa. Muutamia kertoja ky-
län vangit jopa järjestivät omia illanviettojaan. Kerran eräs majuri kiersi 
muutaman sotamiehen kanssa tarkastamassa kylällä sotavankien kohtelua. 
Viiolle tullessaan majuri kauhistui: sotavanki Mikko eleli aivan vapaasti 
talossa, eikä Mikon asuinrakennukseksi tarkoitetun aitan ikkunoissa ei ollut 
edes kaltereita! Talonväki sai näistä puutteista kovat moitteet. Muutaman 
päivän päästä talonväki ihmetteli, kun Mikko keräili ympäristöstä vanhoja 

Sotavangit Kataja-

mäen seinustalla. 

Vasemmalla Anttomilla 

ollut Sergei ja oikealla 

Katajamäellä ollut 

Nikolai. Maria Leena 

ja Matti Kemppaisen 

kokoelmat.
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piikkilangan pätkiä. Kun he Mikolta kysyivät tämän puuhista, hän selitti te-
kevänsä itse ”kaltereita” aittansa ikkunaan, ettei majurilla olisi seuraavalla 
kerralla mitään sanottavaa.1651

Yhteensä kylällä muistellaan olleen seitsemän sotavankia: Anttomilla, 
Katajamäellä, Kilkalassa, Kotilassa, Kuljulla, Moisalassa ja Viiolla. Yhtä 
lukuun ottamatta kaikki vangit olivat haavoittuneet sodassa. Muut vangit 
kiusasivatkin tätä yhtä ehjänä säilynyttä ja uhkailivat, että hänet ammuttai-
siin heti Venäjän puolella, koska hän oli antautunut suomalaisille. Kataja-
mäellä oli Nikolai, joka oli ammatiltaan mehiläistenhoitaja. Anttomin van-
gin nimi oli Sergei. Kotilassa oli sotavanki Sergei Ukrainasta. Kuljulla oli 
Vasili, joka oli nuori, vankkatekoinen mies ja kova tekemään töitä. ”Minä 
riska”, oli hän osannut sanoa suomeksi. Vangit saivat olla yleensäkin todella 
vapaasti kaikissa kylän taloissa. Kuljun Vasili sai kulkea kalassa joella ja 
usein lapsetkin uskaltautuivat hänen mukaansa. Vangit olisivat voineet hel-
posti karata milloin vain, mutta kukaan ei koskaan edes yrittänyt. Miksipä 
olisikaan, kun taloissa oli hyvät oltavat muihin vaihtoehtoihin verrattuina. 
Vasili nukkui omissa oloissaan Kuljun puojissa, jonka ikkunoiden ympärille 
oli vain näön vuoksi kierretty piikkilankaa. Oven päällä oli puusäppi, jolla 
oven olisi voinut lukita, mutta sitä ei koskaan käytetty.1652 

Pyhännällä sotavangit olivat hajasijoitettuna eri puolille pitäjää, mutta 
Piippolan puolella Lievosenjärvellä oli isohko sotavankien halkotyömaa, 
työleiri. Järven luoteispuoleisella kankaalla oli vangeille tehty parakkira-
kennus, jossa kalamiehet vielä sotien jälkeen yöpyivät. Leirillä vankien olot 
olivat paljon huonommat kuin taloihin sijoitetuilla. Taloissa vangit saivat 
ruokaa, ja heitä myös jollakin tavoin arvostettiin, koska kylällä oli pula 
miestyövoimasta. Leirillä he olivat todella vankeja, joita kohdeltiin sen mu-
kaisesti. Kerran yksi Lievosenjärven vanki oli yrittänyt hyökätä vartijoiden 
koppiin ruuanjakeluluukusta eli elämänluukusta kirveen kanssa. Vanki oli 
ammuttu siihen paikkaan ja haudattu lähelle parakkia. ”Siellä ne on varmas-
ti luut vieläi”, arvelee Mauno Kotisaari.1653

Sodan päätyttyä vangit täytyi palauttaa takaisin Neuvostoliittoon. He 
olivat anelleet, että saisivat jäädä kylälle, sillä he arvasivat minkälainen 
kohtalo heidänlaisiaan ”pettureita” odotti kotimaassa. Kuljun Vasilikin oli 
itkenyt, kun oli kuullut joutuvansa lähtemään kotimaahansa. Hän oli ta-
puttanut rintaansa ja sanonut: ”Pumpum!” Sotavangit haettiin pois kylältä 
linja-autolla syksyllä 1944.1654 

Desantit ja käpykaartilaiset

Tavastkengällä ja muuallakin Suomessa elettiin sota-aikaan suorastaan 
vainoharhaisen pelon vallassa ja desantteja eli Suomeen vakoilemaan tai 
sabotoimaan pudotettuja venäläisiä laskuvarjomiehiä kuviteltiin olevan 
kaikkialla. Katajamäelläkin sattui kerran ”desantti” eksymään. Vanhemmat 
olivat pönkänneet talon ulko-oven kiinni polkupyörällä, ettei kukaan luva-
ton vieras tulisi sisään. Sitten eräänä yönä joku yritti päästä sisälle ja rymis-
teli ovella. Hyväksi pelotellut lapset luulivat desantin olevan oven takana ja 
yksi heistä pinkaisi nopeasti ikkunasta ulos ja riensi naapuriin Anttomille 
apua hakemaan. Pian paljastui, että rymistelijä olikin talon kissa.1655 Kylä-
läisten pelkoa lietsoi erityisesti se, että monesta talosta kaikki miehet olivat 
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rintamalla ja naiset ja lapset asuivat taloissa keskenään. Olo tuntui turvatto-
malta. Näin myös Saarenperällä Hakalassa, jossa Aliina-emäntä asui yksin 
lastensa kanssa. Eräänä pimeänä yönä Hakalassa epäiltiin, että talon taka-
seinustalla nukkui desantti tai käpykaartilainen. Ainakin sieltä kuului jonkin 
vieraan miehen kuorsaus. Äiti ja lapset pakenivat ulkorakennuksen taakse 
ja vanhin poika lähetettiin hakemaan Saarelta apua. Saarella harkittiin, pi-
täisikö hakea lisäapua suojeluskunnalta, mutta sitten Saaren Erkki sanoi, 
ettei hän yhtä miestä pelkää vaan lähtee ottamaan selvää asiasta. Niinpä hän 
lähti kirveen kanssa Hakalaan ja perille päästyään kolautti kirveen hamaral-
la talon seinään, että vieras mies heräisi. Mies pomppasikin heti pystyyn ja 
juoksi peltojen poikki Rantalaan ja hävisi metsään. Sen koommin ei miestä 
näkynyt, eikä hänen henkilöllisyytensä koskaan selvinnyt. Usein sota-aika-
na kerrottiin oudoista kulkijoista ja outojen nuotioiden loimotus näkyi öisin 
metsissä, esimerkiksi Pöytäniitynkolon lähellä.1656

Desanttien lisäksi kylällä saattoi liikkua rintamarkureita eli käpykaarti-
laisia. Kerran yksi käpykaartilaiseksi epäilty tuntematon mies tuli Hörölään, 
jossa Viia-emäntä antoi hänelle ruokaa. Sieltä mies jatkoi polkua pitkin 
Karjunevan yli Kankaalle, jossa hän tiedusteli tietä Ouluun. Ilmeisesti Kes-
kikylää ja suojeluskuntalaisia vältelläkseen hän lähti kävelemään Kankaalta 
Törmälänperälle päin. Lopulta mies saapui Kalliolle. Talon Väinö-poika oli 
nykyisen Rintalan talon kohdalla Uudellahäkillä, kun mies saapui. Iso ja 
parrakas mies näytti Väinöstä eräältä tutulta kyläläiseltä ja hän hihkaisi: 
”Höppänen tullu lomille!” Mies jatkoi suoraan matkaansa pysähtymättä ta-
lossa. Kohta tuli Kankaan Toivo Turunen Kalliolle ja kyseli, oliko outoa 
kulkijaa näkynyt talossa. Yrjö ja Aada kertoivat Väinön huudelleen Höppäs-
tä, mutta itse he eivät olleet nähneet ketään. Kohta Kalliolle tuli suojelus-
kunnan poikaosastolaisia, jotka lähtivät jäljittämään miestä. He seurasivat 
miehen jälkiä nykyisen Männikön talon vieressä olleiden peltosarkojen yli 
Halkokankaalle, sitten Halkokankaan kautta Kivimaalle ja lopulta Leivis-
kän myllyn yläpuolelle Siikajoen rantaan. Siellä mies oli yrittänyt joen yli, 
mutta  oli pudonnut jokeen. Poikajoukko löysi hänet Koivuojankankaalta 
nuotiolta kuivattelemasta itseään. He eivät kuitenkaan uskaltaneet pidättää 
miestä, vaan hänet saatiin  lopulta kiinni vasta Ahokylässä.1657

Epäilyttäviä kulkijoita liikkui siis paljon sota-aikaan. Jotkut heistä 
saattoivat todella olla aitoja rintamakarkureita tai jopa desantteja, mutta 
yleensä kyse oli väärinkäsityksistä. Näin myös seuraavassa tarinassa.

Tarina desantista (Lauri Knuutila)

“Pappa, näytä rusina!” Tällä kysymyksellä Karin Johanna-tyttönen halusi 
katsoa papan rusinaa. Se rusina on ylärinnassani, noin 5 sm kaulan alapuo-
lella, vähän oikealla puolella, noin 1 cm halkaisijaltaan oleva pieni kohou-
ma, jonka ylä- ja alapuolella on reiät, joissa on mustat rasvatulpat. Jos sitä 
puristaa, aukoista tulee valkoista talia. Nuorena ”rusina” vaivasi minua ja 
usein puristelin siitä talia pois. En kysellyt sen alkuperää vanhemmiltani, ja 
koska he kuolivat kovin nuorina, äiti tammikuussa 1958, 52-vuotiaana, ja 
isä huhtikuussa 1966, 55-vuotiaana. Totuin elämään sen kanssa, eikä asia 
sen enempi minua vaivannut. Joskus lääkärikin on kysynyt, mikä se on, 
mutta kun en tiennyt, asia jäi.
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Mystiseen ”rusinaan” liittyvä tositarina selvisi 2.8.2003 Tavastkengän 
Kylätalolla pidetyn Kaipainen-suvun kokouksen jälkeen. Puurusen Helvi, 
jota Tuominiemen Helviksi puhuttelin, oli muuttanut asumaan Tavastken-
gän koululle kaksioon. Menin tervehtimään Helviä ja asiana oli kysyä ha-
lukkuutta myydä metsittynyt niittypalsta, joka rajoittuu omistamaani perin-
tötilaan. Helvi ilmoitti, että hän on antanut Martti-pojalleen kaikki valtuudet 
tilojen suhteen ja pyysi kysymään häneltä. Sitten Helvi alkoi kertoa mie-
lenkiintoista tarinaa. Hän muisteli, että juuri elokuun 2. päivä 1941 hän oli 
oppaana, kun minun, kolme viikkoa vanhan pikkupojan henki mahdollisesti 
pelastettiin. Olen syntynyt 10.7.1941. 

Pulkkilassa asuvan kunnanlääkärin (nainen) vastaanottopäivä oli alka-
nut Pyhännän kirkolla ja kun potilaat siellä oli hoidettu, hän oli jatkanut 
pyörällä iltapäivällä Tavastkengän Leiviskään, jossa oli sivuvastaanotto. 
Tavastkengän kylä oli väkimäärältään silloin Pyhännän kunnan suurin. Lei-
viskässä oli myös runsaasti potilaita ja sinne oli myös Nygårdin palvelija 
tullut sanomaan, että siellä on pikkupoika kovasti sairaana ja tohtorin pitäisi 
tulla käymään.  Tohtori oli luvannut tulla sen jälkeen, kun potilaat on katsot-
tu, ja jos hän saa oppaan. Leiviskässä oli kaksi miniää, Elina, joka oli juuri 
synnyttänyt Hannan ja viimeisillään raskaana oleva Helvi, joka lupautui op-
paaksi. Ennen lähtöä Leiviskän Kusti-isäntä varoitti, että lääkärin pitää tulla 
heille ja jäädä yöksi, eikä lähteä yötä myöten pyörällä polkemaan kotiin 
Pulkkilaan, jonne matkaa lähes 50 km. 

Lähdettiin pyörällä matkaan ja jossakin metsätaipaleella lääkäri pyysi 
pysähtymään ja pissasi keskelle tietä. Helvin mielestä lääkäri oli ”ronski” 
ihminen. Tultiin Nygårdiin, jossa äiti ja poika olivat itkeneet. Minulla oli 
ollut kurkussa suuri paise (myöhempi ”rusina”) ja sitä lääkäri ryhtyi puhkai-
semaan. Hän sanoi, että jonkun pitää pitää poikaa kiinni, että hän voi tehdä 
toimenpiteen. Äiti oli sanonut, ettei hän pysty siihen, samoin Helvi vedoten 
raskauteensa. Sama palvelija, joka toi ilmoituksen, sanoi, että hän voi pitää. 
Näin operaatio tehtiin, olin ilmeisesti hiljentynyt ja ryhdyttiin kahville. So-
dasta huolimatta oli ollut hyvää tarjottavaa, olihan taloon tuotu perinteen 
mukaisesti saunaruokia. Lääkäri oli suurella mielihyvällä nauttinut antimis-
ta ja kysynyt, voiko ottaa lisää, ja luvan saatuaan syönyt ja juonut hyvillä 
mielin. Ilmeisesti eväät olivat jo kaikki syöty. 

Ilta oli jo pitkällä, kun lähdettiin pois. Helvi oli Leiviskän tiehaarassa 
muistuttanut Kusti-isännän yöksi jäämisestä, mutta lääkäri oli todennut, että 
hänellä on koulupoika kotona. Hänen pitää mennä kotia, kun ei voi poikaa 
yksin jättää. Niin lääkäri lähti polkemaan ja olisiko oudot maisemat, kiire ja 
jo hämärtyvä ilta ollut syynä siihen, että hän eksyi. Oli ilmeisesti ajatellut 
oikaista Pyhännänjärven pohjoispuolelta Mustosen talon kohdalta lähteväl-
le huonokuntoiselle tielle. Oli kuitenkin kääntynyt liian aikaisin ns. Ruoste-
purontielle, lähtenyt siitä pyörän kanssa polkuja pitkin harhailemaan. Hän 
oli koko yön metsässä ja aamulla Kuljun pojat löysivät oudon kulkijan met-
sästä, kun he veivät karjaa metsälaitumelle. Pojat säikähtivät ja arvelivat 
oudon naisen, jolla oli pyörän tarakalla musta laukku, olevan desantti. He 
ottivat hänet mukaansa, kutsuivat suojeluskunnan väkeä ja vaikka lääkäri 
kertoi kuka hän on, eivät vartijat antaneet avata lääkärin laukkua, josta asia 
olisi selvinnyt. He luulivat laukusta löytyvän aseita. Hänet vietiin Tavast-
kengän suojeluskuntatalon putkaan ja vartija jäi vahtimaan. Ihmiset kävivät 
ihmettelemässä ja kun Helvi kuuli asiasta, hän kertoi tuntevansa lääkärin, 
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kun oli edellisiltana hänestä eronnut. Vartijat eivät Helviä uskoneet. Tunnis-
tamisen tuli kutsuttuna tekemään Pyhännän kirkolta terveyssisar, ja lopulta 
”desantti” pääsi vapaaksi.

Tohtorilla oli vielä pitkä matka väsyneenä ja nöyryytettynä ajaa pol-
kupyörällä Pulkkilaan ja varmasti huoli kotona odottavasta 12-vuotiaasta 
pojastaan. Tämä poika oli EinoJuhani Rautavaara, ja kun soitin hänelle 
75-vuotisonnittelut lokakuussa 2003, hän kertoi muistavansa asian. Kotiin 
palannut äiti oli väsynyt ja murheellinen tapahtuneesta. Hän ei voinut kä-
sittää, mikseivät ihmiset häntä uskoneet vaan kohtelu oli sellainen kuin oli.  

Kotirintama kestää

Työvoimapula

Sota-aikaan Tavastkengällä oli kova pula työvoimasta, sillä suuri osa työ-
ikäisistä ja -kuntoisista miehistä oli rintamalla. “Vanahat ihmiset, lapset ja 
naiset teki töitä. Eihän se niin voimakasta ollu se maanvilijelyskään, kum 
mitä se oli sovan jäläkeen, vae kumminni niillä töitä oli tarpeeksi”, muiste-
lee Olli Sainila (s. 1924).1658 Naapuriapu ja talkoot olivat voimissaan. Katto-
ja tehtiin talkoilla taloihin ja ulkorakennuksiin. Heinät tehtiin talkoovoimin, 
kun monessakaan paikassa ei ollut tarpeeksi väkeä omasta takaa. Silloin ei 
kyselty palkan perään, kun tiedettiin, että itsekin saattaisi apua tarvita.1659

Maataloustöiden ohella naiset ja lapset tekivät myös metsätöitä, joista 
saatiin hieman lisätuloja elämiseen. Pauli Kamunen sai 14-vuotiaana lomaa 
koulusta, jotta pääsi mukaan tukkien uittoon. Myös savotoissa hän kulki 
nuoresta pitäen, kuten moni muukin samanikäinen poika. ”Siitä oli roman-
tiikka kaukana ku syvämmaalla viikkotolokulla oltiin”, Pauli muistelee. Sa-
votoilla ja uitoissa ruokaa oli usein vähän ja sekin huonoa. Näillä reissuilla 
Pauli oppi, että kun huonolla ruualla oli riittävän pitkään, niin syöntihalut 
menivät. Hirveä nälkä oli koko ajan, mutta kun ruokaa sai, tuli siitä vain 
huono olo.1660 

Eteläjokilatvoilla oli keväällä 1943 uitot, jossa työtä tekemässä oli 
enimmäkseen vain naisia ja lapsia. Siikajokilatvoilla oli töissä samanlai-
nen lapsijoukko. Eteläjoella mukana olivat myös 12-vuotiaat Taimi Kesti ja 
Väinö Leiviskä, jotka olivat saaneet koulusta uittolomaa. Taimin isä Reino 
Hukkanen oli harvoja mukana olleita miehiä. Lapset ja kaikki muutkin yö-
pyivät Tammelan kämpässä Eteläjokivarressa. Pienimmät lapset poltettiin 
töistä pois jo Köhisevän kohdalla. Sattui sitten, että Köhisevän koskeen tuli 
vaikea tukkisuma ja Taimin isältä Reinolta katkesi rytäkässä keksistä varsi. 
Hän otti Taimilta varren ja antoi oman tynkänsä tilalle. Taimi huolestui ko-
vasti, mitä työnjohtaja Karjalais-Jaako sanoisi, kun näkisi hänet seisomassa 
rannalla rikkinäisen keksin kanssa. Isä neuvoi pitämään keksin kärkeä ve-
dessä piilossa.1661

Sodan kuluessa miehiä kaatui ja useasta talosta menetettiin jopa isän-
tä. Yksi kovasti kärsinyt talous oli Hörölä, josta isäntä katosi talvisodassa. 
Emäntä Viia Huovinen jäi yksin kahdeksan ala-ikäisen lapsen kanssa. Van-
hin tytär Bertta (s. 1927) oli vasta kahdentoista ja vanhin poika Paavo häntä 
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pari vuotta nuorempi, mutta heidän piti alkaa ”mieheksi taloon”. Molemmat 
yrittivät tehdä talon töitä äidin apuna parhaansa mukaan. He yrittivät jopa 
hankkia lisäelantoa savotoilla ja uitoissa. Paavo haki Moisalan Risto-vaarin 
kanssa hevosen Kajaanin markkinoilta, ja sillä he alkoivat ajaa puita sa-
votoilla. Bertta keräsi vanhoista kintaista ja saapasvarsista tarveaineet, ja 
teetti niistä kunnolliset pohjat kenkiinsä Suutarin Matilla. Sitten hän lähti 
Paavo-veljensä kanssa uittoon Eteläjoelle. Kortteeria pidettiin Köhisevässä. 
Uittoreissu jäi kuitenkin lyhyeksi. Kolmannen uittopäivän jälkeisenä yönä 
Bertta nukahti liian lähelle nuotiota ja hänen tervalla tiivistetyt kenkänsä 
syttyivät tuleen. Joku uittomiehistä onneksi huomasi sen ajoissa, ja palavat 
kengät ehdittiin sammuttaa ennen kuin kävi pahemmin. Bertan jalat säästyi-
vät, mutta uudet kengät paloivat aivan karrelle. Ei auttanut muu kuin lähteä 
takaisin kotiin kolmen päivän palkan kanssa. Samassa uitossa, jossa Bertan 
kengät paloivat, oli mukana paljon kylän lapsia ja nuoria, koska miehet oli-
vat rintamalla. Muutamia aikuisiakin oli mukana, mutta he olivat vanhoja ja 
vaivaisia, asevelvollisuudesta vapautettuja.1662

Työvoimapulaa kylällä pahensi se, että taloista vietiin rintamalla mies-
ten lisäksi myös hevoset. Talvisodan sytyttyä vietiin kylältä sotaan lähte-
vät hevosen merkattaviksi Koivulaan. Niiden lonkkaan poltettiin isolla 
punahehkuisella raudalla kirjaintunnus, jonka avulla hevoset osattaisiin 
sodan päätyttyä palauttaa oikeaan taloon. Hevosen menettäminen oli kova 
isku monen talon ja mökin elämälle, joten se yritettiin pitää itsellä kaikin 
keinoin. Luttisen Väinö keksi vuolla puukolla hevosen kavion ohueksi ja 
laittaa kavion ja kengän väliin pohjanahkaa, joka painoi sopivasti hevosen 
jalkaa. Kun hevonen vietiin tarkastettavaksi rintamalle viemistä varten, oli 
se ihmeen vaivainen mutta mitään vikaa ei löydetty. Niinpä hevonen vält-
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ti rintamalle lähdön ja parani ihmeellisesti heti kotiin päästyään. Iikkalan 
Väinö taas yritti välttää hevosen luovuttamisen kirjoituttamalla Sainilan 
isännällä Reino Hukkasella kirjallisen selvityksen hevosen vioista. Väinö 
aloitti selostuksen Sainilan pirtissä: ”Hän on seinänpurija ja potkuri…” 
Tässä kohdassa pirtissä olleet Reinon tytöt purskahtivat nauramaan ja hei-
dät ajettiin ulos. ”Eihän nyt hevosta sopinut puhutella häneksi”, olivat tytöt 
puolustautuneet.1663

Hevosia otettiin suurimmasta osasta kylän taloista. Esimerkiksi Ka-
tajamäeltä vietiin kaksi hevosta ja Törmälästä yksi. Useimmat niistä pa-
lautettiin takaisin sodan päätyttyä, mutta sota oli jättänyt merkkinsä myös 
eläimiin, vaikka ne olisivat ruumiillisesti olleetkin kunnossa. Muutamat 
pelkäsivät ukkosen jyrinääkin niin paljon, että ne vain tärisivät paikoillaan 
sen äänen kuullessaan. Toinen Katajamäen hevosista oli mennyt sodassa 
aivan vauhkoksi ja Törmälän hevosella oli elämänsä loppuun asti tapana 
mennä aina kontalleen, kun lentokone lensi sen yli.1664

Pula-ajan ratkaisuja

Työvoimapulasta huolimatta maaseudulla tultiin sota-aikana kohtalaisen 
hyvin toimeen, varsinkin isommissa taloissa. Entisaikojen kaltaista nälän-
hätää ei koettu, eikä pettuleipään jouduttu turvautumaan. Kaupungeissa oli 
paljon pahempi pula kaikesta. Maalla pahin pula oli sokerista, kahvista, 
ryyneistä ja vaatteista, mutta viljaa saatiin omista pelloista, maitoa ja voita 
omista lehmistä.1665

Monet elintarvikkeet ja muut tuoteet, kuten polttoaineet, joutuivat sota-
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aikana säännöstelyn piiriin. Kunnan tasolla säännöstelystä vastasi kansan-
huoltolautakunta.  Se jakoi kuntalaisille ostokortteja, joilla säännösteltyjä 
tavaroita sai ostaa. Kortit jaettiin kansakoulupiireittäin ja jokaisessa piirissä 
jaosta vastasi oma vastuuhenkilönsä. Tavastkengällä hän oli Kilkalan isäntä 
Juho Myllylä. Valinta oli oikea, sillä Jussi oli kitsas mies, joka kaiken lisäk-
si haukkui aina korttien hakijat saamattomiksi.1666 Kaikki eivät luottaneet 
korttiannosten riittävyyteen vaan piilottivat viranomaisten kielloista huoli-
matta elintarvikkeita omaan käyttöönsä. Esimerkiksi Leiviskän isäntä Kusti 
Puurunen oli ottanut aitan lattian irti ja kaivanut sen alle kuopan, jonne hän 
piilotti viljasäkkejä. Näin talossa riitti viljaa jonkin verran pahimpaan pula-
aikaankin.1667 Viranomaiset keräsivät elintarvikkeita taloista lähes väkipa-
kolla, minkä vuoksi kyläläiset koettivat keksiä aina vain parempia kätköjä. 
Puusaaressa emäntä laittoi jyväsäkkejä akanasäkkien taakse piiloon ja niitä 
eivät viranomaiset löytäneet.1668 Aina piilottaminen ei ollut paras ratkaisu, 
sillä Järvelässä löydettiin kaikki viljakätköt, mutta porstuaan näkösälle tuo-
tuun säkkiin viranomaiset eivät kiinnittäneet mitään huomiota. Näin viljan-
ottoja muistelee Järvelän silloinen emäntä Kustaava Haataja (s. 1889):

Oesihan sitä vilijaa pantu (leipään) vae kun vilija vietiin sota-ae-
kana, otettiin meiltä kaikki pois, joka paikka haettiin, Järvelässä. 
Aevan vintit hakivat, nousivat, ja likemmäeset laot, heinälaotki 
kävi polliisit tökkimässä, kun ne näki, että ohan meillä vilijaa 
ollu, kun ne on niitetty. On ollu ruista, kaorraa, ohraa ja nisua, 
mihinkäs ne on pantu ne jyvät. Joka paikan hakivat. Nousivat yl-
läälle ja sieltä, ja heinälaot ja kaikki ja sitte löysivät puojin, sieltä 
ylläältä, siellä ei ollu tikapuita eikä portaita. Sinne kiipesivät ja 
sieltä löysivät jyväsäkit ja kaekki vietiin, että sitä eikun annetaan 
ihmistä myöten. Vae en muista sitä, montako kilua viikoksi. Ja 
se ei riittäny ja poejat ei antanu laettaa petäjjää, muuta ku syyä 
oikiana sen mitä on annettu. No eihän ne lähtemmäänkkää riit-
täny!1669

Maaseudun elintarvikkeiden käyttöä pyrittiin säännöstelemään ot-
tamalla myllyt ja meijerit viranomaisten valvontaan. Leiviskän myllystä 
tehtiin 9.9.1942 tullimylly, jonka vastuunalaiseksi hoitajaksi määrättiin Au-
kusti Puurunen. Myllyllä oli lupa jauhaa säännöstelyn aikana, mutta suo-
ritetuista jauhatuksista piti pitää jauhatuskirjaa ja noudattaa jauhatuksesta 
annettuja määräyksiä. Koistilan mylly ei saanut lupaa jatkaa toimintaansa 
sota-aikana, vaan sen ovi sinetöitiin. Silti myllystä jauhettiin sota-aikana 
melko paljonkin. Ainakin omille hevosilleen Koistilan Heikki-isäntä teki 
siellä jauhoja. Helge Laukan mukaan sinetti oli näet asetettu myllyn oveen 
niin, että ”aspiv voe nostaa ja panna paekalleen sinettijä särkemätä”. Muu-
allakin myllyihin mentiin salaa sisälle ikkunoista ja jauhettiin.1670 Maidon 
tuottoa ja luovutusta kiersi kylällä valvomassa erityisiä maidontarkastajia, 
jotka katsoivat paljonko talon lehmät lypsivät ja mitoittivat sitten luovutet-
tavan määrän sen mukaan. Usein kävi kuitenkin niin, että sana tarkastajista 
kulki heidän edellään talosta taloon ja emännät osasivat varautua. He kävi-
vät lypsämässä lehmät salaa keskellä yötä, jolloin aamulypsyllä ei paljon 
maitoa herunut.1671

Koska polttoaineen saatavuus oli sota-aikaan heikkoa, jouduttiin trak-
toreihin laittamaan häkäpöntöt. Näin tehtiin ainakin Anttomin ja Leiviskän 
piikkipyörä Fordsoneille. Pöntöt käytiin täyttämässä Leiviskän myllyssä, 
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jossa tehtiin pilkkeitä niiden käyttöön. Pilkkeet tehtiin koivuhaloista ja kui-
vattiin saunassa ennen käyttöä. Niihin ei saanut jäädä lainkaan tuohta, koska 
siitä olisi tullut tervaa, joka olisi pilannut moottorin. Leiviskässä sota-aika-
na renkinä ollut Olli Sainila (s. 1924) muistelee häkäpönttöaikaa: 

Siellä (Leiviskän myllyssä) panttiin käynttiin se (traktori) aena. 
Leiviskän Joppe ku oli riski mies, nii se pyöritti veivistä ja hei-
kommat pyöritti lettaa. Se piti letata ensin, että saatiin hyvä tuli 
pilikkeisiin. Sitten pyöräytettiin käyntiin, nii se kävi niillä pilik-
keillä sitte.1672 

Tavapulan vuoksi mustanpörssin kauppa rehotti. Esimerkiksi Kähkö-
län Anselmi Knuutinen möi vaatteita pimeästi. Häneltä sai pahimpaan pu-
la-aikaankin lamppuöljyä, vaatteita ja mekkokangasta. Tavarat maksettiin 
voilla.1673 Sota-ajan laillisessa ja laittomassa mustanpörssin kaupankäynnis-
sä oli Tavastkengän merkittävin toimija Kivelän kauppa ja sen kauppias 
Kalle Rimpeläinen, joka tunnettiin laajalla alueella. Kalle oli Keskon osa-
kas ja vaikutusvaltainen jäsen, joten hänellä oli aina paljon sellaista tavaraa, 
mitä muualta ei saanut. Varsinkin sota-aikaan hänen luonaan käviä asiakkai-
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Järvelä. Maria Leena 
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ta aina Kestilän kirkonkylää myöten. Tavarat tilattiin Kivelään puhelimella 
Oulusta, josta ne tuotiin hevoskyydillä. Tärkein syy Kivelän kaupan me-
nestymiseen oli se, että Kalle oli osannut hankkia paljon tavaraa varastoon 
ennen jatkosodan syttymistä. Niinpä Kivelässä riitti myytävää sota-aikana 
paljon enemmän kuin muissa kylän tai lähiseudun kaupoissa. Sieltä sai kan-
kaita ja muita tarveaineita, jotka muualta loppuivat pian sodan alettua. Näitä 
tavaroita säilytettiin suuria määriä naapuritalojen riihissä ja muissa ulkora-
kennuksissa.1674

Kivelän lisäksi kauppaa pidettiin sota-aikana muissakin kylän taloissa. 
Kerran tarkastusmiehet tulivat Välilän kaupalle tarkastamaan, että kaupan 
tilit pitivät paikkaansa eikä siellä harjoitettu mustanpörssinkauppaa. Tar-
kastus meni muuten hyvin, mutta polttoöljyä ei ollut tynnyreissä niin paljon 
kuin olisi pitänyt olla. Kun tarkastajat kysyivät syytä tähän, vastasi kauppi-
as Joeli: ”Se aekasa tippassee ja nappassee ja nyt se on lattis”.1675

Mustanpörssin tavarat olivat kalliita, joten tavarapulasta koetettiin sel-
viytyä joka talossa omin konstein. Esimerkiksi nahkoja parkittiin monessa 
talossa itse. Mielikuvitusta käytettiin erityisesti sokerin ja kahvin korvik-
keiden löytämiseen. Kahvia tehtiin yleisesti ohran ja rukiin jyvistä. Ensin 
ne paahdettiin rännärillä kauniin ruskeiksi ja sitten jauhettiiin kahvimyl-
lyllä aivan kuin kahvipavut. Paahtaminen vaati taitoa, sillä aivan karrelle 
jyviä ei saanut polttaa vaan sopivan ruskeiksi. Niistä sai sitten ”hyvät ja ter-
veelliset” kahvit. Kenkäpulan helpottamiseksi pidettiin ainakin Kankaalla 
”tallukkakursseja”, joissa opetettiin tekemään yksinkertaisia kangaskenkiä. 
Ilmeisesti evakot opettivat tämän taidon kyläläisille. Nämä kengät olivat 
hyviä ja lämpimiä, mutta ne eivät kestäneet lainkaan kosteutta. Pula-aikaa 
helpottivat myös ameriikanpaketit, joita tuli moneen taloon Yhdysvallois-
sa ja Kanadassa asuvilta sukulaisilta. Paketeissa oli yleensä sisällä kaikkea 
makeaa, kuten kahvia, sokeria, karkkeja. Joskus saattoi riisiryynien sekaan 
olla piilotettuna dollareita. Niillä saatiin pientä helpotusta pula-aikaan.1676

Kaupungeissa sotavuodet koettiin hyvin eri tavalla kuin Tavastkengän 
kaltaisessa maaseudukylässä. Ruuasta oli siellä pahempi pula ja pommituk-
sia täytyi pelätä jatkuvasti. Kaupunkikilaisten elämään sota-aikaan saamme 
pienen vilahduksen seuraavasta Hannu Viion (s. 1931) muisteluksesta, jossa 
hän kertoo Ouluun tekemästään matkasta:

1940-luvun alussa lähdin ystäväni Raimo Rimpelän kanssa ke-
sälomamatkalle Ouluun. Linja-auto lähti Autiomäen pihasta. Se 
oli silloin niin kuin linja-autoasema.  Matkustimme Tavastkengäl-
tä lähtiessä linja-auton katolla, missä oli myös muuta tavaraa. 
Välillä istuimme katolla, välillä makasimme. Vähän ennen Oulua 
kuski kuitenkin komensi meidät autoon sisälle. Linjuri ajoi Kesti-
län, Pelson, Kylmälänkylän ja Muhoksen kautta pysähtyen Oulun 
torille, jossa silloin oli linja-autoasema. Toripoliisi Piippo valvoi 
linja-autojen aikatauluja. Jos joku linjuri ei ollut lähteäkseen, 
Piippo kävi huomauttamassa, eikö olisi aika lähteä.

Asuimme pikkuserkkuni Mauno Viion perheessä, Valtatie 
10:ssä. Maunon isä Kusti oli isäni Matti Wiion serkku. Talo oli 
3-kerroksinen iso omakotitalo, jonka alakerrassa oli kahvila. Nu-
kuimme koko poikasakki, Raimo, Mauno ja minä, rakennuksen 
vintillä, jossa oli ruhtinaallisesti tilaa. Toimme tuliaisiksi voita, 
leipää ja palvilihaa. Olimme pelänneet koko matkan ajan, että 



508         Tavastkenkä

poliisi tekee ratsian ja ottaa tuliaiset pois, koska maalaiset eivät 
saaneet myydä tuotteitaan kaupunkilaisille, vaan heidän piti luo-
vuttaa tietty osuus valtiolle kaikesta.

Kiersimme Raimon kanssa ympäri Oulua. Muistan, kuinka 
joka puolella oli saksalaisia sotilaita. Minulle jäi mieleen puusil-
lat, jotka olivat Tuiran ja kaupungin välillä. Seisoimme sillalla ja 
katselimme, kuinka venäläiset sotavangit rakensivat voimalaitos-
ta. Kiipesimme myös Oulun vesitorniin, joka oli Intiössä ja katse-
limme näköaloja. Keksimme mennä yhdessä valokuvaan.  Illalla 
menimme elokuviin Tuiran puolelle, Bio Kuohuun, missä nytkin 
vielä toimii elokuvateatteri Star. Teatterissa pyöri silloin ”Kata-
riina ja Munkkivuoren Kreivi”. 

Kotiinpäin lähdettiin taas torilta, missä toripoliisi Piippo 
taas hoputteli. Takaisin päin emme uskaltaneet mennäkään auton 
katolla, vaan istuimme kiltisti koko matkan sisällä. Koulussa syk-
syllä opettaja Iines Myllyoja kysyi, onko kukaan koskaan käynyt 
elokuvissa. Kaksi oppilasta viittasi, Raimo ja minä. Opettaja uteli 
vielä, mitä kuvaa ne pojat kävivät Oulussa katsomassa. Kuultu-
aan elokuvan nimen, opettaja hymyili: ”Ai, että oikein rakkaus-
filmiä.”1677

Hiilimiiluja ja tervapolttimoita

Sotavuosina valtiovalta pyrki ratkaisemaan jatkuvan polttoainepulan li-
säämällä halkojen ja puuhiilen käyttöä. Tavastkengälle sotilaita määrättiin 
halonhakkuuseen kylän lounaispuolelle Kauniillakankaalla. Toiminta oli 
hyvin järjestettyä. Muistitiedon mukaan kankaalla oli jopa harjoituskent-
tä, jolta kuului läheisiin mökkeihin iltahartaudet ja äksiisi eli aseotteiden 
harjoittelu. Hakkuiden huoltotie eli Läskitie lähti Tervaskankaalta ja kulki 
Kauniillekankaalle Lautakankaan kautta. Ruoka kuljetettiin Tervaskankaan 
kautta ja talon sika lähti joka aamu ruokakyydin perään, koska se tiesi saa-
vansa ruuantähteet. Illalla sika palasi omin avuin takaisin kotiin. Siitä syn-
tyi polulle nimi Läskitie. Puut tuotiin Kauniiltakankaalta pinoihin Nykortin 
luo, jossa niistä tehtiin halkoja ja läheisellä hiilimiilulla myös hiiliä häkä-
pöntöissä poltettavaksi.1678

Hiiltä poltettiin Tavastkengällä monessa paikassa. Nykortin lisäksi toi-
nen hiilentekopaikka sijaitsi Metsäperällä Puusaaren ja Rauhalan välisel-
lä alueella. Hiilentekijät eivät olleen metsäperäläisiä vaan tulivat muualta 
kylältä. He asuivat parakissa miilun lähellä. Hiiltä tehtiin useiden vuosi-
en ajan, sillä muistitiedon mukaan hiilenteko alkoi ehkä jo 1940 ja jatkui 
vuoteen 1946/47. Jokaiselle talolle oli määrätty, kuinka monta koivuhalko-
mottia niiden piti tuoda miilulle poltettavaksi. Hiilenpolttajille maksettiin 
pientä palkkaa, mutta miiluun tuoduista puista talot eivät saaneet korvausta. 
Töitä tekivät etupäässä naiset, koska miehet olivat rintamalla. Metsäperän 
hiilimiiluilla polttajina olivat ainakin Anni Luttinen, Rauha Virkkunen, Lii-
sa Haapalainen, Vieno Manninen sekä työnjohtajat Ossi Tööles ja Matson. 
Samat työnjohtajat johtivat hiilenpolttoa kylän muissakin miiluissa. Hiiltä 
tuli paljon ja Tervolan pihalla oli usein kymmeniä hiiliautoja parkissa. Ky-
län kolmas hiilimiilu oli Punaperällä, hieman Nokelasta eteenpäin, Palone-
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valla menevän tien laidassa. Sen vieressä on ollut lautarakenteinen Töölek-
senmökki, joka ilmeisesti oli työnjohtajalle rakennettu suoja.1679 

Ehkä laajinta Tavastkengän ”hiiliteollisuus” oli Kuljunkankaalla, jossa 
toimi sota-aikana ja vielä kauan aikaa sen jälkeen sysimiilu sekä tervapolt-
timoita. Miilussa poltettiin hiiliä talon omaan pajaan vielä 1950-luvulla. 
Tarvittavat koivuhalot tuotiin sota-aikana metsähallituksen maalta. Kaksi 
tervamiilua sijaitsi Rajalan maalla. Niiden hoitaja Terva-Ville oli kotoisin 
Vihannista. Miilut omistivat yhteisesti Artturi Harmaala Vihannista ja Rii-
konen Kestilästä. Miiluihin sopi toistakymmentä kuutiota tervaksia, joita 
varten kerättiin tervaskantoja valtionmaalta. Metsässä miehet räjäyttivät 
kantoja valopetroolilla kostutetulla kloriitilla. Räjäyttäjät kulkivat aina pa-
reittain, toinen porasi reijät ja toinen latasi ne. Räjäyttäjien jäljessä kulke-
neet naiset ja vanhukset keräsivät syntyneet sälöt talteen. Tervakset ajettiin 
Kuljuun ja tehtiin miiluissa tervaksi. Tervamiilut olivat kartionmuotoisia, 
ylöspäin kapenevia rauta-astioita, joiden ympärillä oli tiilimuuraus. Terva 
valui ulos niiden alaosasta. Se pakattiin tynnyreihin ja vietiin jatkojalostet-
tavaksi Nurmekseen, jossa siitä tehtiin voiteluöljyä. Sivutuotteina miiluista 
saatiin myös tärpättiä ja pikiöljyä.1680 

Sota-ajan muistoja kotirintamalta (Aino Törmälä)

Minulla ei ole paljoa muistoja talvisodasta. Se oli lyhytkestoinen ja koti-
rintama pärjäsi suhteellisen hyvin. Pimeän aikana ikkunat peitettiin mää-
räyksen mukaan. Näitä peitteitä (raanuja yms.) sanottiin “Molotohvin kar-
tiineiksi”. Rintamalle lähetettiin paketeissa ennen muuta sukkia, lapasia ja 
polvensuojuksia. Talvi oli tavattoman kylmä. Veljeni Lauri ja Kalle tulivat 
ehjinä takaisin, tosin Kalle jalkansa palelluttaneena.

Jatkosodan alettua kotonani rintamalle lähtivät Lauri ja Kalle ja kaksi 
hevosta. Myöhemmin meni Arvo ja vielä yksi hevonen. Takaisin tuli Kalle. 
Lauri ja Arvo tulivat arkuissa. Kolme hevosta jäi sille tielle. Niiden kohtaloa 
ei tiedetä.

Kaikista menetyksistä huolimatta kotirintaman oli pidettävä. Miehet ja 
hevoset olivat ”siellä jossakin”, kuka tekee työt? Naisapua kylällä kyllä oli, 
meilläkin vakituistaan kaksi. Miehisestä avusta muistan Kamus-Yrjön, joka 
saatiin kasakaksi kiireisimpinä aikoina ja Hyväris-Villen talvella rankamet-
sään. Heinäteko senaikaisilla välineillä oli kovaa hommaa. Meillä oli yhden 
hevosen vetämä niittokone ja haravakone. Siinä koneet, kaikki muu lähti 
ihmisistä. Heinät yritettiin saada latoon ilman seivästystä. Ei ollut helppoa 
iskeä rautakangilla seipäille reikiä auringon korventamaan maahan. Vain 
ohrat ja kaurat me Kamus-Yrjön kanssa pistettiin seipäille.

Olihan meillä työapuna Sergei, Ukrainasta kotoisin oleva venäläinen 
sotavanki, ”työryssä”, kuten heitä kutsuttiin (ei pahalla vaan leikisti). Sergei 
teki, minkä taisi. Hitaanpuoleinen hän oli. Kun Sergein kanssa nostettiin pe-
runaa, minä kuokin kaksi penkkiä siihen, kun hän yhden. Kerran kyllästyin 
ja menin naapuriin Autiomäen Iikka-isännän luokse puhumaan, jotta eikö 
ostettais yhteiseksi perunannostokone. Siihen Iikka: ”Ei osteta. Menehän 
kuokkimaan!” Asia oli loppuun käsitelty.

Vielä eräästä sota-ajan tapahtumasta. Meidän häämme piti olla juhan-
nuksena 1944, mutta eihän silloin mitään vihkilomaa saanut. Kannaksen 
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taistelut olivat kiivaimmillaan. Ilkka haavoittui, sotasairaalasta päästyään 
sai 3 vuorokautta lomaa häitä varten. Yksi päivä meni tulomatkaan, toinen 
häät, kolmantena paluu rintamalle. Sergei istui kansamme hääpöydässä ja 
lausui jälkeenpäin arvostelunsa: ”Hutoi häät. Ei votkaa, ei tanssia.”1681

Koulun toiminta sotavuosina (Sari Kesti)

Sotavuosina Suomen kansa joutui keskittämään voimavaransa itsenäisyy-
den säilyttämiseen. Kansan elämässä tapahtui perinpohjainen muutos, joka 
vaikutti syvällisesti koululaitokseenkin. Sodan vuoksi kouluja jouduttiin 
sulkemaan ympäri maata. Köyhien, harvaanasuttujen kuntien ja rajaseutu-
kuntien koulut joutuivat erityisesti kärsimään. Tavastkengän koulu suljettiin 
opetusministeriön vaatimuksesta 24.10.1939.1682

Opettajista oli ankara puute, sillä miesopettajia oli lähtenyt rintamalle. 
Tavastkengältä lähti sotapalvelukseen opettaja Arvo Hovi 1.7.1941. Koulua 
pidettiin siellä, missä se oli mahdollista. Monet koulurakennukset jouduttiin 
ottamaan muuhun käyttöön kuten sotilasmajoitukseen, varastotiloiksi tai 
sotasairaaloiksi sekä sota-alueilta siirretyn väestön sijoituskeskuksiksi.1683

Siikajokilaaksoon saapuivat ensimmäiset evakot joulukuussa 1939. He 
olivat lähteneet sotaa pakoon Oulun läänin itäisiltä alueilta, Hyrynsalmelta, 
Kuusamosta, Suomussalmelta ja Taivalkoskelta. Kesäkuussa 1940 Siikajo-
kilaaksoon oli sijoitettu noin 2400–2500 evakkoa. Tavastkengän koululla 
asui siirtoväkeä syksystä 1941 kevääseen 1942.1684

Kun talvisota päättyi keväällä 1940, kouluhallitus kehotti aloittamaan 
koulutyön mahdollisimman pian. Tavastkengän koulutyö käynnistettiin 
23.4.1940. Huolimatta vaikeista ajoista kasvatusta pidettiin sille kuuluvassa 
arvossa. Talvisodan sitkeää puolustustahtoa pidettiin usein juuri kansanope-
tuksemme ansiona. Siirtolaislasten koulunkäyntimahdollisuus täytyi turva-
ta heidän uusilla paikkakunnillaan. Sodassa luovutettujen alueiden opetta-
jille tuli myös löytyä työpaikka. Näitä siirto-opettajia oli vuonna 1940 yli 
1700.1685

Syyskuussa 1939 alkanut elintarvikkeiden säännöstely jatkui vielä 
vuosia sodan päätyttyä. Elintarviketilanne oli koko maassa vaikea vuonna 
1940. Silloin kouluhallitus määräsi kouluja järjestämään oppilaille marjojen 
ja sienien keräyspäiviä. Opettajien velvollisuus oli ohjata tätä koululaisten 
toimintaa. Lisäksi saatiin ohjeita koulukeittoloiden viljan, voin ja sokerin 
käyttöön. Keväällä 1941 ruokatilanteen jatkuessa ennallaan kouluhallitus 
antoi ohjeita kansakoulujen tuotantotoimintaan osallistumisesta. Lukuvuosi 
päätettiin tuona keväänä jo 21. toukokuuta, sillä koululaiset laittoivat omat 
kasvimaansa, peruna- ja pellavaviljelmänsä sekä kotieläimiä. Koululaisten 
talkootoiminta oli alkanut.1686

Kainuun piirin kansakoulutarkastaja kirjoitti 5.4.1941 Tavastkengän 
opettajille kehotuksen laittaa koulukasvitarha kesäksi: ”Oppilaiden ravit-
semuskysymys tulee ensi talvena olemaan vaikea. Voimme sitä lievittää 
ryhtymällä nyt toimenpiteisiin asiassa. Syksyllä jatkamme keräilemällä.” 
Johtokunta päätti kokouksessaan 22.4.1941 antaa kasvitarhan paikan hank-
kimisen Edvard Haatajan ja Kalle Karjalaisen huoleksi. Oppilaiden työn 
valvonnasta huolehtimaan valittiin opettaja Arvo Hovi ja Teodor Kiiskin-
en.1687
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Maaliskuun 13. päivänä 1940 solmittu rauhansopimus piti vain lyhyen 
aikaa, sillä jatkosota alkoi 24.6.1941. Silloin koko väestön ruokatilanne oli 
hankala, samoin kouluissa. Puutetta oli ruoasta, mutta myös vaatteista ja 
polttoaineesta. Koulunkäynti riippui olosuhteista, lukuvuodet jäivät muu-
tamana vuonna lyhyemmiksi kouluhallituksen kehotuksesta. Talkootyöt 
verottivat myös oman aikansa ja vähensivät siten koulupäivien määrää. 
Koululaiset keräsivät lumppuja, jätepuita, rohdoskasveja sekä kaikkea mah-
dollista syötäväksi kelpaavaa. Isommat oppilaat tekivät maanviljelys- ja 
karjanhoitotöitä ja hoitivat lapsia. Talkootoimintaa ohjasi vuonna 1941 pe-
rustettu Nuorten Talkoot, joka innoitti talkoisiin jakamalla talkoomerkkejä 
riittävää pistemäärää vastaan ja järjestämällä kilpailuja koulujen ja kuntien 
kesken.1688

Poikaset Oiva Ojapel-

to ja Eino Niilekselä 

Suojalinnan seinus-

talla sota-aikaan. 

Kuvannut Aappo Jus-

sila. Matti Leiviskän 

kokoelmat.
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Kansakoulutarkastaja ilmoitti Tavastkengän koululle 15.4.1943, että 
Nuorten Talkoot tulevat lähettämään koululle kolmen talkootunnin ohjel-
man, joka opettajien oli pidettävä. Tarvittavan ajan sai ottaa laulu- ja pii-
rustustunneista. Lisäksi opettajien piti huolehtia kesällä oppilaiden talkoo-
töistä, mikä tarkastajien mielestä oli kohtuullista, jäihän opettajien työaika 
muuten normaalia lyhyemmäksi. Tavastkengän koulun oppilaat istuttivat 
kukin 10 litraa perunoita seuraavana kesänä. Juurikasveille vuokrattiin 10 
aaria peltoa. Huhtikuussa 1944 tarkastaja kehotti opettajia huolehtimaan 
oppilaiden ”raaka-ainekeräysrynnistyksestä” ja viljelyksistä koulukeittolaa 
varten. Laiminlyönnit oli karsittava huolella.1689

Sota-aika painoi leimansa myös opetukseen. Maan uhanalaisessa ti-

Opettaja Arvo Hovi 

puolisonsa Vienon 

kanssa. Maria Leena 

ja Matti Kemppaisen 

kokoelmat.
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lassa oli pyrittävä kouluttamaan kukin kasvatti ”yleisten inhimillisten hy-
veitten ja maanpuolustuskunnon merkeissä runsaimpaan ja korkeatasoisim-
paan tuottoon”. Maanpuolustusopetus sai kansakoulussa tukevan jalansijan. 
Kainuun kansakoulutarkastajien piirikokouksessa 15.11.1943 oli aiheena 
maanpuolustuksen opetus kansakoulussa. Sodan loppuvaiheissa sitä ehdo-
tettiin pakolliseksi oppiaineeksi kansakoulun viidenneltä luokalta alkaen. 
Vaikka eri yhteyksissä jopa selviteltiin Saksan ja Italian sotilaallisten nuo-
risojärjestöjen kaltaista toimintaa, ei fasistinen kasvatus saanut meillä laa-
jempaa kannatusta.1690

Aselepo solmittiin vihdoin 4.9.1944. Jälleen piti kouluhallituksen si-
joittaa lähes yhtä paljon siirto-opettajia virkoihin kuin vuonna 1940. Kunnat 
velvoitettiin järjestämään heille töitä, mutta kaikille ei luonnollisesti saatu 
entisen veroista virkaa. Tavastkengän koulun johtokunta antoi 1946 siirto-
opettaja Aleksandra Somerille valtakirjan opettajan virkaan.1691

Toimittajan lisäyksiä: Koulun toiminta oli melko normaalia sota-ai-
kaan, mutta välillä se oli suljettuna opettajien puuttumisen vuoksi. Välillä 
sinne myös majoitettiin evakkoperheitä.1693 Talvisodan syttyessä opettaja 
Arvo Hovin kerrotaan ajaneen koululaiset Heiskalankankaalle suojaan, 
koska hän pelkäsi venäläisten pommittavan kylää minä hetkenä hyvänsä.1692  

Yhtenä sotatalvena ei Tavastkengällä pidetty koulua, mutta pienten lasten 
koulua pidettiin jonkin aikaa Tervolassa, jossa opettajana oli Oskari Rim-
peläisen vaimo Liisa. Sota-aikana koulua pitävät myös paikalliset opettajat, 
kuten Kotilan Aino Haataja ja Välilän Saimi Kaipainen.1694 Hetken aikaan 
koulussa opettivat suomenruotsalaiset ”Murre” ja ”Ethel”. He kyllä hoitivat 
opetuksen niin kuin piti, mutta heidän vapaa-ajanviettonsa herätti pahek-
suntaa kyläläisissä, varsinkin emännissä. Sotamiesten tullessa lomille oli 
koulu varsinainen ”sotilaskoti”, kuten joku lomalainen oli sen ulko-oven 
päälle kerran kirjoittanutkin. Siellä opettajien ja sotilaiden väitettiin vain 
juhlivan ja pelaavan räsypokkaa keskenään.1695 Miesopettajan puuttumisen 
vuoksi varsinkin pojat tulivat kovin kurittomiksi ja sotkivat paikkoja. Niin-
pä jonkin sota-ajan kevään päätteeksi koulun johtokunta määräsi, että oppi-
laiden pitäisi siivota koulu ennen lomalle lähtemistä. Rössypottua oli pitkin 
lattioita ja pottulintikkoja seinillä ja katoissa.1696

Koulun käyminen oli vaikeaa myös perheiden näkökulmasta. Työvoi-
maa tarvittiin kotona, eikä monia lapsia edes päästetty kouluun. Vaatteista, 
erityisesti kengistä, oli pula ja koulumatkat olivat pitkiä ja vaikeita. ”Se 
oli kovvaa leikkiä. Niin kovat pakkaset ja me Kalevi-vainajan kanssa ka-
hen kulettiin ja ei ollu ku yhet kengät”, muistelee Pentti Pellikka (s. 1931). 
Koulumatkaa Perukan koululle oli perimmäiseltä Kituperältä 7,5 kilometriä 
ja tiet olivat auraamattomia. Kituperän lapsien koulumatkalla liikkui myös 
susia, vaikkei niistä koskaan ongelmia ollutkaan. Kerran Köhisevän Maijan 
hiihdettyä kouluun, oli hänen perässään tullut Nevalan Salme nähnyt suden 
jälkien menneen Maijan suksen jälkien vieressä. Susi oli siis kulkenut aivan 
hänen perässään. Myös Metsäperältä koulumatka oli pitkä, lähimmistäkin 
taloista 7,5 km. 1697 

Koulusta jaettiin silloin tällöin avustuksia koululaisille. Joskus opetta-
jat jakoivat flanellikangasta, josta he leikkasivat valmiita palasia vaatteiden 
tekoa varten. Kerran sota-aikana jaettiin Tavastkengän koulussa köyhien ta-
lojen lapsille kenkiä. Opettaja Viljo Rönty oli katsonut Suutarin Hilkan ken-
kiä ja sanonut: ”Resuset sulla on kengät, vaan sulla on isä suutari.” ”Anna 
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nahkat”, oli Hilkka vastannut opettajalle. ”On niin hyväsuinen tyttö, että 
pittää sille kengät antaa”, oli opettaja todennut ja Hilkka sai kengät. Peru-
kan koululla jaettiin jatkosodan alkuvuosina vaatteita seudun lapsiperheil-
le. Kaikkien muiden talojen lapsille vaatteita annettiin, mutta ei Koistilan 
Heikin lapsille, koska tämä oli peltotöissä eikä ehtinyt paikalle niitä nou-
tamaan. Niinpä Koistilan lapset jäivät ilman vaatteita. Opettaja Kustaava 
Leinonen oli kyllä isoon ääneen sanonut: ”Minä antaisin nämä vaatteet vain 
Koistilan väelle, koska siellä isäntä maksaisi kaikki vaatteet. Te muut ette 
kyllä maksa.”1698 

Yhdistystoimintaa sotavuosina

Suojeluskunnat ja lotat kotirintaman selkärankana

Sota-aikana suojeluskunnan toiminta aktivoitui aivan uudella tavalla, kun 
järjestön vastuulle tuli monenlaisten käytännön sotilasasioiden hoitaminen 
sekä kylän että pitäjän tasolla. Esimerkiksi sotaan lähtevien varusteet jaet-
tiin suojeluskunnantalolla. Talvisodan syttyessä annettiin suojeluskuntalai-
sille määräys kerätä kaikki kylän aseet armeijan tarpeisiin. Luettelo aseista 
saatiin nimismieheltä ja keruutyöt annettiin suojeluskuntalaisille ja vanhim-
mille poikaosaston jäsenille. Tavastkengältä keruutyöhön osallistuivat aina-
kin Veikko Kiiskinen ja Heimo Viio.1699 

Kun jatkosota syttyi, olisi opettaja Hovi halunnut pitää suojeluskunnan 
puolesta juhlallisen katselmuksen kylän joukoille. Miehet eivät ymmärtä-
neet tällaisen pokkuroinnin päälle. Reino Hukkanen oli kiteyttänyt miesten 
tunnot sanomalla Hoville: ”Pidä sitten, kun ruumina takasin tullaan, niin 
on helpompi laittaa riviin!” Hovi oli erittäin isänmaallinen suojeluskunta-
lainen, joidenkin mielestä suorastaan sotahullu. Ennen sotaa hän oli monen 
pojan idoli, mutta jatkosodan aikana hänen välinsä kyläläisiin viilenivät. 
Osa sodan kokeneista miehistä oli hyvin katkeria, kun hän jatkosodan aika-
na palasi siviilitöihin eikä jäänyt sotaan yhdessä heidän kanssaan. Lopulta 
välit katkesivat kokonaan sodasta palaavien ja lomailevien miesten kanssa, 
ja Hovi muutti perheineen Kiuruvedelle vuonna 1943.1700

Lottien toiminnan keskus oli sota-aikana Välilässä, jossa asui monia 
voimakastahtoisia, topakoita naisia, kuten lottien paikallisosaston puheen-
johtaja Naimi Kaipainen. Talon isäntä ”Jojeli” eli Joel Kaipainen oli välillä 
tiukoilla akkavallan keskellä, mutta hän ei pistänyt sitä pahakseen, tuumasi 
vain välillä: ”Vae on siinä taas akat liepakassa!” Lotat tekivät ahkerasti kai-
kenlaisia talkootöitä sota-aikaan, ompeluseurojakin pidettiin kahdesti vii-
kossa. Puheenjohtaja Naimi Kaipainen ja muut aktiiviset naiset kiersivät ta-
losta taloon keräämässä villoja seuroja varten. Seuroissa tehtiin monenlaisia 
varusteita, kuten sukkia, sormikkaita, kypäränsuojuksia, polvenlämmittimiä 
ja joskus kokonaisia lumipukujakin rintamalle lähetettäväksi, Osallistumi-
sen halu oli kova. Kun Törmälän vanha mummu ei enää pystynyt lähtemään 
seuroihin, hän pyysi saada villoja kotiinsa. Niistä hän sitten teki lankaa ja 
kutoi vaatteita.1701 Yritettiinpä kylällä käynnistää lottien aloiteesta ilmaval-
vontaakin, kuten seuraavasta Aino Törmälän muistelmapätkästä ilmenee:
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Lottien tarmokas puheenjohtaja Naimi Kaipainen yritti saada 
ilmavalvontaa aikaiseksi Paukkulan maisemiin, mutta eihän se 
oikein toiminut. Kaksi lottaa vuorollaan seisoi pihalla taivaalle 
tähystellen. Mutta kun tuli talvi ja pakkanen, piti mennä sisäl-
le lämmittelemään, ja siellä oli huomattavasti kiinnostavampaa 
kuin tyhjälle taivaalle tuijottaminen.1702

Välilän vahvoja naisia. 

Lottapuvussa Saimi 

Kaipainen, Pyhännän 

lottien puheenjohtaja 

Naimi Kaipainen si-

viiliasussa. Kuvannut 

Aappo Jussila. Matti 

Leiviskän kokoelmat.



516         Tavastkenkä

Nuorisoseura vaikeuksissa

Tavastkengän erittäin vireän nuorisoseuran toiminta jatkui normaaliin ta-
paan talvisodan syttymiseen saakka. Vielä 22. marraskuuta 1939 pidetyssä 
kuukausikokouksessa seuran jäsenet suunnittelivat pidettäväksi kahdet ilta-
mat joulukuun alussa, pikkujoulut 20. joulukuuta, joulun jälkeen Tapanin 
iltamat sekä uudenvuoden iltana karnevaalit. Kun sota syttyi 30. marraskuu-
ta, peruuntuivat kaikki suunnitelmat. Joulukuun 10. päivä kirjoitti seuran 
sihteeri Elsa Myllylä edellisen kokouksen pöytäkirjan alle:

Nuorisoseuralaiset, tämä kaikki mitä tässä on päätetty, on kyllä 
jäänyt varmaan pitämättä, koska isänmaa on kutsunut riveihinsä 
parhaat voimansa, koska maatamme tarvitsee asevoimin puolus-
taa. Mutta ilolla me sen teemme, mitä voimme. Sillä: vähät voi-
matkin suuria aikaan saa, kun on intoa, uskallusta. Siis reippaina 
ja rohkeina kohti tulevaisuutta, varmana päämäärästä, luottaen 
siihen voimaan, jonka Herramme suo meille, taistellessamme oi-
keuden ja vapaudemme puolesta. Sillä, vapaus velvoittaa ja yksi-
mielisyys on voimaa. Suokoon Korkein siunauksensa työllemme. 
Ensimmäinen taistelupäivä marraskuun 30. päivänä 1939. On 
ollut jo kiivaita taisteluja. Suomalaiset voitolla. Tilanne jatkuu. 
Kestänyt jo 11 vk. Koska loppuu?1703

Talven aikana nuorisoseura ei 
kokoontunut lainkaan. Suuri osa 
kylän miehistä oli rintamalla ja nai-
set ja lapset olivat kiireisiä kotirin-
taman askareissa. Ainoa merkintä 
pöytäkirjassa tältä ajalta on: ”Kaa-
tunut kunnian kentällä 12 kuntam-
me poikaa”. Mutta sota loppui kuin 
loppuikin ja maaliskuun 13. päivä 
Elsa Myllylä kirjoitti jälleen mer-
kinnän kirjaan:
Mutta sittenkin on rauha saatu, 
vaikkakin suurin menetyksin. Noin 
15 000 heistä, jotka läksivät, eivät 
näe enää kotejansa. Myös rakas 
isänmaamme on revitty, on viety 
kappale sitä pyhää maata, jonka 
poikamme ovat verellänsä kasta-
neet. Mutta – ehkäpä vielä kerran 
– raunioiden keskeltä nousee uusi, 
onnellinen Suomi.1704

Seuran toiminta käynnistyi 
uudelleen toukokuussa 1940. Seu-
rantalo pestiin 6.5. ja ensimmäiset 
iltamat pidettiin seuraavalla viikol-
la. Tämän jälkeen toiminta jatkui 
kuin se ei olisi koskaan keskeyty-
nytkään. Iltamia pidettiin käytän-
nössä joka viikko. Syysjuhlat jär-

Kilkalan Elsa Myllylä 

ja Taimi Turunen. 

Maria Leena ja Matti 

Kemppaisen kokoel-

mat.
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jestettiin elokuussa, joulun aikaan 
olivat pikkujoulut ja helmikuussa 
kilpahiihdot. Kevät 1941 sujui ta-
valliseen tapaan. Vielä toukokuun 
17. päivänä suunniteltiin kuukau-
sikokouksessa kesäkuun iltamia, 
joita aiottiin pitää helluntain vä-
liyönä, toisena helluntaipäivänä, 
sekä 8., 15. ja 24. päivä. Mutta sit-
ten sota vyöryi taas maahan. Enää 
kesäkuun lopulla seuraväki ei ko-
koontunut. Ensimmäinen merkintä 
nuorisoseuran papereissa on seu-
raavalta marraskuulta. Kirjoittaja-
na oli seuran sihteeri:

Tavastkenkä 17.11.1941. 
Tänään on kulunut 5 
kuukautta kun pojat läk-
sivät sinne rajojemme 
puolustamaan. Paljon 
heistä, jotka läksivät, 
ovat jo palanneet val-
koisessa arkussa. Esim. 
seuramme esimies Ville 
Kurkela ja rahastonhoi-
taja Lauri Haataja sekä 
monet muut jäsenemme. 
Korkein suokoon, että 
maamme vapautuisi idän 
painajaisesta ikiajoik-
si. Eikä uhrimme menisi 
hukkaan. Olkoon unenne 
rauhaisa raskaan päivä-
työn päätyttyä. Nuorisoseuran puolesta Elsa Myllylä.

Pari päivää ennen tätä kirjoitusta (13.11.) oli pidetty kokous, jossa valit-
tiin toimikunta järjestämään nuorisoseuran, lottien ja nuorisoseuran yhteisiä 
illanviettoja. Niistä kertyneet varat käytettäisiin ”turvansa menettäneiden 
perheiden huoltamiseen”. Toimikuntaan valittiin jäseniksi Antti Meriläinen, 
Saara Laitinen, Aino Haataja, Saimi Kaipainen ja Frans Knuutila.1705 

Vuoden 1942 toiminnasta ei ole lainkaan merkintöjä, mutta vuoden 
lopulla sihteeri on jälleen merkinnyt kirjaan tuntojaan.

On kulunut jo toista vuotta siitä, kun pojat läksivät. Emmekä tiedä 
koska rauha solmitaan taas uudelleen. Koska poikamme pääsevät 
jälleen auran kurkeen jatkamaan siitä, mihin se silloin jäi. Uusia 
koteja tekemään särkyneiden tilalle. Onhan maailmankatsomus 
ja sivistys kyllä kärsinyt myös raskaasti. Nuorisoamme uhkaa 
raakuus ja sivettömyys. Mutta sittenkin meidän on kestettävä. 
Olemmehan noita esi-isien kaltaisia suomalaisia. Ainahan en-
nenkin häirittiin kotejamme, mutta aina uudelleen maamme nousi 
entistä ehompana. Seurammekin on joutunut kokonaan rappiol-

Kilkalan Elina Myllylä 
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le, mutta koettakaamme kestää siksi, kunnes rauha tulee. Jotta 
voisimme jättää tuleville sukupolville aatteemme, että he voisi-
vat jatkaa siitä, mihin se meiltä jäi. Sillä nuoruus tarvitsee jotain 
ilmenemismuotoja jokaisena aikakautena. Toivokaamme siis pi-
kaista rauhan tuloa ja uusia voimia alkavalle vuodelle 1943. Elsa 
Myllylä, Tavastkenkä.1706

Sota ei lannistanut kokonaan kylän nuorten haluja huvitteluun. Tär-
keimpiä vapaa-ajanviettotapoja oli nurkkatanssien järjestäminen. Virallis-
ten tanssien pitäminen oli tuohon aikaan kiellettyä ja seurantalon ovet olivat 
lukittuina. Luvattomia tansseja pidettiin paljon Sainijärven Tanssikentällä 
ja talojen pirteissä. Kerran sodasta lomalle tulleet miehet saivat muun nuo-
rison innostumaan tanssien pitämisestä ja päätettiin murtautua seurantalolle 
tansseja pitämään. Niinpä sitten mentiin sisälle talon ikkunoista. Valoa saa-
tiin sisälle raahatusta polkupyörästä, jonka dynamolla toimineesta lampusta 
saatiin rengasta pyörittämällä valoa kansalle. Tapahtuma sai kuitenkin no-
lon lopun, kun poliisi yllätti juhlijat. Osa nuorista pääsi pakoon ikkunoiden 
kautta mutta osa jäi kiinni ja sai kovat nuhteet.1707 Mukana ollut Toivo Nii-
lekselä kehitteli tapahtumasta värssyn: ”Tuppi-Joppe ensimmäistä valssia 
kun soittaa, niin nappiotat akkunasta kurkistaa!”1708 

Kiinnijääminen ei lopettanut tanssihaluja, vaan luvattomia tansseja 
koitettiin seurantalolla vielä toisenkin kerran, kuten Aino Törmälä seuraa-
vassa muistelee: 

Kerran menimme salaa ikkunasta sisälle ja siellä kylmässä sa-
lissa kynttilänvalossa pyörimme. Mutta Anttumin Antti oli saa-
nut sanan tempauksestamme. Talon huolehtijana hän tuli paikal-
le, avaimilla ovesta tietenkin. Ikkunasta emme mekään saaneet 
poistua, vaan ovesta Antin silmäin alta. Jokainen vuorollaan sai 
Antilta opetuksen sanan. Minulle hän sanoi: “Ja Kotilan tyttö. 
Ootahan, kun sanon isällesi.” Kaiketi Antti ei toteuttanut uhkaus-
taan, koskapa selkäsaunaa ei kuulunut. Sota-ajan kokoontumis-
paikkana meillä oli Suojeluskunnan talo, Paukkalaksi kutsuttu. 
Siellä me sunnuntai-iltaisin istuskelimme rahisevan gramofonin 
haikeita lauluja kuunnellen. Talo toimi myös kahvilana ja sieltä 
jaettiin varusteita rintamalle lähteville. 1709

Nuorisoseuran virallinen toiminta oli suurelta osin jäissä sotavuosien 
ajan. Vuosikokous saatiin sentään pidettyä joulukuussa 1942, jolloin seu-
ralle valittiin uusi johtokunta ja puheenjohtaja kaatuneen Ville Kurkelan 
tilalle. Pari viikkoa myöhemmin pidetyssä kuukausikokouksessa päätettiin 
korjata seurantalon ikkunat ja ovet, jotka oli ”rikottu sodan takia olleena 
lamakautena, koska seuralla ei ollut mitään toimintaa.” Talon puhdistustal-
koot päätettiin pitää tammikuun alussa. Vuonna 1943 tapahtumia ei juuri 
järjestetty tai ainakaan niistä ei ole säilynyt merkintöjä. Maaliskuussa pää-
tettiin kuitenkin pitää iltamat varojen hankkimista varten. 1710

Rauha Neuvostoliiton kanssa solmittiin monien vaikeiden vuosien jäl-
keen syyskuussa 1944. Vaikka taistelut saksalaisten kanssa jatkuivat Lapissa 
aina kevääseen 1945 saakka, aloitti Tavastkengän nuorisoseura toimintansa 
marraskuussa 1944. Joulukuussa iltamia ja kuusijuhlaa vietettiin jo entiseen 
tapaan.1711 Jälkeenpäin voi vain ihmetellä sitä intoa, jolla nuorisoseuran jä-
senet toimintaa pyörittivät. Maassa oli pula kaikesta ja jälleenrakennustyötä 
oli valtavasti, mutta silti (tai ehkä juuri sen vuoksi) he jaksoivat järjestää 
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työn vastapainoksi monenlaisia tapahtumia ja tilaisuuksia lähes jokaisena 
viikonloppuna. Jotakin heidän tuntemuksistaan kertoo seuraava merkintä, 
joka on tehty keskellä sota-aikaa erään pöytäkirjan laitaan:

Suokoon Korkein siunauksensa työllenne, tulevien aikojen nuori-
so. Me, jotka olemme toimineet aikamme ja olemme nähneet sen 
innon, joka saa ihmeitä aikaan, toivomme sen edelleen jatkuvan. 
Nuorisoseuraterveisin Elsa Myllylä (sihteeri).1712

Sankarihautoja Py-

hännän kirkkomaalla. 

Kuvannut Aappo Jus-

sila. Matti Leiviskän 

kokoelmat.
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jälleenRakennusaika (1946‒1959)

Sodasta toipuva maa

Rintamalta rauhan töihin

Rauha Suomen ja Neuvostoliiton välillä solmittiin 18.9.1944. Sen ehdot 
olivat suomalaisille odotettua raskaammat, mutta tärkeintä oli, ettei maata 
missään vaiheessa miehitetty. Suomi säilytti itsenäisyytensä, mutta joutui 
luovuttamaan Karjalan, Petsamon ja alueita Sallasta ja Kuusamosta sekä 
maksamaan suuret sotakorvaukset. Lisäksi piti luovutettujen aluiden asuk-
kaat asuttaa uudelleen eri puolille Suomea ja kotiuttaa puolen miljoonan 
sotilaan armeija. Tämä oli valtava haaste koko yhteiskunnalle, mutta asiaa 
auttoi se, että tehtävää työtä oli valtavasti. Työvoimaa tarvittiin jälleenra-
kennukseen, uudisraivaukseen, metsätöihin ja teollisuuteen. Työttömyyttä 
ei juuri esiintynyt ennen vuotta 1948.1713

Tehtävää oli paljon Tavastkengälläkin. Monet talot olivat jatkosodan 
lopussa jo aivan hunningolla. Koska työvoimasta oli ollut pula, olivat vilje-
lykset jääneet kesannolle ja heinät keräämättä. Ruoka alkoi olla vähissä niin 
ihmisiltä kuin elämiltäkin.1714 Miesten kotiuduttua armeijasta alkoivat olot 
nopeasti kohentua. Yleisesti voidaan sanoa, että sotien jälkeinen aika oli ky-
lällä hyvin eloisaa ja maatalous voimakasta. Näin Olli Sainilakin muistelee:

Täällä oli sen puoleen hyvä, että täällä ei savottaan tarvinnu läh-
tiä sattoin kilometrein päähän. Ne oli aina saapusalla ne savotat 
ja niissä kun talaven oli, niin sai vähän rahhaahi. Ja väkiä oli 
palijon. Maitolavalla puhuttiin päivän politiikkaa.1715

Kaiken toimeliaisuuden taustalla raskaat sotavuodet painoivat edelleen 
monessa perheessä. Monet olivat menettäneet läheisiään ja useat sodasta 
palanneet olivat vammautuneet jollakin tavalla. Lähes kaikilla oli jonkin-
asteisia henkisiä traumoja, joiden hoitoon ei tuohon aikaan juuri kiinnitetty 
huomiota. Jonkinlaista tukea miehet saivat muilta sotaveteraaneilta, joiden 
kanssa he saattoivat asioista puhua. Talojen pirteissä ”sodittiin” kovasti joka 
kerta, kun sodan käyneitä miehiä kokoontui yhteen. Varsinkin silloin jos 
käytiin välillä tallissa ottamassa ryyppyjä voiteluaineeksi. Esimerkiksi Saa-
ren pirtissä sota-aikaa puitiin usein, kun Antti-isännän kaveriksi tulivat naa-
puritaloista Erkki Kesti ja Olli Puurunen. Joillakin miehillä traumat olivat 
niin pahoja, että he saattoivat nukkuessaan tai humalassa ollessaan kuvitella 
olevansa sodassa. Silloin he saattoivat olla vaarallisia itselleen ja läheisil-
leen.1716

Sodan jälkeen Suomessa koettiin maan tähänastisen historian viimei-
nen suuri uudisraivauskausi, kun valtio antoi luovutettujen aluiden siirto-
väelle ja kotiutetuille rintamamiehille uutta maata viljeltäväksi. Tätä varten 
säädettiin huhtikuussa 1945 maanhankintalaki, jonka nojalla maata otettiin 
käyttöön valtiolta, kunnilta ja seurakunnilta sekä toissijaisesti yksityisiltä 
maanviljelijöiltä. Monin paikoin pääosa maasta otettiin yksityisiltä, koska 
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heidän hallussaan olivat parhaat viljelyskelpoiset maat.  Siirtoväen enem-
mistö sai maata Etelä- ja Keski-Suomen valmiiksi raivatuilta peltomailta, 
mutta lisäksi Pohjois- ja Itä-Suomeen perustettiin 16 000 kylmää tilaa rai-
vaamattomaan korpeen.1717

Tavastkengällä uudistiloja perustettiin sotien jälkeen sekä yksityisten 
että valtion maille. Suurin tämän ajanjakson uudisasutusalueista oli Kitupe-
rä, johon kuului kolme uudistilaa: Koskenkangas eli Kitula, Mankolanaho 
eli Vilula ja Kaarre eli Hulmula. Samaan aikaan perustettin myös Lauta-
kankaan tila lähelle Tervaskangasta. Nämä tilat merkittiin maarekisteriin 
jo 10.6.1944, mutta asukkaat niihin saatiin vasta vuosikymmenen lopulla. 
Kauko Karppinen (s. 1943) muistelee, kuinka hän tuolloin käveli isänsä An-
tin kanssa Pirttilästä Arolaan kaikkien kolmen Kituperän talon kautta: 

Se oli joskus 49 kesällä, kun tultiin Pirttilästä Arolaan. Ensin 
tultiin tuohon Vilulaan. Siinä oli jo asukkaat. Kitulan paikalla 
oli kenttäsaha. Siinä ei ollu pystyssä oikein mitään, siinä tehtiin 
vasta tarvikkeet. (“Neku sahasi paikanpäällä ne hirret. Ne on jok-
kaiseen tehty samalla lailla”, huomauttaa Pentti Pellikka väliin.) 
Tämä mitä Hulumulaksi sanotaan oli kansa valamis. Mutta uusi 
talo sekin oli. 

Yksityisten maille perustetuista uudistaloista voidaan mainita esimerkkeinä 
Alipään Mikkola ja Järvenpää, jotka perustettiin Yrjö Katajamäen perikun-
nan hallussa olleelle Makkolan maalle vuonna 1948.1718

Sotavuosina alkanut tavarapula jatkui vielä useita vuosia sodan päät-
tymisen jälkeen. Tilannetta pahensi vielä se, että varsinkin vuosina 1944 
ja 1948 koettiin pahoja katovuosia, jolloin vilja- ja perunasadot menetet-
tiin lähes kokonaan. Niinpä eri avustusjärjestöt jakoivat Tavastkengälläkin 
elintarvikkeita. Muistellaan, että tuolloin jaettiin hätäruokana paljon maka-
ronia. Niitä ei aina syöty sellaisenaan vaan liotettiin vedessä pehmeäksi ja 
leivottiin leiväksi. Vielä 1946 ostokortteja tarvittiin 53 eri tuotteen ostami-
seen. Liha vapautui säännöstelystä vasta 1947. Suurin osa elintarvikkeista 
vapautui vuonna 1948, mutta viimeisenä sääntelyn piiristä poistuneet kahvi 
ja riisi vasta vuonna 1954.1719

Tavarapula ja palkkojen nousu aiheuttivat sotien jälkeen voimakkaan 
inflaation, joka söi monen talollisen vaivalla kokoamat säästöt. Esimerkiksi 
Sattulan isäntä Janne Knuutinen oli hakkauttanut sota-aikana paljon lehti-
metsää ja rahaa oli kertynyt lopulta niin paljon, että sillä olisi hänen mu-
kaansa ” toisen samanlaisen talon ostanut”. Sodan jälkeinen inflaatio söi 
omaisuuden: ”Se kun mennä kurahti sitte muutamassa vuojessa se rahan 
arvo, että sillä ei sitte ennää palijo niillä säästöillä mittää ois saanukkaa.” 
Sattunen muisteli. Oman osansa veivät luovutusverot, joilla rahoitettin kar-
jalaisen siirtoväen asuttamista. Näin Sattula köyhtyi ja oli kohta velan puo-
lella. Samoin kävi monelle muullekin kylän isolle talolle.1720

Harvoja positiivisia seurauksia toisesta maailmansodasta oli koko Eu-
roopassa syntyvyyden ja sen kautta väestökehityksen kääntyminen nope-
aan kasvuun. Syntyvyys oli laskenut Euroopan maissa 1930-luvulla, mutta 
vuosina 1945–49 se oli neljänneksen tavanomaista korkeampi. Syntyivät 
suuret ikäluokat. Takaisin sotaa edeltävälle tasolle syntyvyys laski vasta 
1950-luvun lopulla. Tavastkengälläkin lapsia syntyi todella paljon vuosina 
1945–49, mutta kylän kokonaisväkiluku ei noussut, koska poismuutto oli 
vilkasta. Vuonna 1949 kylässä oli 1020 asukasta.1721
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Työllisyystilanne pysyi hyvänä muutamia vuosia sodan päättymisen 
jälkeen, mutta vuodet 1948–1953 olivat pahoja työttömyysvuosia. Pyhäntä 
oli silloin yksi pahiten työttömyydestä kärsineistä Siikajokilaakson pitäjis-
tä. Työttömyyttä torjuttiin vanhoilla, mutta hyviksi havaituilla menetelmil-
lä: järjestämällä työttömyystöitä, kuten tietöitä, kanavakaivuuta, ja raken-
tamalla julkisia rakennuksia. Tavastkengällä kuivatettin työttömyystöinä 
monia soita ja laajennettiin Valkeisenojaa ja Vorninojaa vuosina 1952–54. 
Erityisen kovina kanavankaivajina tunnettiin näihin aikoihin Eksylän Kalle 
Luttinen ja Pienelän Kalle Karjalainen.1722 Väinö Leiviskä (s. 1930) muiste-
lee Vorninnevan kuivatustöitä vuonna 2001 tehdyssä haastattelussa:

Vorninnevan kuivatus tehtiin työttömyystöinä. Voi surkea, että sen 
kaivaminen oli ankaraa hommaa. Meitä oli aina kaksi miestä sa-
malla viiden metrin matkalla kaivamassa. Maat piti heittää niin 
etäälle kanavasta, että maapenkan ja kanavan välille jäi puhdas 
”jätkän polku”. Turvetta oli niin vahvasti, että kanavan pohja ei 
ylettynyt perämaahan asti missään. Kanavaan piti saada pohjan 
leveydeksi puoli metriä, pinnalla leveyttä oli oltava 3–5 metriä 
ja syvyytttäkin kaksi metriä. Sitten kanava alkoi laidoilta painua 
kiinni. Tähän keksittiin keinoksi paaluttaminen. Reunojen tueksi 
taottiin neljän metrin mittaisia paaluja säännöllisin välein niin 
syvälle, että päät olivat maanpinnan tasalla. Kanava pysyi auki, 
ja pintaturve alkoi painua alemmas. Seuraavina vuosina paalut 
tulivat näkyviin, kun maa edelleen laskeutui turpeen tiivistyessä. 
Kanava oli uutena komea, mutta se on kutistunut niin paljon, että 
nyt terve mies menee sen yli yhdellä askeleella.1723

Vorninnevan kaltaiset kanavatyömaat tarjosivat työmaita kylän miehelle, 
mutta todellinen ansiotyö löytyi monelle metsästä.

Suuret savotat

Sotien jälkeen Tavastkengällä järjestettin valtion mailla useita suuria metsä-
hakkuita, jotka tarjosivat ansioita useimmille kylän miehille. Keväällä 1947 
savotat alkoivat Metsäperällä. Keskupaikkana toimi Hörölän talo, jossa 
työnjohtaja Veeti Heikkinen piti kortteeria. Hörölässä toimi myös savotta-
kauppa, koska talon aitassa säilytettiin työmiesten ruokia ja muita tarvik-
keita, kuten lamppuöljyä ja kahvin korviketta. Niitä kävivät kaikki muutkin 
Metsäperän talojen asukkaat ostamassa. Savottamiehet asuivat Metsäperän 
taloissa ja heidän hevosiaan pidettiin talojen ulkorakennuksissa. Esimerkik-
si Sattu-Janne piti hevosiaan Suutarin vanhassa saunassa. Yhtiöt maksoi-
vat näistä tiloista jonkin verran vuokraa omistajille. Hakkuutyömaa sijaitsi 
Hörölän takana valtionmaalla, josta puut ajettiin hevosilla jääteitä myöten 
Törmäsjokivarteen suuriin pinoihin. Tietyn määrän puita jokirantaan ajanut 
työmies saattoi saada tilipäivänä bonuksena Tehopakkauksen, joka sisälsi 
kahvia, tupakkaa ja sokeria. Pakkaus oli säännöstelyaikana hyvin arvokas 
lahja. Uittoaikana pinoja vyörytettiin penkalta jokeen urakkapalkalla, joka 
maksettiin aina pinokohtaisesti.1724 

Savotat kuuluivat käytännössä jokaisen Tavastkengän perheen elämää. 
Lapsen näkökulmasta tätä aikaa muistelee Maria Leena Kemppainen (s. 
1938):
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Kestilän puolella Koskenkankaan talon metsässä oli isot hakkuut 
1940-luvun lopulla, jonne Erkki-isä pääsi ajomieheksi. Tekomie-
heksi hänelle lähti meillä työmiehenä ollut Olavi Marin. Savottaa 
kesti useita viikkoja ja he lähtivät maanantaiaamuna ja tulivat 
lauantaina. Tahti-nimisen ruunan eväät lastattiin rekeen. Vii-
kon aikana Aino, kotiapulainen, ja Elli-täti leipoivat hevoselle 
”omaa” leipää, joka ei ollut niin rukiista kuin ihmisille tarkoi-
tettu leipä. Miksiköhän hevosille omaa leipää, kuulemma hevo-
nen sai niistä paremmin energiaa raskaaseen työhön kylmässä 
säässä. Lauantaina ja sunnuntaiaikana korjattiin rikkimenneet 
kamppeet, ajettiin rehuja lehmille ja lampaille. Onneksi meillä 
oli Tintti-hevonen kotitöitä varten, jotta savottahevonen Tahti sai 
levätä – mutta saiko yksinhuoltajaisä?1725

Seuraavina vuosina suuria hakkuita järjestettiin valtionmailla eri puo-
lilla kylää, muun muassa Itämäen ja Salmijärven suunnalla. Entisajan sa-
votoihin verrattuna merkittävin ero oli, että miehet majoitettiin nyt suuriin 
savottakämppiin, joita rakennettiin hakkuupaikkojen läheisyyteen. Isoja 
kämppiä rakennettin Itämäkeen, Pahallelammelle ja Salmijärvelle. Ruuan-
laittoa varten niihin oli palkattu omat kämppäemännät. Lähes kymmenen 
vuotta kestäneet ja paljon työvoimaa vaatineet Pahanlammin savotat alkoi-
vat 1950-luvun puolivälissä. Ennen niiden alkamista rakensi Jooseppi Kiis-
kinen Pahanlammin rannalle suuren kämpän Metsähallituksen tilauksesta 
vuonna 1954. Samana vuonna rakennettiin uusi tie Leiviskänperältä Puna-
perän kautta aina kämpälle saakka. Kämpässä oli kaksi puolta: varsinainen 
elementeistä tehty kämppä, jossa savottamiehet oleilivat, sekä hirrestä tehty 
”terävä pää”, jossa työnjohtajat ja muut metsäherrat pitivät toimistoaan. Li-
säksi pihapiiriin kuului navettarakennus, talli ja sauna. Myöhemmin kaikki 
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nämä on purettu ja siirretty muualle.1726 
Pahanlammin savotoiden työnjohtajana toimi Valde Paananen. Kämp-

päemäntänä ja kokkina ehti olla useita kylän naisia, kuten Sattulan Ilmi 
Knuutinen (myöh. Turunen), Honkalan Tyyne Kesti ja Saimi Myllyniemi 
(myöh. Leiviskä).1727 Kokin työ oli melkoisen vaativaa, sillä alkeellisis-
sa oloissa piti valmistaa ruokaa suurelle miesjoukolle. Kerran Honkalan 
Tyynen emäntäkaudella kämpän lihavarastot loppuivat kesken viikkoa. Ei 
auttanut muu kuin lähteä hiihtämällä lähes kymmenen kilometrin päähän 
Perukalle Jutkulan kauppaan. Sieltä Tyyne palasi kymmenen kiloa sianlihaa 
mukanaan.1728 Taimi Kesti oli savottamiesten kokkina Itämäen kämpällä. 
Siellä hän eleli ongelmitta miesjoukon keskellä. ”Saunassakin sai käydä 
ihan rauhassa”, Taimi kertoi. Kun hänelle sitten tuli kaveriksi ahokyläläinen 
tyttö, piti saunareissulle alkaa pukeutua kuin pitkällekin matkalle, ”Ei siinä 
saanut säärikään vilahtaa”. Osaltaan hyvin säilynyttä sopua edesauttoi se, 
että Taimin isä Reino oli savottahommissa samaan aikaan ja piti miehet 
kurissa. Toisaalta Taimi oli kasvanut savottamiesten keskellä ja tottunut hei-
hin, samoin kuin he Taimiin. Myös vanhemmat miehet pitivät nuoremmat 
kurissa eikä ruokalan tiskilläkään annettu notkua pitkään.1729

Savotoiden työnjohtajina toimi monia paikallisia miehiä, kuten Val-
de Paananen (Metsähallitus), Veeti Heikkinen, Iikka Piippo (Ruukki-yhtiö, 
Toppila Oy) ja Tauno Puurunen (Oulu-yhtiö). Kauempaa tulleita työnjohta-
jia olivat Kallinen, Kupiainen ja Hildén. Työnjohtajien tehtävät olivat hyvin 
vastuullisia. He kuljettivat aina miesten palkkoja mukanaan laukussa, josta 
rahat jaettiin tilipäivinä. Varsinaisten työnjohtajien lisäksi uitoissa oli use-
ampia ”kymppejä” eli pikkuherroja, jotka kulkivat jatkuvasti mukana joh-
tamassa töitä.1730 Työmiesten ja ”herrojen” yhteiselo ei aina ollut helppoja. 
Erityisen paljon ongelmia oli työmiehistä herroiksi kohonneiden miesten 
kanssa. 1731 Tällainen oli Jaakko Karjalainen, joka toimi monet kerrat uit-
topäällikkönä. Mielipiteet hänen pätevyydestään vaihtelevat hyvin paljon. 
Kalle Leiviskän mukaan Jaako kuvitteli itseään liian isoksi herraksi eikä 
tullut toimeen ”tavallisten” työmiesten kanssa. Sen sijaan Taimi Kestillä, 
joka oli usein keittäjänä uitoilla, ei ollut hänestä pahaa sanottavaa.1732 Mo-
nenlaista pientä ja isompaa sananvaihtoa miesten ja herrojen kesken silti 
tapahtui. Kerran Pinoniemen Reino oli sahannut puita Pahanlammin savo-
tassa. Hän oli silpaissut puun poikki hangen pinnalta niin, että kantoa jäi 
maahan pitkä pätkä. Työnjohtaja Valde Paananen oli sattunut juuri silloin 
Reinon kohdalle, ja hän oli maininnut, että jäipä siihen pitkänlainen kanto. 
”Pitemmästi sitä kaatu!” oli Reino vastannut ja jatkanut töitään. Paananen 
oli hiihtänyt kämpälle ja sanonut siellä, että kyllä hänelle sanottiin metsässä 
niin hyvästi, ettei ole ennen sanottu.1733

Voidaan sanoa, että suuret savottatyömaat olivat sopiva siirtymävaihe 
rintamiehille sotavuosien jälkeen. He olivat tottuneet asumaan miesporu-
kalla korsuissa ja nyt he elivät samalla tavoin savottakämpissä talven ajan. 
Kämpissä he pystyivät puhumaan sota-ajan tapahtumista yhdessä samat 
kauheudet kokeneiden miesten kesken. Kotiväellä näistä asioista ei juuri 
puhuttu, mutta aina jos isompi veteraaniporukka kokoontui yhteen, niin 
”sotiminen” alkoi. Näin tapahtui varmasti myös kämpissä ollessa.1734

Talven suuria savotoita seurasivat luonnollisesti suuret uitot keväisin. 
Uittojätkien ilmaantuminen oli varma kevään merkki, minkä vuoksi hei-
tä sanottiin leikillään kesälinnuiksi. Koulussa saivat oppilaat usein mennä 
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opettajan luvalla ikkunoihin ihmettelemään, kun kesälinnut menivät tietä 
pitkin kohti jokilatvoja.1735 Koulusta voitiin lähteä koko porukalla katso-
maan myös häntiä eli viimeisiä uittomiehiä. Yleensä kokki tuli hännän vii-
meisessä veneessä.1736 Eemeli Leinonen oli yksi Siikajoen uittojen vakio-
miehistä. Hän liikkui aina tukilla virran mukana paikasta toiseen. Kyläläiset 
sanoivat, että ”kyllä siitä kesä tullee, ku Leinos-Eemeliki ilmaantu!”1737 
Uittojen järjestäminen oli täysin jokiveden määrästä riippuvainen, joten nii-
tä voitiin järjestää vain parin viikon aikana tulvan ollessa korkeimmillaan. 
Muulloin uittaminen ei onnistunut vähävetisessä Siikajoessa tai sen latva-
puroissa. Uittojen ajoittuminen riippui kevään etenemisestä, mutta usein ne 
sattuivat huhtikuun lopulle. Kerrankin uittoporukka sattui olemaan Vornas-
sa vapun aikaan ja siellä järjestettiin isot vapputanssit. Yhtenä keväänä puut 
sen sijaan jäivät jokeen, kun tulva jäi pieneksi. Uittoja päästiin jatkamaan 
vasta syystulvien aikaan.1738 

Koska uitot olivat tärkeä tapahtuma, ja ne näkyivät monin tavoin talo-
jen arjessa, ovat ne jääneet hyvin myös lasten mieleen. Seuraavasssa Siika-
joen uittoja muistelee Maija Partala (s. 1936):

Kevään tullessa tuli myös tukinuitto. Aikuiset puhuivat: “kuuluu 
olevan tulossa Haaralan luona” tai “Ämmänkosken ovat laske-
neet, jokohan huomenna ovat täällä?” Äiti säästi kananmunia 
uittolaisia varten, keitti ja möi niitä heille. Usein illalla saapui-
vat Leiviskänkoskelle. Katsoimme pirtin ikkunasta koska hännät 
tulee. Häntäveneessä istui kokki, joka tuli aina viimeksi. Leivis-
känkoski oli paha paikka. Joskus lampeen tuli tukkisuma ja se 
teetti töitä, että saivat sen purettua. Katsoimme usein mäen pääl-
lä, kuinka tukkilaiset juoksivat tukkien päällä yli lammen, kädes-
sä keksit. Meni usein myöhään yöhön ennen kuin miehet tulivat 
Pelkolaan yöksi. Aamulla herätessä miehiä makasi pirtin lattialla 
vieri vieressä, reput päänalusina.1739

Katajamäenperän uittoaikoja muistelee Maria Leena Kemppainen (s. 1938) 
seuraavalla tavalla:

Varhaislapsuuteni parhaisiin muistoihini kuuluu jokakeväiset 
tukinuittoajat. Asuttiinhan lähes Siika- ja Törmäsjoen risteys-
kohdassa. Ensimmäinen uittovieras joka kevät oli Matti Turunen 
eli Suutarin Matti. Hän oli uiton kymppi, ja hän tuli laittamaan 
Törmässuolle ”ohjauspuomia” tukeille, etteivät ne pääsisi leviä-
mään tulvaveden mukana. Hän oli ensimmäinen kortteerilainen. 
Pikkuhiljaa tuli ukkoa kuin pipoa. Leipä, maito ja voi olivat ky-
syttyä tavaraa. Kaupoissa ei ollut silloin saatavilla, joten saatu 
ruoka oli kullanarvoista ja penkeillä ja lattialla oli hyvä ”rojua”, 
oikaista selkää lämpimässä pirtissä. Katajamäen salikamarissa 
suoritettiin myös uitosta lopputilit saaneille palkanmaksu, paikal-
la oli uiton kymppi ja kasööri, jotka kutsuivat miehen kerrallaan 
kamariin tuomiolle. ”Herroina” muistan olleen Hemminki Jar-
van Leskelästä, Iikka Piipon ja itse pääpaikalta Ruukista Jorma 
Kallisen.1740

Tukinuitto oli vaativaa työtä, kun puut yritettiin saada mutkaisia ja 
koskisia puroja ja jokia myöten alavirtaan joko Ruukkiin tai vielä kauem-
mas rannikolle. Töitä tehtiin pitkään, mutta ei kuitenkaan aivan koko yötä 
kuin aivan poikkeustapauksissa.1741 Vaarallisin työvaihe oli tukkisuman pur-
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kaminen, jossa apuna piti joskus käyttää dynamiittiakin. Sumia syntyi usein 
koskien jälkeisiin lampiin, kuten Leiviskänlampeen. Niiden purkamiseen 
meni joskus kauan aikaa, jopa useita päiviä. ”Suma seisoo ja miehet mak-
kaa”, sanottiin.1742 Harvat miehet olivat mukana uitoissa latvoilta Ruukkiin 
saakka, vaan heitä poltettiin eli annettiin lopputili jossakin vaiheessa mat-
kaa.  Esimerkiksi Törmäsjoen uitoissa jaettiin usein nuorimmille poikasille 
tilit Suutarin kohdalla ja heidät poltettiin pois töistä. Aivan näin helposti 
ei kaikista pojista kuitenkaan päästy eroon. Kerrankin yhdeltä pojalta oli 
kysytty, kauanko hän oli ollut mukana uitossa: ”kolme välitiliä ja yhden 
lopputilin oon saanu”, oli poika vastannut. Hänelle oli siis annettu jo neljä 
kertaa lopputili, mutta hän oli tullut aina aamulla takaisin töihin.1743

Oma tärkeä roolinsa uitoissa oli kokilla, joka kulki uittomiesten edel-
lä ja keitti heille kahvia ja muuta ruokaa matkan varrella. Tavastkenkänen 
Taimi Kesti (s. 1931) oli yhtenä keväänä uitossa kahvikokkina Tavastken-
gältä Ruukkiin asti. Hän souti uittopäällikön kanssa aina vähän matkaa uit-
toporukan edelle. Jonkin matkan päässä pysähdyttiin, pistettiin kahvipannu 
tulelle ja kohta miehet tulivat kahvinjuontiin. Sitten taas kerättiin kamppeet 
ja siirryttiin jonkin matkaa eteenpäin. Näin edettiin koko matka Ruukkiin 
asti. Välillä yövyttiin jokivarren taloissa, joihin uittopäällikkö Jaakko Kar-
jalainen kävi sopimassa kortteerit. Usein Taimi nukkui samassa talossa ja 
samassa pirtissä uittomiesten kanssa, Taimi penkillä, miehet lattialla. Mi-
tään ongelmia näistä järjestelyistä ei ikinä tullut. Joskus Jaako järjesti Taimi 
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kortteerin johonkin toiseen taloon.1744

Paljon työvoimaa vaatineiden savotoiden ja uittojen lopunajat alkoivat, 
kun uusi tehokkaampi tekniikka alkoi yleistyä ja maantieyhteydet ja kulku-
neuvot paranivat. Kylän ensimmäinen moottorisahan osti luultavasti Reino 
Hukkanen vuonna 1953. Se oli merkiltään ”Solo” ja ”ainaki kolomatta met-
riä pitkä”. Reino käytti sahaa ensimmäisen kerran Pahanlammin savotal-
la keväällä 1954. Saha oli kuitenkin todella huono käymään ja enimmän 
aikaa se oli Kajaanissa huollossa. Vuosikymmenen loppua kohti mentäes-
sä moottorisahat syrjäyttivät kokonaan käsisahat, mutta metsätyöt tehtiin 
silti miestyövoimalla. Samaan aikaan alkoi traktoreiden ja kuorma-autojen 
yleistyminen vähentää hevosten tarvetta. Maantiet paranivat ja metsäteiden 
verkosto alkoi ulottua yhä syvemmälle sydänmaihin, mikä teki uitoista kan-
nattamattomia. Ensimmäisenä loppuivat purouitot Siikajoen pienissä lat-
vavesissä. Pyhännänjoella uitettiin muistitiedon mukaan viimeisen kerran 
vuonna 1952, jolloin sitä myös ruopattiin räjäyttämällä Koivulan kohdalta. 
Törmäsjoessa uitettiin viimeisen kerran vuonna 1957. Siikajoen pääuoman 
viimeiset uitot olivat Tavastkengällä vuonna 1962, jolloin ne alkoivat Nie-
melän kämpältä Koistilan yläpuolelta. Ensimmäiset suuret kuorma-autosa-
vot olivat Salmijärvellä ja Pitkänkankaalla 1950-luvun lopulla. Sieltä puut 
ajettiin kuorma-autoilla Siikajoen varteen Haaralaan tai Siirtolan ja Ämmän 
väliin ja uitettiin loppumatka. Autoja kuljettivat tuolloin Väinö Arbelius, 
Veikko Haapalainen ja Yrjö Niskanen.1745

Veikko Kotisaari 
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Maaseudun modernisaatio

Traktorit muuttavat maatalouden arkea

Maataloustyö muuttui hyvin nopeasti jälleenrakennusaikana ja yksi suu-
rimmista muutoksen aiheuttajista oli koneellistuminen. Ensimmäiset trak-
torit oli kyllä ostettu Tavastkengälle jo ennen sotia, mutta sotien jälkeen 
traktoreita tuli muutamia lisää, ainakin Kotilaan, Pelkolaan ja Nykorttiin. 
1950-luvulla alkoi kova pellonraivaus näillä harvoilla traktoreilla. Alkuvai-
heessa ne tiesivät suurta töiden lisäystä omistajilleen, sillä harvoille trakto-
reille oli paljon kysyntää. Isännät joutuivat ajamaan jatkuvasti muiden hom-
missa ja omat työt jäivät viimeiseksi. Iso apu oli saatiin siitä, että naapurit 
jäivät traktorikuskeille ”väkivelkaan”, joten työmiehiä ja -naisia löytyi aina 
apuun pyydettäessä. Esimerkiksi Pelkolan traktori ei juuri ehtinyt jäähtyä, 
kun vuorollaan joko isä tai pojat lähtivät ajoon. Talon traktorilla kynnettiin, 
karhittiin ja leikattiin viljaa melkein kaikilla kylän pelloilla. Sesonkiaikaan 
traktori kiersi talosta taloon viikkokausia. Peltotöiden lisäksi sen mootto-
ria käytettiin kenttäsirkkelin pyörittämiseen. Pelkolan sirkkelillä sahattiin 
lautoja monen talon tarpeisiin, sillä rakentaminen oli vilkasta. ”Kotona oli 
myös jokakevänen urakka, kun Pelkolan kankalla isä sahasi  rakennustar-
vikkeita isännille. Sitä piisasi useita viikkoja ja päivissä oli pituutta”, muis-
telee Leena Heikkinen (s. 1949). Vasta 1960-luvulla traktoreita alkoi löytyä 
melkein jokaiselta tilalta.1746

Koneellistumisen ohella monet vanhat, suorastaan ikimuistoiset työta-
vat alkoivat väistyä uusien tieltä. Luonnonniityt hylättiin ja siirryttiin rehun 
peltoviljelyyn. Uudistukset etenivät kuitenkin epätasaisesti. Vielä sen jäl-
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keen, kun luonnonniittyjen niittämisestä oli yleisesti luovuttu, kävivät mo-
net mökkiläiset niittämässä heinää isompien talojen, koulujen ja kauppojen 
pihoilta ja ojien laidoilta. Kaikki isännätkään eivät siirtyneet heti uuteen 
aikaan. Saaren Erkki oli äärettömän ahkera työmies, mutta työtavoissaan 
hyvin vanhanaikainen. Hän niitti viikatteella ja kaivoi ojia lapiolla vielä 
kauan sen jälkeen, kun kaikki muut isännät olivat alkaneet käyttää koneita. 
Erkki teki töitä niin ahkerasti, että hänen piti usein levähtää ennen kuin hän 
jaksoi edes syödä. Levähdystauko ei ollut pitkä. vaan hän kellahti makuul-
leen, vaipui heti sikiuneen ja kuorsasi muutaman kymmenen kertaa. Sitten 
hän pomppasi ylös ja oli heti valmiina aloittamaan työt uudelleen.1747

Myllyssä käyminen oli useasti toistuvaa työtä vielä 1940-luvulla ja 
osin 1950-luvullakin, jolloin melkein kaikki kyläläiset kävivät Leiviskän 
myllyssä. Vähitellen kylällä siirryttiin traktorikäyttöisten, paikasta toiseen 
kuljetettavien kotitarvemyllyjen käyttöön ja Leiviskän mylly jäi pois käy-
töstä. Pitkäaikainen kylämylläri oli Kilkalan isäntä Väinö Myllylä, joka 
myllynsä kanssa kulki melkeinpä jokaisessa kylän talossa. Väinö oli tunnet-
tu siitä, että hän lauloi jatkuvasti myllätessään.1748

Karjataloutta kehitettiin eläimiä jalostamalla, minkä vuoksi Tavastken-
gällä on ollut monia jalostusyhdistyksiä, kuten sonni-, pässi- ja oriyhdistys. 
Yhdistyksen sonnia pidettiin kauan aikaa Kotilassa ja viimeksi Kurkelassa. 
Monissa taloissa oli lisäksi omat sonninsa. Hevosia laitettiin kantakirjoihin 
usein Katajamäellä ja Anttomilla. Taloissa säilytettiin hevosten kantakirjoja 
ja hevosille pidettiin niiden läheisellä kujalla virallisia vetokokeita. Oriyh-
distyksen oria Imaria pidettiin Pelkolassa. Yhdistyksen viimeinen ori oli 
Junnon Yrjön hoidettavana.1749

Lehmien laiduntaminen talon viereisillä pelloilla yleistyi vasta 1950-lu-
vulla, vaikka jotkin isommat talot olivat harjoittaneet peltolaiduntamista jo 
aikaisemmin. Tätä ennen lehmät vietiin yleensä yhteislaitumille metsiin. 
Esimerkiksi kaikkien Katajamäenperän talojen eli Katajamäen, Anttomin, 
Junnon ja Riihipellon lehmät kuljetettiin laiduntamaan Tavastkengänjärven 
laitamille. Kallionperän, Pinoniemen ja Hietalan lehmät vietiiin päiväksi 
laitumelle Vorninojan varteen vielä 1950-luvun lopullakin. Polku sinne kul-
ki Männiköstä Pöytänevan kautta Palokankaalle ja edelleen kohti Törmäs-
jokea lähelle Loukkulaa. Lehmäletka lähti liikkeelle Pinoniemeltä ja sieltä 
alkaen mukaan kerättiin Hietalan, Lepolan, Rintalan, Kallion ja Männikön 
lehmät. Talojen nuorimmat lapset veivät lehmät laitumelle ja ainakin ensim-
mäisillä kerroilla he jäivät myös päiväksi paimeneen niitä vahtimaan. Illan 
tullen lehmät haettiin sieltä lypsylle. Vastapoikineet lehmät jätettiin päiväk-
si talon lähelle ketolaitumelle, jossa ne käytiin lypsämässä.1750 

Maitolaiturit ilmaantuivat kyläkuvaan 1940-luvulla, kun kiertävät mai-
toautot ja -traktorit alkoivat kerätä maitoa meijeriin vietäväksi. Maitolaiturit 
olivat isäntien kokoontumispaikkoja, joiden luo saatettiin jäädä porisemaan 
vielä kauan aikaa maitotraktorin käymisen jälkeenkin. Kylän sähköistä-
misen myötä lypsykoneet yleistyivät 1950-luvun lopulla ensin isommilla 
tiloilla ja vähitellen myös pienemmillä. Nykortissa oli yksi kylän ensimmäi-
sistä lypsykoneista, jonka Johannes-isäntä osti vaimonsa kuoleman jälkeen 
vuonna 1958. Voidaan sanoa, että muissakin taloissa lypsykoneet yleistyi-
vät sitä mukaan, kun miehet joutuivat navettaan.1751

Viljalajeista ohra ja ruis olivat tärkeimmät, kuten ne olivat olleet tä-
hänkin saakka. Vanhat isännät halveksuivat kauraa vielä 1950-luvulla, 
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mutta sitä viljeltiin pieniä määriä 
suopelloilla. Itse viljeltyä kauraa 
käytettiin vain rehuna, eikä lain-
kaan ihmisruokana. Vehnää oli 
viljelty jonkin verran 1930-luvun 
lämpiminä kesinä, mutta ei enää 
sotien jälkeen.1753 Halla oli edel-
leen pelätty vieras, sillä leipä- ja 
siemenviljan saaminen oli omien 
peltojen varassa. Elokuussa, kun 
ohra oli verissään eli itämiskel-
poinen, seurattiin pakkasten saa-
pumista tarkkaan. Jos pakkanen 
näytti lähestyvän, ohraa alettiin 
niittää talteen vaikka yötä vasten. 
Niitettynä ja seipäille nostettuna se 
ei enää paleltunut pilalle. Kallion-
perän Männikössä ja luultavasti 
monessa muussakin paikassa ohraa 
niitettiin tällä tavoin useita kerto-
ja 1950-luvun aikana, jotta saatiin 
talteen edes muutamia kymmeniä 
seipäitä siemenviljaa.1754

Puimakoneet olivat syrjäyttä-
neet riihipuinnin lähes kokonaan 
1950-luvulle tultaessa. Rukiita 
tosin puitiin riihessä vielä jonkin 
verran, koska sillä tavoin saatiin 
vuodeoljet paremmin talteen. Pui-
makoneilla puitaessa vilja esikui-
vattiin seipäillä niin kuivaksi, ettei 
sitä tarvinnut erikseen kuivattaa 
riihessä. Aivan riihikuivan veroisia 
jyvistä ei tällä tavoin saatu, vaan 
jyväpuojien ovia jouduttiin pitämään auki vielä jälkeenpäin, jotta ylimää-
räinen kosteus pääsi haihtumaan. Parempaa kuivatusta varten rakennettiin 
erillisiä kuivaamoita muutamiin taloihin. Saarenmäelle tehtiin maamiesseu-
ran yhteinen kuivaamo. Myöhemmin seuran uusi kuivaamo rakennettiin 
Heiskalankankaalla.1752

Yksi sotavuosien vaikutuksista oli, että erot eri yhteiskuntaluokkien 
välillä tasoittuivat. Paljon puhuttu talvisodan henki yhdisti kaikki kansan-
osat ja heikensi vanhat ristiriidat, mikä omalta osaltaan helpotti maan jäl-
leenrakennusta. Omalla tavallaan vaikutti myös sodan jälkeinen inflaatio, 
joka söi monen vanhan mahtitilan säästöt ja ”alensi” ne muiden tasolle.1757 
Silti vielä 1940- ja 1950-luvulla monet Tavastkengän isojen talojen isännät 
olivat ainakin henkisesti “oikeita isäntiä”. He eivät itse juuri osallistuneet 
talon töihin, vaan jättivät ne poikiensa tai palkattujen kasakoiden tehtäväk-
si. Mutta olivat muutamat isojen talojen isännätkin kovia työmiehiä. Kata-
jamäen Erkille eivät tahtoneet oman talon työt edes riittää, vaan hän kiersi 
kylällä tekemässä muidenkin töitä. Monet muutkin isännät olivat todella 
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työteliäitä miehiä, suorastaan työhulluja.1758

Jälkeenpäin muisteltuna sotien jälkeiset vuodet olivat puutteesta huo-
limatta hyvää aikaa, sillä maaseudulla kaikilla ihmisillä oli selvä päämäärä, 
jota kohti he pyrkivät. Jokainen yritti parantaa elintasoaan omilla keinoil-
laan, toiset paremmalla menestyksellä, toiset huonommalla. Naapuriapu ja 
yhteistyö olivat voimissaan aivan eri tavalla kuin nykyisin ja monet työt 
tehtiin talkoovoimin. Melkein kaikesta oli aluksi puutetta, mutta siitä huoli-
matta ihmisillä oli sydämessään valtava tulevaisuudenusko.1755 Maaseudulla 
elettiin melko hyvin oman tilan tuotteilla eikä nälkää nähty, mutta raha piti 
hankkia muualta. Kahvi- ja sokerirahojen saamiseksi voitiin myydä muuta-
mia kiloja voita kauppoihin, Tavastkengällä lähinnä Hukkasen kauppaan. 
Suurempia ostoksia varten rahat saatiin metsänmyynnistä. Metsätyöt olivat 
monessa talossa suorastaan pääelinkeino. Maanviljelys lähti kehittymään 
kunnolla vasta sitten, kun suuret savotat loppuivat 1960-luvulla ja Met-
sähallituksen töihin otettiin ammattimetsurit. Tavallisille isännille ei sen 
jälkeen ollut enää työmaata valtion savotoilla, joten he alkoivat panostaa 
enemmän peltotöihin ja navettahommiin.1756

Kylän sähköistäminen

Sähköt saatiin Tavastkengälle vuonna 1951, kun Pyhännän kunta liittyi 
osakkaaksi Sähkö Oy Kainuun valoon. Sähkölinjat vedettiin Kestilästä päin 
ensin Tavastkengälle ja täältä edelleen kirkonkylälle ja muihin Pyhännän 
kyliin. Ensimmäisenä sähköt saatiin koululle ja Keskikylän taloihin.1764 
Sähköjen saaminen tuntui kyläläisistä suurelta edistysaskeleelta. Tämä 
tulee esille myös Niilo Makkosen (s. 1916) lehtihaastattelussa, jossa hän 
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muistelee sähköjen saapumista Alipäähän:
Olin puimassa Tervolan Oskarilla, kun illalla läksin oikaisemaan 
metsikön poikki kotiin. Oli jo aika pimeätä. Kun tulin kotia lähem-
mäs, siellä loisti valoja joka paikasta. Tavastkengälle vedettiin 
tuolloin sähköjä, ja meidän talon olivat sähkömiehet juuri liittä-
neet verkkoon. Olin niin iloinen, että taisin hypähtää pihamaalla. 
Samalla kertaa olivat tuoneet myös radion. Oli se melkoinen vai-
he elämässä, kyllä silloin tuntui mukavalta.1765

Kylän sivuperille sähköverkko ulotettiin suurimmaksi osaksi 1950- ja 
1960-lukujen aikana. Viimeisenä sähköt saatiin Kituperälle joulukuussa 
1973. Seuraavan vuoden kesänä perälle saatiin myös puhelin.1766 

Sähköverkon laajenemisen välivuosiin liittyvät yksityisten omistamat 
sähkögeneraattorit, joita rakennettiin Tavastkengällä kolmeen Siikajoen 
koskeen. Tehokkain niistä oli Leiviskän myllyn generaattori, joka uusittiin 
vuosina 1955 tai 1956. Uudesta generaattorista vedettiin sähköt viiteen ta-
loon: Leiviskään, Tuominiemeen, Rajulaan, Aholaan ja Pelkolaan. Virtaa 
riitti vain sähkövaloihin ja nekin olivat ”hämärät valot ja ne aina luppasi”, 
Leena Heikkinen muistelee. Sähköt katkaistiin yhteisen sopimuksen mu-
kaan kymmeneltä illalla. Joku Pelkolan lapsista lähti aina myllylle katkai-
semaan sähköt. Ensi piti näyttää valomerkkiä ja räpsytellä valoja ja vasta 
vähän ajan kuluttua sammutettiin generaattori kokonaan.1767

Kylän toisen sähkögeneraattorin laittoi vuonna 1952 rakentamaan-
sa Perukan Ämmänkosken myllyyn Yrjö Turunen. Se olisi ehkä tuottanut 
paljonkin sähköä, jos Yrjö olisi raskinut pitää myllyn turbiinia enemmän 
auki. ”Vae Yrjö ku oli tarkka, se ei raskinu. Vettäkö lie säästänyt vai mitä”, 
muistelee naapurissa asunut Olli Sainila. Sähköt saatiin Ämmänkoskesta 
Ämmään, Siirtolaan, Humalaniemeen, Sattulaan ja Kantolaan. Kerran, kun 
sähkövalot olivat vielä aivan uutta kylällä, oli Peltolan Veeti tullut kylään 
Ämmään ja todennut heti ovella uusista sähkövaloista: ”Voe herra ihime, 
kun ovat kirkkaat!” Kylän kolmas sähkögeneraattori löytyi Perukalta Kö-
hisevänkoskesta. Siitä saatiin sähköä vain Köhisevän talon omiin tarpei-
siin.1768

Yhtä matkaa sähköistämisen kanssa yleistyivät puhelimet, joita to-
sin oli saatu kylälle muutamia jo ennen sotia. Muistitiedon mukaan kylän 
ensimmäiset puhelimet olivat Ylä-Kurkelassa, Kivelässä ja Leiviskässä. 
Perukalla ensimmäinen puhelin hankittiin Nykorttiin. Linjat ja puhelimet 
olivat vielä huonoja, joten Kivelän kohdalla ohikulkijatkin kuulivat usein 
kuinka kauppias Kalle huusi ”haloota” puhelimeen. Ensimmäiset patterira-
diot oli hankittu Tavastkengälle jo ennen sotia, ensimmäisenä Leiviskään, 
mutta joka kodin varusteeksi ne tulivat vasta sotien jälkeen. Tavastkengän 
ensimmäisen television osti Tervolan Elof vuonna 1959. Parin vuoden ajan 
Tervolan tv oli kylän ainoa ja sillä riitti katsojia. Talon pirtti oli jatkuvasti 
täynnä kyläläisiä ja ilma sakeana savusta, kun isännät polttivat sisällä tu-
pakkaa. Myös Teodor Kiiskinen ja Aappo Jussila ostivat television melko 
varhaisessa vaiheessa. Aappo kuitenkin hävitti omansa heti kuultuaan, että 
rauhanyhdistyksen johto oli julistanut sen ”riettaaksi laitteeksi” ja siksi kiel-
täneet sen jäseniltään.1769
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Palvelut parhaimmillaan

Viiden kaupan kylä

Kierrä Kiveläistä, halua Haapalaista, kysy hintoja Hukkasesta, 
osta aina Osulasta1770

Edellä oleva kronikka kuvaa kauppojen nokkimisjärjestystä Tavastkengäl-
lä. Osuuskauppaa pidettiin edelleen arvossaan, vaikka sille oli välirauhan 
aikana ilmaantunut kilpailijoiksi lukuisia yksityisiä kauppoja. Osuuskaup-
pa oli siirtynyt Kurkelanmäen rinteestä keskelle Puutteenlaaksoa, nykyi-
sen kaupparakennuksen paikalle, vuonna 1935, jolloin sille ostettiin niin 
sanottu Kolmion tontti. Osuuskaupan toiminta kylällä laajeni edelleen, kun 
Perukalle saatiin sivumyymälä vuonna 1950. Osuuskauppa osti sieltä kaup-
pias Reino Hukkasen omistaman Jatkolan eli Jutkulan kaupparakennuksen. 
Koko 1940-loppupuoli ja 1950-luku oli Pyhännän Osuuskaupalle suotuisaa 
aikaa, jolloin sen myynti ja osakkaiden määrä kasvoivat. Vuonna 1958 sillä 
oli kunnan alueella seitsemän myymälää, 422 jäsentä, ja sen liikevaihto oli 
89,3 miljoonaa markkaa. Tavastkengällä osuuskaupan myymälänhoitajina 
toimivat sotavuosina Johannes ja Lempi Junno, heidän jälkeensä 1940-lu-
vun lopulla Veli-Pekka ja Aino Mankinen ja vuodesta 1949 lähtien Antti 
Kurkela.1771

Tavastkengällä on aikojen saatossa ollut useita kauppoja. Enimmillään 
kauppojen määrä oli 1950- ja 1960-lukujen taitteessa, jolloin Keskikylällä 
toimi osuuskaupan lisäksi kaksi yksityistä kauppaa. Silloin saattoi kulkea 
Tavastkengän kylänraitilla näyteikkunalta toisella tavaroita ihastelemassa. 
Oli kuin isompaankin kaupunkiin olisi tullut. Kaikkiaan kauppoja on ol-
lut ainakin kuudessa talossa. Heti sotien jälkeen keskellä kylää aloitti toi-
mintansa Haapalaisen kauppa, jota pitivät Johannes ja Tyyne Haapalainen. 
Heidän kauppansa oli osuuskaupan ohella kylän isoimpia kauppoja ja tava-
ravalikoimaltaan ehkä monipuolisin, koska Tyyne haki paljon tavaraa Ou-
lusta. Kaupassa oli erikseen ruokaosasto, kemikalio, vaateosasto ja rautata-
varaosasto, jossa oli myytävänä myös kumisaappaita ja muita työvaatteita. 
Haapalaisen kaupassa myytiin jopa kunnollisia vuorellisia saappaita, kun 
muista kaupoista sai vain huonoja kumikenkiä. Käytössä ei vielä ollut las-
kukoneita, vaan kauppiaat laskivat laskut päässään, ja veivasivat ne sitten 
kuiteille. Haapalaisen kaupassa Johannes osasi yleensä laskea laskut oikein 
mutta Tyyne harvemmin. Ja jos väärin laskettiin niin varmasti aina kaupan 
hyväksi. 

Toinen Keskikylän yksityinen kauppa oli Hukkasen kauppa, joka si-
jaitsi aivan osuuskauppaa vastapäätä. Tämän kaupparakennuksen, viralli-
seltä nimeltään Jukolan, rakensivat veljekset Reino ja Veikko Hukkanen 
vuosina 1947–1948. He ostivat Ville ja Ada Sainilalta tontin, jolle rakensi-
vat kaksikerroksisen talon. Sen alakerran kahdesta huoneesta toisessa toimi 
kauppa ja toisessa kahvila. Reino luopui jonkin ajan perästä osuudestaan ja 
kauppiaina jatkoivat Veikko ja Vilma Hukkanen. Kahvilan tilalle Hukkasen 
kaupan toiseen huoneeseen tuli Pyhännän säästöpankin toimipiste.1772
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Kivelässä oli Alipään ja Metsäperän oma kauppa, joka menestyi hyvin 
ja toimi kauan aikaan. Kaupan perusti talon omistaja Kalle Rimpeläinen, 
joka tosin oli pitänyt kauppaa jo Moisalan pienellä puolella asuessaan.  Hä-
nen jälkeensä Kivelän kauppaa pitivät  ainakin Aimo Turunen, Reino Kos-
kinen ja Pentti Myllylä. Kauppa lopetti toimintansa 1970-luvulla. Vaikka 
Metsäperällä oli paljon asukkaita ja monenlaista toimintaa, siellä ei koskaan 
ollut omaa kauppaa. Perän ainoa kaupantapainen oli Ruukki-yhtiön pitämä 
savottakauppa Hörölässä. Sieltä saattoi ostaa tupakkaa, kahvia ja sokeria. 
Lähinnä tavaraa myytiin savottamiehille mutta jonkin verran myös muille. 
Koska suurin osa perän asukkaista oli mukana savotoissa, oli se kuitenkin 
käytännössä yleinen kauppa.1773

Perukan ensimmäinen kauppa aloitti toimintansa Kantolassa, jossa 
kauppaa piti talon emäntä Emmi Kiiskinen. Kantolan naapuritalossa Jutku-
lassa kauppaa piti ensimmäisenä Reino Hukkanen. Kun Reino Hukkanen 
oli saanut Jutkulan jatko-osan valmiiksi, oli hän sanonut: ”Isot siinä on ik-
kunat, vaan palijon siinä oli työtähi”. Rakennusvaiheessa Kotilan Eetu oli 
käynyt katsomassa, kuinka työt etenevät. ”Herranenaika, kun täällä vaan 
rakennetaan ja meillä ku on puojin kattoki ollu paikkaamatta jo kolomatta 
vuotta”, Eetu oli hudahtanut. Hän oli halunnut heti tullessaan kehua isäntää, 
koska tiesi, että tällä oli aina viinapullo saatavilla. Kohta mentiinkin käy-
mään nurkan takana ryypyllä. Reino Hukkanen ehti pitää kauppaa monessa 
paikassa. Jutkulan jälkeen hän piti kauppaa Haaralassa. Kun tämä kauppa 
paloi, muutti Reino Sainilaan ja piti kauppaa sielläkin jonkin aikaa. Myö-
hemmin, kun Reino muutti Vuolijoelle, piti hän kauppaa myös siellä. Vie-
lä senkin jälkeen, kun Reino oli muuttanut Ouluun, kulki hän myymässä 
merestä pyydettyä roskakalaa silakkana kyläläisille. Harvassa miehessä on 
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lopulla. Etualalla 
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yhtä paljon kauppiaan vikaa, kuin Hukkasen Reinossa oli. Jutkulan kauppa 
jatkoi toimintaansa vielä Reino Hukkasen jälkeen, sillä siitä tuli osuuskau-
pan haaraliike. Se oli toiminnassa kauan aikaa ja siinä ehtikin olla monia 
eri myymälänhoitajia. Perukan kauppa toimi ainakin 1960-luvun loppuun 
saakka.1774

Välilässä piti kauppaansa Joel Kaipainen aina 1940-luvun lopulle 
saakka. Tätä ennen hän oli pitänyt jonkin aikaa kauppaa Leiviskässä. Muis-
titiedon mukaan kaupanpito Välilässä alkoi jo 1920-luvulla. Vielä sotavuo-
sina kauppa oli toiminnassa, mutta viimeistään 1950 se oli jo lopettanut. 
Kauppa toimi talon päätykamarissa. Siellä oli myyntitiski, johon oli tehty 
oma maksuaukko lapsiasiakkaita varten. Välilän kauppiaalla oli monia hy-
viä sanontoja. Hän saattoi kysyä allakan ostajalta: ”Allakoita, vanhoja vai 
uusia?” Jonkin uutusjuoman kyselijöille hän oli vastannut: ”Ei ole toppahat-
tuja vaan on villalankapipoja.”1775

Punaperän ensimmäinen kauppa oli Nokelassa. Tämä kauppa oli toi-
minnassa Esko Karppisen ollessa talon isäntänä 1930- ja 1940-luvulla. 
Seuraava Punaperän kauppa toimi Keskitalossa, jossa kauppaa piti Johan-
nes Kurkela Pahanlammin suurten savotoiden aikana. Keskitalon kauppa 
oli 1960-luvulla Kivelän kaupan eli silloisen ”Koskisen kaupan” sivuliike. 
Kaupanhoitajana toimi silloin talon emäntä Lempi Rimpeläinen. Myytä-
vänä oli lähinnä kuivamuonaa. Muistitiedon mukaan kauppa toimi ainakin 
vielä vuonna 1969.1776

Isojen kauppojen lisäksi Keskikylällä toimi jonkin aikaa Kukkosen 
kioski. Se sijaitsi vanhan urheilukentän ja maantien välissä, lähellä Haa-
palaisen kauppaa. Kioskissa myytiin kaikenlaista pientä tavaraa: tupakkaa, 
karkkia, kahvia ja itse paistettuja munkkeja. Kukkoset asuivat tuolloin 
Rinteen talossa. Mitään ostamatta kioskilla ei saanut notkua, vaan lorvai-
lijat ajettiin nopeasti pois. Kylällä toimi myös pari erillistä vaatekauppaa. 
Keskikylällä Aappo Jussilan talossa piti vaatekauppaa Gunnari Makkonen. 
Häntä ennen samoissa tiloissa piti Järvikylältä kotoisin ollut kauppias ken-
käkauppaa.1777

Sotien jälkeen kaupoista ostettu tavara oli vielä melko yksipuolista. 
Valmista tavaraa oli vähän ja enimmäkseen ostettiin jauhoja, suolaa, sokeria 
ja kahvia, kuten aiemminkin. Jonkin verran kaupoissa myytiin kylän omia 
tuotteita, kuten voita ja kananmunia.1778 Leivän ostaminen kaupasta oli pit-
kään hyvin harvinaista, eikä leipää usein kaupoissa ollutkaan. Jos emäntä 
erehtyi ostamaan leipää kaupasta, pidettiin häntä laiskana. Kaupunkireis-
suilta Oulusta saatettiin tuoda tuliaisena ”räätileipää” eli valkoista leipää. 
Kaupoissa myytiin vielä tähän aikaan raakaa kahvia, joka piti paahtaa itse 
kotona. Sitten kauppoihin tulivat kahvimyllyt, joilla kahvi jauhettiin asiak-
kaan haluamalle karkeudelle. Muistellaan, että Tavastkengän osuuskaupas-
ta kahvimylly hävisi vasta 1980-luvulla. Lapset ja nuoret ostivat kaupoista 
makeisia, joita tosin oli pula-aikana vain harvoin saatavilla. Niiden sijasta 
lapset ostivat namimuruja ja puuronkastiketta. Namimurut olivat pieniä ja 
rapeita kasviskuutioita, jotka oli paistettu sakariinissa. Puuronkastike taas 
oli porkkanajauhetta, joka oli myös sakariinilla makeutettua. Kun sitä söin, 
tuli kieli punaiseksi. Vähitellen kauppojen tavaravalikoimat monipuolistui-
vat. Ruokatavara ei aina ollut nykynormien mukaista mutta kelpasi hyvin 
siihen aikaan. Jääkaappeja ei tietenkään ollut, eikä kellareitakaan ollut jo-
kaisessa kaupassa. Hukkasella ja Osuuskaupalla oli isot kellarit.1779
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Kaikilla kaupoilla oli omat vakioasiakkaansa ja asiakasryhmänsä. 
Osuuskaupassa kävivät melkein kaikki mutta erityisesti isojen talojen isän-
nät. Emännät ja kylän nuoriso kävivät usein Haapalaisella, sillä Tyyne piti 
aina heidän puoliaan hankkiessaan tavaraa kauppaan. Hukkasella kävivät 
säästöpankin asiakkaat, sillä säästöpankin sivukonttori löytyi samasta pai-
kasta. Asiakkaat olivat pääsääntöisesti hyvin uskollisia kaupoilleen, mutta 
joskus sattui niin, että kauppaa piti varmuuden vuoksi vaihtaa liiallisen vel-
kaantumisen vuoksi. Huovisen Arvi oli kerran ostanut polkupyörän Kive-
län kaupasta ja jäänyt siitä velkaa kauppias-Kallelle. Vasta kolmen vuoden 
päästä oli kauppias laittanut kirjeen Arville ja kysynyt, olisiko nyt hyvä aika 
maksaa velka, vai ”onko liian aikasta tahtua”. Eipä ollut liian aikaista ja niin 
Arvi maksoi velan.1780

Tavastkengän useiden kyläkauppojen syntyä ja menestystä voidaan 
selittää monella syyllä. Väkeä oli kylällä paljon, mutta tiet olivat huonot ja 
nopeita kulkuvälineitä oli vain harvoilla. Koska kaupassa kuljettiin jalan tai 
korkeintaan hevosella, kannatti niitä rakentaa melko tiheään. Vaikka kaup-
poja oli monta, olivat kauppamatkat vaivalloisia kylän laitaperiltä, joilta 
käytiin kaupassa ehkä kerran viikossa. Samalle reissulle pyrittiin ajoitta-
maan kaikki asiat ja käytiin kylässä matkan varrella olleissa taloissa, joten 
kauppareissulla saattoi mennä helposti koko päivä. Naapurikylistä, kuten 
Hyvölänrannalta, käytiin usein kaupassa Tavastkengällä, kuten Veikko Nis-
sinen (s. 1924)  muistelee: 

Täältähän (Hyvölänrannalta) käytiin hirviän paljon varsinkin 
sillon, kun Rimpeläis-Kalle piti. Ja oli tarkkaa hommaa, jos oli 
ostanu Kestilän kaupasta, se kysy ‘mistä oot tuon ostanu?’ 

Toinen tekijä, joka piti kylän monia kauppoja hengissä, oli suuri metsätyö-
miesten määrä. Nämä kun tuhlasivat aina tilipäivinään paljon rahaa kau-
poissa.1781 

Vakituisten kauppiaiden lisäksi kylällä tuli aina maitotilipäivänä eli 
joka kuukauden 23. päivä paljon torikauppiaita. Näiden helppoheikkien ko-
koontumispaikka oli Kahvilan edustalla. Myytävänä oli kaikenlaista rihka-
maa, mutta myös hienoja vaatteita ja kaikkea muuta sellaista, mitä ei taval-
lisista kaupoista saanut.1782 Kiersipä kylällä vielä sotien jälkeen muutamia 
kulkukauppiaitakin. Kirjakauppiaaksi kutsuttu mies kiersi talosta taloon 
työntäen edellään maitokärryissä täyttä lastia kirjoja. Sukunineltään hän oli 
Rämö.1783 Kuuluisin ja pisimpään toimintaansa jatkanut kulkukauppias oli 
Eemeli Sivonen. Hän oli syntynyt vuonna 1890 Metsäperällä, jossa hänen 
vanhempansa Kalle ja Elli Sivonen asuivat Jokelan talon mäkitupalaisina. 
Hänen toinen kätensä oli syntymästä saakka halvautunut, lähes käyttökel-
vottomaksi kuivettunut käppyrä. Nuoruudessaan Eemeli oli jatkuvasti pai-
menena kylän taloissa, ja hän kuljetti talojen karjaa teuraaksi Ouluun saak-
ka.1784 Eemelillä ei ollut vakituista asuntoa, mutta hän asui pidempiä aikoja 
Katajamäellä ja Alatalossa. Kulkukauppiaaksi hän ryhtyi vasta, kun ei enää 
muuhun työhön kyennyt. Aluksi tavarat kulkivat selässä, myöhemmin hän 
käytti maitokärryjä. Viimeiset vuotensa hän kulki polkupyörällä. Eemelin 
liikkuminen oli vaikeaa ja erityisesti mäkien nouseminen oli raskasta. Niin-
pä Katajamäeltäkin lähdettiin aina nopeasti Eemeliä vastaan ja auttamaan 
häntä mäkeä ylös, kun miehen kuultiin olevan sen alla. Eemelin lähestymi-
sen kuuli jo kaukaa, koska hän papatti tai lauloi koko ajan isolla äänellä kul-
kiessaan. Kerrankin Leiviskän emäntä oli ollut marjassa läheisellä kankaal-
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la, kun jostakin oli alkanut kuulua 
isoäänistä virren veisuuta. Emäntä 
kummasteli, että missähän talossa 
täällä hautajaisia vietetään. Kohta 
emäntä näki Sivosen Eemelin tule-
van polkupyörällä Punaperäntietä 
pitkin ja veisaavan mennessään. 
Eemeli myös säesti lauluaan erilai-
silla soittimilla. Yleensä soitin oli 
huuliharppu, mutta nuorempana 
hän teki usein tuohitorvia. 

Eemeli kulki talosta taloon 
kauppaamassa tavaroitaan, mutta 
ei pitänyt reissuillaan kovaa kii-
rettä. Tavallisesti hänen kauppa-
kierroksensa eteni niin, että hän 
tuli päivällä Katajamäellä ja yöpyi 
siellä. Seuraavana päivänä hän jat-
koi matkaansa Kankaalle ja yöpyi 
myös siellä. Seuraavaksi hän meni 
Kalliolle ja vietti sielläkin koko 
päivän. Kalliolta hän kääntyi ta-
kaisin ja kävi samat talot uudelleen 
läpi käänteisessä järjestyksessä. 
Aina uuteen taloon saapuessaan 
Eemeli ensi alkuun haukkui edel-
lisen talon oloja. Eemeli oli oman 
aikansa tietotoimisto, joka levitti 
tietoja lähiseutujen tapahtumista. 
Kuultavaa olikin, sillä hän saat-
toi tehdä reissuja aina Rantsilaan 
saakka. Sanotaan, että Eemeli oli 
erityisen mielissään jos talon kissa 

meni makaamaan hänen tavaroidensa päälle. Hänen mielestään se tiesi hy-
vää myyntionnea. Kerran Niirasen Veikko meni ostamaan kelloa Eemeliltä, 
kun tämä oli käymässä Katajamäellä. Hän osti kellon ja lähti kävelemään 
touhukkaasti kohti ulko-ovea. Ovella Veikko kuitenkin pysähtyi vilkaise-
maan kelloa ja huomasi, että se oli pysähtynyt. Kun hän sanoi tästä Eeme-
lille, tämä vastasi: ”Ei kai se kestä, kun noin kättä heiluttaa!” Eemeli kuoli 
vanhana miehenä ajettuaan pyörällään auton alle. Hänen hautajaisensa pi-
dettiin Haaralassa.1785

Pankit, posti, apteekki ja muita palveluita

Pankkitoiminta oli alkanut Tavastkengällä jo vuosisadan alkupuolella. So-
tien jälkeen kylällä toimi kaksi pankkia: Pyhännän Säästöpankki ja Tavast-
kengän Osuuskassa. Säästöpankin toimipiste löytyi Hukkasen kaupasta. 
Osuuskassalle taas rakennettiin aivan oma toimitalonsa 1950-luvun alussa. 
Sitä varten otettiin puut Törmälänperän Hirvinevalta, Ruunasaaren ja Tam-

Kulkukauppias Eemeli 

Sivonen. Antero Sivo-

sen kokoelmat.
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masaaren lähettyvillä olevasta metsäsaarekkesta, jota alettiin kutsua Kas-
sansaareksi. Pankkitalon nimeksi tuli Kassa, mutta nykyisin se tunnetaan 
paremmin Kahvilana, koska siinä toimi useita vuosia kahvila.1786

Sotien jälkeen Tavastkengän posti tuli Osuuskaupalle, josta ihmiset 
sen itse kävivät noutamassa. Välillä postipiste siirtyi Haapalaisen kauppaan 
ja sitten takaisin Osuuskauppaan, jossa olivat tuolloin kauppiaina Yrjö ja 
Elina Makkonen. Postin hoitaminen jäi Elinan tehtäväksi vielä heidän muu-
tettuaan 1950-luvulla omaan taloon, jota alettiin kutsua Postiksi.1787 Postissa 
oli tuohon aikaan vielä paljon liikennettä, koska kaikki raha-asiat hoidettiin 
postin kautta.1788 Postinhakuun liittyivät omat rituaalinsa. Posti tuli vasta 
puoli kahdeksan aikaan illalla postitaloon, josta se täytyi itse noutaa. Usein 
kyläläiset tekivät kauppareissunsa samalla kertaa.1789 Isännät tulivat hyvis-
sä ajoin odottamaan postiaan ja viettivät odotellessaan aikaa Postissa sekä 
viereisessä Kahvilassa. Varsinkin viikonloppuisin väkeä kertyi niin paljon, 
etteivät kaikki sopineet edes sisätiloihin. Posti jaettiin talon takahuoneessa, 
jossa se oli jaettuna jokaisen talon omaan laatikkoon. Takahuoneen ovi py-
syi lukittuna siihen asti, kun Elina oli lajitellut postin. Sitten ovi avattiin, ja 
kaikki isännän tunkivat huoneeseen ottamaan omansa.1790 

Yhteen väliin melkein jokaisella perällä oli omat vakiintuneet posti-
paikkansa ja postinhakijansa. Naapurin isäntä Eino Myllylä kuljetti postia 
Metsäperälle ja Alipäähän, jossa jakelupaikka oli Kivelän kaupassa.1791 Pe-
rukan posti haettiin aiemmin vain kolme kertaa viikossa Tavastkengän ”pää-
postista”. Varhaisin nimeltä muistettu postinkantaja on Aimo Saastamoinen, 
joka toi postin jaettavaksi Siirtolaan, joskus myös Ämmään. Myöhemmin 
tehtävän otti hoitaakseen Pussilan emäntä  Aino Kurkela, joka toi postin 
Jutkulan kauppaan isäntien noudettavaksi. Kun tiet paranivat ja kulkuneu-
vot yleistyivät, kävi itse kukin hakemassa oman postinsa Tavastkengältä. 
Sitten alkoivatkin postiautot kulkea Perukan läpi kahteen suuntaa (Ouluun 
ja Iisalmeen) ja posti tuotiin ”heittopostina”. Postiauton kyydissä pääsivät 
ihmisetkin liikkumaan, joten joukkoliikenne pelasi hyvin.1792

Tavastkengän omaa apteekkia piti pitkään Aappo Jussila, minkä vuoksi 
hän sai liikanimekseen Apteekkari. Virallisesti Tavastkengän apteekki oli 
Kestilän apteekin lääkevarasto, jonka Aappo sai hoidettavakseen 1950-lu-
vun alussa. Lääkkeitä säilytettiin hänen talonsa yhdessä kamarissa isossa 
valkoisessa kaapissa. Aapon jäätyä keväällä 1974 eläkkeelle apteekkarin 
työstä jatkui toiminta Postin tiloissa ja apteekkariksi ryhtyi Elina Makko-
nen.1793 Vuonna 1974 tehdyssä haastattelussa Aappo Jussila muistelee ap-
teekin perustamisvaiheita ja ensimmäisiä toimintavuosia:

Mitähän minä tässä askaroin, niin tulla tohisteli sisään akka nyt-
tyrä kainalossaan ja kyseli Aappo Jussilaa. Sanoin, että tässähän 
minä olen. Nainen kertoi, että nyt minä tulin tuomaan niitä Kesti-
län apteekin tavaroita. No, se oli Kestilän apteekkari. Enhän minä 
sitä heti tuntenut. Minä iskin tulta kynttilään, jolloin apteekkari 
siunailemaan, että eikö täällä edes ole sähkövaloja. Eihän niitä 
sähköjä vielä ollut siihen aikaan. 

Oli niitä alkuaikoja. Enhän minä tiennyt niin tarkkaan, 
missä pullossa oli yskänlääkettä, missä jotakin muuta. Tuli muuan 
yskäänsä lääkettä hakemaan. Minä annoin sille pullon lääkettä ja 
sanon, että eiköhän yskä tokene, kun tuosta otat ohjeiden mukaan. 
Niin se oli ottanut kotonaan lääkettä. Kohta oli tuntunut mahassa 
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outoja poruja ja käymälään oli ollut kiireesti asiaa. Mikään ei ol-
lut pysynyt sisällä. Tänne se tuli sitten pulloineen ja kysyi minulta, 
että minkälaista yskänlääkettä sinä oikein annoit, kun mikään ei 
pysy mahassa, vaan karkaa aina ulos. Yhdessä katsottiin pulloa 
ja niinhän siinä oli käynyt, että olin antanut yskänlääkkeen sijasta 
risiiniöljyä. Se aine panee kyllä käymälään juoksemaan miehen 
kuin miehen. Nauratti meitä molempia koko tapaus. Tekevälle sitä 
sattuu vaikka mitä, tuumi ystävä vain.1794

Jonkinlaista kahvilatoimintaa Tavastkengällä oli ollut jo 1900-luvun 
alkuvuosina. Silloin pieniä kahviloita toimi erityisesti Alipään pienissä mö-
keissä. Laitalasta, Komulaisesta ja Mari-Kaijanmökistä sai silloin kahvia ja 
pullaa viidellä pennillä.1795 Kunnolla kahvilatoiminta käynnistyi 1930-lu-
vulla, jolloin suojeluskunnan talossa toimi lottakahvila. Varsinaisena elin-
keinotoimintana kahvilanpito alkoi 1950-luvulla, jolloin kahvila aloitti 
toimintansa Tavastkengän osuuskassan tiloissa. Kahvilayrittäjiä oli useita, 
muun muassa Kukkoset ja Hietalan Saimi Leiviskä. Myytävänä oli kahvia, 
mehua, munkkeja, karkkeja, tupakkaa ja muuta pientä tavaraa. Saimin aika-
na kahvilassa oli levysoitinkin.1796

Ylä-Kurkelassa eli Kiiskisellä toimi 1970-luvulle saakka kylän puhe-
linkeskus, josta kyläläisten puhelut yhdistettiin. Sentraalisantrana oli talon 
emäntä Kaisa Kiiskinen, jolla oli tapana kuunnella itse kaikkia puheluita 
keskuksessa. Niinpä soittajat saattoivatkin mainita kesken puhelun: ”Äläpäs 
Kaisa kuuntele!” ”En kuuntele”, Kaisa vastasi. Kerran Postin Elina oli soit-
tanut keskukseen ja pyytänyt yhdistämään osuuskauppaan. Kaisa oli sano-
nut hänelle: ”Käy hyvä ihminen ite asiasi sanomassa!” Sen jälkeen Elina ei 
ole soittanut puhelimella naapureilleen vaan on käynyt sanomassa asiansa 
suoraan.1797

Kylän palveluista ei sovi unohtaa julkista liikennettä, joka pelasi men-
neinä vuosikymmeninä erittäin hyvin. Ajokortteja oli vain harvalla, joten 
julkista liikennettä käytettiin paljon jopa paikallisessa liikkumisessa.1798 Ta-
vastkengälle kulki monta linja-autovuoroa, varsinkin Oulusta ja Iisalmes-
ta. Yhdessä välissä Tavastkengän kautta kulki seitsemän eri linjaa, joiden 
avulla pääsi jokaiseen mahdolliseen suuntaan. Kajaanintien rakentamisen 
jälkeen saattoi linja-autokyydillä käydä vaikka päiväseltään mustikassa Itä-
mäessä. Jos lasketaan mukaan Kestilän meijerin maitoauto, kulki Tavast-
kengällä kahdeksan eri linjaa. Maitokyyti oli paljon käytetty, joten senkin 
voi laskea joukkoliikenteeksi.1799

Linja-autojen lisäksi kylällä oli useita takseja. Jo 1930-luvulla kylällä 
toimi taksiautoilijana Aukusti Puurunen. Sotien jälkeen taksia ajoi Kivelän 
kauppiaan poika, Raimo Rimpeläinen. Seuraavina vuosikymmeninä kyläl-
lä oli kaksi taksikuskia: Heimo Viio ja Pauli Kaipainen. Näistä Heimo oli 
hövelimpi mutta myös hieman epävarmempi kuski, kun taas Pauli oli tark-
ka raha-asioissa ja muutenkin luotettavampi. Heimo oli erityisesti nuorison 
suosiossa, koska hän ei ollut niin tarkka maksun kanssa. Heimo eli Hemppa 
oli taksikuskina 17 vuotta. Hänellä oli monta eri autoa. Ensin oli kaksi Po-
pedaa, sitten kolme Volgaa ja lopuksi Mersu. Yhteenvetona taksiautoilijan 
urastaan Heimo totesi, että hänen hänen taksiinsa kuoli kolme mutta syntyi 
neljä, joten plussan puolelle jäätiin.1800
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Kauppamuistoja (Maria Leena Kemppainen)

Joel ja Katri Kaipainen pitivät maatalouden ohessa kyläkauppaa, joka si-
jaitsi nykyisessä Välilän asuinrakennuksessa, pihalta mentäessä oikeassa 
päädyssä, pitkän eteisen päässä. Kauppakamariin mentäessä ovessa oleva 
tiuku ilmaisi asiakkaan tulleen, jolloin emäntä Katrin tai tyttöjen Naimin 
tai Saimin juoksevat askeleet lähestyivät. Itselläni on kovin vähäinen koke-
mus Välilän kaupasta, ihan jonkun kerran piipahdettiin välitunnilla koulul-
ta ostamassa valkoisia pastilleja. Muistan, että jännällä toivottiin, että olisi 
kauppias itse paikalla, siis Joeli. Hänen tapansa oli pyöräyttää karkkitötterö 
tiskipaperista ja sitten pastillit yksitellen korkealta tipauttaen ja harvaan las-
kien: yksi - kaksi - kolme. Joeli oli isäni setä, käytiin kyllä kylässä, mutta 
kyläreissulla ei kauppapuotia näytetty.

Joelilla oli myynnissä kahdenlaista pikanellia (tupakkaa). Rasiat hän 
oli asettanut hyllylle siten, että toiset oli ylösalaisin ja toiset oikein päin. 
Asiakkaat pyytäessä pikanellia, kauppias kysyi, kumpaa hän haluaa, pää 
ylöspäin vai pää alaspäin olevaa. Joelin kerrotaan mainostaneen jotain tuo-
tetta, että ”se on engglantilaista punapuuta ja kun se loppuu, sitä ei saa tuu-
malla eikä millään”.

Joel ja Katri olivat aloittaneet ”kauppiasuransa” jo asuessaan Pyhän-
nän Pekkalassa ja jatkoivat, ostettuaan Tavastkengän Välilän, kaupantekoa 
aina Ouluun muuttoon saakka.

Haapalaisen Johanneksen kauppiasura alkoi kulkukauppiaana 1930-lu-
vun alkupuolella. Kauppatavarat, kammat, peilit, neulat, langat, huivit ym., 
kulkivat kerroslaatikossa laukussa. Samanlaiset laukut oli muun muassa 
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laukkuryssillä, joissa he kuljettivat kauppatavaransa (Aimo Turunen kertoi).
Johannes eli Tavastkengällä, asui vanhempiensa kanssa Heiskalankan-

kaan laidassa sijaitsevassa mökissä. Myöhemmin Johannes rakensi itsel-
leen, lähemmäs tietä, kaksihuoneisen pirtin ja kamarin käsittävän mökin. 
Kamariin perustettiin kauppa ja pirtti jäi omaan käyttöön. Johannes taisi 
haitarin soiton ja oli suosittu soittaja häissä ja tansseissa. Tavastkengän seu-
rantalolle ilmaantui 1930-luvun loppupuolella, eräänä iltana tumma kauno-
tar, johon soittajapoika iski silmänsä. Kyseessä oli Katajamäelle tullut uusi 
palvelustyttö, Tyyne Luttinen Lamujärven Pessarista. Ihmeesti oli kauppi-
aalle/soittajalle sitten tullut asiaa Katajamäelle ja aina oli ollut ”tuliaisia”, 
mutta ainoastaan Tyyne-tytölle, ja niinpä Tyynestä tuli kauppiaan rouva. 
Rakkautta kesti kuolemaan saakka. Heidät siunattiin yhdessä Pyhännän kir-
kossa haudanlepoon. 

Perheen kasvaessa rauhoitettiin pirtti omaan käyttöön puhkaisemal-
la ovi ”puojiin” tienpuoleiselta sivulta. Rauhoittuiko perhe-elämä, on ky-
seenalaista, sillä 30-, 40- ja 50-luvulla oli kaupan aukioloaika 24 tuntia. 
”Lähtisittekö puojiin”, oli yksityiskauppiaalle tuttu kysymys. Haapalaisen 

”kauppakartanon” laajennukset al-
koivat 50-luvulla, kun tehtiin en-
simmäinen, toinen ja jopa kolmas 
laajennus. Lopulta kauppa oli hy-
vin varustettu tavaratalo. Elintar-
vikkeiden lisäksi kaupasta löytyi 
kankaita, asusteita ja kosmetiikkaa. 
Vieläkin kaipaan Tyyne-rouvan 
sisään ostamia kotimaisia merkki-
tuotteita. Johanneksen motto oli: 
”Jos tavarassa häviät yhden pennin 
ja jos tavaroita myyt miljoonan, 
niin olet hävinnyt miljoona penniä. 
Mutta jos myyt tavaraa pennin vä-
lillä ja teet miljoona kauppaa, olet 
voittanut miljoona penniä.”

Aappo Jussilan talo Puut-
teenlaaksossa on ollut varsinainen 
monitoimitalo. Aapon kamarissa 
oli kesällä 1949 Pyhännän Osuus-
kassan ”haarakonttori”. Kai se oli 
sijoitettu sinne odottamaan omiin 
tiloihin pääsyä. Minulla on tästä 
henkilökohtainen muisto. Isä Erkki 
joutui yllättäen lähtemän sairaalaan 
ja jostakin syystä hänellä oli isoh-
ko summa rahaa kotona -  hänen 
oli lähdettävä ja aamuonnikassa. 
Yllättäen hän määräsi minut ”tytti 
repaleen” viemään rahat osuuskas-
saan, kun kassa aukeaa. Tein työtä 
käskettyä. ”Konttori” oli Aapon 
kamarissa - pankkineitinä oli Taimi 
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Jussila (myöh. Piippo), joka laski tuomiani rahoja ja Aappo seurasi vierellä 
ja päivitteli: ”nuin palijo rahhaa annettu tytön haltuun”. En muista sainko 
kerrottua syytä, ainoastaan Aapon järkytyksen muistan hyvin.

Aappo oli kylän valokuvaaja. Usein hän meni kuvaamaan paikanpääl-
le tapahtumaan, mutta usein hän kuvasi kotonaan henkilökuvia. Useissa 
kotialbumeissa on Aapon ottamia kuvia, Aapon kamarin kakluunin edessä 
otettuja. Aappo oli kylän apteekkari, vuosikausia hän hoiti (myi) Kestilän 
apteekin alaista - valvomaa ja täydentämää lääkekaappia. Työn mukana 
Aappo kehittyi lähes lääkäriksi. Aappo lääkekaappeineen, lääkkeineen oli 
kylän tärkeitä henkilöitä. Eikä siinä kaikki; 60-luvun loppupuolella Aapon 
pirtti valjastettiin vaatekaupaksi. Marja Liisa ja Gunnar Makkonen perus-
tivat valmisvaatteita ja kenkiä myyvän tekstiilikaupan. Kengät tuli Anja ja 
Toivo Rahikkalan kenkäkaupasta Kestilästä. Pahin kilpailija Marja Liisan ja 
Gunnarin kaupanteolle oli Tavastkengällä joka kuukauden 23. päivä - mai-
totilipäivänä - olevat markkinat. Helppoheikkejä tuli kylälle useita, myytä-
vänä oli vaatteita, astioita ja leikkikaluja. Helppoheikit veivät osansa maito-
tilistä ja ennen kaikkea asiakkaita paikallisilta kauppiailta. Markkinapäivä 
ei herättänyt hilpeyttä kauppiaissa, mutta kyläläisille, etenkin naisille, se oli 
virkistävä päivä, oikea shoppailupäivä.

Aapon talossa kokoontui jokapäiväinen ”ukkokerho”, jossa ruodittiin 
kylän asiat politiikasta urheiluun ja kaikki siltä väliltä, oman kylän asioita 
unohtamatta.1801

Tavastkengän kirjaston historia (Maria Leena Kemppainen)

Tavastkengän kansakoulun johtajaopettajaksi valittiin vuonna 1947 Vilho 
Paltemaa Iisalmesta. Kylän nuorille miehille tuli tavaksi kokoontua hänen 
luokseen koululle ”poikain” kesken tai olisiko se ollut ”viisasten” kerho, 
koska siellä pohdittiin kylän kehittämistä muun tärkeän ohella. Koska jou-
kossa oli useita ”lukutoukkia”, jutut pyörivät kirjallisuuden ympärillä ja he-
räsi ajatus kirjaston perustamisesta. Asiaa kehittämään ja kirjaston perusta-
mista tutkailemaan ja selvittelemään rahoitus ym. kysymyksiä kuntaan päin 
valittiin opettaja Vilho Paltemaa. Tuumailusta tuli totta, tilat kirjastolle tuli 
koulun valkealta puolelta (vanhin puoli). Ostettiin kaksi kirjastokaappia, 
kortit luettelointia varten, kirjat, lainaajaluettelo, kirjaluettelo ja leimasin. 

”Poikakerhon” jäsenet Aarne Turunen, Valde Jussila, Erkki Knuutila, 
Uuno Kaipainen ja Vilho Paltemaa muodostivat ensimmäisen johtokunnan. 
Tilattiin ensimmäiset kirjat kirjastolle. Kolme ensimmäistä kirjaa olivat 
Mika Waltarin, ja ensimmäinen oli Sinuhe egyptiläinen. Lainaajaluettelossa 
no 1 oli Erkki Knuutila, no 2 Aarne Turunen, no 3 Viljo Paltemaa, no 4 
Valde Jussila ja  no 5 Uuno Kaipainen. Ensimmäiset lainaajat oli kirjattu 
10.12.1950. Seuraavana aukioloiltana, sunnuntaina 17.12.1950 oli asiakkai-
ta jo 18, vuoden lopulla vajaassa kuukaudessa lainaajia oli jo 35 henkilöä. 
Sivukirjasto ja oppilaskirjasto yhdistettiin 1968. Oppilaskirjasto koululaisia 
varten oli ollut jo vuosia ennen sivukirjaston perustamista.

Kirjastonhoitajina vuosien varrella ovat olleet Viljo Paltemaa vuosina 
1950–1952, Aarne Turunen vuosina 1953–1958, Maria Leena Kemppainen 
vuosina 1959–2001. Kirjastonhoitajan tehtäviin kuului kirjojen tilaus (apu-
na oli arvosteleva kirjaluettelo, joka oli kirjastolehden liitteenä), kirjojen 
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luokitus kirjan nimikkeen ja toinen kirjan sisällön mukaan, kirjan vieminen 
pääluetteloon, kirjojen muovitus, kirjaston avoinna pitäminen sekä asiakas-
luettelon ja korttien pitäminen ajan tasalla.

Kirjaston toiminta aloitettiin koulun vanhimmalla puolella (valkea 
puoli). Vuonna 1958 valmistui Tavastkengälle uusi, upea kivikoulu, val-
kea puoli sai purkutuomion ja kirjasto siirrettiin punaisen puolen opettajan 
asuntoon, joka oli jäänyt tyhjilleen opettajan muutettua uuden koulun asun-
toihin. Punainen puoli oli käytössä vielä useita vuosia, koska oppilasmää-
rä oli niin suuri, etteivät oppilaat mahtuneet uudelle puolelle. Oppilaiden 
vähennettyä punainen puoli laitettiin kylmilleen ja kirjasto määrättiin siir-
rettäväksi uuden puolen liikunta-/juhlasaliin. Osoitetut tilat olivat erittäin 
vaivalloiset: kirjakaappeja oli kertynyt useita ja kaappien ovet oli nostet-
tava pois paikoiltaan joka kerta. (Kaapit eivät olleet varustettu saranoilla.) 
Seuraavaksi oppilaitten vähetessä päästiin nykyisiin inhimillisiin tiloihin. 
Muutto sinne oli ankeaa. Koulun väki vastusti muuttoa ankarasti, kunnes 
kunnanhallitus puuttui arvovallallaan asiaan ja määräsi kirjaston muutetta-
vaksi koululuokkaan, jolla käyttöä oli ollut kolme tuntia viikossa, tyttöjen 
käsityötuntien aikaan.

Kirjasto ei ollut ainoastaan kirjojen lainauspaikka, vaan kirjastosta 
muodostui tärkeä kohtauspaikka kyläläisille. Vanhempi väki tuli paitsi lai-
naamaan kirjoja, tapaamaan toisia kyläläisiä ja keskustelemaan kylän ta-
pahtumista. Nuorisolle kirjasto oli myös seurustelupaikka – monta parisuh-
detta sai siellä alkunsa. Kun Osuuspankin tiloihin tuli Saimin kahvila, oli 
tapana että kirjaston sulkeuduttua mentiin joukolla kahvilaan limukalle ja 
soittamaan levyautomaatilla musiikkia – jos oli markkoja. 

Toimittajan lisäys: Perukan sivukirjaston toiminta käynnistyi sotien 
jälkeen Lotta Svärdin paikallisosastolta jääneillä rahoilla. Ennen sotia ja 
sota-aikaan lotilla oli Perukalla oma osastonsa. Kun sota loppui ja lottajär-
jestö määrättiin lakkautettavaksi, piti nopeasti keksiä, mitä tehtäisiin jär-
jestön tilillä olevalle rahalle. Oli nimittäin määrätty, että varat sai käyttää 
johonkin yleishyödylliseen toimintaan tai ne piti luovuttaa valtiolle. Kois-
tilan tytöt keksivät, että rahoilla perustettaisiin Perukan kirjastoseura. Niin 
tehtiin. Rahoilla saatiin kirjoja vähän toista hyllymetriä ja niihin kaikkiin 
painettiin leima: ”Perukan kirjastoseura”. Kirjat olivat etupäässä suosittuja 
lukukirjoja, kuten Välskärin kertomuksia. Niitä säilytettiin ensin Sainilassa, 
sitten Humalaniemessä ja viimeisenä Ämmässä. Sittemmin kirjat liitettiin 
Perukan koululle sivukirjaston kokoelmiin. Sen lopetettua toimintansa kir-
jat siirtyivät Tavastkengän kirjastoon. Perukan kirjastonhoitajana toimi pit-
kään opettaja Veli Aunio.

Koulut suurimmillaan (Sari Kesti)

Kehittyvän koulun vaiheita

Kansakoululaitos kehittyi ja laajeni sotien jälkeisinä vuosina voimakkaasti. 
Tähän vaikuttivat toisaalta väkiluvun kasvu, toisaalta sodan koulusystee-
missämme paljastamat epäkohdat, joiden korjaaminen sodan aikana ei ol-
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lut mahdollista. Lisäksi koululaitoksen uudistaminen ja oppivelvollisuuden 
pidentäminen oli tuolloin yleismaailmallinen trendi, jonka ulkopuolelle ei 
voitu jäädä. Pian jatkosodan päätyttyä ja uuden eduskunnan aloitettua kau-
tensa, ryhdyttiin aloittelemaan koulu-uudistusta.1802

Kansakoulukomitea ehdotti vuonna 1946 kansakouluun seitsemättä 
luokkaa, kunnallista keskikoulua sekä nimityksen kansalaiskoulu käyttöön-
ottoa jatkokoulun sijaan. Näin suuri uudistus ei voinut toteutua hetkessä. 
Nyt syntyi vain seitsemäs luokka kansakouluun sekä kunnallinen kokeilu-
keskikoulu, jonka kunta voi perustaa kokeilutarkoitukseen valtioneuvoston 
luvalla. Maalaiskunnissa oli mahdollista järjestää ammatillista jatko-ope-
tusta yksivuotisina päiväkouluina. Tämä maa-, metsä- tai kotitalousopetus 
korvasi iltajatkokoulut. Muutama vuosi sodan jälkeen tulivat kouluihin niin 
sanonut suuret ikäluokat, jolloin oppilasluvut kasvoivat voimakkaasti niin 
Tavastkengällä kuin koko maassa.1803 Tavastkengän koulun oppilasmäärä 
nousi ennätysvauhtia lukuvuosina 1955–59.

Tavastkengän koulun oppilasmäärän kehitys sotien jälkeen1804

Lukuvuosi Oppilasmäärä Lukuvuosi Oppilasmäärä

1949–50 103 1955–56 135

1950–51 104 1956–57 149

1951–52 114 1958–59 159

1954–55 125

Tavastkengän koulu toimi sotien jälkeen kolmiopettajaisena. Kun ylä-
koulun opettajat Arvo ja Anna Hovi vuonna 1943 erosivat, heidät jouduttiin 
korvaamaan usein vaihtuvilla epäpätevillä opettajilla. Vuonna 1929 Tavast-
kengällä aloittanut alakoulun opettaja Briitta Kustaava Leinonen pysyi vi-
rassaan kevääseen 1950. Sen sijaan yläkoulun opettajanpaikkojen täyttä-
minen osoittautui vaikeaksi. Hakijoita virkoihin oli useita, mutta tultuaan 
valituiksi toiselle paikkakunnalle he jättivät saapumatta Tavastkengälle.1805

Lopulta yläkoulun opettajaksi tulivat siirto-opettajat Aleksandra So-
mer ja kansakoulunopettaja Viljo Rönty, jotka viihtyivät kylässä sentään 
muutaman vuoden. Koulukeittola saatiin toimintaan heti sotatilan rauhoi-
tuttua. Vuonna 1951 saatiin kouluun pitkäaikainen keittäjä Aili Niiranen 
seuraavaksi 28 vuodeksi. Opettaja-ongelma sen sijaan tuli jälleen ajankoh-
taiseksi ja johtokunta joutui valitsemaan virkoihin väliaikaisesti epäpäteviä 
opettajia.1806

Nykyinen koulurakennus

Kansakoululautakunta totesi elokuun 1951 kokouksessaan Tavastkengän 
koulurakennuksen olevan kelvottomassa kunnossa ja piti uuden koulun 
rakentamista välttämättömänä. Oppilasmäärä oli lukuvuonna 1950–1951 
kohonnut 104:ään ja koulu vaivasi myös tilanpuute. Uuden koulun raken-
nusohjelma hyväksyttiin kunnanvaltuustossa huhtikuussa 1956.1807

Suunnittelun varhaisesta alkamisesta huolimatta nykyinen koulutalo 
valmistui vasta vuonna 1958. Opettajat olivat uudesta koulurakennuksesta 
onnellisia. Vanha koulu oli varsinkin talvella ollut kylmä. Uusiin tilaviin 
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ja valkoisiin, lämpimiin luokkiin pääsystä silloinen opettaja Anja Kaipai-
nen sanoi: ”Tuntui kuin olisi päästy taivaaseen.” Opettajien asuntojen taso 
parani entiseen verrattuna huomattavasti. Keskuslämmitys, vesijohdot ja 
kylmäkaappi helpottivat huomattavasti myös keittäjä Aili Niirasen työtä.1808

Nykyinen koulurakennus on rapattu kaksikerroksinen kivirakennus. 
Siinä on neljä luokkahuonetta, joista yksi toimii kirjastoluokkana. Koulul-
la on juhla-liikuntasali ja pohjakerroksessa avara veistoluokka. Tavastken-
gän koulun nykyinen koulurakennus on edelleen, lähes 40 vuoden ikäisenä 
(vuonna 1994) hyväkuntoinen ja riittävän tilava koulun tarpeisiin.

Kouluterveydenhoito sotien jälkeisenä aikana

Tavastkengän koulun johtokunta varasi ensimmäisen kerran talousarvios-
saan rahaa oppilaiden terveydenhoitoon vuodeksi 1924. Yleinen koululää-
kärintarkastus sen sijaan saatiin käyntiin vasta vuonna 1946. Vuoteen 1954 
mennessä noin 99 %:lla kunnistamme oli koululääkärin toimi järjestetty 
asianmukaisesti.1809

Laki kansakoulujen lääkärin toimesta annettiin vuonna 1952. Sen mu-
kaan kunnanlääkärin tuli toimia koululääkärinä ja varata koululaisia var-
ten vähintään päivän verran kerran kuukaudessa. Koululääkärin tehtäviin 
kuului kansakoulujen terveydellisten olojen valvominen, oppilaiden tervey-
denhoidon järjestäminen sekä opettajiin ja muuhun koulun henkilökuntaan 
kohdistuva terveydenhoito. Kunnan terveyssisaren tuli toimia myös koulu-
terveyssisarena. Hänen tehtäviinsä kuului koululääkärin avustaminen lää-
kärintarkastuksissa sekä tarkastusten valmistelu, esimerkiksi mittaamalla ja 
punnitsemalla lapset jo valmiiksi. Lisäksi terveyssisar hoiti rokotuksista, 
näön ja kuulon seulontatutkimuksista sekä henkilökohtaisesta terveyskas-
vatuksesta.1810

Tavastkengän koulussa terveyssisaren käynti oli vielä 1950–1960-lu-
vullakin uusi, jopa pelkoa herättävä asia. Terveydellisiä näkökohtia ei aina 
muistettu, sillä terveyssisaren pelosta oppilaat saattoivat jopa karata kou-
lusta. Eräs koulupoika juoksi koulun kankaalle piiloon, kun kuuli terveys-
sisaren tulleen kouluun rokottamaan. Opettajat joutuivat kantamaan pojan 
terveyssisaren huoneeseen, sillä vapaaehtoisesti tämä ei olisi suostunut tu-
lemaan.1811

Mannerheimin Lastensuojeluliitto oli edelläkävijä myös kouluham-
mashuollon järjestämisessä. Koska ajan arvioiden mukaan 97 prosenttia 
koululaisista sairasti hammasmätää, liitto kehotti vuonna 1923 kaikkia 
osastojansa, joilla oli hammaslääkäri, järjestämään koululaisille hammas-
hoitoa. Ennaltaehkäisevä valistustyö aloitettiin seuraavana vuonna. Kou-
luhammaslääkärin ohjesääntö tuli voimaan vuonna 1928 ja sen mukainen 
kouluhammaslääkärin toiminta aloitettiin useilla paikkakunnilla.1812

Siikajokilaaksossa hammaslääkärin toiminta vakiinnutti asemansa 
1950-luvulla. Ne kunnat, jotka vielä olivat ilman omaa hammaslääkäriä, 
saivat avun Mannerheiminliitto kiertävältä hammashoitajalta. Koululaisten 
hammashoito muuttui lakisääteiseksi vuonna 1956. Tavastkengällä Manner-
heimliiton kiertävä hammashoitaja ehti vuonna 1959. Sitä ennen oppilaiden 
hammashuolto ei ollut kovin tarkkaa. Jos hammas tuli tarpeeksi kipeäksi, 
oppilas kuljetettiin Ouluun hammaslääkäriin, joka veti hampaan pois.1813
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Toimittajan lisäys: Tavastkengällä oli kesällä 1954 erittäin paha po-
lioepidemia, jonka aikana paljon kyläläisiä sairastui. Epidemia oli paljon 
esillä lehdissä ja radiossa, ja esimerkiksi Oulussa oli linja-auton matkusta-
jille tiedotettu, että autot eivät pysähdy kylällä taudin vuoksi. Ihmisiä keho-
tettiin pysymään kotonaan ja välttämään kyläilemistä. Postin kulkukin vai-
keutui, koska talojen sisällä ei saanut käydä taudin leviämisen estämiseksi. 
Tautiin kuoli useita lapsia, ja sen seurauksena monia aikuisiakin halvautui 
enemmän tai vähemmän. Kankaan emäntä Reeta Turunen kirjoitti tapahtu-
mista siskolleen Ylivieskaan heinäkuussa 1954:

Tervennä olemme me olleet vielä täällä, vaikka olemme tämän 
kauhun keskellä, kuten olet radiosta ja lehtien uutisista nähnyt, 
sillä se lapsihalvaus alkoi Riihipellolta Antin talosta. Ensin ei ar-
vanneet koko asiaa, mikä on kysymyksessä, kun lapset sairasteli. 
Katajamäen tytöt kulki hoitamassa niitä lapsia aina käydessään 
ja Leena on nyt Oulussa kulkutautisairaalassa sen uhrina. On uu-
tisissa sanottu paranemaan sen olevan. Nyt ei sitten käydä naapu-
reissa ollenkaan. Niin se Rutisevan Erkki, joka on ollu kauvan si-
joitettuna siinä Antilla tuli äkkiä halvaukseen ja heti Ouluun viety 
ja kuoli siellä. Toinen joka kuoli on sen Makkos Yrjön tyttö, joka 
oli osuuskaupassa sillon, kun viimeksi kävit täällä. En ole kuullut, 
että muita olisi kuollu vielä, on kait niitä kuulemma sairaita ym-
päri kylään. Eilen sanoivat Heiskalan Rauhan olevan kuumeessa. 
Tohtoria oli haettu. Se on Heiskalan miniä. En ole kuullut, että 
olisi vielä sairaana.1814

Koulun kerhotoiminta

Kansakoulun kerhotoiminnalla on vanhat perinteet. Kansakoulun opettajat 
alkoivat jo varhain pitää erilaisia kerhoja varsinaisen koulutyönsä lisäksi. 
Kansakoulujen raittiuskasvatustoiminta sai tukea vuonna 1906 perustetulta 
Raittiuskasvatusliitolta, joka järjesti koululaisille muun muassa Toivonliit-
to-kerhoja ja raittiuskilpakirjoituksia. Kansakoulun piirissä tapahtuva nuo-
risotyö tuli kansakoulun viralliseksi työmuodoksi vasta vuonna 1944 an-
netulla lailla. Tavastkengän koulussa ensimmäinen nuorisotyösuunnitelma 
tehtiin lukuvuodelle 1946–47.

Opintokerhojen määrä kasvoi varsin tasaisesti 1920-luvun puolivälistä 
aina talvisotaan saakka. Sotavuodet katkaisivat kerhojen nousukauden. Nii-
den mentyä kerhoihin osallistuminen lisääntyi tilapäisesti, sillä 1940-luvun 
lopulla kerhojen määrä taas laski. Kerhotoimintaa ohjaavaksi elimeksi pe-
rustettiin vuonna 1947 Kansakoulun kerhokeskus, joka muutettiin Kansa-
koulun Nuorityön Keskukseksi vuonna 1954. Siltikin kerhojen lukumäärä 
pysyi vuosina 1949–56 pienempänä kuin edeltävinä vuosina.1815

Kerhotoiminta alkoi virota jälleen 1950-luvun loppupuolella ja 
1960-luvulla saadun opintokerhojen valtionapulainsäädännön myötä alkoi 
uusi nousukausi. Jo lukuvuonna 1967–68 kerhojen määrä oli noussut yli 
nelinkertaiseksi sotaa edeltäneeseen huippuun nähden, maamme yli 7000 
kansakoulukerhossa oli mukana noin 160 000 oppilasta.1816

Tavastkengän koulussa ei tilan puutteen vuoksi juuri pidetty kerhoja 
vanhan koulurakennuksen aikaan. Kerhoja alettiin pitää koulun toimiessa 
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punaisella puolella. Kerhoja saattoi olla monenlaisia ja niiden nimet vaih-
telivat vuosittain. Suosittuja kerhoja olivat poikien liikuntakerho, tyttöjen 
käsityökerho sekä näytelmä- ja lausuntakerho. Myös vieraiden kielten ker-
hossa oli melkoisesti osanottajia. Tavallisesti kerhoja pitivät koulun omat 
opettajat. Myöhemmin kerhonpitäjiksi saattoi ryhtyä muitakin kyläläisiä.1817

Suosituimpia kerhoja Tavastkengän koulussa on ollut johtajaopettaja 
Erkki Keskitalon 1950–1960-luvulla vetämä poikien voimistelu- ja liikun-
takerho. Kerho toimi kahdessa ryhmässä, joista toinen oli tarkoitettu var-
haisnuorille ja toinen hieman varttuneemmille pojille ja miehille. Kerhossa 
pelattiin koripalloa talvisin ja kesäisin pesä- ja jalkapalloa. Innokkaimmat 
kerholaiset saattoivat ilmestyä molempiin kerhoryhmiin, iällä ei ollut mer-
kitystä, jos intoa riitti tarpeeksi.1818

Tytöt pitivät eniten käsityökerhosta, jota piti koulun opettaja Raija 
Taipale. Kerhossa askarreltiin, ommeltiin, neulottiin ja virkattiin. Näytel-
mäkerhot keräsivät runsaasti osanottajia sekä tytöistä että pojista ja niihin 
osallistui oppilaiden lisäksi muita kyläläisiä. Yhdessä tehtyjä näytelmiä esi-
tettiin kirkonkylällä ja toisilla paikkakunnilla. Sisko Ekholm piti näytelmä-
kerhoa 1950-luvulla.1819

Toimittajan lisäys: Erkki Keskitalo järjesti 1960-luvulla myös koulu-
orkesterin, jolle hän hankki monenlaisia soittimia. Kaikilla oli jokin soitin 
soitettavana. Jos ei muuta osannut, niin sai hakata rytmikapuloita. Myö-
hemmin 1970-luvulla opettaja Eino Mäenpää piti koulukuoroa, joka kävi 
esiintymässä myös koulun ulkopuolella.1820

Opettaja Aila Haataja

Aila Haataja (os. Rautiainen) pääsi ylioppilaaksi Jyväskylässä vuonna 
1951. Tämän jälkeen hän oli kaksi vuotta epäpätevänä opettajana ensin 
Ilomantsissa ja sitten Pudasjärvellä. Kesäisin hän kävi Jyväskylän Kasva-
tusopillisessa korkeakoulussa kesäkurssit ja tämän jälkeen opiskeli vielä 
yhden kokonaisen vuoden. Haataja valmistui kansakoulun opettajaksi poik-
keuskoulutuksesta vuonna 1954. Valmistumisensa jälkeen Aila huomasi 
Opettaja-lehdessä olleesta ilmoituksesta neliopettajaisen Tavastkengän 
kyläkoulun tarvitsevan opettajia. Ajatus uudesta, oudosta työpaikasta vie-
raassa maalaiskylässä, jolla oli niin erikoinen nimi, sekä pelotti että kiehtoi 
häntä. Ensimmäiset tunnelmat Haatajan saavuttua linja-autolla rankkasa-
teessa Tavastkengälle olivat kuitenkin pelkästään positiivisia: ”Olin nuori 
ja innostunut. Olin hirveän innostunut koulusta, hirven innostunut kylästä 
ja hirveän innostunut kaikesta.”

Punainen kaksikerroksinen koulu oli hänen mielestään komea, ja kun 
muita opettajia ei ollut vielä tullut, hän sai valita mieleisensä huoneen ylä-
kerrasta. Parin viikon kuluttua koululle saapui toinen nuori opettajar, Anja 
Savolainen (myöhemmin Kaipainen). Aila Haataja sai hänestä pitkäaikai-
sen työtoverin ja ystävän, sillä molemmat opettivat Tavastkengän lapsia 
eläkeikäänsä saakka.

Tavastkenkäläiset muistavat Aila Haatajan lempeänä ja kärsivällisenä 
1.–2.-luokan opettajana, erityisesti lukemaan opettajana. Haataja ei tietoi-
sesti pyrkinyt alkuopettajaksi: ”Ehkä se oli vaistomainen ammatinvalinta”. 
Jostakin syystä hän ei halunnut opettaa ylempiä luokkia. ”Alaluokilla voi 
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enemmän toteuttaa itseään ja olla vapaa luokassa, ei tarvitse vetää mitään 
roolia.” Lisäksi toiset opettajat mielellään luovuttivat alaluokat Haatajalle. 
Hänestä itsestään ensimmäisten luokkien opettaminen oli vaikeinta, mutta 
se on myös antoisinta. ”Tuntui hienolta, kun sai sanoa toisille opettajille, 
että nyt minun luokallani kaikki osaavat lukea.”

Aila Haataja on 38 vuotta pitkän uransa aikana saanut huomata todeksi 
sen, että opettajana ei ole koskaan valmis. ”Vielä pari viikko ennen eläk-
keelle pääsyäni saatoin ajatella jonkin asian mentyä pieleen, että mahdan-
kohan minä olla väärällä alalla.” Hänestä on usein tuntunut, että työn olisi 
voinut tehdä vielä paremmin: ”Vaikka kuinka opetat, aina on joku, jolle 
olisit voinut uhrata enemmän aikaasi”. Koska ensimmäisen luokan opetta-
jalla on vastuu perustan luomisesta lapsen tiedoille ja taidoille, Haatajalla 
on ollut joka syksy sama huolen aihe: ”Vaikka olen tähän asti siinä aina 
onnistunut, niin tänä syksynä minä en varmaankaan saa kaikkia ”ekasia” 
opetettua lukemaan.”

Tuntien valmistelu on aina ollut olennainen osa Haatajan työtä. Hän 
halusi välttyä sattuneiden ”ex tempore –tuntien” jälkeen koetulta epäonnis-
tumisen tunteelta ja otti käytännök-
seen suunnitella seuraavan päivän 
tunnit koululla ennen kotiin lähtöä. 
Kirjoittaessaan päiväkirjaa hän sa-
malla tarkisti seuraavan päivän ai-
heet, teki tarvittavat muistiinpanot 
ja etsi mahdollisen lisämateriaalin. 
Aina ei hienoinkaan suunnitelma 
taannut tunnin täydellistä onnistu-
mista, mitä tarkimmin suunniteltu 
tunti saattoi mennä aivan pois rai-
teiltaan. Opettajan työn arvaamat-
tomat puolet ehtivät tulla Haatajal-
le tutuksi lähes 40 vuoden aikana.

Aila Haatajan opetusmene-
telmät muuttuivat aina sitä mukaa, 
kun hän itse kehittyi opettajana. 
Hän on aina ollut avoin uudistuk-
sille ja kokeillut mielellään erilai-
sia opetustapoja. Alussa opetus oli 
ihan yleisesti opettajakeskeistä. 
Haataja kritisoi erityisesti ulkoa 
opettelun paljoutta, joka oli hänes-
tä epätarkoituksenmukaista. Opet-
tajaan kohdistui paineita; hänen 
oli vaadittava oppilailta ulkoaosaa-
mista, muuten hän oli epäonnistu-
nut opettajana.

Varsinkin viimeisimpinä työ-
vuosinaan Haataja muutti ope-
tustaan yhä enemmän oppilaiden 
omatoimisuutta korostavaksi. Ko-
kemus toi hänelle lisää varmuutta 
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ja uskallusta kokeilla omia ideoita 
pelkäämättä toisten opettajien tai 
vanhempien arvostelua. Esimer-
kiksi hän muutti perinteiset satu-
tunnit oppilaskeisimmiksi siten, 
että lapset herättivät sadut elämään 
omalla mielikuvituksellaan, ker-
tomalla ja muovailemalla. Moti-
voinnin ja tehtävänannon jälkeen 
Haataja saattoi itse vain kuunnella 
ja ihmetellä lasten luovuutta.

Aila Haataja jäi eläkkeelle 
vuonna 1990. Tavastkengän kylä-
läiset, koululaiset ja opettajakol-
legat muistivat häntä järjestämällä 
läksiäisjuhlat koulun kevätjuhlien 
yhteydessä 31.5.1990. Pian tämän 
jälkeen Haataja palasi kotiseudul-
leen. Hän asuu nyt Vaajakoskel-
la, lähellä Jyväskylän kaupunkia. 
Eläkkeellä ollessaankin hän vielä 
haluaa kehittää itseään harrasta-
malla; käsityöt, kirjallisuus ja kan-
salaisopiston kurssit sekä muka-
naolo Punaisen Ristin toiminnassa 
pitävät eläkeläisen kiireisenä.1821

Opettaja Anja Kaipainen

Anja Kaipainen on kotoisin Enos-
ta ja kävi kansakoulun Joensuussa. 
Valkolakin hän sai vuonna 1950. 
Kaipainen valmistui opettajaksi 

kolmivuotisen poikkeuskoulutuksen kautta Jyväskylän Kasvatusopillisesta 
Korkeakoulusta vuonna 1953. Tuohon aikaan opettajaksi opiskelevista teh-
tiin ”yleisopettajia”, sillä mitään erikoisopintoja koulutukseen ei sisältynyt. 
Kaikkia kouluaineita käytiin läpi ja sen jälkeen niiden tuli olla hallinnassa. 
Jyväskylän tarjoamaa koulutusta arvostettiin tuolloin yleisesti korkealle. 
Anja Kaipainenkin on tyytyväinen saamaansa koulutukeen. Se antoi hyvän 
pohjan tulevan opettajan käytännön työlle. Ensimmäisen työvuotensa päte-
vänä opettajana Kaipainen vietti Polvijärvellä opettaen 45 oppilaan luokkaa.

Syyskesällä 1954 Anja Kaipainen huomasi Opettaja-lehdessä ilmoi-
tuksen, jossa Tavastkenkä-nimisen paikkakunnan neliopettajaiselle koulul-
le etsittiin opettajia. Koska Anja oli perheen ainoa lapsi ja tunsi tullleensa 
kovin holhotuksi, hän kaipasi vaihtelua ja päätti lähteä ”seikkailemaan”.

Anja Kaipaisen ensimmäisten Tavastkengän työvuosien aikaan opetta-
jat vielä vierailivat kyläläisten kodeissa, kiersivät talo talolta ja olivat vie-
railulla jopa yötäkin. Tällä tavalla opittiin paremmin tuntemaan puolin ja 
toisin. Kodin ja koulun välinen yhteistyö oli näin huomattavasti nykyistä 
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tiiviimpää. Oppilaiden vanhemmat olivat hyvin mielissään saadessaan py-
syvämpiä opettajia kylään, jossa aiemmin opettajat olivat jatkuvasi vaihtu-
neet. Vanhat papat ennustelivat Anjalle, ettei hän voisi pysytellä kauan nai-
mattomana, sillä kylässä oli paljon poikamiehiä. Pian, jo toisena vuotenaan 
Tavastkengällä, nuori opettajatar tutustui Pauli Kaipaiseen ja meni tämän 
kanssa naimisiin.

Tavastkengän koulu oli hyvin köyhä Anja Kaipasen aloittaessa työnsä 
kylän opettajana. Kekseliäisyyttä käyttämällä tultiin kuitenkin toimeen ih-
meen vähillä välineillä. Kaipaisen mukaan voidaan sanoa, että hän opetti 
ensimmäisen vuotensa ”kämmenestä”. Saman perheen oppilaat käyttivät 
yhteistä kirjaa, omaa kun ei jokaiselle riittänyt. Tehtävät tehtiin vihkoihin. 
Kyniä ja kumeja oli niiden vähyyden vuoksi käytettävä säästeliäästi. Käsi-
työtarvikkeita lapset joutuivat tuomaan kotoaan.

Kaipaisen ensimmäisinä työvuosina saatiin koululle jostakin vanha 
harmooni entisen samanlaisen rinnalle koulun toiseksi soittovälineeksi. 
Nämä kaikkien rakastamat harmoonit eivät olleet kovassa käytössä ainoas-
taan koulupäivien aikana, vaan myös niiden jälkeen, sillä kyläläiset tulivat 
iltaisin vierailulle ja pyysivät saada kuulla opettajien soittoa.

Vanhan koulurakennuksen, ”Punaisen puolen” luokat olivat kohtalai-
sen tilavia, mutta kovin kylmiä talvella. Pahimpina pakkasina opiskeltiin 
uunin ympärillä ulkovaatteet päällä. Kun uuteen koulurakennukseen pääs-
tiin vuonna 1958, Kaipaisesta tuntui kuin olisi päästy taivaaseen. Luokat 
olivat isot, valoisat ja lämpimät. Lisäksi saatiin voimistelusali, veistoluokka 
ja keittäjälle kunnon tilat.

Koulun johtokunta ja johtaja laativat opetussuunnitelman, jota opet-
tajien tuli noudattaa. Kaipainen sanoo opetuksen olleen opettajajohtoista: 
”Opettaja oli äänessä ja oppilaat nousivat seisomaan selät suorina, kun 
vastasivat”. Kirjoitus- ja laskentotehtävät tehtiin ruutuvihkoihin. Ulkoläk-
syjä annettiin runsaasti, esimerkiksi uskontoläksyt, virret ja runot tuli osata 
ulkoa sanasta sanaan. Materiaalin puute saattoi olla osaltaan selittämässä 
ulkoa opettelemisen paljoutta.

Erityistä tuntijakoa opettajien kesken ei ollut, kukin opettaja opetti 
omalle luokalleen kaikki aineet. Ainoastaan käsitöissä tuli tytöille olla nais-
opettaja ja pojille erikseen miespuolinen veistonopettaja. Liikuntaa pidet-
tiin enimmäkseen ulkona voimistelusalin alkuaikoina puuttuessa. Talvella 
hiihdettiin ja laskettiin mäkeä ja muulloin pelattiin pallopelejä, erityisesti 
jalkapalloa. Opettajan toimenkuvassa tapahtui melkoisia muutoksia Anja 
Kaipaisen yhteensä 37 työvuoden aikana. Koulun työrauhaan ja kuriin liit-
tyvät asiat olivat kovin erilaisia silloin, kun Kaipainen saapui Tavastkengäl-
le verrattuna hänen viimeisiin työvuosiinsa ennen eläkkeelle siirtymistään 
vuonna 1988. Ennen ei ollut esimerkiksi ulkovalvontaa, vaan oppilaat sai-
vat luvan tulla toimeen keskenään välitunnin ajan. Opettajien auktoriteetti 
oli vahvempi ja opettajaa kunnioitettiin eri tavalla kuin nykyään. Vaikka 
oppilaita oli ennen paljon enemmän kuin nykyään, työrauhaongelmia ei 
pahemmin ollut. Opettaja oli keskeinen henkilö kylässä ja hän oli kaikille 
kyläläisille tuttu.

Lähes neljän vuosikymmenen ajan opettajan työtä tehdessään Anja 
Kaipaisella on ollut kaksi tärkeää periaatetta, joita hän ei koskaan ole jättä-
nyt noudattamatta. Niistä ensimmäisen hän otti ohjenuorakseen, kun hänen 
omana kouluaikanaan eräs opettaja kohteli varakkaiden vanhempien lapsia 
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paremmin kuin toisia lapsia. Sen vuoksi Kaipainen on aina pyrkinyt suh-
tautumaan oppilaisiinsa tasapuolisesti ja kohtelemaan kaikenlaisia oppilaita 
samalla tavalla. Toinen hänelle tärkeä sääntö on ollut valmistautua koulu-
päiviin huolellisesti etukäteen. Hän on kantanut koko uransa ajan koulu-
kirjoja laukussaan kuten ”muutkin koululaiset”. Seuraavan päivän tuntien 
suunnittelu antoi hänelle varmuuden siitä, että hän tekee työnsä oikein.

Anja Kaipainen arvelee kehittyneensä opettajana merkittävästi vuosi-
en varrella. Nuorena hän otti työnsä paljon rennommin, vuosien myötä hän 
tuli koko ajan vastuullisemmaksi, tarkemmaksi ja huolellisemmaksi. ”Mitä 
enemmän aikaa kului, sitä paremmin opin ymmärtämään lapsia.” Opettaes-
saan toista sukupolvea, lapsia, joiden äidit ja isät olivat hänen entisiä oppi-
laitaan, Kaipainen tiesi todella tuntevansa oppilaansa ja heidän taustansa.

Oppilaatkin muuttuivat jonkin verran erilaisiksi vuosikymmenten 
saatossa. Ennen vanhaan oppilaiden tuli teititellä opettajaa, eikä se aina-
kaan helpottanut kontaktin ottamista. Kaipaisen mielestä on positiivista, 
että oppilaista tuli välittömämpiä ja rohkeampia. Sinuttelu tuntui hänestä 
miellyttävältä ja helpotti yhteistyötä oppilaiden kanssa. Oppilaat puolestaan 
muistavat Anja Kaipaisen jämeränä ja hieman vaativanakin, mutta aina oi-
keudenmukaisena ja huolehtivaisena opettajana, jonka luokassa sai rauhan 
keskittyä koulutyöhön.

Anja Kaipainen viihtyi Tavastkengän koululla 3.–4.-luokan opettajana 
eläkeikään saakka, yhteensä 36 vuotta. Hän toimi koulun johtajana vuodes-
ta 1973 vuoteen 1988 saakka. Tavastkengän kylään hän ehti kotiutua niin, 
että asuu siellä edelleen miehensä Pauli Kaipaisen kanssa (vuonna 1993).1822

Koulun keittäjä Aili Niiranen

Tavastkengän koulun pitkäaikainen keittäjä Aili Niiranen (os. Huovinen) 
syntyi vuonna 1910 Tavastkengällä pienviljelijäperheeseen. Tavastkengän 
koulun johtokunta valitsi hänet koulun keittäjäksi vuonna 1951. Silloin 
ruoan laittamisen lisäksi hänen toimenkuvaansa kuului kahden kouluraken-
nuksen lämmittäminen ja siivoaminen. Ennen kahdeksaa aamulla alkaneet 
työpäivät venyivät pitkiksi varsinkin kylminä talvipäivinä, jolloin keittä-
jän täytyi illaksi vielä tulla koulua lämmittämään. Keittiö sijaitsi ”Punaisen 
puolen” yläkerrassa. Puut oli kannettava sinne liiteristä ja vesi koulun pi-
halla olleesta kaivosta.

Vapaapäivä oli kerran kuukaudessa, kouluahan pidettiin noihin aikoi-
hin myös lauantaisin. Kesäloma Aililla alkoi, kun hän keväällä koulun lo-
puttua sai suursiivouksen tehdyksi. Työmatkat Aili kulki kesällä pyöräillen 
ja talvella potkukelkalla. Palkka oli pieni tehtyyn työmäärään nähden. Ateria 
oli hänelle itselleen maksullinen kuten opettajillekin. Koululaisille annettiin 
koulusta vain keittoa, maidon ja leivän he joutuivat tuomaan itse. Koululle 
ostettiin liha ja perunat kylän taloista, harvemmin ostettiin kaupasta muita 
tarvikkeita. Ruokatarvikkeet säilytettiin koulun aitassa tai maakuopassa.

Koululaisten astioina olivat aluksi vain lautaset ja ruokailuvälineinä lu-
sikat. Koska veitsiä ja haarukoita ei ollut, ruoat olivat keittoruokia kuten li-
haperunakeitto tai puuro, joka tarjoiltiin sokerin ja voin kanssa. Kastikkeita 
ei tuolloin koulussa tarjoiltu. Perunoiden kuoriminen oli melkoinen työmaa: 
ruokaa piti keittää 50 litran kattilalla, sillä oppilailaita oli paljon. Ruoan 
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piti olla valmista kello 11.00. Oppi-
laat hakivat ruoan ja astiat luokkiin 
keittolasta. Koululaiset söivät keit-
tonsa hyvällä ruokahalulla pitkät 
koulumatkat taivallettuaan.

Aili Niirasen 28 työvuoden 
aikana Tavastkengän koululla 
keittäjän toimenkuvassa tapahtui 
monia muutoksia. Nykyinen kou-
lurakennus valmistui vuonna 1958 
helpottaen melkoisesti keittäjän 
työtä. Nykyaikaisemmat välineet 
säästivät vaivaa ruoan laitossa ja 
vesi tuli suoraan keittolaan. Ruo-
katarvikkeiden säilytystiloiksi saa-
tiin kellari ja kylmäkaapit. Keskus-
lämmitys vähensi omalta osaltaan 
työtaakkaa. Koululle saatiin uudet 
ruokailuvälineet. Ruoka muuttui 
monipuolisemmaksi, alettiin tarjo-
ta lämpimän ruoan lisäksi leipää, 
leikkeleitä ja maitoa. Ruokatarvik-
keet alettiin yhä useammin hankkia 
kaupasta.

Aili Niiranen työskenteli Ta-
vastkengän koulun keittäjänä vielä 
vuoden 1979, jonka jälkeen hän 
siirtyi viettämään ansaittuja eläke-
päiviään. Toisin kuin monet muut 
eläkeläiset, hän ei ole muuttanut 
kirkonkylään, vaan asuu edelleen 
Tavastkengällä. Vaikka Aili on ol-
lut eläkkeellä jo 16 vuotta (vuonna 
1993), entiset koululaiset muistavat hänet yhä. ”Ei sitä reissua kylälle tee, 
ettei joku tule nykimään hihasta, että Ailihan se siinä. Kyllä sinä hyviä ruo-
kia osasit laittaa.”1823

Minun kouluni (Vappu Järvelä)

Muisteluita oppilaana ja opettajana Tavastkengän koulusta vuosilta 1949–
1954 ja 1963–1964.

Pieni lettipää taivaltaa reppu selässä koulua kohti. Ala-Heiskalan isäntä, 
vähänläntä miehenkäppänä, on tapansa mukaan tullut pihalle tervehtimään 
kulkijaa. ”No mihim meet?” ja ”Ootkos itkeny?” Tyttöä sekä naurattaa että 
nolottaa. ”Luulee, että minä oon ihan pentu.” Peliin kuuluu, että tyttö vastaa 
hänelle kohteliaasti. Aurinko paistaa ja elokuussa on vielä lämmintä. Hä-
nellä on päällään siskon ompelema pusero. Sisko on tehnyt sen vanhoista 
vaatteista leikatuista tilkuista. Tytöstä se on sievä.  Häntä melkein laulattaa. 

Hietalan emäntä Elina 

Leiviskä ja koulun 

keittäjä Aili Niiranen 

Katajamäen sillalla 

1950-luvulla. Kuvan-

nut Urpo Haapalainen.
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Hän on nyt kansakoulun toisella luokalla.
Koulun piha on tytön mielestä hyvin suuri. Siellä on kaksi isoa koulu-

rakennusta, piharakennus, kaivo, takapiha ja ryytimaa. Pihaa kiertää puna-
mullalla maalattu puinen rima–aita. Portista pääsee maantielle. Piharaken-
nuksen takana ei ole aitaa vaan risukkoa ja metsää. 

Alakoulun luokka on Punaisellapuolella. Koulutalo on osittain kaksi-
kerroksinen, hirsistä salvettu ja laudoilla vuorattu. Se on maalattu puna-
mullalla punaiseksi. Ikkunoiden ja ovien vuorilaudat ovat valkoiset. Talossa 
on myös yläkoulun luokka ja johtajaopettajan asunto sekä tampuuri. Ylä-
kerrassa on veistosali, koulukeittiö sekä alakoulun opettajan asunto. Viime 
vuonna siellä asui opettajatar Kustaava Leinonen, nyt joku muu.  Kylällä 
puhuvat, että ”Kustaava on jääny eläkkeelle”. Talossa on uunilämmitys. 
Tampuurista lämmitetään alakoulun luokan pönttöuunia. Luokan sisällä on 
vain uuninperä. Yläkoulun luokassa ja asunnoissa on sisällä huoneissa omat 
uunit. Oppilaat istuvat kahdenistuttavissa pulpeteissa. Luokan etuosassa on 
liitutaulu, sen reunalla karttakeppi ja korokkeella opettajan pöytä. Opetuk-
sessa käytettäviä havaintovälineitä ei juurikaan ole. Koulukirjastona toimi-
vat kaksi korkeaa kaappia ovat kirjoja täynnä. Niitä saa opettajan luvalla lai-
nata kotiin. Anni Swanin satukirja on monelle mieluinen mukaan otettava. 

Koulu alkaa, kun järjestäjä soittaa messinkistä kilikelloa. Oppilaat 
asettuvat parijonoon portaiden eteen. Opettaja odottaa, että oppilaat ovat 
rauhoittuneet ja ovat hiljaa. Sitten hän päästää luokan kerrallaan sisälle. 
Päällysvaatteet, jos niitä on, jätetään tampuuriin naulakkoon. Aamuhartau-
den jälkeen alkaa opiskelu. Puoleltapäivin on ruokatunti, jolloin syödään 
keittäjän tekemää lämmintä ruokaa. Se kannetaan ämpärillä keittiöstä. Li-
säksi oppilailla on omia eväitä: voileipiä ja maitoa pullossa. Joskus pullon 
korkki on huonosti kiinni ja koulumatkan aikana se voi aueta. Maito valuu 
silloin reppuun ja kastelee kirjat ja vihkot. Lopun kouluvuotta ne sitten hai-

Lasten leikkiä Ta-

vastkengän koululla 

1950-luvulla. Eeva 

Hannulan kokoelmat.
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sevat happamalle maidolle. 
Kylän ensimmäinen varsinainen koulurakennus Valkoinenpuoli on 

kolmas- ja neljäsluokkalaisten opinahjo, keskikoulu. Siihen kuuluu ison 
luokkahuoneen lisäksi tampuuri ja opettajan asunto. Valkoinenpuoli on lau-
doilla vuorattu, valkoiseksi maalattu hirsirakennus. Ulko–ovelta nousevat 
portaat jatkuvat tampuuriin sisälle saakka. Eteisestä pääsee luokkahuoneen 
kautta myös opettajan asuntoon. Sinne on lisäksi ulkoa oma sisäänkäynti.

Yläkoulu, viidennestä luokasta ylöspäin, sijaitsee Punaisellapuolella. 
Myös siellä istutaan kahden oppilaan pulpeteissa. Häirikköpoikia rangais-
taan siten, että he joutuvat istumaan tytön viereen. Ihastumisia ja romans-
sinpoikasiakin siinä syntyy. Luokan seinälle on ripustettu rivi presidenttien 
kuvia. Luokassa on myös harmoni, jolla säestetään aamuhartausvirsi sekä 
laulutunnilla yhteislaulut. Ikkunoista näkyy Kamuseen ja Ojapellonperän 
tielle sekä Välilään. 

Pihapiiriin kuuluu vielä hirsinen talousrakennus, jossa ovat käymälät, 
opettajien sauna, halkoliiteri ja pyykkitupa. Käymälöissä on sisäportaat, 
joita pitkin pääsee ylös reikähyllylle. Käymälän takaseinä on laudoitettu 
umpeen, että edes vähän olisi intimiteettisuojaa. Pihassa on veivikaivo sekä 
opettajien ja isojen oppilaiden kasvimaat. Jatkokoululaisilla on omat juu-
rikasvipalstat, joita heidän kuuluu hoitaa kesällä. Siinä opitaan kasvimaan 
hoitoa, ja lisäksi saadaan uusia makuja kouluruokaan. Oppilaat tuovat syk-
syllä kouluun myös poimimiaan puolukoita.  Keittäjä tekee niistä marjapuu-
roa ja soppaa. 

Valkoisellapuolella opiskelusta muistan päivän, jolloin opettaja tuo 
oman pienen ruskean radionsa luokkaan. Kaikki koulun oppilaat tulevat sin-
ne kuuntelemaan koululaisten toivekonserttia. Meidän koulusta on toivottu 
kappaletta Pieni Ankanpoikanen. Opettajat ovat olleet asialla. Moista laulua 
en ollut koskaan ennen kuullut. Onhan se varmaan ihan mukava esitys. Luo-
kan innostunut hälinä peittää kyllä tehokkaasti kappaleen hienoudet.

Välitunnit oppilaat viettävät pihalla. Valkoisenpuolen takana olevalla 
alueella pienemmät oppilaat pelaavat nelimaalia ja etupihalla isommat joko 
nelimaalia tai pesäpalloa. Lyöjäkuningas hujauttaa pallon helposti takalait-
tomaksi maantien yli Heiskalankankaalle. Ei ole vaaraa osua autoihin, sillä 
niitä ei meidän kylätiellä kovin usein näy. Poikkeuksena ovat kunnanlääkä-
ri, terveyssisar, kätilö ja kanttori, sillä he joutuvat liikkumaan autolla. He 
ovat tärkeitä ihmisiä ja asuvat kaukana kirkonkylässä. Välitunnilla leikitään 
myös hippasta, rappisilla oloa, tervapataa, paininlyöntiä ja lumisotaa. Tal-
vella hiihto on suosituin tapa viettää vapaa-aikaa. 

Koulussa järjestetään myös juhlia, joihin kylän väki on tervetullut. 
Joulujuhlassa, äitienpäiväjuhlassa ja kevätjuhlassa oppilaat esittävät opet-
tajien valmistelemia ja ohjaamia ohjelmia: runoja, laulua, kuvaelmia sekä 
tonttu- ja keijuleikkejä. Juhlaan kuuluu aina myös tervehdyspuhe. Koulussa 
käydään äänestämässä vaalien aikana ja siellä voidaan pitää kyläkokouksia.

Lähes kymmenen vuoden kuluttua tulen ylioppilaskesäni jälkeen vuo-
deksi vanhaan kouluuni väliaikaiseksi opettajaksi. Oppilaani ovat kolmas-
luokkalaisia. Luokkahuoneemme on tuo sama alakoulun luokkahuone, jos-
sa itse olen koulutieni aloittanut. Valkoinenpuoli on jo purettu pois, samoin 
piharakennus. Uutena on pihaan noussut kaksikerroksinen hieno kivitalo, 
moderni koulu kaikkine mukavuuksineen: juokseva vesi, viemärit, sähkö-
valo, juhlasali, iso keittiö, puutyöverstas, isot valoisat luokkahuoneet, vesi-
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vessat, opettajien asunnot saunoineen ja pyykkitupineen. Koulua pidetään 
pääasiassa Uudellapuolella. Punaisellapuolella on vain minun luokkani sekä 
entisessä yläkoulun opettajan asunnossa toimiva äitien ja lasten neuvola

Nyt elämme vuotta 2010. Kouluni piha näyttää paljaalta. Myös Punai-
nenpuoli on poissa, ollut jo kauan. Oppilaiden vähentyessä se jäi pois kou-
lukäytöstä ja kyläyhteisön kokoontumistilaksi se ei ollut sopiva. Remontti 
olisi tullut liian kalliiksi. Niinpä koulu myytiin. Kylä menetti hirsirakenta-
misen ja kirvesmiestaitojen monumentin. Hirret saivat kuitenkin jatkoaikaa 
olemassaololleen. Kerrotaan, että rakennuksen ostaja teetti niistä itselleen 
huvilan. 

Pihaa hallitsee nyt ruskeanharmaa kivirakennus. Senkin elinpäivät uh-
kaavat loppua, kun kylässä on liian vähän lapsia. Päättäjät laskevat, että on 
halvempaa kuljettaa jäljellä olevia koululaisia taksilla kirkonkylään kou-
luun. Kuinkahan paljon siinä säästetään, jos katsotaan kauemmaksi kuin 
nenänpäähän? Opetusryhmien kasvaessa parhaatkin oppilaat jäävät suori-
tuksissaan sen tason alapuolelle, mihin heillä pienemmässä oppilasjoukos-
sa olisi mahdollisuus päästä. Samalla lisääntyy tarve järjestää heikommin 
menestyville oppilaille kalliita erityispalveluja.  Pienellä koululla on monta 
hyvää puolta verrattuna isoon yksikköön. Sen, mitä pienessä koulussa ei voi 
opiskella, voi oppia myöhemmällä iällä.

Sodan jälkeen pienten syrjäisten kylien opettajat olivat usein epäpäte-
viä: keskikoulun käyneitä, ylioppilaita tai armeijasta opettajiksi siirtyneitä. 
Järjestyksenpitokeinot vaihtelivat opettajan ajatus- ja arvomaailman mu-
kaan. Joukkoon mahtui viinaan menevää, mieleltään häiriintynyttä, valoi-
saa uskovaista, pesunkestävää kaupunkilaista. Oli heidän joukossaan toki 
muutamia, joita heidän nyt jo iäkkäät oppilaansa muistelevat lämmöllä. Ky-
lämme sai onnekseen aika pian monta pätevää ja taitavaa viranhaltijaa, kun 
naisopettajat jäivät aviovaimoina kylään asumaan.

Kouluaika onnistumisen ja pettymyksen hetkineen on lapsen ja nuoren 
elämässä monella tapaa vaikuttava ja mieleenpainuva jakso.  

Yhdistys- ja harrastustoiminta

Nuorisoseuran kulta-aika

Nuorisoseuran toiminta käynnistyi uudelleen heti jatkosodan päätyttyä ja se 
keräsi mukaan entistä suuremman osan kylän nuorista. Suurimmillaan seura 
oli toimintavuonna 1946–47, jolloin siihen kuului 127 jäsentä. Jo edellise-
nä vuonna seura järjesti 58 erilaista tapahtumaa, mikä oli enemmän kuin 
koskaan sitä ennen tai sen jälkeen.  Yhteen koottuna seuran toiminta näytti 
sodan jälkeisinä vuosina tällaiselta:



Jälleenrakennusaika (1946‒1959)    559

Tavastkengän nuorisoseuran jäsenmäärä ja toiminta vuosina 1944–54.1824

Toimintavuosi 
19-

44–45 45–46 46–47 48–49 49–50 50–51 51–52 52–53 53–54

Jäsenmäärä 73 111 127 80 83 51 52 52 44

Johtok. kok. 1 2 2 5 4 3 3 - 2

Seuran kok. 10 12 11 4 4 2 2 - 11

Iltamia 42 53 48 35 31 26 14 - 19

Urheilukisoja 3 5 4 4 8 6 6 - 3

Yht. 45 58 52 39 39 32 20 - 22

Merkittävä muutos seuran toimintaan tuli, kun se sai omistukseen-
sa entisen suojeluskunnan talon Suojalinnan eli Paukkulan. Se oli sotien 
jälkeen tullut Siikajokilaakson Metsä Oy:n eli myöhemmän Ruukki Oy:n 
omistukseen, kun suojeluskunta oli rauhanehtojen mukaisesti pitänyt lak-
kauttaa. Vuonna 1947 yhtiön toimitusjohtaja Lauri Kallinen esitti nuori-
soseuralla vaihtokauppaa, jossa suojeluskunnan talo siirtyisi seuran omis-
tukseen ja yhtiö saisi vanhan seurantalon paikallisedustajansa asuintaloksi. 
Vaihtokauppaan suostuttiin mielihyvin. Uusi seurantalo oli huomattavasti 
aikaisempaa suurempi, joten tilaa iltamien ja muiden tilaisuuksien järjestä-
miseen oli nyt riittävästi kasvavalle nuorisojoukolle.1825 

Nuorisoseura järjesti kerran viikossa ohjelmallisia iltamia, joissa oli 
aina ensin ohjelmaa ja vasta lopussa 1 ½ tuntia tanssia. Tämä johtui siitä, 
että pelkästä tanssitapahtumasta olisi joutunut maksamaan korkeaa huvive-
roa. Pelkän ohjelman järjestäminen olisi sen sijaan ollut verovapaata. Oh-
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jelman sujumista valvoivat poliisi (tai yleensä vain poliisin pelko) ja järjes-
tysmiehet, jotka huolehtivat siitä, että illan ohjelma sujui oikealla tavalla ja 
ongelmitta. Toisaalta he myös vahtivat, etteivät poliisit päässeet yllättämään 
nuorisoa. Jokaisessa tapahtumassa piti olla vähintään kaksi järjestysmiestä, 
jotka piti nimetä lupahakemusta tehdessä. Häiriöitä ei ollut kovin paljoa, 
vaikka silloin tällöin painiakin käytiin. Naapurikylissä tosin kerrottiin ta-
vastkenkästen olleen oikein pahoja tappelemaan. Joskus lyötiin painiksi 
jopa paikalle saapuneen poliisinkin kanssa. Kerran poliisi oli tullut iltamiin, 
ottanut kiinni Näpsylän Matin ja kantanut tätä olkapäillään pois paikalta. 
Poliisin selässä ollut Matti oli alkanut laulaa: ”Kuningas korkea ratsastaa 
aasilla”. Silloin oli poliisi pudottanut kantamuksensa.1826

Nuorisoseuran tilaisuuksissa soitettiin musiikkia yleensä grammareil-
la tai sitten joku oman kylän musikantti oli soittamassa. Sotien jälkeen Haa-
palaisen Johannes soitti edelleen tilaisuuksissa haitaria ja Märylän Veikko 
Mattila mandoliinia. Monia muitakin soittajia kylältä löytyi. Tavastkengän 
nuorisoseura kuului Siikalatvan nuorisoseurapiiriin, joka järjesti vuosittain 
isot kesä- ja talvijuhlat sekä suuria urheilukilpailuja. Omat kesäjuhlat Ta-
vastkengän nuorisoseura järjesti joka kesä. Erityisen suuri juhla oli seuran 
30-vuotisjuhla vuonna 1948. Vaikka kokkojen polttaminen ei oikein kuulu-
kaan Tavastkengän tapoihin, on seura järjestänyt ainakin kerran juhannus-
juhlat Sainijärvellä. Silloin tehtiin suuri kokko Pottuniemeen, järjestettiin 
ohjelmaa ja tanssittiin.1827

Uutena ohjelmana nuorisoseuralle tulivat sotien jälkeen lausuntakuoro 
ja kansantanhuosasto, joita molempia johti aluksi Saimi Kaipainen. Aiem-
min perustettuun urheiluosastoon kuuluivat tuolloin pesäpallojoukkueet, 
joissa oli 18 jäsentä. Sekä seuran omat jäsenet että vierailevat nuorisoseurat 
naapurikunnista kävivät esittämässä näytelmiä. Ainakin kerran saatiin näyt-
telijöitä vielä kauempaa. Eräänä varhaisena kesäaamuna Niirasen Aili tuli 
Katajamäelle herättelemään talonväkeä, koska tärkeitä vieraita olisi tulossa: 
Koistilan Tyyne oli tuonut Oulun kaupunginteatterin väen Tavastkengälle. 
Näyttelijät majoitettiin Katajamäelle, jossa he viettivät koko kesän ja pitivät 
esityksiä nuorisoseuran talolla. 

Seurantalolla näytettiin paljon elokuvanäytöksiä. Yleensä näytöksiä 
oli samana päivänä kaksi. Ensin oli niin sanottu lasten näytös ja sen jälkeen 
aikuisten näytös, jossa näytettiin paljon vauhdikkaampia elokuvia. Kesäi-
sin seurantalon pihalla oli useita kertoja tivoli, jossa oli näytillä erilaisia 
eläimiä, surmanajajia ja jopa vedenneito eli nainen, joka piti maalitauluun 
osumalla pudottaa vesialtaaseen. ”Tivoli huusi niin isosti, että Mehtäperälle 
asti kuulu”, muistelee Saimi Kilpeläinen. Myös jokin sirkus kävi esiinty-
mässä kylällä jo ennen sotia. Joskus 1950-luvulla nuorisoseurantalolla kävi 
esiintymässä maankuulu surmanajaja Onni Suuronen. Siellä hän ajoi pal-
lonmuotoisen kehikon sisällä moottoripyörällään.1828

Urheilu säilyi tärkeänä osana nuorisoseuran toimintaa koko 1940- ja 
1950-luvun ajan. Suosittua oli varsinkin pesäpallo, jota pelattiin kesäisin 
joka keskiviikko. Suurin pesäpalloinnostus kylällä oli sotien jälkeen ja 
50-luvulla. Kylällä oli silloin kaksi joukkuetta: Kylä (Siikajoen eteläpuoli) 
ja Pökkelöoja (Siikajoen pohjoispuoli). Jälkimmäistä joukkueen jäsenet itse 
kutsuivat Metsäperän Mahdiksi. Parhaiten pesäpallossa menestyivät naisten 
joukkueet. Keskikylän joukkue, jossa pelasivat muun muassa Välilän Saimi 
Kaipainen ja Kilkalan Anni Myllylä, eteni piiritasolle saakka ja kävi pelaa-
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massa Iissa asti. Melkein yhtä hyvin menestyi Metsäperän naisten joukkue, 
Pökkelöojattaret, joka kävi pelaamassa Limingassa saakka. Joukkueessa 
olivat mukana ainakin Palokankaan Anna-Liisa Makkonen, Suutarin Laina 
Turunen, Törmälän Hilja ja Terttu Jussila, Mattilan Kerttu Jussila, Pennasen 
Aune ja Keräsen Anni ja Tilda. Pojilla oli oma joukkueensa, mutta se ei 
menestynyt yhtä hyvin. Metsäperäläisten harjoituspaikka oli Palokankaan 
talon vieressä olleella yli 100 metriä pitkällä kentällä, suunnilleen nykyi-
sen pihaton kohdalla. Nuoret menivät pelaamaan sinne melkein joka ilta 
töiden jälkeen kahdeksan tai yhdeksän aikoihin. Sunnuntaisin oli isommat 
turnaukset keskikyläläisiä vastaan. Niitä kerääntyi katsomaan melkein koko 
perä.1829

Urheiluseura Tavastkengän Tahti

Vaikka urheilua harrastettiin nuorisoseuran piirissäkin, perustettiin Tavast-
kengällä alkuvuodesta 1946 erillinen urheiluseura, Tavastkengän Tahti. Va-
litettavasti seuran asiakirjoja ei ole säilynyt, joten sen toiminnasta ei ole 
tarkkaa tietoa. Myöskään ensimmäisestä puheenjohtajasta ei ole tietoa, 
mutta muistitiedon mukaan viimeinen puheenjohtaja oli Juhani Pääkkö 
1960-luvun lopulla. 

Tavastkengän Tahti järjesti kylällä lähinnä hiihto- ja yleisurheilukilpai-
luja. Vanha Heiskalankankaan alla sijainnut urheilukenttä oli tosin niin pieni 
ja vaatimaton, että kaikkia kilpalajeja ei voitu järjestää siellä. Juoksukilpai-
lut, kuten 100 ja 1500 metrin juoksu, juostiin viereisellä maantiellä. Muut 
lajit, korkeus- ja pituushyppy, kuulatyöntö, keihäänheitto ja kolmiottelu, 
järjestettiin kentällä. Pienempiä urheilukenttiä oli Metsäperällä Palokan-
kaan takana ja Alipäässä Tervolan takana niin sanotulla Möyhylänkentällä, 
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mutta niillä pelattiin lähinnä pesäpalloa. Uutta urheilukenttää suunniteltiin 
1950-luvulla Keskikylälle maantien toiselle puolelle ja paikka ehdittiin 
jopa salaojittaa, mutta sitten urheiluinnostus hiipui. Nuoriso häipyi kylältä 
ja jäljelle jääneet alkoivat kulkea autoillaan tapahtumissa kauempana. Ak-
tiivisimmat kylän nuorista urheilijoista siirtyivät 1960-luvulla kilpailemaan 
Kärsämäen Katajassa.1830

Maa- ja kotitalousnaiset (Maria Leena Kemppainen)

Ensimmäinen Tavastkengän maatalousnaisiin viittaava merkintä löytyi 
maamiesseuran pöytäkirjasta, joka on tehty Katajamäen talossa 2. päivä 
heinäkuuta vuonna 1933 pidetyssä kokouksessa. Kokouksessa päätettiin 
tilata naisosastolle säännöt. Seuraavassa kokouksessa 25. päivä huhtikuuta 
1934 keskusteltiin Maamiesseuran naisosaston säännöistä ja kokous hyväk-
syi säännöt. Sääntöjen hyväksyjinä olivat Erkki Myllylä, Eino Järvelä, Elof 
Rimpelä, Teodor Kiiskinen, Johannes Myllylä ja Iisak Turunen. Huomatkaa, 
että yhtään naista ei ollut päätöksenteossa, vaikka kyse oli naisosastosta. 

Seuraava merkintä löytyi Maamiesseuran johtokunnan kokoukses-
ta 20. syyskuuta 1936. Kokouksessa sovittiin syyskokouksen pitämisestä 
4.9.1936. Kokoukseen velvoitetaan tulemaan naisosaston johtokunta ja jä-
senet. Naisosaston toiminnan ensimmäiset vuodet ovat hämärän peitossa, 
ainoastaan osaston ensimmäiset jäsenet ovat tiedossa ja he ovat: Ada Haata-
ja, Alina Viio, Katri Komulainen, Reeta Turunen, Maria Katajamäki, Taava 
Karppinen, Elsa Myllylä. Maatalouskeskuksen vuosikirjasta löytyi merkin-
tä vuosilta 1934‒38 ainoastaan sihteeristä. Hän oli Katri Komulainen. Vuo-
sina 1937‒38 oli puheenjohtajana toiminut A-L Jurvalahti ja sihteerinä Eeva 
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Halonen. Varsinaiset pöytäkirjat alkavat v. 1939, jolloin osaston puheenjoh-
tajaksi oli valittu Ada Haataja ja sihteeriksi Taava Karppinen.

Vasta vuodelta 1940 löytyi luettelo johtokunnan jäsenistä ja muista 
luottamushenkilöistä. Puheenjohtajaksi oli valittu Jenni Rimpelä, varalle 
Alina Viio, sihteeriksi Esteri Pennanen ja varalle Elsa Myllylä. Johtokun-
taan oli valittu Reeta Turunen, Maria Knuutila, Impi Hepo-oja, Katri Komu-
lainen ja neidit Aino Laukka, Naimi Kaipainen, Taava Karppinen ja Reeta 
Makkonen. Piirinaiseksi Tilda Rimpeläinen. Tilintarkastajiksi Maija Junno 
ja meijerikkö Saara Laitinen.

29.1.1939 pidetyssä kokouksessa päätettiin aloittaa ompeluseurain 
pito. Ensimmäinen ompeluseuran tapahtuma pidetään Kalle Rimpelän ta-
lossa. Samana keväänä kevätkokouksessa päätettiin järjestää kodinhoito ja 
pihan puhdistus -kilpailu. Kilpailun tarkastajiksi valittiin Alina Viio ja Jenni 
Rimpelä, palkkaa tarkastajille maksetaan 10 mk/päivä, tarkastusaikaa on 
kaksi päivää.

Pellava oli tähän aikaan tärkeä hyötykasvi. Niinpä osaston ensimmäi-
nen hankinta oli pellavaloukku, jonka tärkeyttä kuvastaa sekin, että lähes 
jokaisessa kokouksessa käsiteltiin pellavaloukku-asiaa. 9.4.1946 oli esi-
tyslistalla uuden ”loukun” hankinta, mutta kokous totesi, ettei rahoja ole 
uuden hankintaan ja niinpä päätettiin Heikki Pennasella teettää uudet rullat 
vanhaan loukkuun. Sota-aika ja siitä johtuva puute toi uusia haasteita maa-
talousnaisten toimintaan. Piti mm. perustaa toimikunta, joka vastasi avus-
tuksista saatujen vaatteiden jaosta. Ostettiin jäsenten käyttöön perunajau-
hojentekomylly, kehotettiin jäseniä vihannesten viljelyyn, myös jäsenistöä 
kannustettiin luonnontuotteiden käyttöön. Vuonna 1943 järjestettiin useat 
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tallukantekokurssit. Tallukoiden materiaali oli vanhoista sarkakankaista, 
housunlahkeista ym. moninkertaisesti tikattu kangas, josta sitten kaavojen 
avulla valmistettiin pakkasajan jalkineita.

Vuonna 1943 päätettiin järjestää kankaittenkutomakurssi, joka jou-
duttiin kuitenkin perumaan, koska lankoja ei ollut saatavana. Mutta kun 
kangaspuut päätettiin kumminkin hankkia, tehtävä annettiin Mirjam Penna-
selle. Kangaspuita lainattiin jäsenistön käyttöön seuraavanlaisella taksalla: 
pöytäliinan kutomisesta puilla joutui pulittamaan 100 mk ja ison maton ku-
tomisesta 300 mk, näin maksettiin pikku hiljaa puiden hankintahinta.

Kutomakurssien aika tuli, ensimmäiset kurssit pidettiin 1949 Kankaan 
pirtissä ja vuonna 1956 ja 1972 Katajamäen pirtissä, jonka jälkeen kudon-
nan opetuksesta on vastannut kansalaisopisto. Kurssitarjonta on vuosikym-
menien saatossa ollut runsasta. Maatalouskeskuksen neuvojat, mainittakoon 
Martta Alasalmi pitkäaikaisempana kotitalousneuvojana, opetti Tavastken-
gän naiset tekemään revinnäiset, merkkaukset, rottinkityöt sekä monen mo-
nenlaisia askartelutehtäviä. Lisäksi hän neuvoi umpioinnin, kalankäsittelyn, 
piti pitoruoka-, leivonta-, voileipä- ja jälkiruokakursseja, opetti vaatehuol-
toa pyykinpesusta alkaen. Pesuaineet ja kemikaalit tuli tutuksi. Puutarhan 
kursseista lähes joka vuosi vastasi puutarhakonsulentti Eira Heinineva. Om-
pelupuolella opettajia oli useita.

Tavastkengän maatalousnaiset hankkivat ruoka- ja kahviastiaston 50 
hengelle, astiasto merkittiin M-merkillä. Omaperäisiin hankinta oli eläinten 
lääkekaappi. Kaapin pitämiseen tarvittiin viranomaisen lupa. Lääkekaappi 
sijoitettiin Mirjam ja Heikki Pennasen haltuun, joista molemmat, niin Mir-
ja kuin Heikkikin, olivat saaneet eläinlääkintäkoulutuksen sotareissulla ja 
olivat ystävällisesti palvelemassa kyläläisiä. Lääkkeet myytiin noin 10 % 
voitolla. Lääkekaappi sisälsi huuhtelukannun, putkipistimen, ruokatorven 
kranssin, kuumemittarin ja kalkkiruiskun navetan desinfiointia varten.

Uutta vipinää saatiin osaston toimintaan kun Pyhännällä järjestettiin 
syysnäyttely 1956. Kilpaa tehtiin käsitöitä ja leivonnaisia, näyttelyn kil-
pailuihin. Vaativa tehtävä oli myös näyttelyravintolan pito yhdessä muitten 
kylien kanssa. Vielä isompi tehtävä oli Kestilän maatalousnäyttely vuonna 
1961, osaston naisia palkittiin runsaasti. Myös talkoisiin osallistuttiin.

Ei maatalousnaisten elämä ollut pelkkää kurssia, myös matkusteltiin, 
käytiin mm. Oulussa, Haapaveden emäntäkoululla, Kuopiossa ja Limingan 
emäntäkoululla. Teatteriretkiä on tehty useita Ouluun, Kajaaniin, ym., pi-
detty kesäjuhlia näyttelyineen, pikkujoulut ovat piristäneet kummasti työ-
paineissa ahertavaa emäntää ja tytärtä, myöskin perheen miesväkeä.

Maatalousnaisissa toimiminen on tuonut tärkeää ajankohtaista uutta 
oppia kunakin aikana, lisäksi kauniita tekstiilejä kodin kaunistukseksi, mie-
len virkeyttä, uusia ihmiskontakteja ja ystävien tapaamisia lähes viikoittain 
kursseilla ja ompeluseuroissa.

Rauhanyhdistys ja muu hengellinen toiminta

Tavastkengän vanhoillislestadiolaisten rauhanyhdistys oli yksi kylän mer-
kittävistä yhdistyksistä. Lestadiolaisuus oli ollut selvästi suurin kylällä 
vaikuttaneista herätysliikkeistä jo 1800-luvun lopulta lähtien, mutta liike 
järjestäytyi vasta vuonna 1936, jolloin perustettiin Pyhännän Tavastkengän 
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kylän Rauhanyhdistys. Vielä ennen sotia yhdistyksellä ei ollut omaa toi-
mitaloa, vaan seuroja järjestettiin jäsenten taloissa. Tavallisimpia paikkoja 
olivat Repola, Kotila, Välilä, Törmälä, Kallio ja Ämmä. Jossakin näistä pi-
dettiin seurat kerran viikossa. 

Rauhanyhdistyksen kesäseurat olivat suuria tapahtumia. Ne kestivät 
yleensä kolme päivää: alkoivat lauantaina ja loppuivat maanantai-iltana. 
Ennen oman talon rakentamista seuroja pidettiin koulun pihalla. Puhujille 
rakennettiin lava johonkin nurkkaan. Seurojen ohjelma oli aina samanlai-
nen. Ohjelma alkoi kymmeneltä aamulla ja koostui puheista ja veisuusta. 
Väliaika oli kolmelta, jolloin syötiin yhteinen päivällinen. Ainekset ruokaan 
saatiin aluksi lahjoituksina taloista, myöhemmin ne ostettiin. Ohjelma alkoi 
uudelleen viiden aikoihin ja loppui vasta myöhään illalla. Kenelläkään ei 
ollut kiire pois seuroista, vaan niissä oltiin mielellään. Isännätkin veisasivat 
viimeiseen asti niin, että hiki päältä valui. Seuroihin tuli vieraita naapuriky-
listä ja kauempaakin. Järvikylästäkin väkeä tuli aina isolla joukolla porras-
tietä pitkin. Vieraat majoittuivat kylän taloihin, kuka minnekin.1831 Tavast-
kengän seuroja muistelee seuraavassa Elsi Kinnunen (s. 1926):

Seuroja pidettin monissa taloissa, joissa oli tilavat pirtit. Pirtit 
täyttyivät aina seuraväestä. Pirttiin tuotiin seurapenkit jo päiväl-
lä ulkotiloista lämpenemään. Seurat alkoivat iltasella, kun naiset 
pääsivät navettatöistä ja miehet omista hommistaan. Tarkkaa kel-
lonaikaa ei ollut. Puhujia oli kaksi. He istuivat pöydän taakse. 
Veisattiin virsi ja seurat alkoi. Molemmat puhujat saarnasivat. 
He lukivat toisilleen tekstin raamatusta. Etupenkissä istui vanha, 
partainen pappa. Hän seurasi tarkasti puhetta. Sanoen välillä hy-
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väksyvästi: “joo”. Hän olikin sitten joomies. Seurat olivat usein 
kahtena iltana samassa talossa. Seuratalossa puhujat oli täysi-
hoidossa. Kesällä ei pirttiseuroja ollut. Kesäseurat oli kansakou-
lulla. Pihalla oli penkit ja puhujan koroke. Vanhalla puolella oli 
tarjoilu. Eteisessä istui pulpetin ääressä lipunmyyjä. Häneltä sai 
ostaa kahvi, sima ym. lippuja.1832

Rauhanyhdistyksen oman talon rakentaminen oli iso urakka, josta seu-
raavassa kertoo Maria Leena Kemppainen: 

Rauhanyhdistyksen väki rakensi talon tarpeeseen, seurojenpito-
paikaksi vuonna 1947. Tavastkengän rauhanyhdistys perustettiin 
jo vuonna 1936. Alkuun oma toimitalo ei ollut tarpeen, koska us-
kovaisten kotien isot pirtit olivat käytössä ja niihin seuravieraat 
olivat aina sydämellisesti tervetulleita. Ajanoloon seuravieraitten 
joukko kasvoi ja isotkin pirtit kävivät ahtaiksi. Niinpä oltiin tilan-
teessa, jolloin oli alettava miettiä oman toimitalon rakentamista 
- miehet hieman pelkäsivät isoa urakkaa, mutta naiset erikoisesti 
“liputtivat” oman talon puolesta. Niinpä johtokunta valitsi ra-
kennustoimikunnan, johon itseoikeutettuina valittiin ne kolme, 
myös johtokuntaan kuuluvaa emäntää: Välilän Katri Kaipainen, 
Kilkalan Vendla Myllylä ja Kotilan Ada Haataja. Toimikunnan 
puheenjohtajaksi valittiin johtokunnan puheenjohtaja, maanvilje-
lijä Antti Järvelä. Muut toimikunnan jäsenet olivat Olli ja Ville 
Jussila ja Yrjö Leiviskä. Tontti talolle saatiin koulun vierelle, Ka-
tajamäen maalta. Alkuun talo ei “tököttänyt” yhtä ahtaalla kuin 
nykyisin. Tilaa oli Heiskalaan päin aina siihen saakka kunnes tien 
rakentajat suuntasivat tien kulkevaksi toiselta puolelta taloa. Talo 
jäi kahden tien risteykseen. Piirustukset tilattiin srk:n myöhem-
mältä puheenjohtajalta Eino Vaherjoelta. 

Nyt oli tontti- ja piirustusasiat kunnossa. Oli ryhdyttävä 
työhön. Valtionmaalta Ruunasaaresta, Hörölän takaa, saatiin tu-
kit, jotka Matti Sainila ja Oskari Jussila talkootyönä kaatoivat, 
ja kyläläiset talkoilla siirsivät rakennuspaikalle. Pitkä oli se he-
vosraita, joka kulki Törmälän kautta tontille. Talkookahvit juotiin 
Välilässä. Taloa rakennettaessa “päämestarina” oli kirvesmies 
Reino Koistinen apunaan Veikko Kyllönen, Joel Haataja ja Os-
kari Jussila. Ikkunat teki Joel Haataja, uunit muurasi Johannes 
Laakko, penkit nikkaroi Väinö Tervola apunaan Olli Leiviskä. 
Kiirettä piti myös naisväellä. Vuorollaan he kahvittivat talkoovä-
keä. Pidettiin ompeluseuroja, jossa tehtiin ahkerasti käsitöitä, jär-
jestettiin myyjäisiä, jossa myytiin käsitöiden lisäksi leivonnaisia. 
Monella tapaa pyrittiin saamaan rahaa kokoon. Rahaa tarvittiin 
rakennustarvikkeiden ostoon ja palkkoihin, vaikka sitä maksettiin 
ainoastaan ammattimiehille - apulaiset olivat talkoolaisia.

Vihdoin talo valmistui. Talo oli hulppea näky kauniine hirsi-
seinineen ja korkeine ikkunoineen, ilo silmille ja rakennuttajain 
sydämelle. 1833

Oman talon rakentamisen jälkeen seurojen pito siirtyi yksityisten ta-
loista sinne. Aappo Jussila möi ovenpielessä 20 pennin nisu- ja simalippuja 
seuraväelle. Lippuja meni todella paljon seurojen aikana, sillä erityisesti 
kylän lapset ja nuoriso ostivat niitä Aapolta. Lapsia pyöri seurojen aikaan 
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paljon talon ympärillä, kun ei heillä muutakaan tekemistä ollut. Muutenkin 
seurat keräsivät kaikenlaista väkeä paikalle. Tien varsilla oli jopa rihkama-
kauppiaita. Kaikki kyläläisetkään eivät suhtautuneet seuroihin kovin vaka-
vasti. Muutamat isännät saattoivat jopa jatkaa normaalia kortinpeluutaan 
Heiskalankankaalla niiden aikana. Toisaalta seuroihin huolittiin mukaan 
humalaisiakin, eikä heitä edes katsottu kovin pahasti.1834 Suurien seurojen 
aikaan Tavastkengän koulun oppilaat korvasivat uskonnontuntinsa osallis-
tumalla niihin. Seurojen jatkuessa pitkälle iltaan siirtyivät lapset leikkimään 
Heiskalankankaalla. Seurojen loppuhuipennus oli joskus todella hurjaa 
kuunneltavaa ja lapsista jopa pelottava tapahtuma. Kerran kesken seurojen 
sattui täydellinen auringonpimennys. Silloin oli todellinen maailmanlopun 
tunnelma. Sanotaan, että eräs kyläläinen tuli hulluksi sen seurauksena. Ai-
nakin sen jälkeen hän pelotteli kaikkia tulevalla maailmanlopulla.1835

Lestadiolaisuuden lisäksi kylällä vaikuttaneista herätysliikkeistä kan-
nattaa mainita helluntalaisuus, joka vaikutti voimakkaasti erityiseti Perukal-
la. Siellä helluntalaisten viikoittain pitämän seurat olivat tärkeä tapahtuma, 
joka sai aina koko Perukan liikkeelle. Seurapaikat kiersivät talosta toiseen. 
Ainakin kerran helluntailaisten 
kerrotaan pitäneen kastetilaisuuden 
Sainijärvellä.1836 Helluntalaisuuden 
kerrotaan tulleen Tavastkengälle 
1930-luvulla Hämeestä Korpelan 
taloon muuttaneiden Oskari ja Hil-
ma Sulosen mukana.1837

Seurojen lisäksi monessa ky-
län talossa pidettiin pyhäkoulua. 
Ne eivät olleet seurakunnan vaan 
kyläläisten, yleensä talon emän-
tien, itse järjestämiä. Pyhäkoulua 
piti ainakin Saara Turunen Jun-
nolla, Aune Sivonen Linjalassa eli 
Sivosessa, Maija Puurunen Pelko-
lassa ja Elsa Niilekselä Sainilassa. 
Sivosen Aune järjesti myös joulu-
juhlat pyhäkoululaisten kanssa.1838

Puolueiden paikallisosastot

Tavastkenkäset ovat luonnollisesti 
osallistuneet myös eri puolueiden 
toimintaan. Ensimmäisenä kylälle 
perustettiin Maalaisliiton paikallis-
osasto 5.3.1925. Seuraavana perus-
tettiin Suomen Pienviljelijäinpuo-
lueen paikallisosasto 31.3.1933. 
Suomen Kansan Demokraattisen 
liiton paikallisosasto perustet-
tiin kylälle heti sotien jälkeen 
7.12.1945. Sen toiminta oli vilk-
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kaimmillaan pari sotien jälkeistä vuosikymmentä, mutta vähitellen toiminta 
hiipui ja vain muutamat aktiivit jäivät jäljelle. Puolueen aktiivisia jäseniä 
olivat erityisesti Kalle Kurkela ja useimmat Punaperän isännistä. Vuonna 
1946 perustettiin kylälle myös Suomi–Neuvostoliitto-Seuran paikallisosas-
to. Suomen Pientalonpoikain Puolueen Tavastkengän paikallisosasto perus-
tettiin vuonna 1959. Sen toiminta oli voimakasta varsinkin 1960-luvulla. 
Osaston kantava voima oli Koistilan Tyyne Laukka. Muita aktiivijäseniä 
olivat muun muassa kallionperäläiset.1839 

Puoluetoiminta keskittyi kunnanvaltuustoon ja muuhun kunnallispo-
litiikkaan. Siksi siihen ei ei tässä yhteydessä perehdytä tämän laajemmin, 
vaan sen käsittely jätetään tulevaan Pyhännän kunnan ja seurakunnan his-
toriaan.

Korttiringit ja muut harrastukset

Monenlaisia tapahtumia järjestettiin Tavastkengällä seurojen ja yhdistysten 
ulkopuolellakin. Metsäperällä pidettiin isoja joulujuhlia, joihin lapset jär-
jestivät itse ohjelmaa. Usein juhlanpaikkana oli Palokankaan talo. Ohjel-
massa oli tonttuleikkejä, kertomuksia, näytelmiä, laulua ja mitä milloinkin 
keksittiin. Väkeä juhliin kertyi paljon aina Keskikylää myöten. Lopulta jou-
lujuhlat tulivat niin suosituiksi, että niiden pitäminen piti lopettaa väenpal-
jouden takia. 1840

Nuorten tärkeimpiä kokoontumispaikkoja olivat seurantalo, urheilu-
kenttä ja kylän kahvilat. Myös Heiskalankankaalle kokoonnuttiin, mutta se 
oli lähinnä vanhemman väen kortinpeluupaikka. Perukalla kokoonnuttiin 
eniten kansakoululle. Aikaisemmin oli kokoonnuttu myös Tanssikentälle, ei 
kuitenkaan enää sotien jälkeen. Punaperän nuorten kokoontumispaikkana 
oli Pahanlammen rannalla. Naapurikylissä käytiin jonkin verran. Kirkonky-
lälle ja Hyvölänrannalla päästiin helposti pyörällä, samoin kuin Järvikyläl-
le, jonne kulki porrastie soiden poikki.1841

Pienimmillä lapsilla oli omat leikkipaikkansa. Katajamäenperän lapset 
viettivät paljon aikaa Siikajoen rannoilla ja Saaren lammashaassa. Harras-
tuksia ja leikkejä oli monenlaisia: hypättiin korkeutta ja seivästä, heitettiin 
kuulaa ja keihästä ja pelattiin nelimaalia. Ongella käytiin paljon. Poikaset 
etsivät harakan ja variksen pesiä, jotka rikottiin tai niistä otettiin poikaset 
eläteiksi. Poikasia ruokittiin antamalla niille lusikalla piimää. Karkkirahaa 
hankittiin keräämällä käpyjä.1842 Saarenperällä Hakalan takana oli tasainen 
kenttä ”Saaren ahde”, jossa seudun lapset pelasivat nelimaalia ja muita 
pelejä. Toinen samanlainen leikkipaikka oli Leimulan sahakentällä, jossa 
pidettiin Saarenperän ja Kallionperän lasten kesken ”olympialaisia”.1843 Pu-
naperän lapset laskivat mäkeä Pöytäniitynkolossa, jonne oli rakennettu jon-
kinlainen hyppyri.1844 Monet ovat muistelleet, kuinka sotien jälkeen synty-
neillä suurilla ikäluokilla oli aina parhaat leikit, koska heitä oli niin paljon. 
Heidän leikkejään kadehtivat kaikki nuoremmat ja pienemmät ikäluokat, 
joilla leikkikavereita ei enää ollut yhtä runsaasti. Suurten ikäluokkien jouk-
kovoima tuntui nuoremmista joskus vähän pelottavaltakin.1845

Kesäisin lasten suosituin harrastus oli tietysti uiminen. Jokaisella pe-
rällä oli omat vakiintuneet uimapaikkansa, yleensä jonkin joen rannalla. 
Useimmat järvet, kuten Tavastkengän- ja Makkolanjärvet, olivat pehmeä-
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pohjaisia eivätkä siksi soveltuneet uimiseen. Keskikylän lapset sentään 
uivat joskus Kurkelanjärvessä, mutta heilläkin suositumpi uimapaikka oli 
Pyhännänjoki. Sinne mennessä hihkaistiin: ”Mennään Jörkille uimaan!” 
Uimapaikkaa sanottiin jostakin syystä Jörkiksi. Nimi saattoi johtua samalla 
kohdalla olleen vanhan niittypalstan omistajan nimestä.1846 Kuljunperällä 
lapsilla oli vakituinen uimapaikka Kuljunojansuussa, jossa varsinkin hei-
näntekoaikaan käytiin puolisen jälkeen uimassa. Väkeä oli silloin tungok-
seen asti.1847 Vesistöjen laidoilla asuneet lapset osasivat yleensä uida hyvin, 
mutta 1940-luvulla Punainen Risti piti uimakoulua Sainijärvellä. Uimakou-
lun loppututkinto suoritettiin Siikajoessa Opotanlammessa.1848

Miesten suosituimmat harrastukset Tavastkengällä olivat luultavasti 
metsästys ja kalastus. Ne olivat olleet tärkeitä sivuelinkeinoja jo vuosisa-
tojen ajan, mutta sotien jälkeen ne muuttuivat Tavastkengälläkin enemmän 
harrastuksiksi. Seuraavassa Hannu Viio (s. 1931) muistelee metsästystä Ta-
vastkengällä:

Isäni isä Kusti Wiio tuli Pulkkilasta Tavastkengälle metsänvar-
tijaksi. Kusti avioitui Palokankaan tyttären, Kaija Marjamaan 
kanssa. Kusti oli metsämies. Hän metsästi lähinnä pienriistaa. 
Hän ampui oravaa aina päähän, ettei mene nahka rikki. Ei hän 
tarvinnut tukea, vaan ampui vapaalla kädellä. Ukilla oli 9-ka-
liiperinen pistooli, jolla hän ampui etupäässä jäniksiä. Asetta 
käytettiin myös teurastukseen. Myöhemmin pistooli vietiin yhden 
hevosen ja kolmen pojan kanssa sotaan. Myös isäni Matti oli met-
sästäjä. Isälläni oli haulikko ja luodikko. Lähinnä metsästettiin 
lintuja ja jäniksiä. Hirviä ei ollut ja jos oli, ne salakaadettiin ruu-
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aksi varsinkin sodan aikana. Myös kaikki pojat metsästivät. Minä 
jatkoin isoisän ja isän metsästysperinnettä. Minulla oli karjalan-
karhukoira Musti ja ajokoira Naku. Kun olin 13-vuotias, Naku 
tuli mukaani Pulkkilasta pyörän tarakkaraudalla, samalla kun 
kävin noutamassa luvat ruudin ja nallin ostoon isälle ja veljil-
leni. Yövyin Pulkkilassa sukulaistalossa ja sain ostaa ajokoiran 
sieltä. Nakusta kehittyi erittäin taitava jäniksen ajaja (3–5 jänis-
tä päivässä). Musti tuli Tavastkengältä.  Se oli monitaitoinen: se 
haukkui lintuja ja oravia, mutta osasi ajaa myös jänistä. Nuoruu-
dessani meni kaikki viikonloput metsästämiseen. Eri puolilta ym-
päri pitäjää tuli kutsuja metsästämään. Jäniskoiria kun ei kylällä 
ollut kuin kaksi, ja toinen oli jo ikääntynyt. Iltamissa lauantaisin 
aina väsytti, kun oli päivän ollut metsällä. Armeijasta palattuani 
en halunnut enää jatkaa metsästämisrumbaa, vaan hävitin met-
säkoirani.1849

Eräänlaista kyläläisten harrastustoimintaa oli myös kortinpeluu. Se oli 
jäänyt pahasti veriin monelle sodan käyneelle miehelle, jotka sitten sodan 
päätyttyä saattoivat pelata Heiskalankankaalla ja muissa paikoissa vuoro-
kausikaupalla. Rintamalla he olivat tottuneet viettämään aikaan ulkona, jo-
ten pakkanenkaan ei ollut paha ongelma. Heiskalankankaan korkeimmalla 
kohdalla oli ringissä isoja kiviä, ja niiden keskellä iso mutta matala laaka-
kivi, korttipöytä. Sen ääressä kylän ukot istuivat ringissä puvuntakit päällä 
niin kuin kasinossa ainakin. Heiskalankankaan korttiringillä oli pitkät perin-
teet, sillä siitä löytyy mainintoja nuorisoseuran papereissa jo vuodelta 1918. 
Pahimmillaan kortinpeluu oli sotien jälkeen ja tapa jatkui pitkästi 1950-lu-
vun puolelle. Tiettävästi kukaan ei silti saanut peleissä kovin suuria voittoja, 
eikä kukaan menettänyt taloaan pelissä. Rahaa peleissä kuitenkin liikkui, 
mutta lähinnä vain samat lantit kädestä toiseen. Kortinpeluu saattoi jatkua 
kauan yhteen menoon, lauantaista ”tiistai aamun asti saatto viimeset olla”, 
Aarne Turunen muistelee. Pelaajien ruokahuollosta huolehtivat rahattomat 
eli sellaiset, jotka olivat jo rahansa pelanneet, tai nuoremmat pojat, joita ei 
korttirinkiin otettu. Tällainen huoltomies oli Pauli Kamunen (s. 1928): 

Yhenni kerran Siltalan Veikon kanssa piettiin, se oli syksy, nuo-
tiua. Oli kolome korttisakkia siinä sen ympärillä. Tekivät tuota ky-
lätalua. Ei tahtonu olla risuja siinä lähellä, niin me haettiin niitä 
pölökynpäetä. Eksylän Veetistä lähtiin kaikki vanahat ukot (siellä 
istu), osa nuoria. (Palakkaa maksettiin) kakskymmentä penniä 
potistaan. Katohhan niin yhenni kerran ostin koko vaatekerran ja 
äijälle annoin kaks markkaa velaksi. Ojapellon Jaako rupesi aina 
äettelemmään, että mennee tulennäyttäjille kaikki.

Pelirinki oli suunnilleen Rinteen ja koulun puolivälissä. Lapsia kiellettiin 
käymästä pelipaikoilla mutta varsinkin pojat kävivät kouluun mennessä 
etsimässä tippuneita kolikoita. “Aina joku hilikku löyvettiin. Maanantai-
aamuna sitä mentiin ja heti pyhäaamuna käytiin kahtomassa”, muistelee 
Pauli Kamunen.1850 

Korttia pelattiin Heiskalankankaan lisäksi monessa muussakin pai-
kassa. Punaperällä Olkiahossa, Alipäässä Tervolan saunassa ja Välikedon 
ladossa, ”Siellä (Välikevolla) ne pelasivat korttia ja joivat kiljua”. Pelipäivä 
oli aina sunnuntaisin, jolloin ei tehty töitä. Melkein kaikki isännät olivat 
mukana pelaamassa. Kerran Alipään ja Metsäperän miehet istuivat kortil-
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la. Huovisen Veeti alkoi olla pahasti häviöllä. Hän katsoi parhaaksi käyttää 
pientä vippaskonstia ja karjaisi: ”Suni tullee!” (Suni oli silloinen poliisi Py-
hännällä). Rinki lakosi ja miehet hävisivät metsään. Ringissä olleet rahat 
jäivät Veetille. Kortinpeluu oli laitonta ja monessa kylän uskovaisessa ta-
lossa pelikortteja pidettiin suurena syntinä. Niinpä lapsilla ei saanut olla 
pelikortteja, eivätkä he saaneet edes leikkiä pelaavansa niillä. Pyhännän po-
liisi Alapere katsoi pelaamista yleensä läpi sormien, vaikka sattui muutamia 
kertoja yllättämään pelaajat itse teossa. Silloin esitti, että ei nähnyt koko 
tapahtumaa. Kortinpeluu hiipui vähitellen joskus 1950-luvun lopulla.1851

Jälleenrakennusaika lapsen ja nuoren silmin (Elvi Hannula)

Ensimmäinen yksittäinen muistikuvani on vajaa 3-vuotiaana, kun isä tuli 
1944 lopulla pois sodasta. Oli se niin ikimuistoinen tapahtuma. Äiti on mo-
net kerrat muistellut tammikuun 1942 syntymätalveani, joka oli ollut kova 
pakkastalvi. Kaivo oli kuivunut, joten kaikki vesi eläimille ja talouteen oli 
koko talven pitänyt naisvoimin kuskata hevosella ja saaveilla kilometrin 
päästä Törmäsjoesta ja juomavedet samoin lähteestä. Äitiyspakkauksen si-
sältö oli ollut lähes paperitavaraa. Kaupoissa ei ollut paljon mitään tavaroi-
ta, kuten lamppuöljyä, saippuoita, kankaita. Ruokaa kylläkin maaseudulla 
oli sota-aikana ollut riittämiin. 

Ennen kuin maitoauto alkoi hakea Mehtäperältä maidot meijeriin 

Palokankaan lapset 

1950-luvun alussa. 
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Kestilään 1950-luvulta lähtien, kirnuttiin voi kotona ja meiltä myytiin yli-
määräinen voi Hukkasen kauppaan. Sähkö tuli Mehtäperälle 1960-luvun 
alkupuolella, joten kaikki oli tehtävä käsipelillä. Sota-aikana oli karpiidi-
lamppuja, öljylamppuja ja -lyhtyjä, myöhemmin Tilley-kaasulamppuja.

Kerran oli sota-aikana Kivelän kauppaan tullut kretonkikangaspak-
ka, ja äiti olisi halunnut ostaa koko pakan. Kauppias Rimpeläisen Kalle 
oli kysynyt, että mitä äiti aikoo siitä tehdä. Äiti oli sanonut ompelevansa 
täkkeihin uudet päälliset, kun entiset olivat resuna. Kalle oli vastannut, että 
tämä kangas ei jouda täkinpäällisiksi ja äiti oli jäänyt ilman kangasta. Äiti 
ompeli itse meille kaikki vaatteet ja myöhemmin, kun ajat muuttuivat, hän 
ostikin pakoittain sarkaa ja flanellia, joista ompeli puseroita, housuja, pai-
toja ja mekkoja. Lampaita kun oli, niin villaa sentään oli omasta takaa, niin 
siitä onkin kaikkina aikoina ahkerasti kehrätty lankaa ja neulottu kaikkia 
mahdollisia asuja. Myöhemmin 1950-luvulla Puistolan Vieno Rahikainen 
kutoi lisäksi paljon villa-asuja.

Ollaan me sisarusten kanssa monet kerrat ihmetelty, miten sitä on yli-
päätään 7-vuotiaasta tarettu ja jaksettu käydä koulussa sen ajan tamineilla 
ja välineillä, kun koulumatkakin oli Autiomäen kautta 7,5 km, siis yhteensä 
15 km/päivä, kuutena päivänä viikossa. Talvet olivat todella ankaria, kovat 
pakkaset ja lunta paljon. Aloittaessani koulun 1949 ei ollut polkupyöriä, 
joten kuivan aikaan kesällä kuljettiin ns. koskien kautta. Polku meni Huo-
visen ohi ja jokivartta, joesta yli portaasta, jossa oli kaksi porraspuuta ja 
riukukaide. Siitä edelleen metsän halki ja Katajamäen suopeltojen poikki 
Katajamäelle. Talvella oli myös latu samaa reittiä aina talvisin siihen saak-
ka, kun koulukuljetukset saatiin Metsäperälle. 1950-luvun alkupuolella oli 
jo joitakin polkupyöriä, mutta ei kaikille, jotenka isommat joutuivat kus-
kaamaan pienempiä tarakalla. Tällöin pystyi kuivan aikana lyhentämään 
Siltaniemen kautta kärrytietä, ja Siltaniemen sillasta edelleen Törmälän-
peräntielle Siltasaarentienristeykseen paikkeille. Mutta rospuuton aikana 
syksyisin ja keväisin koululle oli tuo 7,5 km matka. Lainmukainen koulu-
kuljetus Mehtäperälle saatiin käyntiin 1950-luvun loppupuolella, vasta kun 
koululaiset menivät koululakkoon. Palokankaantien ja Törmälänperäntien 
yhdistävä tieosuus valmistui 1960-luvun loppupuolella. Ojalaan oli kulku 
Palokankaan kujan kautta. 

Navetan kattotalkoot 
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Pahimpina tuiskuaamuina isä vei kouluun hevosella ja hoiti samalla 
myllyasioita Leiviskän myllyssä. Samoin Ada-mummo joskus kävi ruunal-
la kylällä kauppareissuja ja odotti koulusta kyytiin. Tämä hevonen oli niin 
rauhallinen ja viisas. Kun mummo oli kerran paluumatkalla nukkunut reen 
perässä, niin se oli tuonut kotiin ja pysähtynyt tallin eteen. Koulun joulu-
juhlat olivat aina iltasella, ja niihin isä kyyditsi meitä aina hevosella ja Aila 
Haatajan pyynnöstä hän joutuikin usein joulupukiksi. Eikähän sitä paljon 
tarvittukaan. Hän vain käänsi turkkinsa nurinpäin ja laittoi karvalakkinsa ja 
naamarit ja alkoi höpöttelemään. 

Käsityötaito on aina ollut ensiarvoisen tärkeää niin naisille kuin mie-
hille, jotta arki on helpottunut. Rukki ja kangaspuut ovat olleet vakiona 
pirttikalustuksessa, samoin höyläpenkki. Muistan, kun isä on talvisin sotien 
jälkeen pirtissä valmistanut pankkoreet  tukinajoon sekä kirkkoreen. Saavi-
en, vasujen ja pienempien tarve-esineiden valmistus oli jatkuvia talvipuh-
detöitä pirtissä. Ei siinä ole kaukaa tarvinnut uunin sytykkeitä hakea, vaan 
oli kyllä aika ahdasta, kun suuren perheen sängyt yöksi pedattiin. Esi-isillä 
oli myös pajatyötaitoja, sillä Palokankaalla oli 60-luvulle saakka paja va-
rustuksineen, mutta isä ei enää näitä suuremmin tehnyt, vaan teetti Piipon 
pajalla. Joululahjatkin oli itse tehtyjä, puuhevosia ja räsynukkeja. Tästä joh-
tunee, että meille kaikille on käsillä tekeminen ollut aina mieluista.

Kaikenkaikkiaan vanhempamme ovat joutuneet tekemään työtä todel-
la ahkerasti ja myös me lapset olimme mukana heti kun kynnelle kykenim-
me. Aivan hyvät muistot ovat lapsuudesta jääneet, vaikka meitä Palokan-
kaalla on asunut todella suuri perhe, kolme sukupolvea, jonkin aikaa jopa 
neljä sukupolvea. Samoin voi hyvällä muistaa koko Tavastkengän kyläyh-
teisöä, joka on ollut sodan jälkeen hyvin kehittyvää ja vireää. Nuorisolla 
oli aikaansa nähden paljon harrastuksia: pesäpalloa pelattiin ahkerasti myös 
Mehtäperällä, vuosittaiset Marianpäivän kylähiihtokilpailut, tanhu-, iltama- 
ja tanssitoiminta, Mehtäperän jouluillan joulujuhlat. Hiihtämistä ja mäen-
laskua harrastettiin myöskin vapaa-ajalla.

Tavastkengällä asui sodan jälkeen enin osa Pyhännän kunnan asuk-
kaista ja kaikki palvelut lähtivät hyvin kehittymään: kaupat, pankki, posti, 
apteekki, kahvila ja etenkin kouluolot. Kansakouluun tuli nuoria, päteviä 
opettajia. Tuolta ajalta muistan, kun eräs heistä alkoi opettaa näkömuistia, 
josta olen huomannut olleen paljon hyötyä. 1956 syksyllä sai Pulkkilaan 
aloitusluvan Pyhännän-Piippolan-Pulkkilan kunnallinen kokeilukeski-
koulu. Tällä oli todella suuri merkitys alueen nuorisolle päästä jatkamaan 
opiskelua. Ilman tätä ilmaista keskikoulun alkamista ei suurperheen lapsil-
la olisi ollut mitään mahdollisuutta jatkaa opiskelua kansakoulun jälkeen. 
Alkuvuosina Pyhännän oppilaille oli järjestetty asuntola-asuminen Pulkki-
laan. Keskikoulua tuolloin todella arvostettiin hakeutuessa työelämään ja se 
antoi myös pohjan hakeutua ammatilliseen koulutukseen.

Tavastkenkä on taatusti ainoa sielunmaisemani, kuten uskon monel-
la muullakin ikäiselläni sen olevan, vaikka muutin pois Tavastkengältä jo 
18-vuotiaana.
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RakenneMuuToksen aika (1960‒1999)

Vanha maaseutu katoaa

Maatalouden kriisi

Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä suomalainen yhteiskun-
ta muuttui voimakkaammin ja nopeammin kuin ehkä milloinkaan aikai-
semmin. Koko edeltävän historian ajan suurin osa suomalaisista oli saanut 
toimeentulonsa maa- ja metsätaloudesta, mutta nyt kehitys kulki toiseen 
suuntaan. Yhä useampi sai elantonsa palkkatöistä, kuten teollisuus- tai pal-
veluammateista. Tämä muutos synnytti ja ohjasi muuttoliikettä maaseudul-
ta kaupunkeihin. Muualla Euroopassa vastaava kehitys oli käynnistynyt 
paljon aiemmin kuin Suomessa, sillä täällä uudisraivausta tuettiin voimak-
kaasti vielä sotien jälkeisinä vuosina. Maataloutta tuettiin, koska pyrittiin 
elintarvituotannon omavaraisuuteen. Toisaalta maan teollistuminen oli vielä 
niin alkuvaiheessa, ettei se kyennyt tarjoamaan elantoa kovin monelle. 

Tilanne pysyi Pohjois-Suomessa melko vakaana vielä 1950-luvulla, 
jolloin metsätyöt työllistivät suuren osan väestöstä, mutta seuraavalla vuosi-
kymmenellä koneellistuminen alkoi nopeasti vähentää työvoiman tarvetta. 
Sama kehitys tapahtui maataloudessa, jossa koneet sekä parantunut peltojen 
ja karjan tuotto vapauttivat valtavasti työvoimaa. Siikajokilaaksossa kehitys 
eteni muuhun Suomeen verrattuna hitaasti ja Pyhännällä se oli vielä muu-
ta jokilaaksoa verkkaisempaa. Vielä vuonna 1960 Pyhännällä sai elantonsa 
maa- ja metsätaloudesta 75,6 % väestöstä, kun Siikajokilaaksossa keskiarvo 
oli 62,2 % ja koko Suomessa enää 35 %.1852 Käytännössä tämä tarkoitti sitä, 
ettei Tavastkengällä tai muualla Pyhännällä juuri ollut työmahdollisuuk-
sia maa- ja metsätalouden ulkopuolella. Kun työvoiman tarve laski näillä 
aloille, alkoi työttömyys kasvaa nopeasti. Marraskuussa 1966 paikallislehti 
Siikajokilaakso uutisoi, että työllisyystilanne oli Pyhännällä vaikea. Aino-
at työkohteet olivat Palokankaan–Törmälänperän yhdystien ja Lamujärven 
säännöstelypadon rakentaminen. Nuorilla ei ollut muuta vaihtoehtoa, kuin 
lähteä etsimään elantoaan muualta, Etelä-Suomesta ja Ruotsista. Väki alkoi 
nopeasti vähentyä.1853

Kaikki haastatellut kyläläiset ovat yhtä mieltä siitä, että kylän elämässä 
tapahtui selvä muutos 1950–60-lukujen taitteessa. Monessa asiassa siirryt-
tiin tuolloin uudelle aikakaudelle. Siihen asti ojankaivuut ja metsätyöt tarjo-
sivat elantoa pientilallisille, mutta niiden loputtua 1960-luvun alkupuolella 
alettiin keskittyä maanviljelykseen. Uusia koneita hankittiin ja uutta peltoa 
raivattiin nopeaan tahtiin. Apulannan käyttö yleistyi, mikä lisäsi peltojen 
tuottoa. Aiemmin apulannan käyttö oli ollut hyvin vähäistä, ja sitä oli kyl-
vetty käsin vakasta kuten viljaakin. Viimeistään nyt luonnoheinän hyödyn-
täminen loppui kaikkialla ja viljelty heinä syrjäytti sen lopullisesti. Osaltaan 
muutokseen vaikutti uuden säilöntämenetelmän eli AIV:n käyttöönotto, 
mikä mahdollisti heinän säilömisen kuivattamatta. Tällöin sen ravintoar-
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vo parani, mikä taas lisäsi huomattavasti lehmien maidontuotantoa ja vil-
jelijöiden maitotuloja. AIV mahdollisti voimakkaamman koneellistamisen 
ja maitotalouden kehittymisen, joka lopulta johti ylituotantoon. On hyvin 
mahdollista on, että ilman tätä nobelisti Artturi Iivari Virtasen keksintöä oli-
sivat paljon puhutut voivuoret jääneet syntymättä. AIV-rehua tehtiin aluksi 
niin, että heinä niitettiin tavallisella niittokoneella ja vietiin sellaisenaan na-
vettojen yhteydessä olleisiin pieniin siiloihin. AIV levitettiin suolarakeina 
vasta siiloon. Tämä työtapa oli työläs, eikä sillä tavoin olisi voinut kerätä 
rehua hehtaaritolkulla. Vasta silppureiden myötä menetelmän hyödyt saatiin 
kunnolla käyttöön.1854 

Pyhännällä tarkkailukarjakkona vuosina 1960–2004 toiminut Manta 
Turunen näki työuransa aikana sen suuren kehityksen, joka karjataloudessa 
tuona aikana tapahtui. Hänen aloittaessaan työnsä 1960-luvun alussa oli Py-
hännällä 32 karjatilaa, joilla oli yhteensä 159 lehmää. Vuonna 2003 karjaa 
oli enää 21 tilalla, mutta lehmien lukumäärä oli 448. Keskimääräinen leh-
mien lukumäärä tilaa kohti oli siis kasvanut viidestä lehmästä 21:een. Myös 
lehmissä tapahtui selvä muutos, sillä 1960-luvun alussa niiden elopaino oli 
vähän alle 400 kiloa ja keskituotto 3500 kilon paikkeilla. 2000-luvun alussa 
lehmien elopaino oli kasvanut 550 kiloon ja keskituotto peräti 8500 kiloon. 
Osa muutoksesta selittyi ravinnolla, osa karjan jalostuksella. Tavastkengällä 
lehmät olivat vielä 1960-luvulla suurelta osin itä- ja pohjoissuomen karjaa. 
Parannusta saatiin jo silloin, kun niiden tilalle otettiin länsisuomenkarjaa, 
mutta suurin parannus tuli ayshire-lehmien myötä.1855

Kuivaheinän tekemistä seipäille jatkettiin pienessä mittakaavassa 

Kuivaheinää laitetaan 

seipäälle Kankaalla 

1970-luvulla. Sisko 

Lehtolan kokoelmat.
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1980-luvulle asti, mutta kuivaheinän tekeminen väheni sitä mukaan, kun 
työvoiman saatavuus heikkeni. Vielä maaltamuuton alkuvuosina kesäloma-
laiset olivat merkittävänä aputyövoimana monessa talossa. Joissakin paikoin 
he olivat suorastaan elinehto tilanhoidolle, sillä muuten sesonkitöistä, kuten 
heinänteosta, ei olisi selvitty. Näin oli esimerkiksi Hietalassa ja Naapuris-
sa. Uutena kuivaheinän keruumenetelmänä tuli käyttöön paalaaminen, joka 
yleistyi 1980-luvulla. Ennakkoluulot kuitenkin hidastivat sen yleistymistä. 
Kun Heiskalan Toivo Karjalainen ja Männikön Olli Leiviskä kerran keskus-
telivat paalauksesta 1970-luvulla, niin Toivo totesi, ettei heidän vanhempi-
en isäntien hermot kestäisi heinän kuivaamista paalamiskelpoiseksi. ”Ei se 
vesi seipäällä pysy”, hän perusteli heinäseipäitä puolustanutta kantaansa. 
Paalaaminen ei lopulta saanutkaan kovin suurta jalansijaa Tavastkengällä, 
vaan useimmat tilat luopuivat kuivaheinän tekemisestä kokonaan.1856

Viljan korjuu leikkuupuimureilla alkoi yleistyä 1970-luvulla, mutta 
tähänkin menetelmään suhtauduttiin aluksi hyvin epäillen. Varsinkin van-
hempien isäntien asenne oli, ettei vilja voi milloinkaan joutua Tavastkengäl-
lä ”olen nokassa” niin kypsäksi, että sitä voitaisiin puimurilla puida. Paran-
tuneiden lajikkeiden myötä se tuli kuitenkin mahdolliseksi.1857

Metsätaloutta ravistelivat yhtä suuret muutokset kuin maatalouttakin. 
Ensin tulivat moottorisahat, jotka yleistyivät 1950-luvun lopulla. Aluksi nii-
tä käytettiin vain kaatamiseen ja puut oksittiin kirveellä, sillä varhaiset sa-
hat olivat tähän tarkoitukseen liian isoja ja kömpelöitä. Käytännössä yhden 
sahan mukana kulki kaksi miestä, joista toinen sahasi ja toinen kaatoi puun 
kumoon. 1858 Metsätöihin tarvittiin edelleen paljon miehiä, vaikka määrä 
vähenikin jatkuvasti. Hevosten tarve metsätöissä väheni vielä nopeammin. 
Yksi viimeisimmistä Tavastkengän suurista hevossavotoista järjestettiin 
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Kirkkokankaalla 1960-luvun alussa. Mukana oli silloin vielä toistakym-
mentä hevosta. Saman vuosikymmenen lopulla savotoissa ei ollut mukana 
enää yhtään hevosta vaan puut ajettiin traktoreilla. Työt tehtiin kuitenkin 
miesvoimin. Tämän ajan puunajoreet olivat todella isoja silloisten trakto-
reiden kokoon nähden. Pituutta niillä oli seitsemisen metriä ja kuorma teh-
tiin puolitoista metriä korkeaksi. Puut kuormattiin niihin käsivoimin, mutta 
miehet olivat kovakuntoisia ja työ sujui rivakasti. Esimerkiksi vuonna 1967 
Paavo Leiviskä oli Konolan Raimon kanssa Itämäen kupeessa ajamassa 
puita valtionmaalta, ja heidän työtahtinsa oli sellainen, ettei nykyisillä maa-
tilakuormaajilla pystyisi samaan. He ajoivat metsästä viisi kuormaa päiväs-
sä ja jokainen kuorma oli kooltaan 15 mottia. Yhteensä päivätyöksi tuli siis 
75 mottia (pinokuutioina). Tukkikuormat tehtiin joutsalaisella sinkillä, mut-
ta pinotavarakuormat tehtiin kokonaan käsin. Traktorina oli Valmet 565.1859

Seuraava uudistus metsätaloudessa oli siirtyminen metsäkoneiden ai-
kaan. Ensimmäiset puunajokoneet olivat Järvenpään Haatajilla, jotka hank-
kivat myöhemmin myös tekokoneen. Myöhemmin koneita on tullut kylälle 
useampia, muun muassa Rauhalaan ja Kuivalaan Paavo Rimpeläiselle. Suu-
ret savotat hävisivät koneiden yleistyessä, mutta monet isännät tekivät silti 
hankitahakkuita itse omissa metsissään aina 1990-luvulle saakka. Vasta sen 
jälkeen metsäkoneiden käyttö yleistyi yksityismetsissä.1860

Työtapojan lisäksi metsänhoito muuttui muullakin tavoin, vaikka mo-
net vanhanpolven isännät eivät nähneet uusien tapojen hienoutta. Sattulan 
isännän Janne Knuutisen (s. 1894) mielestä metsänhoito meni aivan hullulle 
mallille: puut kaadettiin hänen mielestään parhaassa kasvuiässä. Hänen mu-
kaansa puuta ei olisi kannattanut kaataa vielä 40-vuotiaana, sillä se kasvoi 
eniten juuri 40–80-vuotiaana. Lisäksi aukkohakkuu oli hänen mielestään 
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todella huono menetelmä, sillä aukkoon kylvettäessä ja istuttaessa puita 
kuoleentui paljon. Ennemmin olisi kannattanut ottaa vain pitkät puut pois ja 
jättää lyhyemmät kasvamaan. Näin tuulenkaatojakin olisi tullut vähemmän. 
Jannen nuoruudessa metsää hakattiin eri tavalla. Vain isot puut leimattiin ja 
ne otettiin. Pienet jäivät kasvamaan. Kymmenen vuoden päästä paikalla oli 
taas samanlainen metsä.1861

Metsätalouden muutoksista huolimatta metsät säilyivät Tavastkengällä 
merkittävänä tulonlähteenä. Ehkä kaikkein merkittävin piristysruiske Ta-
vastkengän maataloudelle ja elämälle yleensäkin oli lisämetsämaiden ja-
kaminen 1950-luvun lopulta lähtien. Kaikkiaan valtion maita jaettiin ky-
läläisille maatilahallituksen päätöksellä ainakin kolme kertaa. Saaduilla 
metsämailla oli erittäin suuri merkitys, sillä niiden avulla moni tila sai pää-
omaa kehittämiseen.1862 Monelle pientilalle saatiin rakennettua uusi navetta, 
laitettua traktori sekä ostettua muita koneita juuri lisämaapalstoilta saaduilla 
metsänmyyntituloilla. Lisämaat tekivät myös tiloista entistä omavaraisem-
pia rakennus- ja polttopuun suhteen, sillä aiemmin kylällä oli monia taloja, 
joilla ei ollut omaa metsää edes halkoliiterin täyttämiseen. Pientiloilla oli 
poltettu lähinnä vain punahonkaa, joita miehet toivat mukanaan savotoista. 

Suurimmat lisämaa-alueet saatiin Perukan itäpuolelta Laukkuniemen 
ympäristöstä, josta niitä jaettiin suuria aloja vuonna 1962. Muutamia palsto-
ja oli jaettu samalta suunnalta jo tätä ennen. Muita merkittäviä lisämaa-alu-
eita löytyi Kuljunperältä Turvakosta sekä Ojapellonperän takaa Soitimen-
kankaan suunnalta. Salmijärven sydänmaat annettiin lisämaiksi Tyrnävän 
asutustilallisille. Lisämaiden jaossa oli tarkat perusteet. Niitä saadakseen 
tilan täytyi olla riittävän pieni ja isännän mieluiten sotaveteraani. Lisämaan 
myöntämisen jälkeen tilat velvoitettiin kasvattamaan peltopinta-alaansa 
määrätyn ajan kuluessa. Maata ei annettu ilmaiseksi, vaan siitä täytyi mak-
saa valtiolle. Myyntisumma oli kuitenkin edullinen ja maksuajat pitkiä, jo-
ten lisämaiden hankinta pystyttiin rahoittamaan hyvin niistä saadun puun 
myynnillä. Kovin nopeasti ostoa ei moni voinutkaan maksaa, sillä metsällä 
oli tiukat myyntirajoitukset, ja metsäteknikko kävi aina mittaamassa sal-
litun puumäärän valmiiksi. Myyntikiellosta pystyi poikkeamaan vain, jos 
maksoi koko lisämaan lunastussumman kerralla valtiolle. Sen jälkeen sai 
hakata halutessaan vaikka kaikki omistamansa puut pois. Tavastkengällä 
näin teki ainoastaan Ojapellon Oiva. Lapsen syntymällä sai lykkäystä lisä-
maiden maksuaikaan. Pötkölän Antin kohdalla sanotaan käyneen jopa niin, 
että valtio joutui antamaan hänelle toisen metsäpalstan, kun perheeseen syn-
tyi niin monta lasta.1863

Maatalouden kehitys 1960-luvulla oli kaksijakoinen. Toisaalta vasta 
tämän vuosikymmenen alussa maataloutta alettiin todella kehittää monella 
Tavastkengän tilalla. Peltopinta-ala moninkertaistui, heinäsadot kasvoivat 
ja maitotilit paisuivat. Mutta sama kehitys koettiin muuallakin Suomessa ja 
vuosikymmenen lopulla alettiin puhua jo ylituotannosta. Isäntien ennen niin 
voimakas tulevaisuudenusko alkoi hiipua, kun ylituotannon vuoksi otettiin 
käytäntöön pakettipellot. Heidän oli vaikea sulattaa sitä, että suurella vai-
valla raivatut pellot olivat muka turhia ja valtio maksoi heille siitä, ettei nii-
tä viljeltäisi. Tavastkenkä kuitenkin selvisi tästä ajanjaksosta monia muita 
kyliä paremmin, sillä peltoja laitettiin täällä pakettiin lopulta melko vähän. 
Monella tilalla, kuten Kankaalla ja Leiviskässä osa pelloista laitettiin paket-
tiin heti alkuvaiheessa vuonna 1969, mutta vain Hietalassa ne jäivät siihen 
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tilaan pidemmäksi aikaa.1864

Ristiriitojen vuosikymmenenä 1960-lukua voidaan pitää monesta syys-
tä. Sukupolvien välinen kuilu kasvoi silloin entistä suuremmaksi, kun nuo-
ret hylkäsivät monet vanhempiensa ja isovanhempiensa ajattelutavat. Van-
haa ei enää arvostettu ja perimätiedon siirtyminen katkesi. Paljon vanhaa 
ja arvokasta, niin rakennuksia, esineitä kuin tarinoitakin, hävisi seuraavien 
vuosikymmenten aikana. Toki poikkeuksiakin löytyi. Seuraavien juttujen 
kirjoittaja Antero Sivonen (s. 1950) oli jo nuorella iällä kiinnostunut sukun-
sa vaiheista, menneistä tapahtumista ja ihmisistä. Hänen tarinoistaan saam-
me pienen näytteen nuoren elämästä Tavastkengällä 1960-luvun alussa.

Happikato Makkojärvellä (Antero Sivonen)

Elettiin kevättalvea 1961. Olin myöhästyneellä kotimatkallani koulusta, 
kun vastaani tuli Kuivalan Amppa.  
- Hei, nyt lähetään Makkojärvelle, sieltä saa saatanasti kallaa!  Ei tarte 

kun nostella ylös, kun tulevat avannolle happia hengittämmään! selitti 
Amppa minulle innoissaan

- Lähettään vaen! Minä olin arestissa ja nythän minulla on sitte syy, mik-
si minä tuun myöhässä kottiin. Samalla tein mielessäni päätöksen, että 
istumastani arestista en aio kotona mainita mitään.  

Hiihtelimme Ampan kanssa Makkolanjärvelle. Järvi on oikeastaan vää-
rä ilmaisu vesialueelle, paremminkin sitä kuvaisi lampi-sanalla. Järvi on 
tänä päivänä enää vain jäänne siitä suuresta altaasta, joka paikalla on joskus 
vuosituhansia sitten aaltoillut. Allas on kuivanut maannousemisen ja pelto-
ojitusten takia niin, että siitä on jäljellä enää vesakon ja puuston peittämä 
vesilämpäre, joka hädin tuskin enää välkehtii maantiellä kulkijan silmiin. 
Vuosikymmeniä sitten, lapsuuteni aikoihin järven rannat olivat puuttomat, 
ja se oli mitoiltaan huomattavasti laajempi. Suurin ansio rantakasvuston 
puuttumiseen oli varmasti Mikkolan lehmillä, jotka laidunsivat järvenran-
taniityillä. Itse rannat olivat hyllyvää, soistuvan järven rantaa, jolla ei jalka 
tahtonut millään tavoittaa uppoamatonta kohtaa. Ainakin kerran järvi otti 
omansa, kun vaarasta tietämätön vasikka kahlasi vettä juodakseen liian sy-
välle. 

Makkolanjärvestä oli vesiyhteys keväisin vähän matkan päässä solju-
vaan Siikajokeen, kun joen tulvavedet nousivat ojituksia myöten järveen. 
Tulvat tekivät oikeastaan hyvää järven olotilalle, vaihtaen järven hapanta 
seisovaa vettä ja happirikastaen sitä. Syy, miksi olimme Ampan kanssa me-
nossa Makkojärvelle, oli se että järveä oli kohtaamassa happikato. Ymmär-
simme aikuisten puheista, että syynä olivat olleet talven kovat pakkaset ja 
järven liian nopea jäätyminen. Sen seurauksena järven normaali happitasa-
paino oli häiriintynyt. Happikadolle on löydetty tieteellisiäkin syitä. Oliko 
Makkojärven tapauksessa nyt syynä syksyn nopea kylmeneminen, jolloin 
ilmakehästä tuleva normaali happitäydennys estyi viikkoja keskimääräistä 
aikaisemmin. Vai oliko edellinen kesä kuiva, jolloin järvi jäätyi veden olles-
sa alhaalla ja vähäisen veden vuoksi happimäärä jäi siinä vähäiseksi? Näin 
tarkkaan syitä ei osattu silloin miettiä. 

Taisi olla Mäntylän Reeti, joka oli kalakoukkuja kokiessaan huoman-
nut, että kalat tulevat haukkomaan happea avannon reiälle. Siitä oli helppoa 
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lipoten nostella puolipökertyneitä kaloja jäälle. Asiaa taidettiin vähän sa-
lailla toisilta perukan ihmisiltä, mutta olimme mekin parina iltana huoman-
neet, että järveltä näkyi iltapimeällä lyhdyn valoja Makkolan suoralle asti. 
Jotakin epätavallista oli tekeillä. Joku oli tiennyt kertoa Kivelän kaupal-
la, että ainakin Järvenpään ja Laitalan talojen asukkaat olivat ”kantamalla 
kantaneet” kalaa järvestä. Nähtävästi järven lähitalojen asukkaat halusivat 
hiljaisuudessa omia järveä siinä olevine kaloineen niin, ettei mitään kansan-
ryntäystä heidän kala-apajilleen tapahtuisi.  

Tultuamme Ampan kanssa järvelle, ei siellä ollut sillä hetkellä ketään 
muita. Jäähän oli tehty metrin kanttiinsa oleva avanto, josta saattoi heti ha-
vaita, että järven kalakanta oli liikkeellä. Avannon mustassa vedessä vilah-
teli jatkuvasti ahventen tummia selkämyksiä ja leveän littanat lahnat kävi-
vät haukkaamassa happea vilauttaen pikaisesti näkösälle hopeanhohtoista 
kylkeään. Kalaa olisi nyt tarjolla, puuttui vain keinoja!  

Amppa ei jäänyt neuvottomaksi. Poika asettautui avannon reunalle 
seisomaan kahareisiasentoon, nosti sauvakon ilmaan lyöntivalmiiksi ja jäi 
odottamaan. Ahvenet ja muut pikkukalat saisivat nyt jäädä, oli tarkoitus ot-
taa ylös vähän isompaa saalista! Lahnan leveän kyljen pyörähtäessä avanto-
aukossa, heilahti sauvakon terävä piikki kalaa kohti ja saalis jäi elottomana 
kellumaan avantoon. Mukavan kokoisia lahnan littanoita alkoi kasaantua 
avannon reunalle. Ampalla oli into päällä. 

Pian kuitenkin lahnojen liikkuminen loppui ja avannossa uiskenteli 
vain ahvenia. Olin Ampan touhutessa suunnitellut, että minä ottaisin vain 
eläviä kaloja, jotka yrittäisin viedä elossa kotiin. Olisi mukava seurailla, 
kun kalat uiskentelisivat jossakin astiassa – olisin melkein kuin akvaarion 
omistaja! Ryhdyin koukkimaan paljain käsin avannon pinnassa pyörähtele-
viä ahvenia, jotka kiinni saatuani nostelin sitä mukaa reppuun koulukirjojen 
seuraksi. 

Parikymmentä ”akvaarioahventa” repun sisuksissa hiihtelin kotia koh-
ti. Kotona nostelin kalat pesuvatiin. Isä toppuutteli innostustani sanoen, 
etteivät kalat eläisi kovin pitkään. Tein melko pian myös itse saman ha-
vainnon, sillä vähitellen alkoi yksi ja toinen ahvenista kellahtaa kyljelleen 
pyörähtäen lopuksi mahapuoli ylöspäin. Veden jatkuvalla vaihtamisella oli-
si tapahtunutta pystynyt estämään, mutta mistäpä siihen oli vaihtaa vettä 
vähän väliä. Kalahommalla oli kuitenkin saavutettu se mitä oli suunniteltu 
- arestissa istuminen jäi kaikilta huomaamatta.

Vanhat tarinat ja todellisuus (Antero Sivonen)

Meillä lapsuudenkodissani kanssakäyminen lähisuvun kanssa ei ollut etäi-
syyksien vuoksi kovinkaan tiivistä. Silti minusta sukuun kuuluvat vanhem-
mat ihmiset olivat mielenkiintoisia. Voisi ajatella, että lapsuudestani puut-
tuneet isovanhemmat palasivat elämään isän kertomien muistelusten kautta, 
ja siinä samalla tulivat suvun muutkin henkilöt tutummiksi. 

Olin kiinnostunut tietämään, minkä nimisiä sukulaisia meillä on ollut, 
missä he ovat asuneet, minkä näköisiä he ovat olleet ja miten he olivat elä-
mänsä eläneet. Kirjoittelin muistiin isäni luettelemia ihmisiä ja piirtelin jo 
silloin heistä sukupuuta. Olin itse siihen aikaan 12–13-vuotias.

Omista lapsuuden ajoistaan oli isäni varsin niukkasanainen. Siinä vai-
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heessa, kun kyselyissäni mentiin 
noihin aikoihin tuumasi hän, ettei 
halua niitä sen enempää muistella. 
Ne ajat kun olivat olleet niin sur-
keita. Uteluihini suvun vanhoista 
ihmisistä ja tapahtumista isä kertoi 
herkemmin, niitä muistikuvia, joita 
hänellä oli tallessa vuosien takaa 
säilynyt.

Muistan isäni 1960-luvulle 
ajoittuvia puheita, joita hän kertoili 
kuulleensa taas omassa lapsuudes-
saan. Etäisyyttä tapahtumiin oli siis 
melkoisesti. Isäni osittain jo unoh-
tamien ja vaillinaisten muistikuvi-
en mukaan olisi joku läheinen su-
kulaistyttömme eksynyt korpeen, 
ja hänet olisi löydetty etsintöjen 
jälkeen kuolleena. Tytön nimeä 
hän ei enää muistanut – muisteli 
sen kyllä kuulleensa. Nyt hän arve-
li, että olisikohan ollut joku hänen 
oman isänsä sisaruksista. Eksymis-
paikkakaan ei ollut tiedossa, mutta 
isäni olettamus oli, että tyttö olisi 
eksynyt kodistamme noin parin-
kolmen kilometrin päässä olevaan 
”Maarikkiin”. Paikka on asumaton-
ta ja vaikeakulkuista korpi- ja suo-
aluetta ja sijoittuu Parkuanperän 
eteläpuolen ja muutaman kilomet-
rin etäisyydellä olevien Kestilän 
puoleisten talojen välimaastoon. 

Sinnikkäästi yhä yritin saa-
da isältä selville vielä lisää yksi-

tyiskohtia tapahtuneesta, mutta vuosikymmenet saavat unohtamaan. Isäni 
muisti omien vanhempiensa aina kovasti kiellelleen heitä lähtemästä yksin 
kauemmaksi kotoa ja olivat pelotelleet Maarikkiin eksymisellä:

 – Elekää menkö sitte Maarikkiin! Sinne kun eksyy, niin sieltä ei löyvä 
takasi! Näen sillon meille aena penskana varoteltiin.

Maarikki- nimellä oli ollut isän lapsuudessa pelottava vaikutus. Toinen van-
ha tarina, mistä isä muisti lapsuudessaan kerrotun, oli eräs erämaajärvi.

 – Tuolla… suunnilleen tuossa suunnassa… – kertoo isä ja osoittaa kä-
dellään Kopsan ja Puistolan puoleen väliin – siellä vanahat ihmiset 
kertovat olevan erämaajärven. Sen nimi on Patrama.

Isän kertoma tieto kiehtoi minua. Seurasi välittömästi kysymysten tulva:
 – Miten kaokana se on täältä meijän kotua? Onko siinä järvessä kallaa?! 

Miten sinne ossaesi?
Ei isä tähänkään osannut paljoa lisätietoa antaa. Matkaa sinne voisi olla 
meiltä ehkä kymmenen kilometriä. Tietä sinne ei hänen kuulemansa mu-
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kaan ole tehty tänäkään päivänä. Ja kalan suhteen,
 – Voehan siellä kallaa ollakki… en ossaa sanua...

Pienen pojan mielessäni tein vuosia onkireissuja Patramajärvelle. Olin kiin-
nostunut paikasta ja yritin saada siitä lisätietoa. Joka kerran, kun meille tuli 
joku vanhempi mieshenkilö käymään, “pihistin” jossakin aikuisten keskus-
telujen rakosessa puheenvuoron itselleni, otin puheeksi tämän järven ja ky-
selin, onko vieras tietoinen tai onko hän koskaan kuullut puhuttavankaan 
Patramajärvestä? Joku oli kuullut, mutta monelle vanhemmallekin mainit-
semani järvi oli aivan outo paikka. No, vähäisten tietojen saamisen jälkeen 
asia vähitellen unohtui.

Miten tällaisiin vanhoihin tarinoihin pitäisi sitten suhtautua? Miten pal-
jon niihin pitäisi uskoa ja miten paljon niissä on yleensä totuutta mukana? 
Olen itse huomannut, että jokaisella suvun mukana kulkevalla perimätie-
dolla on aina jonkinlainen tapahtuma- tai asiatausta. Eri asia sitten on, min-
kä verran nykypäivän versiosta löytyy yhtäläistä todellisuutta joskus kauan 
sitten koettuun tapahtumaan. Perimätietokin on kuin huhu, joka muuttuu 
sitä mukaa, mitä useamman suun kautta se kulkee. Mutta ei ole mielestäni 
sellaista sukutarinaa, etteikö siinä olisi mukana jyvänen totuuttakin.

Aikaa isän kertomasta Patramasta vierähti toistakymmentä vuotta. 
Aikuisena nuorena miehenä olin eräänä syksynä metsästelemässä Palokan-
kaan takana. Kartalta sijaintia tarkistaessani osui silmiini tuttu nimi – Pat-
ramo. Siinähän se isän kertoma järvi oli! Nimi vain oli vuosikymmenien 
aikana hieman muuttunut. Matkaakaan ei olinpaikastani ollut sinne kuin 
parisen kilometriä. Suunta kompassista ja matkaan. Nyt selvitetään vuosi-
kausia mieltäni vaivannut epätietoisuus! Tarkistetaan samalla, miten isän 
kertoma muistikuva pitää paikkaansa.

Taivallettuani hyvän matkaa pysähdyin erään suon reunaan. Tarkis-
tin karttaa toisenkin kerran. Laskelmieni mukaan minun pitäisi olla juuri 
oikeassa paikassa, järven toisessa päässä, siinä kohti, mihin olin ottanut 
kartalta suunnan ja mitannut matkan.  Tarkastan uudelleen. Kartta todella 
kertoo sinisellä merkillä paikalla olevan pienen järven. Pituutta pitäisi olla 
kartan mukaan ehkä parisataa metriä, leveyttä noin sata. Silti näen silmieni 
edessä vain pitkää suoheinikkoa. Yritän etsiä kartasta kiintopisteitä ja maas-
tonmuotoja. Maa nousee tuolla, tuolla on alavaa, tuolla takaa alkaa nousta 
metsä. Hei, ei kai?! Nyt vasta oivallan! Tämän heinikkoalueen muotohan on 
juuri samanlainen kuin karttaan merkityn järven kuva!

 – Tässäkö se nyt sitten se paljon puhuttu Patramajärvi onkin! hönkäisen 
itseksi ja vielä isoon ääneen.

Silmäilen ”järven” ympäryksiä. Huomaan toisella reunalla kaivetuksi ison 
ojan. No, näinhän tässä on käynyt, ojituksen seurauksena koko järvi oli kui-
vanut! Mieli on vähän haikea. On kuin pikku pala lapsuuden muistoista olisi 
kerralla repäisty sielusta irti. En voi siinä seisoskellessani ”Patramajärven 
rannalla” pettyneenä enää osannut muuta kuin hymähtää, 

 – On se viisas tuo ihmispolonen…
Nyt kun tämä Patrama-juttu selvisi näin, miten on tietoa kertynyt tästä 

toisesta – Maarikin eksymisestä. Sukututkimuksen yhteydessä on vuosien 
kuluessa tähänkin asiaan tullut melkoisesti lisävalaistusta. Isäni arvailema 
sukulaistyttö on ollut hänen isänsä vanhempi sisar, Priitta Sivonen. Priitta 
oli syntynyt kesäkuussa vuonna 1870, samoihin aikoihin kun perhe, entinen 
ruotusotilas ja metsänvahti Mooses Sivonen ja vaimonsa Anna-Maria Hy-
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värinen lapsineen olivat muuttaneet Pulkkilasta uusille asuinsijoille Tavast-
kengälle. Isoisäni Matti Sivonen, eli ”Vaari-Matti” syntyi kaksi vuotta myö-
hemmin, vuonna 1872, ja oli Priitan eksyessä vain yhden vuoden ikäinen. 

Syy miksi tiedot tapahtuneesta onnettomuudesta ovat siirtyneet vähäi-
sinä jälkipolville – ja varsinkin isoisälleni Matille – oli yksinkertaisesti se, 
ettei hänellekään ollut kerrottavanaan muita kuin aikuisilta kuultuja puhei-
ta. Omakohtaisia muistikuvia ei ollut. Kirkonkirja vahvistaa merkintänsä 
kautta, että tämä onnettomasti päätynyt eksyminen on todella tapahtunut. 
Priitan kohdalla kirjan rivillä on merkintänä vain lyhyesti ruotsinkielinen 
ilmaus, skadat, vahingoittunut. Tytön katoamisen aikoihin elettiin kesää 
1873, eli Priitta oli silloin vasta kolmevuotias. Tapahtumapaikka pitäisi 
olla Tavastkengällä sijaitseva Rutiseva, sillä se on perimätiedon kertoman 
mukaan Vaari-Matin syntymäpaikka ja myös paikka, jossa Mooses Sivosen 
silloin kerrotaan perheineen asustaneen torpparina. Haastattelemani Alma 
Ahon (s. Sivonen, synt. 1905) kertoma perimätieto vahvistaa vielä tapahtu-
nutta: ”Ja sitte on ni tuota tyttö eksyny… eksyny ja sitä ei oo löyvetty en-
nen ku seoraavana kesänä. Nin se on semmosen saviroopin laejalla maannu 
ja se on sinne kuollu ja… se on siellä Pinoniemen perällä… muistanetko 
sitä… nin siellä Pinoniemen perällä on semmonen Rutiseva- niminen mök-
ki. Nin se on marjaan se tyttö lähteny ja eksyny… ” (Alma Ahon haastattelu 
20.10.1984.)

Syy miksi isäni oletti eksymispaikan olleen Maarikki, lienee nähtäväs-
ti se, etteivät isäni vanhemmat halunneet omille lapsilleen tapahtuvaksi sa-
manlaista onnettomuutta. Ehkäpä paras tehokeino pitää liikkuvaa lapsilau-
maa omassa pihapiirissä ja valvovien silmien alla, oli ottamalla pelokkeeksi 
lähitienoilla oleva korpimainen, synkeä Maarikin rämeikkö. Se joka sinne 
menee, ei osaa enää eksyttyään sieltä takaisinkaan löytää...

Nuoret lähtevät, palvelut vähenevät

Sitä mukaa kun työvoiman tarve maaseudulla väheni 1960-luvulla, lisään-
tyi nuorten muutto maalta kaupunkeihin ja Ruotsiin, jossa työpaikkoja riitti 
kaikille halukkaille. Poismuutto alkoi näkyä Tavastkengällä voimakkaas-
ti 1960-luvun puolivälissä ja erityisesti vuosina 1967–1968 paljon nuoria 
muutti pois. Jäljelle jääneiden muuttohalukkuutta kasvattivat kesälomalla 
kotiseudulle palanneet ikätoverit, jotka esittelivät uutuuttaan kiiltäviä Vol-
vojaan. Ruotsiin muutto oli vilkasta koko 1960-luvun alkupuoliskon ajan, 
jolloin siellä kävi tai muutti pysyvästi moni Tavastkengän nuori. Kylän ja 
kunnan väkiluku hupeni nopeasti, mutta sitten Pyhännän Sahan ja Raken-
nustuotteen perustaminen vuonna 1968 pysäytti monen muuttomatkan kir-
konkylälle.1865

Väen väheneminen alkoi nopeasti tuottaa ongelmia kylän lukuisille 
kaupoille. Yksityisistä kaupoista lopetti ensin Haapalainen, kun sen omis-
tajat Johannes ja Tyyne Haapalainen jäivät eläkkeelle. Heidän kauppaansa 
jatkoi Keskikylän toinen kauppiaspariskunta, Veikko ja Vilma Hukkanen, 
jotka siirsivät kaupanpidon Haapalaiseen ja muuttivat oman talonsa pelkäs-
tään asuinkäyttöön. Hukkasten jäätyä eläkkeelle hävisivät yksityiset kau-
pat Keskikylältä joksikin aikaan. Alipäässä Kivelän kauppa oli 1950-luvun 
puolivälistä lähtien toiminut Osuuskaupan sivupisteenä, mutta viimeisinä 
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vuosina kauppaa piti yksityisyrittäjä Reino Koskinen. Hän jatkoi kaupanpi-
toa Kivelässä aina 1970-luvulle saakka.1866

Pyhännän Osuuskaupan osalta kehitys johti siihen, että vuonna 1965 
osuuskuntakokous esitti sen liittämistä varoineen ja velkoineen Kestilän 
Osuuskauppaan. Näin myös päätettiin. Oikeuden vahvistus kauppojen su-
lautumisesta saatiin 4. huhtikuuta 1966 ja kaupparekisteriin asia merkittiin 
15. heinäkuuta samana vuonna. Pyhännän Osuuskauppa lakkasi olemasta, 
ja sen nimi vaihtui yhdistymisen myötä Osuuskauppa Siikalatvaksi. Tavast-
kengällä toiminta jatkui entiseen tapaan, mutta muita Pyhännällä toimineita 
sivumyymälöitä lakkautettiin jo ennen yhdistymistä. Ne korvattiin myymä-
läautoilla, joita kulki kylillä 1970- ja 1980-luvulla. Tavastkengällä osuus-
kaupan uuden myymälärakennuksen rakennustyöt oli aloitettu jo Pyhännän 
osuuskaupan aikana ja työt saatiin loppuun 10. maaliskuuta 1967, jolloin 
viralliset avajaiset pidettiin. Tavastkengällä väen väheneminen ei vielä hai-
tannut osuuskaupan toimintaa, vaan sen liikevaihto kasvoi, kun muut kau-
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pat lopettivat. Sen sijaan Perukan myymälä päätettiin vuonna 1971 sulkea 
kannattamattomana. Osuuskaupan myymälänhoitajana toimi pitkän aikaa 
1960-luvulta 1980-luvulle saakka Aimo Turunen.1867

Väen vähenemisen myötä lopetti toimintansa myös kylän kahvila. 
Yksi tärkeä kokoontumispaikka menetettiin, mutta sille löytyi omat kor-
vaajansa. Kahvilan vieressä Aappo Jussilan talossa kokoontui joka päivä 
kylän miesten ”ukkokerho” maailmaa parantamassa. Aapon pirtti oli sakea-
na tupakansavusta, kun siellä päivän mittaan puhuttiin halki niin kylän kuin 
valtakunnankin asiat ja käytiin läpi tuoreimmat urheilu-uutiset. Olihan ky-
län nuorten urheilumenestys 60-luvulta lähtien jatkuvasti kasvamaan päin. 
Aappo Jussilasta, kylän apteekkarista, valokuvaajasta ja tietotoimistosta, 
kertoo seuraava muistelus.

Aappo oli ilmiö (Jouko Piippo)

Uskon, että jokaisella tavastkenkäläisellä on käsitys Aaposta, joka eli ja 
piti lääkekaappia aivan kylän keskustassa. Hänen paikkansa oli eräänlainen 
kylän sydän, varsinkin sen jälkeen, kun kahvila lopetti toimintansa. Ukot 
kokoontuivat Aapon pirttiin turisemaan, parantamaan maailmaa ja kuunte-
lemaan uutisia. Niitä riitti ja Aappo itse toimi uutistenlukijana ja tieto siirtyi. 
Tämä oli aivan luonnollista, sillä nykyinen tiedonvälitys oli vasta haavetta 
silloin 60-luvun alussa, johon muistini ulottuu. 

Aappo oli kummisetäni, äitini setä, ja usein hän pistäytyi kotonani. 
Joululahjaksi sain häneltä Jekovit-paketin. Se oli D-vitamiinia suklaan 
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muodossa. Siihen aikaan harvoin pääsin suklaapatukan omistajaksi. Arvat-
kaapa, oliko Aapon lahja mieluinen. Jekovitin lisäksi toinen lapsuudenai-
kainen muistikuvani Aaposta on hänen Ifa-merkkinen moottoripyöränsä. 
Huonon jalkansa takia Aapon liikkuminen oli rajoitettua, mutta moottori-
pyörällä hän pääsi kulkemaan etenkin kesäaikaan hyvin. Muistiini on piir-
tynyt lähtemättömästi hänen tapansa käynnistää moottori. Hän ei kyennyt 
käyttämään jalkaansa polkaisuun, vaan sen sijaan hän kädellään ”polkai-
si” pyörän käyntiin. Sähköstarteista tuskin oli vielä kuultukaan. Ifa vaihtui 
aikanaan Yamaha-kevytmoottoripyörään. Aina ei ajo sujunut ongelmitta. 
Muistan erään kerrran, kun Aappo lähti meiltä kotiinsa. Oli syyspimeä ja 
jostain syystä kääntyminen pihatieltä maantielle meni pitkäksi ja Yamaha 
löysi ojan pohjan. Ei siinä sen kummempaa, mutta ei invalidin osa ole aina 
niin helppoa.

Aappo toimi myös kylän valokuvaajana, sillä varsin pitkän ajan hänel-
lä oli eräs Tavastkengän harvoista kameroista, liekö ollut ainut. Joka tapa-
uksessa hän kuvasi niin häät kuin hautajaisetkin. Tärkeitä olivat ne hetket, 
jolloin hän saapui tilattuna kuvaajana taloon. Uskon, että jokaisessa Tavast-
kengän savussa on Aapon ottamia kuvia, ehkä paljonkin. Kuitenkin kävi 
niin kuin usein käy, että valokuvaajasta itsestään ei ole juuri kuvia.
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Aappo oli urheilumies sanan varsinaisessa merkityksessä. Juoksut eri-
tyisesti olivat lähellä hänen sydäntään. En välttämättä tiedä aivan tarkasti 
hänen sisimpäänsä, mutta uskon, että eräitä hänen elämänsä suurimpia het-
kiä oli, kun Männikön Paavo eli Paavo Leiviskä voitti maratonin Suomen 
mestaruuden, ja hänet valittiin 1974 Rooman Euroopan mestaruuskisoihin 
edustamaan Suomea. Aappo eli Paavon mukana menestyksen ja myös pet-
tymykset. Muistikuviini mahtuu lipaston päällä kehyksissä ollut lehtileike, 
jossa otsikkona oli ”Paavo pyttyä vie”. Leikkeessä oli iso kuva Paavosta 
jonkin kilpailun jälkeen juoksemassa iso pysti käsissään. Keväiset maasto-
juoksukisat ovat myös jääneet mieleeni. Tavastkengältä lähti äitienpäivän 
aamuna Viion Hempan taksilla Aappo, Kankaan Aarne, Kaupan Aimo ja 
Veikko-isäni maastojuoksun SM-kisoja seuraamaan eri puolille Suomea. 
Tämä ajoittuu 60-luvun loppuun ja 70-luvun alkuun, jolloin Tavastkengällä 
juoksu-urheilu oli voimissaan. Itsekin pääsi joskus mukaan aivan viimeisil-
le reissuille. Aapon löysi aina istumassa parhaalta paikalta. Näytti siltä, että 
kaikki näkivät hänen rakkautensa juoksuun ja kunnioittivat sitä. Hän sai 
valita paikkansa.

Muistikuviini Aaposta on piirtynyt myös Rauhanyhdistyksen seurat. 
Seurapaikalla, joka muuten nykyisin toimii kylätalona, Aappo istui pulpe-
tissa oven pielessä ja myi lippuja, joilla sai simaa, kahvia ja pullaa seurojen 
aikana. Aappo oli asetettu tehtävään, joka varmasti sopi hänelle. Arkisessa 
työssäänkin hän joutui käsittelemään rahoja ja tunsi ihmiset. Lapsenkin oli 
helppo mennä ostamaan simalippua Aapolta. Seurat sinänsä olivat kyläta-
pahtumia ja usein niissä kävivät myös uskosta osattomat. En tiedä, jäikö 
väkimäärä lapsen muistiin liiankin suurena, mutta kuitenkin väkeä tuntui 
olevan aina talo täynnä.1868

Toimittajan lisäys: Aappo Jussila loukkasi toisen jalkansa jo nuorel-
la iällä, kun hän oli veljensä Ollin kanssa matkalla Haapavedelle ja putosi 
kärrystä. Tapaturman jälkeen jalkaa ei menty näyttämään lääkärille, kuten 
olisi pitänyt, vaan palattiin suoraan kotiin. Hoitamattomana Aapon jalka 
kuivettui, ja hän jäi pysyvästi vammautuneeksi. Maa- tai metsätaloustyöt 
eivät jalkavaivaiselta luonnistuneet, joten Aapon piti keksiä jotain muuta 
elannokseen. Uusi ura urkeni muutama vuosi ennen talvisotaa, kun hän ta-
pasi kameroita myyneen kulkukauppiaan. Kaupantekijäisinä kauppias lu-
pasi opettaa Aapolle valokuvaamista. Aappo osti kameran ja hyvät kaupat 
tulikin tehtyä, sillä hän sai parin vuosikymmenen ajan sivuansioita kuvien 
ottamisesta ja tallensi kylän elämänmenoa 1930-luvulta 1950-luvulle saak-
ka. Aappo jäi kyläläisten mieleen valokuvaajana, jonka otoksia löytyy kylän 
jokaisesta perhealbumista.1869

Seuratoiminta vaikeuksissa

Tavastkengän nuorisoseuran toiminta säilyi aktiivisena aina 1960-luvulle 
saakka, jolloin nuorison väheneminen alkoi toden teolla haitata tapahtumien 
järjestämistä. Vuonna 1962 seuran taloustilanne oli mennyt jo niin huonok-
si, ettei se kyennyt suoriutumaan maksuistaan tai huolehtimaan seuranta-
losta. Apuun tuli Tavastkengän Maamiesseura naisosastoineen, joka maksoi 
rästissä olleet maksut ja kunnosti taloa sisältä ja ulkoa. Vuonna 1968 talo 
luovutettin takaisin nuorisoseuran hallintaan. Toimintaa pyrittiin käynnistä-
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mään kesällä 1969, jolloin seuran puheenjohtajaksi valittiin Juhani Pääkkö. 
Seura piti ainakin tämän kesän aikana levytansseja ja syksyllä ohjelmailta-
mia. Entisenlaiseksi toiminta ei kuitenkaan enää kasvanut. Vähitellen seura 
hiipui kokonaan ja muut yhdistykset ottivat nuorisoseuran paikan kylän tär-
keimpänä tapahtumanjärjestäjänä.1870

Nuorten vähenemistä huolimatta kunta pyrki parantamaan jäljelle jää-
neiden harrastusmahdollisuuksia. Olihan Tavastkenkä edelleen kunnan suu-
rin asutuskeskittymä. Erityisesti pyrittiin vastamaan urheiluinnostukseen, 
joka oli vallannut kylän nuoret 60-luvulla. Uuden urheilukentän rakentami-
nen kylälle aloitettiin vuonna 1968, mutta sen viimeistelytyöt valmistuivat 
vasta syksyllä 1971. Lopulta kentälle varattu tontti osoittautui liian pienek-
si, ja siihen voitiin rakentaa vain 100 metrin juoksurata. Paremman radan 
saaminen olisi ollut ajankohtaista, sillä kylällä oli tuolloin monta lupaavaa 
nuorta juoksijaa, kuten Veijo, Niilo ja Martti Leiviskä, Mikko Kurkela sekä 
Osmo Knuutinen. Mallia urheilusuorituksiin he saivat muutamaa vuotta 
vanhemmalta Paavo Leiviskältä, joka niitti menestystä sekä valtakunnalli-
sissa että kansainvälisissä kilpailuissa.1871 Hänestä kertoo seuraava, vuonna 
1992 kirjoitettu artikkeli.

Maatalous ja urheilu käsi kädessä (Sisko Lehtola)

Paavo ja Lea Leiviskä ovat viljelleet Paavon kotitilaa Männikkö viisitoista 
vuotta (vuonna 1992) yhdessä viiden lapsensa kanssa. Sitä edelsi Paavon 
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ura aktiiviurheilijana ja vanginvar-
tijana Pelsolla. Kelataanpa filmi 
alkuun…

Paavon kilpaura alkoi 1963 
Pyhännänjärven ympärijuoksulla, 
joten 30-vuotistaiteilijajuhla on 
kohta edessä. Tavoitteet kasvoivat 
menestyksen myötä, ja aktiiviura 
alkoi varsinaisesti vuonna 1967. 
Käännekohta Paavon tulevaisuu-
den kannalta tapahtui Pelsolla pi-
detyissä yleisurheilukilpailuissa 
syksyllä -68, jolloin Paavon voi-
tettua 3000 metriä apulaisvanki-
lanjohtaja juoksi hänet kiinni ja 
tarjosi työpaikkaa. Säännöllinen 
työ valtion leivissä antoi parem-
mat mahdollisuudet harjoitteluun 
kuin maa- ja metsätaloutyöt koti-
tilalla. Keskipitkät matkat olivat 
varsinainen leipälaji, mutta jo 1970 
tapahtui menestyksekäs kokeilu 
Seura-maratonilla, jossa kolmen 
päivän aikana juostiin 109,7 km. 
Sen jälkeen Paavolla onkin ollut 
menestystä parhaiten ylipitkillä 
matkoilla.

Vuonna 1972 Paavo pääsi 
valmennusrenkaaseen ja jo sama-
na vuonna hän sai SM-maratonilla 
neljännen sijan. Vuosi 1973 toi 
SM-maastoissa pronssia. SM-ma-
ratonin mestaruuden Paavo voitti 
1974. Uransa huippuna Paavo pi-
tää vuotta 1975, jolloin hän uusi 
maratonin Suomen mestaruuden. 
Oulussa oli kovatasoinen 25 km 

ratajuoksu, jossa Pekka Päivärinta teki maailmanennätyksen ja Paavo oli 
neljäs sijoittuen täten maailmantilastoissa kahdeksanneksi. Samalle vuodel-
le sattui vielä San Juanin maraton Puerto Ricossa. Tässä kisassa Paavo sai 
pronssia. Vuonna 1976 tuli vielä joukkuekultaa SM-maastoissa. Päätavoite 
Paavon nousujohteisella uralla oli asetettu Montrealin kesäolympialaisiin 
1976, mutta ongelmia terveyden suhteen alkoi tulla jo aikaisemmin. 1975–
76 talvella hän harjoitteli kovemmin kuin koskaan, ja fyysinen kunto oli 
kova, mutta jalka- ja selkävaivat alkoivat ilmoitella itsestään.

Oulun karsintamaraton täytyi keskeyttää, ja se oli Paavolle niin kova 
paikka, että hän oli kokonaan juoksematta monta kuukautta. Silloin tuli vas-
taan ongelma, joka on urheilijoiden tiedossa, mutta josta ei paljon julkisuu-
dessa puhuta. Kun urheilija on trimmannut itsensä huippuunsa, sydän ei 
kestä äkillistä lopettamista, vaan liikkumista on pakko jatkaa. Paavo onkin 
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siitä lähtien harrastanut jatkuvasti kuntourheilua.
Leiviskän perheeseen tuli uusi elämänmuutos vastaan kesällä 1978, 

jolloin Paavon isä, Männikön Olli äkkiä kuoli. Kun tilanne tuli vastaan, rat-
kaisun tekeminen tilan jatkamisesta oli lopulta helppo, Pelsollakin pöllin-
tekoaika vei ajatukset kotimetsään. Metsä onkin ollut olennainen osa tilan 
elämää sekä Ollin että Paavon aikana. Talvi 1992–93 oli ensimmäinen, kun 
puuta ei myyty.

Tilan päätuotantosuunta on maidontuotanto, kiintiöiden puolesta on 
pystytty pitämään keskimäärin 16 lehmää, rehut riittäisivät isompaankin 
karjamäärään. Lealla on lisäksi iloisenkirjava kukko ja kanoja, joiden tuo-
tokset menevät kuin kuumille kiville. Lapsilla on lemmikkeinä kissa, koira 
ja kani, joten näkemistä riittää tilavierailijoillekin.

Ensimmäiset kymmenen vuotta olivat työläämpiä, kun tilaa kehitet-
tiin voimakkaasti rakentamalla, raivaamalla ja salaojittamalla. Paavo ja Lea 
ovat hyvilään siitä, että ovat saaneet elää maatalouden parhaat ajat. Nyt 
suunta on selvästi alaspäin. Vuosi 1992 oli vielä hyvä, mutta 1993 näyttää 
huonolta, koko ajan nipistetään tulosta pikkuhiljaa. Metsätulot ovat tyreh-
tyneet kokonaan, lihatilit ovat alenemaan päin. Kysymykseen, onko viljeli-
jäksi ryhtyminen kaduttanut, he sanovat miettineensä, että samalla työmää-
rällä olisi päässyt pitemmälle. Toisaalta vanginvartijan työ oli henkisesti 
raskasta. Viljelijä näkee työnsä tulokset, mutta myös kaikki tekemättömät 
työt. Lea toteaa, että vaikka niitä huonompiakin päiviä tulee vastaan, niin 
savusaunan löylyssä istuessa ne harmit unohtuu.

Parin viime vuoden aikana Paavo on nähty ahkerasti hiihtelemässä tai 
juoksemassa tien päällä sellaisillakin ilmoilla, kun muut eivät nenäänsä ulos 
pistäisi. Mitä miehellä on nyt mielessä? Alkusysäys tapahtui laturetkillä, 
joiden retkisarjoihin Paavo osallistui noin viiden vuoden ajan. Kun kunto 
sitten kasvoi, vanha kilpailuviettikin alkoi nostaa päätään.

Talvi 1992–93 oli ensimmäinen tosimielellä kilpailtu, ja jo ennestään 
täydet palkintohyllyt ovat alkaneet kovaa vauhtia taas karttua. Juoksussa 
kovempi koetus oli Espanjan Los Pacosissa juostu maraton, edellisestä 
kilpailumielessä juostusta täysmaratonista oli ennättänyt kulua 17 vuotta. 
Juoksu tuntui työläältä, olihan Paavo harjoitellut puolimaratonia silmil-
läpitäen, mutta parhaiden päivien juoksuvauhtiin oli tullut lisäaikaa vain 
minuutin verran kilometrille. Tuomisina oli hienosti toinen sija ja komea 
pokaali. Juoksupuolella Paavo ei ole asettanut tavoitteita, koska siellä on 
kaikki kerran saavutettu. Hiihdon veteraanisarjoihin sijoituksia voi paran-
taa. Urheilusta on hyötyä maataloudellekin: töissä ei väsy, kun kunto on 
hyvä.1872

Kylä muuttuu kunnan mukana

Sivukylät kutistuvat, kirkonkylä kasvaa

Maaseudun kehitys on seurannut Pyhännällä 1960-luvun jälkeen samaa ke-
hityslinjaa kuin muuallakin Suomessa. Maatalouden tehostuminen vähensi 
työvoiman tarvetta, minkä vuoksi väkeä muutti suurin joukoin pois. Kun 
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väki väheni, vähenivät myös palvelut ja sitä kautta palveluammatit. Nega-
tiivinen kehitys ruokki itseään. Koko kunnan tasolla näin ei onneksi käynyt, 
vaikka se olikin lähellä. Pelastukseksi tuli ennen kaikkea voimakas teol-
listuminen, jonka syntyvaiheista kerrotaan tarkemmin seuraavassa luvussa. 
Valtakunnan tasolla toinen muuttoliikettä hillinnyt tekijä oli hyvinvointival-
tion luominen, jonka ansiosta kuntiin tuli entistä enemmän palvelualojen 
työpaikkoja. Näin tapahtui, koska monet tärkeät yhteiskunnalliset uudistuk-
set päätettiin 1960- ja 1970-luvulla toteuttaa samantasoisina joka puolella 
maata. Merkittäviä uudistuksia olivat peruskoululaki (1968), päivähoitolaki 
(1972) ja kansanterveyslaki (1972), jonka näkyvin seuraus oli kunnallisten 
terveyskeskusten rakentaminen. Hyvinvointipalvelut tasoittivat alueellista 
kehitystä koko maan mittakaavassa, mutta kuntien sisällä keskittävä kehitys 
ei pysähtynyt, sillä uudet työpaikat syntyivät pääasiassa kuntakeskusten tai 
muiden taajamien läheisyyteen.1873 Näin tapahtui Pyhännälläkin. Sivukylien 
väkimäärä romahti, mutta ennen niin mitätön kirkonkylä kehittyi nopeasti. 
Kun vielä 1960-luvulla Tavastkenkä oli lähes 1100 asukkaallaan kunnan 
suurin kylä, oli se jo 1980-luvun alussa menettänyt tämän aseman Pyhännän 
kirkonkylälle.

Pyhännän teollisuuspitäjän synty oli niin merkittävä tapahtuma Ta-
vastkengänkin kannalta, että siihen on syytä perehtyä hieman myös tässä 
kirjassa. Yhden näkökulman teollistumisen alkuvaiheisiin antaa seuraavas-
sa, vuonna 1983 kirjoitetussa tekstissä tavastkenkänen pitäjänneuvos Antti 
Järvelä (s. 1910), joka oli luottamusmiehenä mukana käynnistämässä kehi-
tystä.

Teollisuuspitäjän synty (Antti Järvelä)

Koko kuusikymmentälukua sävytti ja kunnallishallintoa työllisti niin sa-
nottu kuntauudistussuunnitelma, joka erityisesti koski syrjäisiä pikkukun-
tia. Istui kuntauudistuskomitea sisäasiainministeriön alaisena, joka antoi 
ohjeita ja neuvoja läänien toiminnalle. Lopuksi tämä toimikunta vuonna 
1969 antoi pitkäaikaisen työn tuloksena lopullisen ehdotuksen kuntauu-
distussuunnitelmaksi. Kaikissa näissä ohjeissa jo alkuun ennustettiin, että 
alle 4000 asukkaan kunnat eivät missään tapauksessa tule pärjäämään, ja 
tämä koko on asukasluvultaan pienin kunta, jonka ministeriö ja valtioneu-
vosto hyväksyvät. Myös oman läänin mainitussa toimikunnassa katsottiin, 
että Pyhäntä on niin syrjäinen ja vailla kaikkia elinmahdollisuuksia. Toisin 
sanoen kuoleva kunta, jonka asukasmääräkin putoaa 1970 mennessä 1400 
henkeen. Eikä itsellä minkäänlaisia palveluja. Eihän valtiokaan voi näin 
huonokuntoista ja vähäväkistä kuntaa auttaa. Siinähän valtiokin köyhtyy ja 
menee vararikkoon. Mutta jos se liitettäisiin toisiin vähävaraisiin kuntiin, 
jos ne sitten pärjäisivät jollakin lailla. Tulihan tässä vähän karrikoitua, mut-
ta pelin henki oli tämä. 

Nämä valtionhallinnon toimenpiteet ja uhkaukset pistivät Pyhännän 
kunnanhallinnon miettimään ja harkitsemaan, eikö mitään voitaisi tehdä, 
että voisimme edelleen jatkaa itsenäisenä kuntana. Todettiin, että meillä Py-
hännällä on paljon metsäomaisuutta, on erittäin rikkaat, jopa pohjattomat 
savivarat, laadultaan erikoista. Savi on tutkittu Saksassa ja tuloksien pe-
rusteella todettu ne erikoisen hyviksi, jopa klinkkerikelpoisiksi. On paljon 
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hyväpohjaisia suoalueita, vaikka turveteollisuuden tarpeisiin. On hyvät tie-
yhteydet itään, länteen, pohjoiseen ja etelään, ja kaikkia näitä markkina-alu-
eita ajatellen keskeinen paikka näiden raaka-aineiden paikalliselle jalostuk-
selle. Tiilitehtaan rahoitus oli aivan tulemisen asteella, mutta rahoitus sitten 
teollistamisrahastosta myönnettiin Soinlahden ja Raudaskylän tiilitehtaiden 
laajennukseen. Edelleen todettiin, että koska metsänomistajien yhteishenki 
on hyvä ja raaka-ainetta on ja kesämökkivillitys kuumimmillaan, päätettiin 
perustaa puuteollisuuteen liittyvä tehdas. Ehdotus lähti elinkeinolautakun-
nasta kunnanhallitukseen ja sitä tietä edelleen. Näin se päätyi valtuustossa 
teollisuushallin rakentamiseen ja pitäjällä osakemerkintöjen keräämiseen. 
Ja se tuotti tulosta, joka tänä päivänä näkyy. 

Kun sitten halli oli valmis, lähdettiin Pienteollisuusrahastosta pyytä-
mään alkupääomaa koneiden ja kaluston hankintaa varten. Teollisuusneu-
vos Pappinen lämpesi esityksellemme niin, että mikäli me saamme mainitun 
rahaston johtokunnan toiset jäsenet myötämielisiksi asialle, hän puolestaan 
takaa, että laina myönnetään. Ohjeita noudattaen menimme OKO:ssa johta-
ja Kylmäsen puheille, joka oli OKO:n edustajana k.o. johtokunnassa. Kyl-
mänen lämpesi myös asiallemme. Eduskunnassa tavoitimme Reino Kan-
kaan ja hänen avustamaan pääsimme edesmenneen kansanedustaja Anttilan 
puheille, joka edusti mahdollisesti maakunnan edustusta. Näin olimme 
saaneet lupaukset kolmelta viisijäsenisestä johtokunnasta myönteisen kan-
nanoton ja olimme tyytyväisiä saavutuksiimme. Kävi niin, että myönteinen 
lainapäätös saapui yhtä aikaa kun me Helsingistä palailimme. 

Myönnetyillä luotoilla ei tietenkään pitkälle päästy, mutta koneita ja 
konehöyliä ym. tarpeellista tehdassaliin hankittiin. Se oli mielestämme jo 
saavutus ja mökkituotanto alkoi. Se mitä tämän jälkeen on tapahtunut, on 
liian paljon yhtenä päivänä kerrottavaksi, niin vaikuttavaa ja suurenmoista 
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on kehitys ollut. Kaikesta tästä menestyksestä ja kehityksestä annamme kai-
ken tunnustuksen toimitusjohtaja Sydänmetsälle, joka syntyjään on sievi-
läisiä yrittäjäveljeksiä ja veljien suosituksesta tuli kyselemään mahdollista 
johtopaikkaa. Sydänmetsä on luonut koko Pyhäntään, alkaen kunnallishal-
linnosta jokaiseen pyhäntäläiseen perheeseen, uskoa, edelleen yrittäjäystä-
vällisyyttä ja elämänuskoa, ennen kaikkea johtoryhmään ja jokaiseen työn-
tekijään hyvän yhteisen me-hengen, joka pitää sisällään ahkeran, rehdin ja 
vilpittömän työn tuotannossa, ja myynnissä luotettavan ja rehellisen, tar-
kasti ostajan tekemiä sopimuksia noudattavan. Tällä rehdillä työllä on ollut 
työn siunaus ja menestys.1874

Siirtyminen peruskoulujärjestelmään (Sari Kesti)

Kaikille yhteinen muutaman vuoden mittainen koulu sai aikanaan kannatus-
ta jo Uno Cygnaeukselta. Hänen ajatuksensa mukaan kansakoulu voisi olla 
koko ikäluokalle tarkoitettu pohjakoulu. Yhtenäiskoululla tarkoitettiin alun 
perin sitä, että saman ikäkauden lapset käyvät samoissa oppilaitoksissa yhtä 
pitkän ajan saadakseen yhtenäiset tiedot ja taidot sekä yhtäläistä ohjausta 
eettisissä ja sosiaalisissa asioissa. Tärkeimpänä perusteluna uudelle kou-
lujärjestelmälle pidettiin sosiaalisen yhdenvertaisuuden vaatimusta, jonka 
mukaan lapsilla tuli olla yhtäläiset mahdollisuudet koulunkäyntiin riippu-
matta asuinpaikasta tai varallisuudesta.1875

Virallisissa suunnitelmissa tällainen yhteinäiskouluajatus alkoi elää 
vasta sotien jälkeen. Silloin alettiin kehittää ja paikata entistä koulujärjes-
telmää ja ryhdyttiin toimiin laajan koulunuudistuksen aikaansaamiseksi. 
Kirjavien välivaiheiden jälkeen 1950-luvun lopulla viimein päästiin kuusi-

Tavastkengän koulun 

1. ja 2. luokka retkellä 

vuonna 1974. Eeva 

Hannulan kokoelmat.



Rakennemuutoksen aika (1960‒1999)    595

luokkaiseen kansakouluun, josta oli poistettu jako ala- ja yläkansakouluun. 
Samalla perustetettu kaksiluokkainen päiväjatkokoulu, kansalaiskoulu, oli 
esimuotona nykyiselle yläasteelle. Kansakouluun voi osana sitä kuulua 
myös keskikoulu. Pulkkilaan perustettiin vuonna 1956 Pyhännän, Pulkkilan 
ja Piippolan yhteinen kunnallinen keskikoulu.1876

Pyhännällä kansalaiskoulu toimi kansakoulujen yhteydessä. Vuonna 
1958 se pidettiin koko kunnan yhteisenä kurssina kesä-heinäkuussa. Seu-
raavana lukuvuonna se oli kevätlukukauden mittainen. Koko lukuvuoden 
kestäväksi se saatiin 1.8.1960 lähtien. Kansalaiskoulu ja kirkonkylän kansa-
koulu saivat uudet tilat vuonna 1964. Kunnan muihin kansakouluihin jäivät 
tällöin 1.–6. luokat ja kansalaiskouluihin 7. ja 8. luokat.1877

Varsinaiset toimenpiteet kohti yhteinäiskoulua alkoivat tulevan ylä-
asteen suunnittelusta. Uudistukset aloitettiin käytännössä koulukokeilulla. 
1960-luvulla kokeiltu koulujärjestelmä oli rakenteeltaan 6 + 3. Valtioneu-
voston päätöksen mukaan kokeilun tuli selventää yhteinäiskoulun järjes-
tämistä siten, että koulun alempi aste kestäisi kuusi ja ylempi aste kolme 
vuotta. Siinä piti kokeilla myös keskikoulun linjajakoa sekä sitä, miten 
valmistava opetus kansakoulussa voisi helpottaa keskikoulun muuttamista 
kolmivuotiseksi. Tuolloin kuitenkin rinnakkaiset koulut kansakoulu, kan-
salaiskoulu, keskikoulu ja erilliset oppikoulut sekoittivat koulumaailman 
kuvioita.1878

Vihdoin kesällä 1967 saatiin aikaan kansakoululain muutos. Kansa-
laiskoulu ja keskikoulu voitiin nyt yhdistää peruskoulun yläasteeksi. Sa-
mana syksynä, jo ennen varsinaista uuteen koulujärjestelmään siirtymistä, 
saatiin ottaa käyttöön ensimmäinen peruskoulun opetussuunitelma. Laki 
koulujärjestelmän perusteista saatiin vuonna 1968. Sen mukaan varsinainen 
kansakoulu, kansalaiskoulu ja keskikoulu yhdistettiin yleistä peruskasva-
tusta antavaksi yhdeksänvuotiseksi kokonaisuudeksi, peruskouluksi.1879

Uuden koulun kuusi alinta luokkaa muodostivat kaikille samansisäl-
töisen ala-asteen. Kolme ylintä luokkaa muodostivat yläasteen, joka tarjosi 
joitakin vapaavalintaisia aineita sekä mahdollisuuden valita erilaajuisia op-
pimääriä matematiikassa ja kielissä. Peruskouluun siirryttiin alkaen Pohjois-
Suomesta vuonna 1972 ja päätyen viimeiseksi Helsinkin ja sen ympäristöön 
vuonna 1977. Samalla siirryttiin myös viisipäiväiseen kouluviikkoon.1880

Pyhännällä peruskoulujärjestelmään siirtyminen alkoi 1.8.1973 lähti-
en. Pulkkilan-Piippolan-Pyhännän kunnallisesta keskikoulusta ja Pulkkilan, 
Piippolan ja Pyhännän kansalaiskoulusta muodostettiin kolmen kunnan yh-
teinen yläasteen koulupiiri. Yläasteen koulu toimi Pulkkilassa. Myös eri-
tyisopetuksen piiri muodostettiin yhteiseksi kolmen kunnan kesken. Kun-
nan koululautakunnan toiminta alkoi Pyhännällä ja kuntaan perustettiin 
koulutoimensihteerin virka. Koulujen johtokunnat lakkautettiin ja niiden 
työtä jatkoivat kouluneuvostot. Kansakoulunopettajan virat muutettiin pe-
ruskoulunopettajan viroiksi ja peruskouluille valittujen koulujohtajien toi-
minta alkoi.1881

Kuten koko Pyhännän kunnassa Tavastkengän koulussa peruskoulun 
opetussuunitelma otettiin kokonaisuudessan käyttöön 1.–5. luokilla syksyl-
lä 1973. Kolmannella luokalla aloitettiin englannin opiskelu. Muilla luokil-
la vielä noudatettiin ennen peruskoulujärjestelmään siirtymistä vastaavilla 
luokilla käytettyä opetussuunitelmaa, jota piti jatkuvasti kehittää peruskou-
lun opetussuunitelman suuntaan.1882
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Tavastkengän opettajissa uuteen systeemiin siirtyminen aiheutti ensin 
ristiriitaisia tunteita. Opettajien piti käydä peruskoulupedagogiikan kurssi ja 
uuden matematiikan kurssi saadakseen valmiudet peruskoulussa opettami-
seen. Opettaja Anja Kaipainen tunsi itsensä aluksi aivan ”tyhmäksi opeksi”. 
Ajan hengen mukaan kaikki oppivat kaiken, kun vain tarpeeksi opetetaan. 
Kaipainen arveli olevansa väärällä alalla, kun ei ollut koskaan saanut he-
terogeenistä oppilasainestaan oppimaan yhtä hyvin kaikkea. Peruskouluun 
siirtyminen tuli hän mielestään kovin äkkiä. Ensimmäisenä vuonna opetus-
materiaalina olivat vain monisteet.1883

Kansakoulunopettajana Kaipainen muistelee entistä koulusysteemiä 
hieman kaiholla. Silloin menivät käytännön ihmiset kansalaiskouluun ja 
lukuihmiset keskikoulun kautta jatkamaan. Kaipainen ei pidä peruskoulua 
uhrausten veroisena. Monisteiden, oppimateriaalien, uusien välineiden ja 
työkirjojen keskellä hän mietti, oliko todella tärkeintä, että kaikki vastaisi-
vat samalla tavalla samanlaiseen kysymykseen. Vaikka parhaana pidettiin 
kaikille lapsille tasa-arvoisen jatkomahdollisuuden tarjoamista peruskou-
lussa, Kaipaisen mielestä halukkaat pääsivät kyllä ennenkin. ”Ei se ollut 
siihen kalleuteen nähden niin ihmeellinen koulu.”1884

Toisilla opettajilla peruskoulun mukanaan tuomat muutokset olivat 
tervetulleita. Aila Haatajan mielestä oppilaat olivat nyt tasavertaisemmas-
sa asemassa. Kaikille tuli yhtäläinen mahdollisuus jatko-opiskeluihin, eikä 
oppilaita enää jaettu ”tyhmiin” ja ”viisaisiin” niin varhaisessa vaiheessa. 
Opetus muuttui oppilaskeskeisemmäksi ja ulkoaopettelun määrä väheni. 
Näin opettajallekin tuli uusia haasteita peruskoulujärjestelmään siirtymisen 
myötä.1885

1960-luku oli suurten muutosten aikaa maaseudulla. Teollisuuden 
voimakas kehittyminen johti väestö- ja elinkeinorakenteen muuttumiseen. 
Syntyvyys aleni ja ihmiset alkoivat muuttaa maalta kaupunkeihin. Maata-
loudesta vapautunut työvoima siirtyi teollisuuteen ja palveluelinkeinoihin. 
Maaseudun väestön vähenemisen ja syntyvyyden alenemista seurasi lukui-
sia kyläkoulujen lakkauttamisia. Tavastkengän kylä menetti Perukan kou-
lun vuonna 1969.1886

1990-luvulla pienillä maalaispaikkakunnilla pidetään koulua edelleen 
kylän sydämenä. Kyläkunnat pelkäävät koulun ja oman, pätevän opettajan 
menettämistä. Taajama-asutus on houkutellut opettajia pois kyläkoulujen 
opettaja-asunnoista ja vähentänyt siten koulutyön ulkopuolisia toiminnalli-
sia yhteyksiä koulupiiriin. Luontainen kanssakäyminen on vähentynyt asu-
tuskeskuksissa asuvien ihmisten toisistaan vieraantumisen myötä. Tämä on 
ollut omiaan heikentämään kyläyhteisön vireyttä entisestään.1887

Teitä kunnostetaan, koskia perkataan ja vesijohto rakennetaan

Väen vähenemistä huolimatta sivukylien kehitys ei ollut pelkästään ne-
gatiivista. Varsinkin liikenneolot paranivat Tavastkengällä monin tavoin 
1960-luvulta lähtien. Vanhoja teitä kunnostettiin siten, että alavissa paikois-
sa ne nostettin korkeiden pengerten päälle. Ennen tätä parannusta kevät- 
ja syystulvat haittasivat suuresti kylän liikennettä. Yli äyräidensä nousseet 
joet katkaisivat kulun käytännössä jokaisessa notkelmassa, niin Katajamä-
en, Kurkelanmäen kuin Saarenmäen alla. Näihin tulvapaikkoihin järjestet-
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tiin kulkemista varten veneet ja lautat, joita kulkijat pystyivät käyttämään. 
Koululaiset kuljetettiin tulvien yli aamuin illoin. Osa saattoi olla “tulvakort-
teeria” koulun viereisissä tutuissa taloissa. “Kun vesi laski matalammaksi, 
emme me aina venekyytiä odottaneet, vaan kahlasimme. Kastuivat siinä 
kengät ja sukat ja hameenhelmat, mutta koulupäivän kuluessa kuivuivat 
eikä mitään tautia tullut”, Aino Törmälä kertoo lapsuutensa tiestä Kotilasta 
koululle.1888

Ensimmäisenä tietä nostettiin Kurkelanmäen alla 1960-luvulla. Uutta 
tietä sanottiin Pussisenkujaksi, tietä tekemässä olleen rakennusmestarin mu-
kaan. Koko Tavastkengän–Juutisten–Ahokylän paikallistie päätettiin kun-
nostaa työllisyystöinä talvella 1969–70.1889 Törmälän ja Palokankaantien 
yhdystie oli rakennettu hieman aiemmin vuonna 1966. Suurin Tavastkenkää 
koskenut liikenteellinen parannus oli Kajaani–Kokkola-tien rakentaminen 
1960-luvun alkupuolella. Tie rakennettiin Pyhännän halki Otanmäen kai-
voksen aloittaessa toimintansa. Sen päätarkoitus oli malmin kuljettaminen 
kaivokselta Perämeren rannikolle satamaan, joten tien nimeksi vakiintui 
heti alkuvaiheessa Malmitie. Muita nimityksiä olivat Mustatie ja Tervatie, 
koska tie päällystettiin öljysoralla, mikä oli siihen aikaan uutta tällä seudul-
la.1890 Tie valmistui vuonna 1966. Yhteydet Kajaaniin helpottuivat huomat-
tavasti ja aiemmin melkein pussinperällä sijainnut Kituperä oli nyt valtatien 
varrella.1891

Maanteiden ohella Tavastkengällä parannettiin vesireittejä, vaikka 
niillä ei enää ollut merkitystä uittojen kannalta. Siikajoen yläjuoksun ruop-
paukset käynnistyivät keväällä 1969, jolloin siihen saatiin valtiolta 200 000 
markan avustus. Työalueeseen kuului Hyvölänrannan Keihäälänkosken ja 
Tavastkengän Leiviskänkosken välinen alue. Suurin työ oli Ruottalankos-
kessa. Perkaushankkeen tavoitteena oli parantaa maanviljelyksen edelly-
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tyksiä, sillä kevättulvat olivat jatkuvana vaivana. Perkaaminen mahdollisti 
myös jokivarsipeltojen salaojittamisen ja metsäojitusten laajentamisen sekä 
edisti vesijohdon saamista kylälle. Paikallistasolla hankkeen päätoimitsija 
oli Veikko Nissinen Hyvölänrannalta, mutta hänen mukaansa hanketta ajoi 
etenkin kansanedustaja Reino Kangas. Tavastkengältä projektissa olivat 
mukana Antti Järvelä ja Yrjö Makkonen. Hyvää pohjatyötä teki sanomaleh-
ti Liitto, joka julkaisi juttuja alueen suurista tulvista. Ainoa tavastkenkänen, 
joka valitti asiasta, oli Kotilan Kerttu, koska hänen mielestään joen perkaus 
pilasi veden.1892 

Ruottalankosken perkauksen jälkeen Siikajoen pinta putosi paikka 
paikoin reilusti, esimerkiksi Kuljunperän kohdalla noin 70 senttimetriä. 
Varsinkin Sillankorvan kohdalla alkoivat joen penkat vyöryä ja yhdessä 
kohdassa jokeen syöpyi kymmenen metrin matkalta joen penkkaa, kun joki 
oikoi mutkan suoraksi. Muutos tapahtui nopeasti. ”Pari tuntia kun kone oli 
koskella, niin kaivosta lähti vesi”, muistelee Olavi Kärenlampi. Ennen per-
kaamista Siikajoessa oli paljon nykyistä enemmän vettä ja vesi oli myös 
puhtaampaa. Niinpä myös kalaa, esimerkiksi matikkaa, lahnaa ja säynävää-
kin, saatiin paljon. Jokaisella talolla oli katiska tai koukut jatkuvasti ve-
dessä.1893 Ruottalankosken perkaaminen ei kokonaan lopettanut isoja tulvia, 
mutta parempien teiden ja siltojen ansiosta ne eivät enää aiheuta yhtä suurta 
tuhoa kuin ennen. Esimerkiksi vuonna 1926 Katajamäen silta oli lähtenyt 
kokonaisena tulvan mukaan, muistaa Veikko Nissinen  (s. 1924) vanhojen 
kertoneen: ”Se on kakskymmentäkuus minun tietoni mukkaan Katajamäen 
silta mennä hojottanu Hyvölänrannan sivu. Se on ollut se kansi kokonainen 
ja tukivärkit pystyssä.” Ei ole tiedossa, kuinka kauas silta lopulta päätyi.1894 
Siikajoen lisäksi perkattiin 1960- ja 1970-luvulla Törmäsjokea, mikä mah-
dollisisti monien jokivarsipeltojen käyttöönoton.

Talojen saaminen vesijohtoverkoston piiriin oli ehkä merkittävin 1970- 
ja 1980-luvulla aikaansaatu yksittäinen uudistus Tavastkengällä. Suunnitel-
mat Tavastkengän ja Hyvölänrannan yhteisestä vesilaitoksesta aloitettiin jo 
1970-luvulla. Koepumppaukset aloitettiin keväällä 1974. Parhaat tulokset 
saatiin Palokankaalta, läheltä Hörölänlähdettä. Siellä hyvälaatuista vettä 
saatiin 608 000 litraa vuorokaudessa. Rahoituksen saaminen vesijohtohank-
keella osoittautui kuitenkin ongelmalliseksi ja töiden aloittaminen venyi 
useilla vuosilla. Lopulta Hörölän vedenottamo saatiin käyttöön vasta vuon-
na 1984 eli kymmenen vuotta koepumppausten jälkeen. 1895 Näin Hannu 
Viio (s. 1931) muistelee vesijohdon alkuvaiheita:

Vesi tuli 1970 -80-luvun taitteessa Hörölänlähteestä Tavastken-
gän pohjoispuolelta. Osuuskunnalla oli aluksi rahoitusvaikeuk-
sia. Molemmat pankit lupasivat kuitenkin rahoittaa, jos toinen 
pankki niin tekee. Näin osuuskunta perustettiin. Koepumppaukset 
tehtiin Hörölässä ja lähetettiin tutkimuksiin Helsinkiin. Tulokse-
na saatiin tieto, että Hörölän vesi on Suomen toiseksi parasta. 
Urakkatarjoukset otettiin ja kilvan voitti kempeleläinen urakoitsi-
ja. Osuuskuntaan kuuluivat kaikki kyläläiset. Pyhännälle tuli vesi 
muualta. Tavastkengän verkosta riittää vettä myös Kestilään, mi-
käli lisävettä tarvitaan.  Kun putket oli saatu Hörölän ja Tavast-
kengän välille, otettiin ensimmäinen kokeilu veden tulosta. Ura-
koitsija kaivoi Viion pihalle ison, n. 4 x 10 m suuruisen montun 
kaivinkoneella, syvyys n. 1 m. Monttuun laitettiin iso patjamuovi. 
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Siitä tuli uima-allas kylän lapsille siksi kesäksi.1896

Väen ja palvelujen väheneminen sekä maaseudun olojen yleinen heik-
keneminen aiheuttivat maaseudun ihmisissä aluksi eräänlaisen henkisen 
lamaannuksen, kun kehitys tuntui etenevän täysin heistä riippumatta. Sit-
ten 1970-luvun kuluessa lamaannus alkoi muuttua aktiiviseksi kylätoimin-
naksi, jolla pyrittiin tuomaan esille kylän tarpeita, lisäämään asukkaiden 
viihtyisyyttä ja me-henkeä ja kehittämään kylää kaikin puolin. Kylätoimin-
ta aktivoitui ensimmäisenä syrjäisimmissä kylissä, joista palvelut olivat 
ensimmäisenä hävinneet. Pyhännällä kunnan teollistuminen ja erityisesti 
vesijohtoverkoston rakentaminen alkoivat jarruttaa muuttoliikettä sivuky-
lilläkin 1980-luvulla. Jopa paluumuuttoa tapahtui ja uutta yritystoimintaa 
virisi.1897 Tavastkengällä kylätoiminta aktivoitui 1990-luvun alussa, kun 
maamiesseura ja maa- ja kotitalousnaiset yhdistyivät Tavastkengän Maa- ja 
kotitalousseuraksi. Seuraavat kolme artikkelia antavat oman näkökulmansa 
näihin 1980- ja 1990-luvun tapahtumiin kylällä.

Kantolatuvat – mökkejä maailmalle Perukalta (Sisko Lehtola)

Kantolan Juuso, Jooseppi Kiiskinen (s. 1913), on taitava käsistään. Puuse-
päntaidot ovat periytyneet myös hänen pojilleen. Jukka oli pikku ikänsä isän 
mukana tekemässä rakennuksia käsin pyöröhirrestä. Hän käväisi vuoden 
päivät Rakennustuotteen leivissä, mutta veri veti takaisin omiin rakennus-
töihin. Vuonna 1980 Kiiskisen veljekset Jukka ja Pentti, joka toimi aikai-
semmin sähköasentajana, perustivat avoimen yhtiön nimeltä Saha ja Huvi-
laveistämö Veljekset Kiiskinen. Samalla siirryttiin käyttämään höylähirttä. 
Sen jälkeen on tuotanto hiljalleen laajentunut, varsinainen vilkastuminen 
tapahtui 1988–89, nykyisin (1993) tehdään noin 50 mökkiä vuodessa.

Yritys valmistaa hirsimökkipaketteja, jotka menevät pääasiassa Poh-
jois-Suomen alueelle, jonkin verran myös muualle. Veljekset eivät ole vielä 
lähteneet ulkomaan markkinoille, mutta asiakkaissa on paljon ruotsalaisia 
ostajia, jotka rakentavat Suomeen. Tuotteista löytyy jokaiselle jotakin: gril-
likatoksesta ja leikkimökistä suuriin huviloihin asti. Ovat pojat pykänneet 
jonkin omakotitalonkin. Hirsimökkien menekki markkinoilla on ollut hyvä 
lamasta huolimatta, mutta samalla kilpailu on kiristynyt, ja se on pudottanut 
hintatasoa.

Aluksi yritys toimi poikien kotitilalla, vuonna 1987 se sai käyttöönsä 
kauan aikaa tyhjillään olleen Perukan koulun, jonne siirrettiin salvauslinja 
ja toimisto. Kantolaan jäi saha, kuivaustilat ja höylä. Nyt pojilla on haavee-
na teollisuushallin rakentaminen, jolloin kaikki toiminnot saataisiin saman 
katon alle. Puuraaka-aineensa veljekset sahasivat aikaisemmin itse, mutta 
nyt on katsottu kannattavaksi hankkia puutavara muilta sahoilta.

Kuinkas se sitten tapahtuukaan? Olet onnistunut saamaan käsiisi ran-
tatontin ja ajatellut rakentaa sinne kesämökin. Naapuriltasi olet kuullut, 
että Kiiskisen veljekset rakentavat komeita hirsihuviloita. Otat yhteyttä yri-
tykseen, ja voit valita itsellesi sopivan mallin perusmallistosta tai käyttää 
omia kuvia. Tällä hetkellä suurin osa on mittatilaustyötä asiakkaan omien 
toiveiden mukaan. Kun tilaus on otettu vastaan, tarvittava hirsi tilataan ja 
muu puutavara mitataan. Hirret lasketaan ensin höylän läpi ja tuodaan sit-
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ten salvauslinjalle. Kun hirret on salvettu, paketti onkin valmis. Jos asiakas 
on kätevä käsistään, hän ottaa tavaran puuosatoimituksena. Piirustukset ja 
rakentamisohjeet seuraavat luonnollisesti mukana. Mökin voi saada myös 
valmiina ”avaimet käteen”-periaatteella, jolloin pystytysporukka käy teke-
mässä työn valmiiksi. Toimituksista noin 10–15 % menee valmiiksi pysty-
tettävinä. Markkinonnista veljekset ovat sitä mieltä, että tyytyväiset asiak-
kaat ovat parhaita markkinamiehiä.1898

Toimittajan lisäys: Kantolatuvat toimii Tavastkengällä vielä tänäkin 
päivänä. 1990-luvun lamavuosistakin selvinnyt yritys valmistaa edelleen, 
yli 30 vuoden kokemuksella hirsisiä huviloita, aittoja ja saunoja niitä ha-
luaville.

Kauppapalvelut Kylmänen & Rasinkangas (Sisko Lehtola)

Kesällä ja syksyllä 1991 Tavastkengällä elettiin kuumia aikoja. Vasta ke-
väällä oli lakkautettu kylän postitoimisto adresseista huolimatta, ja nyt oli 
hätä kyläkaupan säilymisen puolesta. Osuuskauppa Siikalatvassa oli käyty 
koko kevät tiukkaa kädenvääntöä itsenäisyyden ja Arinaan liittymisen vä-
lillä. Kummassakin tapauksessa uhkana oli sivumyymälöiden lakkauttami-
nen. Tämä olisi ollut kylälle melkoinen kuolinisku.

Onneksi löytyi Kestilästä kaksi rohkeaa serkusta, jotka ottivat riskin ja 
ostivat Siikalatvalta Tavastkengän myymälän ja vuokrasivat osuuskaupan 
Kestilän varaston. Nämä serkukset, Ahti Kylmänen ja Sakari Rasinkangas, 
perustivat Kauppapalvelut Kylmänen & Rasinkangas Ky:n, johon kuului 
rauta-maatalouskauppa Kestilässä ja sekatavarakauppa Tavastkengällä. 
”Ahin kaupasta” tuli kylän keskipiste, jossa on hyvä vaihtaa kuulumisia.

Kauppa työllistää Ahtin itsensä lisäksi yhden vieraan työntekijän, vaik-
ka eihän se Leiviskän Raija (muutaman viikon jo Pehkosen nimellä kulke-
nut) mikään vieras kyläläisille ole, Tavastkengältä lähtöisin oleva ilopilleri.

Kauppapalvelut on itsenäinen, kauppaketjuihin kuulumaton liike. Ahti 
näkee riippumattomuudesta enemmän etuja kuin haittoja. Kauppa ei si-
toudu markkinointiohjelmiin, voi ostaa tavaroita sieltä mistä halvimmalla 
saa. Toisaalta ostaminen teettää enemmän töitä, tällöin ei myöskään pääse 
osalliseksi ketjujen kampanjoihin ja yhteisostoihin. Kaupan keskusliikkeet 
antavat osittain tavaraa halvemmalla ”omilleen”, mutta perivät taas yhteis-
markkinointirahaa.

Tavastkengällä on riittävän suuri väestöpohja kyläkaupan ylläpitämi-
seksi. Kylän maatalousvaltaisuus nostaa liikevaihtoa merkittävästi. Maa-
talouskaupan puolella kilpailu on kuitenkin melko kovaa, ja siellä kaup-
paa tehdään pienellä katteella. Päivittäistavarakaupan osuus tuloksesta on 
hieman isompi. Paitsi tavastkenkäset kyläkaupassa käydään myös Kestilän 
puolelta, onhan Ahti Hyvölänrannan poikia.

Lama ei näy juurikaan kaupan elämässä muuten kuin investointien 
vähyydessä. Näillä seuduilla kun ei hyvinäkään aikoina ole eletty ”kuin 
pellossa”. Asiakkaat ovat olleet myös hyviä laskujen maksajia. Kaupan au-
kioloaikojen vapauttamisella Ahti ei näe saatavan etua tällaisssa paikassa, 
joka on kaukana turistiväylistä.

Ahti tuntee olevansa omalla alallaan: työ on itsenäistä ja työn tulok-
set näkyvät päivittäin. Miinuksena ovat pitkät työpäivät, normaali työaika 
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kaupassa on 9 tuntia, sen lisäksi tavaroiden hankinta ja jakaminen vie 12–
13 tuntia viikossa. Varsinkin keväällä, kun maatalouden ja rakennuspuo-
len hankinnat ovat kiivaimmillaan, pojat ovat tuttu näky illalla ja iltayöstä 
rymistelemässä äänekkäällä kuorma-autollaan pitkin Tavastkengän teitä. 
Työ on myös hyvin sidonnaista: pitkät lomat perheen, Liisa-vaimon (joka 
hänkin työskentelee kaupassa, kun Ahti on tavaranhankintamatkalla) ja 
1,5 vuotiaan Henri-pojan kanssa ovat haavetta vain. Vieraalla työvoimalla 
vedettynä taas tämänkokoisessa kylässä kauppa ei menestyisi. Kauppiaan 
työssä täytyy pitää ihmisten kanssa olemisesta, ja Ahti toteaa, että ”totta kai 
asiakas on aina oikeassa”.

Tulevaisuuden näkymät ovat Ahtin mielestä valoisat. Kaupan tulevai-
suus on pitkälti maatalouteen kytkeytynyt, ja Ahti uskoo, että uhkakuvista 
huolimatta maatalous säilyy näillä alueilla. Hän toivoo, että asiakkaat käyt-
täisivät mahdollisimman pitkälle oman kunnan palveluja, jotta turvattaisiin 
työpaikkojen säilyminen.

Vapaa-aikaansa Ahti viettää mielellään perheen parissa. Talvella suu-
rena intohimona on moottorikelkkailu. Kesällä taas aika kuluu pesäpallon 
parissa. Sekä Ahti että Sakari kuuluvat Kestilän Kisaveikkojen edustusjouk-
kueeseen, joka pelasi aikaisemmin Suomen-sarjassa ja on pyrkimässä sinne 
taas takaisin. Harjoittelu vaatiin pari tuntia illassa, jos työ vain antavat pe-
riksi. Niinhän se on: raskas työ vaatii raskaat huvit!1899

Toimittajan lisäys: Ahti Kylmänen lopetti kaupanpidon Tavastken-
gällä 2000-luvun puolivälissä. Syynä oli etenkin maataloustarvikkeiden 
myynnin väheneminen, kun kilpailevat yritykset, erityisesti Rantsilan kaup-
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payhtiö, rynnivät kilpailemaan jo muutenkin pienentyneistä markkinoista. 
Ahtin jälkeen toimintaa jatkoi muutaman vuoden ajan Eino Kurkela ja vii-
meisenä Ulla Piippo, joka piti kioskimuotoiseksi kutistunutta kauppaa auki 
kesät 2008 ja 2009.

Kylälle oma talo (Maria Leena Kemppainen)

Nykyinen kylätalo palveli rauhanyhdistyksen talona 41 vuotta, mutta ajal-
laan kävi niin, että väki väheni kylältä - yhtä pienempi joukko on ylläpitä-
mässä taloa. Johtokunta teki päätöksen fuusioitua Pyhännän Rauhanyhdis-
tykseen. Pyhännälle oli rakennettu ajanmukainen talo. Tavastkengän talolla 
oli puutteensa, vaikka ulkoasu olikin kunnossa. Katto oli uusittu, vuoraus-
maalaus oli uusittu, sähköt oli, mutta vesi ja wc puuttuivat, samoin keittiö 
ei ollut läheskään ajanmukainen. Hetken aikaa talo oli ikään kuin hyljätty.

Kunnes tuli vuosi 1990. Tavastkengän koulun punainen puoli oli aiot-
tu purkaa pois. Osa kyläläisistä toivoi tai halusi, jotta talo kunnostettaisiin 
kylätaloksi. Talo oli ollut kylmillään 30 vuotta ja oli valtavan iso. Sen to-
dettiin tutkimusten perusteella olevan pahoin lahonnut. Korjauskustannus-
ten arveltiin nousevan satoihin tuhansiin, joten jo ajatuksena oli mahdoton 
tehtävä toteuttaa.

Torstai-iltaisin tuolla koulun puolella kirjastossa pohdittiin kylän asi-
oita. Erään kerran tulin kirjastokaverilleni Lauri Sainilalle todenneeksi: 
”olisipa tuo rauhanyhdistys myynnissä”. Seuraavana torstaina Lauri toi uu-
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tisen: ”Ruvetaanko kaupan tekkoon, sanotaanko, että sillä siunaamalla enkä 
liioittele ollenkaan.” Kutsuttiin maamiesseuran ja maa- ja kotitalousnaisten 
johtokunnat koolle, kokous pidettiin 11.5.1990, jossa päätettiin toimikunta: 
Sisko Mäkelä, Markku Leiviskä, Leena Heikkinen, Leena Kemppainen ja 
myöhemmin myös Jouko Niiranen. Niin alkoi kokousten ja neuvottelujen 
sarja. Myyjien edustajana neuvottelijana oli Lauri Sainila, Mikko Kamula ja 
Jouko Limma. Kesä oli tiivis, kokouksia ja kokouksia, kunnes asia oli kyp-
sä kyläkokouksen käsittelyyn 19.8.1990. Kokous päätti ostaa rauhanyhdis-
tyksen talon Tavastkengän Maa- ja kotitalousseuran nimiin 65 000 markan 
kauppahintaan. 

Muistan eläneeni jännittäviä hetkiä kokouksen kuluessa. Olin pitänyt 
oikean ”palopuheen” talon oston puolesta julistaen talon tarpeellisuutta, tie-
täen hyvin kylällä vallitsevan kahdenlaista mieltä puolesta ja vastaan. Oli 
kylällä ollut juttua, että ei sitä tarvita, se Katajamäen Leena kantaa sinne 
kumminkin kangaspuunsa. Näytti siltä, ettei kukaan kannata esitystäni, 
kunnes systeri Anna Reeta avasi suunsa kannattaen esitystä. Välittömästi 
Junnun Yrjö ja Kankaan Aarne kertoivat kannatuksensa.

Ostopäätös merkitsi Maa- ja kotitalousseuran väelle kiireitä. Maa- ja 
kotitalousnaiset ja Maamiesseura olivat fuusioituneet ennen kaupan luk-
koon lyöntiä Maa- ja kotitalousseuraksi. Seuran naisväki oli koko ajan ol-
leet talon oston kannalla, joten nyt oli vastattava haasteeseen. Rahaa hankit-
tiin, jopa kaavittiin kokoon myyjäisillä, arpajaisilla, kirpputoreilla - kahvia 
”juotiin” joka toinen viikonloppu kylätalon hyväksi. Käsityökerho kiersi 
talosta taloon. Talo tarjosi kahvit ja arvottavat. Kerholaiset ostivat, rahat 
vietiin pankkiin. Siis pienistä puroista. Miehet keräsivät taloista tukkipuita, 
jotka ajettiin sahalle, myytiin ja rahat vietiin pankkiin.

Ensimmäinen erä kauppahinnasta maksettiin 31.12.1990 ja viimeinen 
erä 31.12.1991. Velkaa ei tarvinnut ottaa! Mutta rahaa tarvittiin edelleen, 
edessä oli iso remontti. Kunnan rakennusmestari Martti Seppänen laati kor-
jaussuunnitelman ja piirustukset. Remontissa uusittiin keittiö, rakennettiin 
wc, vedettiin vesijohdot ja viemärit. Komea sali sai jäädä ennalleen.

Tässä talossa oli opittu tekemään talkootyötä jo talon rakennusvaihees-
sa ja periaate jatkui. Mittava on se tuntien määrä, mitä kyläläiset aikaansa 
uhrasivat talkoisiin. En ala luettelemaan, tuskin tiedänkään, kaikkia talkoi-
siin osallistujia, mutta en malta olla mainitsematta Simo Haatajaa ja Jouko 
Niirasta vieläkin lähes parin kymmenen vuoden päästä. Voi nostaa hattua 
heidän ahkeruudelleen. Toinen joukkio, jonka haluan mainita, olivat vete-
raanit. Oli liikuttavaa havaita, kuinka he halusivat olla asiassa mukana. Jun-
non Yrjö, Kantolan Juuso, Kiiskisen Veikko, Pelkolan Aukusti, Koppalan 
Kalle ja hieman nuoremmat Aarne ja Aimo Turunen, Veikko Piippo ja Erkki 
Haataja raaputtivat ovet, penkit, lattiat ja maalasivat.

Naisten osuus jatkui edelleen rahankeräysprojektissa. Uutta oli se, 
että emännät vuorollaan tarjosivat talkooväelle kahvit. Tupaantuliaisia ei 
valmistumisen kunniaksi pidetty. Puolustukseksi sanon, että väki oli ehkä 
väsynyt jatkuvaan touhuun ja vain huokaisi raskaasti pääurakan päätyttyä. 
Mutta päättyykö se koskaan? Talosta on huolehdittava jatkuvasti, jotta ovet 
voidaan avata tilaisuuksien tullen!1900
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Elina Leiviskä – hajanaisia muisteluksia (Sisko Lehtola)

Elina Leiviskä (1906–2001) oli viimeisiä kylän suuria persoonallisuuksia, 
jota omat lapset vanhan tavan mukaan teitittelivät. Elina itse oli äärimmäi-
sen epämuodollinen. Hänellä oli sana hallussaan, sopiva sutkautus joka ti-
lanteessa – joskus melko karkeakin – ja hän osasi ja uskalsi nauraa itselleen. 
Hän kuittasi huumorilla ajoittain niukan toimeentulon. Samassa pirtissä so-
pivat nukkumaan niin Hietalan väki kuin kulkusalla kylään tullut mustalais-
Iitan ja Vikenkin runsaslapsinen perhe.

”Hietalan muori”, kuten Elina itseään kutsui, oli kuuluisa siitä, että hän 
kulki avojaloin kaikki kesät. Talvet hän kulki ”tolokkosessa” eli kumisaap-
paissa ei ollut lainkaan sukkia. Kun ensimmäiset pälvet ilmestyivät Hietalan 
tielle, Elina-maitotyttö ilmestyi Kankaan navettaan hakemaan tinkimaitoa 
paljasjaloin. Tätä ”variksensaappaissa” kulkua piisasi niin pitkään, kun sa-
toi ensilumen maahan. Sekö lie ollut pitkän ja virkeän iän salaisuus. Tosin, 
eihän ennen avojaloin kuljettu terveyssyistä, vaan yksinkertaisesti siksi, että 
haluttiin säästää kenkiä, ne kun olivat kalliita sen aikaisella tulotasolla.

Kerran lehmän ollessa sairaana, Hietalaan kutsuttiin legendaarinen 
eläinlääkäri Jaakko Sutela. Kun lääkäri tuli taloon, Elina jäi kaveriksi na-
vettaan ja Iikka lähti mopolla hakemaan kassalta rahaa. Kun Iikka palasi 
kylältä, eläinlääkäri tuli tiellä vastaan. Iikku pysäytti lääkärin auton,  kaivoi 
lompsansa esiin ja kysyi, mitä hän oli velkaa. Siihen lääkäri tuumasi: ”Et 
mitään, osta emännälle kengät!”

Elina oli tuttu näky tien päällä kurvailemassa mopollaan. Sillä hän aje-
li 85-vuotiaaksi asti, kunnes lapset, Elinan mukaan ”sikiöt”, tulivat siihen 
tulokseen, että näkö oli jo mennyt niin huonoksi ettei tien päällä mopottelu 
ole enää turvallista. He tyhjensivät renkaat ja siirsivät mopon navetan pe-
rälle. Sitä oli vaikea hyväksyä, kun enää ei päässyt kauppaan, marjaan tai 
käsityökerhoon.

Vauhdin hurmasta ja reissaamisesta Elina muutenkin tykkäsi. Joskus 
1990-luvun alkupuolella lähdimme toukokuulla ajelemaan Elinan miniän 
syntymäpäiville Raisioon ja Elina lähti samalla kyydillä. Lähtö tapahtui 
iltapäivällä ja tehtiin mutka vielä Kajaanin kautta. Joskus puolenyön paik-
keilla Tampereen jälkeen olin ajovuorossa ja katsoin hämärässä kyytiläisiä: 
vänkäri oli unessa kuin myös lapset takapenkillä, mutta peruutuspeilistä 
näkyi Elinan kirkkaat silmät. Kun sitä ihmettelin, hän tuumasi, että ”minä 
saattasin olla viikon syömätä ja sontimata, kun saisin auton kyytissä istua”.

Näön heikkenemisestä oli muutenkin harmia. Kerran katsoin ikkunas-
ta, kun Elina kurvasi vauhdilla kuistin eteen, melkein törmäsi portaisiin. 
Hän tulla tömisti sisälle, laski täyden puolukkaämpärin lattialle, ja tuumasi: 
”Poimin sulle puolukoita, kun et sinä ite kerkiä. Oisin poiminu mustikoita-
hi, mutta kun en minä niitä enää näe.”

Toisen kerran Elina näki, kun olin istumassa ja poimimassa mustia 
viinimarjoja. Sinne sydämellinen naapuri haki jakkaran ja istui kaveriksi 
poimimaan. Rupesipa sitten vertailemaan maatilan emännän roolia ennen 
ja nyt (1980-luvulla): ” Ei niitä oo enää mittää emäntiä olemassa, pelkkiä 
pahasia  navettapiikoja vain.” Ja muisteli, kuinka ennen oikeat emännät 
kyläilivät toisissaan kiireisenäkin aikana ja saattelivat sitten toisiaan lopun 
päivää. Kerran oli Viion isäntä lähtenyt kahtomaan, mihin se Alina-emäntä 
jäi, ja sieltähän se oli Myllyjoen sillalta löytynyt porisemassa Kankaan Ree-
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tan kanssa.  
Eniten näön heikkeneminen harmitti siksi, että Elina oli aina haaveillut 

rupeavansa lukemaan, kun eläkkeellä ollessa olisi paljon aikaa. Siitä hän 
oli haaveillut nuorempana, mutta työkiireet estivät sellaisen ”laiskottelun”. 
Hän kertoi, että Haapalaisen Joppe-kauppias oli käärinyt aina silakkapake-
tin sanomalehden sivuun. Sitä hän sitten lueskeli kotiin tullessa Katajamäen 
mäkeä noustessaan.

Vaikka eipä se Elina eläkkeellä ollessaankaan joutanut paljon lueskele-
maan, kun aina oli jokin käsityö työn alla. Kangaspuissa oli aina joko maton 
tai raanun tai poppanan kudonta meneillään. Raanuja varsinkin Elina kutoi 
paljon, aina oli joku lastenlapsi mennyt naimisiin ja piti tehdä häälahjaksi 
raanu, tai syntynyt uusia lastenlastenlapsia, joille piti tehdä töppösiä. Elina 
karstasi ja kehräsi usein itse lankoja. Hän kertoi, ettei neulakintaita, jotka 
olivat hyvin lämpimiä varsinkin kintaiden sisässä metsätöissä, voinut teh-
dä kaupan langoista, kun niiden kierteet olivat väärään suuntaan. Hietalan 
käsityöpajasta syntyi milloin koristetyynyjä ja pehmoleluja, Elina oli hyvin 
innokas opettelemaan kaikkea uutta, mitä käsityökerhossa opetettiin. Hän ei 
todellakaan kangistunut kaavoihinsa. Meillekin hän toi häälahjaksi raanun, 
joka oli hänen oma mallinsa nimeltään ”Elina-maitotyttö”. Joka kesä Elina 
siirsi kangaspuut navettaan ja paukutteli siellä, minkä muilta töiltään ennät-
ti. Lopussa näön heikennyttyä puhelin soi joskus: ”Voi tyttö hyvä, tuu kah-
tomaan, kun mulla on menny joku loimilanka poikki!” Syksyllä hän vannoi, 
ettei enää koskaan, mutta kevätauringon paistaessa kudontakuume iski taas. 
Se loppui vasta, kun muuanna syksynä ostimme kangaspuut, jotka ovat nyt 
meillä rakkaana muistona hyvästä naapurista. 

Hietalassa käydessä saattoi joskus saada erikoisherkkua: itse paahde-

Hietalan Iikka ja Elina 

Leiviskä timanttihää-

päivänään vuonna 

1985. Pariskunnan 

keskinäinen huumori 

oli usein niin erikoista, 

että ulkopuolisten oli 

sitä vaikea ymmärtää. 

Joitakin vuosi ennen 

Iikan kuolemaa oli 

kulkukauppias käynyt 

Hietalassa ja Iikka oli 

ostanut itselleen lakin. 

Sitä Elina oli kom-

mentoinut: ”Vielä se 

tunttuu ensi talaveen 

lähtevän, kun lakkisa 

uussii.” Kun Iikka 

sitten kuoli, oli Elina 

hautajaisten jälkeen 

tokaissut naapurilleen: 

”Kalliit oli hautajai-

set, vaikka ruumis oli 

omasta takkaa.” Aarne 

ja Lea Leiviskän koko-
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tuista pöönistä keitettyä kahvia. Emäntä oli sitä mieltä, että kaupan jauhois-
ta on aromit haihtuneet; jos halusi kunnon kahvia, niin itse ne piti raakapa-
vuista paahtaa ja jauhaa ja sitten pannussa keittää.

Kerran 1970-luvulla hankikelien aikaan Ilmi-äiti sattui ikkunasta nä-
kemään, kun Elina lasketteli suksilla Hietalan mäkeä alas, ja ihmetteli että 
tuota näkyäpä ei ole ennen sattunutkaan.  Alamäki meni vielä hyvin, mutta 
ylämäki tuotti tuskia - tekniikka ei ollut oikein hallussa. Ilmi meni vastaan, 
jolloin Elina puuskutti: ”Sain nämä sukset 50-vuotislahjaksi, ja aattelin ru-
veta kokeilemaan nyt, kun täytin 70 vuotta.” Taisi jäädä se hiihtoreissu ai-
nutkertaiseksi!

Kun odotin esikoistani ja puuskutin kesähelteessä ison mahani kanssa 
ja kerroin syksyllä jääväni äitiyslomalle, Elina ei voinut moista ymmärtää. 
Hän sanoi, ettei se lapsenteko mikään sairaus ole, johon tarvittaisiin sairaus- 
tai äitiyslomia. Hänkin pyöräytti yhden seitsemästä lapsestaan navetan loo-
riin ( no, ei ehkä kuitenkaan sinne ) kesken lypsyn, kääräisi sen hameeseen 
ja vei pirttiin Iikulle (eihän miehet siihen aikaan navetta-asioihin sotkeutu-
neet! ) ja sanoi, että pese tuo! Itse hän palasi navettaan jatkamaan lypsyään.

Tavastkengän kylätalolla oli 1990-luvun alkupuolella iltamat. Soitet-
tiin Elinalle, joka asui jo  Pyhännällä ja kysyttiin, olisiko hän halukas tule-
maan juhliin mukaan. Ja tottahan Elina oli aina vapaaehtoinen lähtemään, 
siellä kun näki niin paljon tuttujakin, entisiä naapureita. Kun ohjelmaosuus 
loppui ja salia alettiin valmistella tanssia varten, olimme lähdössä kiikut-
tamaan Elinaa takaisin kotiin, mutta tottahan toki iltamiin kuului se grilli-
makkara. Lupasimme samalla kyyditä Elinan vanhan ystävän, Niiras-Ailin 
kotimökilleen. Jäimme sitten suustamme kiinni jonkun kanssa, ja kun sel-
kämme käänsimme, niin ”tytöt” olivat kadonneet. No, sieltähän ne mummut 
löytyivät salin takanurkasta – eikä aikomustakaan lähteä minnekään. Kaikki 
kyläläiset kävivät parivaljakkoa tervehtimässä tanssin lomassa. Sitä oli vain 
hauska seurata, kun Elinalla oli huono näkö ja Aililla huono kuulo, kun 
Elina aina huuteli isoon ääneen hämärässä tuvassa, että KUKA SE TUO 
ON ja Aili siihen sitten vastasi. Puolenyön aikoihin meitä nuorempia alkoi 
jo väsyttää,  ja aamulypsykin jo mielessä kangasti, joten menimme sano-
maan Elinalle, että nyt olisi aika lähteä nukkumaan. Elina tuohon tuumasi, 
että ”menkää te vain, minä sain jo hommatuksi kyytin kirkolle!” Varovasti 
soittelin sunnuntaipäivänä, että miten se ”tyttö” on iltamareissustaan selvin-
nyt, kun sillä lailla jätimme oman onnensa nojaan. Hyvin oli tyytyväinen 
reissuunsa.

Kun Elina täytti 90 vuotta, isot juhlat pidettiin seurakuntatalol-
la. Tään kylän ämmät, joille Elina oli yhteinen mummu ja ”manage-
ri”, monella keikalla mukana ollut, vastasi ohjelmasta. Kerrottiin lau-
lujen lomassa juttuja Elinasta ja pyydettiin yleisöltä lisää. Joku tuli 
sanomaan, että kyllähän niitä olisi, muttei niitä ilikiä täällä kertoa. Jos-
sakin vaiheessa pappi kysyi Elinalta pitkän iän salaisuutta, johon Elina 
totesi: Se on se kova työ ja huono ruoka! Illalla sitten mentiin Hietalaan kat-
somaan, miten sankari oli pitkästä ja raskaasta päivästä selvinnyt. Siellähän 
päivän päätähti souti kiikkustuolissa, toisessa kädessä konjakkilasi ja toi-
sessa sikari, ja kehui, että ”olipa mukava päivä!” Juhlien jälkeen lapset vei-
vät hänet vielä risteilylle Ruotsin laivalle. Trubaduuri, joka veti iltaa laivan 
ravintolassa, halusi saada selville nuorimman ja vanhimman matkustajan. 
nuorin löytyi helposti, mutta vanhinta etsiessään juontaja lopetti huutami-
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sen 70:een. Kun Elinan poika ehdotti, että huudappa 90, niin trubaduuri oli 
niin yllättynyt, että kävi vetäisemässä Elinalle serenadin polvillaan. Tätä 
Elina muisteli monesti jälkeenpäin.

Tavastkenkä uuden vuosituhannen alussa

Maatalous EU-ajan paineissa

Suomen maatalouden kannalta 1980-luku oli vakauden vuosikymmen, sil-
lä valtiollinen maataloustulojärjestelmä ja tuontisuoja pitivät viljelijöiden 
tulot tasaisina. Melko pienikin maatila riitti turvaamaan perheen toimeen-
tulon. Julkisessa keskustelussa Suomen harjoittamaa maatalouspolitiikkaa 
tosin moitittiin pitkin 80-lukua tehottomaksi ja sitä pidettiin syypäänä ruuan 
kalliiseen hintaan. Korkeat tuottajahinnat kannustivat viljelijöitä kasvatta-
maan tuotantoaan, mihin parantuneet tuotantotavat antoivat hyvin mahdol-
lisuuden. Tästä seurasi ylituotantoa, joka pumpattiin valtion tukemana vien-
tiin. Vuosikymmenen puolivälistä alkaen ylituotantoa pyrittiin hillitsemään 
kiintiöjärjestelmillä, joka tuli ensimmäisenä käyttöön maidontuotannossa 
vuonna 1985 ja kananmunissa 1986. Viljan ylituotantoa yritettiin hilli-
tä muuttamalla raivaus ensin luvanvaraiseksi 1986 ja sitten maksulliseksi 
1987. Vuonna 1991 tuli käyttöön velvoitekesannointi. Vuonna 1994 sitä laa-
jennettiin ja viljelijän oli laitettava 15 prosenttia peltoalastaan kesannolle. 

Paljon edellisiä suurempi muutos odotti edessä, kun Suomi vuonna 
1992 jätti hakemuksen päästäkseen EY:n jäseneksi. Lopulta Suomi tuli Eu-
roopan unioniksi muuttuneen liiton jäseneksi vuoden 1995 alussa. Jäsenyyt-
tä edelsi voimakkassanainen keskustelu unionin kannattajien ja vastustajien 
välillä. Suurin osa viljelijäväestöstä vastusti jäsenyyttä, sillä he pelkäsivät, 
aiheellisesti, tuottajahintojen laskevan niin paljon, ettei maatalous kannat-
taisi Suomessa enää lainkaan. Koko maatalouselinkeinon tulevaisuuden 
nähtiin olevan vaakalaudalla. Lievästi laskeva kehitys viljelijöiden tuloissa 
oli alkanut jo vuonna 1989, mutta lasku oli lievää vuoden 1995 rajuun pudo-
tukseen verrattuna. Heti vuoden alussa tuottajahinnat alenivat keskimäärin 
45 prosenttia. Viljan ja kananmunia kohdalla pudotus oli yli 60 prosenttia 
ja maidon osalta noin 30. Yleinen mielipide oli pakottanut kansallisten tu-
kien muokkaamiseen jo 1990-luvun alussa ja luultavasti sama kehitys olisi 
jatkunut ilman EU-jäsenyyttäkin, mutta muutos olisi tuskin ollut yhtä raju 
kuin se lopulta oli.1901

Maaseutu on kokenut viimeisten vuosikymmenten aikana valtavia 
muutoksia, jotka ovat koetelleet suuresti maatalousyrittäjiä mutta myös 
muita maaseudun asukkaita. EU-aika toi jälleen uuden muutoksen, joka oli 
monilla tavoin paljon rajumpi kuin mikään sitä edeltäneistä murroskausista. 
Jäsenyys vei monelta viljelijältä uskon tulevaisuuteen. Pienemmillä tiloilla 
nähtiin sukupolvien ketjun tulleen päätepisteeseen ja toimintaa jatkettiin, 
jos jatkettiin, jäähdytysvaihteella. Töitä tehtiin niin pitkään kuin silloiset 
koneet ja rakennukset antoivat myöten. Toiset tilat valitsivat kasvun tien: 
tilakokoa ryhdyttiin kasvattamaan ja tuottavuutta parantamaan uuden ajan 
vaatimusten mukaisiksi. EU-jäsenyyden jälkeen maatilojen määrä väheni 
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Suomessa vuoteen 2003 mennessä 30 prosentilla ja sen jälkeen laskusuun-
ta on vain jatkunut. Sen sijaan lehmien kokonaislukumäärä tai peltopinta-
ala ei ole laskenut, mutta ne ovat keskittyneet entistä harvemmalle tilalle. 
Tuotantorakennukset ja koneet ovat kasvaneet, mutta myös työmäärä on 
lisääntynyt. Oman lisänsä arkeen tuo valtavaksi paisunut byrokratia. Ennen 
EU-aikaa viljelijöiden saama tuki oli lähinnä hintatukea, mutta nyt valtaosa 
tuesta perustuu pinta-alaan tai eläinmäärään. Tuet on anottava joka vuosi 
erikseen, joten tukihakemusten täyttö kuuluu nykyisen viljelijän vuoden-
kiertoon siinä missä kylvöt ja sadonkorjuu.1902 

Tavastkengällä kehitys on seurannut maan yleistä linjaa. Aktiivitilojen 
määrä on pian samalla tasolla kuin se oli 1800-luvun alussa, mutta pelto-
jen ja lehmien määrä on pysynyt samana tai jopa hieman kasvanut. Yhä 
pienempi osa kylän asukkaista saa elantonsa maataloudesta, kun taas teol-
lisuuden ja palvelualojen osuus on kasvanut. Tässä kehityksessä suunnan-
muutosta ei ole näköpiirissä.

Keväällä 2010 Tavastkengän Maa- ja kotitalousseura laati kyläkyselyn, joka 
jaettiin kylän jokaiseen talouteen. Kyselyn avulla haluttiin saada tietoja 
kyläläisten mielipiteistä kylän nykytilanteesta ja näkemyksiä sen tulevai-
suudesta. Seuraavat kolme lukua on perustuvat kyläläisten antamiin vas-
tauksiin. Ne antanevat lukijalle jonkinlaisen kuvan kylän elämänmenosta 
2000-luvun toisen vuosikymmenen alkaessa.

Kankaan uusi navetta 

kuvattuna pian val-

mistumisensa jälkeen 

vuonna 2008. Kuvan-

nut Jouko Rissanen.
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Maataloutta 2000-luvulla. Yläkuvassa säilörehuntekoa Kankaan tilalla vuonna 

2007 ja alakuvassa Katajamäen isäntä Pekka Kemppainen puimakoneellaan kau-

ran puinnissa vuonna 2006. Sisko Lehtolan sekä Maria Leena ja Matti Kemppai-

sen kokoelmat.
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Yritykset ja palvelut (Arto Heikkinen)

Maatalous on aina ollut tärkeä osa kyläkuvaa. Nykyisin aktiivitilat miel-
letään yrityksiksi, joissa liikevaihdot voivat olla huomattavankin suuria. 
Tavastkengällä aktiivisten tilojen määrä on noudattanut suunnilleen val-
takunnallista kaavaa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Esimerkiksi 
maidontuottajien määrä on noin puolittunut. Maitotiloja on tällä hetkellä 
kylässä 11, lihakarja/emolehmä/hiehotiloja kolme, yksi marjanviljelijä ja 
kasvinviljelytiloja toistakymmentä. Kaikki pellot ovat kylällä viljelyksessä, 
vuokraviljely on sekin lisääntynyt. Maitotilat ovat tehokkaita, valtakunnal-
lisestikin mitaten tilakohtaiset maitomäärät ovat korkeita. Yhä harvempi 
joukko tuottaa yhä enemmän, joten kokonaismäärät ovat pysyneet suunnil-
leen samana. Yhteistyötä tilojen välillä tehdään aika paljon ainakin yhteis-
koneiden muodossa. Sukupolvenvaihdoksia on tehty viimeisen kymmenen 
vuoden aikana kuusi kappaletta.

Muun alan yrityksiä löytyy kylältä ainakin huvilaveistämö, lämpöyrit-
täjä, kaksi metsäkoneyrittäjää, sorkkahoitaja, yksi osa-aikainen muusikko 
ja osa-aikainen kauppias. Lisäksi on jonkin verran koneurakoinnin tarjoa-
jia lähinnä maatalouden sivuelinkeinona, kuten kaivinkonetyöt, puunajoa, 
puintia ja säilörehunkorjuuta. Taksiyrittäjä on juuri luopumassa toiminnas-
ta. Uusia yrityksiä ei ole satunnaista kaupan pitoa lukuun ottamatta perus-
tettu pitkään aikaan.

Palvelujen tarjonta on yleisen kehityksen mukaan sekin heikentynyt 
viime vuosina. Toimintansa ovat lakkauttaneet postin ja pankin toimipisteet 
ja ympärivuotinen kauppa. Ainoana yhteiskunnan järjestämänä palveluna 
jäljellä on vielä kyläkoulu, jonka olemassaolosta käydään juuri nyt (2010)
kovaa keskustelua. Oppilasmäärä on pienentynyt viime vuosina, kun taas 
lasten syntyvyys on noussut huomattavasti. Koululla on tehdyn kyläkyse-
lynkin perusteella erittäin suuri merkitys kylän elinvoimaisuuteen.

Maatalous koetaan jatkossakin tärkeäksi osaksi kyläkuvaa. Maatalou-
den tilanne on kaksijakoinen, kehittyvät tilat kehittyvät edelleen ja jäähdyt-
televät tilat minimoivat työtä ja kustannuksia. Kaikella maataloudella on 
kuitenkin suuri merkitys muun muassa maisemanhoidossa. Kokonaan vilje-
lemättömiä peltoja tuskin nähdään lähitulevaisuudessakaan Tavastkengällä. 
Tyhjentyneille navetoille pitäisi keksiä järkevää käyttöä. Navetoita pitäisi 
valjastaa muun yritystoiminnan käyttöön tai vuokrata halukkaille toimiti-
loiksi. Aktiivitilojen myyntiä vieraalle pitäisi lisätä, ellei toiminnalle löydy 
jatkajaa omasta perhepiiristä. Samalla myös ikärakenne kylällä paranisi. 
Myös muut asuinkelpoiset talot, jotka ovat vajaa käytöllä, tulisi myydä lap-
siperheille.

Kylälle sopisi hyvin myös muuta yritystoimintaa. Kyselyn mukaan ky-
syntää olisi ainakin kauppapalvelulle, lasten päivähoidolle ja henkilökulje-
tukselle. Myös vanhustenhoito, siivouspalvelu ja muut kodinhoitotyöt ovat 
palveluja, joille kysyntää voisi olla. Jonkinlaiselle matkailualan yritykselle 
voisi olla myös paikkansa. Kysyntää pitäisi toki olla riittävästi, jotta yrityk-
sen perustamista voisi alkaa harkita. Tähän voisi olla keinona markkinoiden 
tarkempi tutkiminen ja asiakkaiden kartoittaminen laajalta alueelta.

Kyselyn mukaan myös halukkuutta palvelujen tuottamiseen löytyy ky-
lältä. Todennäköistä kiinnostusta voisi olla lastenhoitopalvelujen tuottajaksi 
tai kerhonvetäjäksi. Mahdollista kiinnostusta voisi olla myös pihatöiden te-
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koon, maatalouden koneurakointiin, lomitukseen tai aamiaismajoitukseen. 
Palveluiden tuottamisesta kiinnostuneiden tulisi kokoontua ja miettiä asioi-
ta yhteistuumin. Markkinointiselvityksissä ja yrittämiseen liittyvissä asiois-
sa Siikalatvan kehittämiskeskus on luvannut maksutonta konsultointiapua. 
Maaseutuyrittämisen teemailta järjestettiin jo hiljattain, jossa paikalla oli 13 
asiasta kiinnostunutta.

Nykyiset kylässä olevat palvelut tulisi saada säilymään keinolla millä 
hyvänsä. Kauppa pitäisi saada pysymään ympärivuotisena. Kyläkoulu saa 
kyselyssä niin suuren kannatuksen (noin 98 %) kyläläisiltä, että se olisi eh-
dottomasti saatava säilymään.

Kylän vahvuudet ja mahdollisuudet (Anja Haataja)

Tavastkengän vahvuutena on asuinympäristön viihtyisyys. Kylän luonto, 
sen vaihtelevat ja kauniit maisemat tekevät asuinympäristöstä viihtyisän 
asua. Kylästä löytyy järviä ja jokia, maalaismaisemaan kuuluvia peltoja ja 
niittyjä sekä monipuolista metsää aina erämaaolosuhteisiin asti.

Maalaiskylän maisema on pysynyt hoidettuna kylällä toimivien maati-
lojen ansiosta. Toimivat maatilat ovatkin kylän selkäranka ja pitävät kylän 
elävänä. Kylässä on vielä raivauskelpoista maata jäljellä, joten maatilojen 
laajentuessa tarvittavat peltohehtaarit ovat löydettävissä. Lisäksi jo aktiivi-
toimintansa lopettaneet tilat voivat omalta osaltaa varmistaa kylän elävänä 
säilymisen vuokraamalla tai myymällä peltoa. Pienistä peltolohkoista on 

Lauluilta Kylätalolla 

elokuussa 2010. Ku-

vannut Matti Leiviskä.
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tänä päivänä syytä päästä eroon. Tilusvaihdon voi nähdä tulevaisuudessa 
mahdollisuutena järkeistää maatilojen toimintaa. 

Puhtaaseen luontoon ja kauniiseen ympäristöön juontavat myös mo-
nen kyläläisen harrastukset. Ulkoilumahdollisuudet ovat hyvät. Metsät 
houkuttavat marjastamaan ja metsälle. Vesistöt mahdollistavat kalastuksen. 
Ympäristö on rauhallinen ja turvallinen myös lapsiperheiden asua. Heidän 
ansiostaan kylässä on myös tärkeänä pidetty kyläkoulu. Koulu ei ole kylällä 
kuitenkaan pelkästään lasten opiskelua varten. Hyväkuntoinen kouluraken-
nus antaa tilat kirjastolle, lasten kerhoille, aikuisten liikuntaharrastuksille 
sekä kyläläisten yhteisiin tilaisuuksiin. Koulurakennuksen pihapiirissä on 
myös kylätalo yhteisiä kokoontumisia varten. Talvisaikaan kylätalon läm-
mittäminen on oma ruljanssinsa, joten koulun tilat ovat tarpeen. Lisäksi ky-
lätalo on liian ahdas esimerkiksi paljon väkeä houkuttelevien hirvipeijaisten 
pitopaikaksi. Talvella koulun pihassa oleva luistelukaukalo vetää puoleensa 
eri-ikäisiä liikkujia. Yhdessä koulu ja kylätalo muodostavat kylän henkisen 
keskuksen. Kesäaikaan keskus laajenee kyläkauppaan asti. 

Tavastkengän vahtuutena voidaan pitää ympäristön lisäksi sen asuk-
kaita. Kylän yhteishengen ja kyläläisten aktiivisuuden osoituksia ovat edel-
lä mainittujen hirvipeijaisten ohella kesäkahvila, elokuiset lauluillat, kan-
salaisopiston piirit, liikuntaporukat ynnä muut. Maa- ja kotitalousseura on 
puuhamiehineen ja -naisineen järjestänyt monenlaisia tapahtumia milloin 
mistäkin syystä. Tilaisuuksiin järjestyy ohjelmaa omien kyläläisten yh-

Tavastkenkä-hölkkä 

vuonna 2008. Vuodesta 

1991 juostu hölkkä 

kokoaa kylälle joka 

kevät vapun aikoihin 

runsaan joukon juok-

sijoita naapuripitäjistä 

ja paljon kauempaa-

kin. Kuvannut Matti 

Leiviskä.
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teisvoimin: lauluja, soittoa, runoja, näytelmiä, pikku sketsejä ym. tarjoilua 
unohtamatta. Yhteishenki ja aktiivisuus pitävät yllä myös kylän houkutte-
levuutta asuinympäristönä. Uusille asukkaille kylässä on tarjolla rakennus-
tontteja. Rakentajille on tarjolla sama kunnallistekniikka kuin kaavoitetuilla 
asuinalueilla.  Kylässä on kunnallinen vesijohtoverkko ja siirtoviemäri jä-
tevesille.

Työpaikkoja kylällä tarjoavat jonkin verran maatilat ja yrittäjät. Pääasi-
assa kylän työssäkäyvä väki saa toimeentulonsa oman kylän ulkopuolelta. 
Mutta mukava asuinympäristö mukavine ihmisineen on voittanut houkutuk-
set muuttaa lähemmäksi parempia palveluja tai työpaikkaa. Samassa ajassa, 
kun pääkaupunkiseudun asukkaat köröttelevät stressaantuneina ruuhkissa 
omiin ostosparatiiseihinsa, pääsevät Tavastkengän asukkaat hurauttamaan 
ympäröiviin kaupunkeihin omille asioilleen. Sieltä on taas mukava pala-
ta rauhallisille kotikonnuille. Jos tavastkenkänen tarvitseen nopeasti jotain 
päivittäistavaraa, ajaa hän Pyhännälle pieneen tuttuun kauppaan, jossa ei 
tarvitse kierrellä kilometrikaupalla ostoskärryjen kanssa tai jonotta kassajo-
nossa puolta tuntia. Tavastkengässä on oma viehätyksensä!

Suurinpana tämän hetken heikkoutena kylässä nähdään työpaikko-
jen puute. Omassa kylässä työpaikkoja tarjoavat lähinnä maatilat ja nekin 
yleensä vain talon omalle väelle. Teolliset työpaikat ovat vähentyneet myös 
Pyhännällä. Nuoren väen on muutettava lähes poikkeuksetta pois omasta 
kylästä viimeistään ammattiin valmistavan koulutuksen alkaessa. Moni jää 
sille tielleen, koska oman kylän ja kotiseudun työpaikkatarjonta on varsin 
kapea-alaista ja vähäistä. Kylässä ei ole myöskään tarjolla riittävästi asun-
toja muuttohalukkaille. Etenkin vuokra-asuntoja kaivataan. Kaikki eivät 
halua ryhtyä rakentajiksi. 

Osa kyläläisistä pitää kylän heikkoutena harrastusmahdollisuuksien 
vähäisyyttä ja palvelujen puutetta. Syrjäisen sijainnin ja huonon julkisen 
liikenteen vuoksi kylän asukkailta edellytetään omaa autoa, mikäli mielii 
palvelujen luo. Autoilu on kallistunut ja teiden kunnossa ei ole kehumis-
ta joka suuntaan. Kylänraitilta puuttuu myös kevyenliikenteenväylä, mikä 
tuo jonkin verran turvattomuutta etenkin pienten koululaisten liikkumiseen. 
Joidenkin mielestä kylän yhteishengessä olisi parantamisenvaraa. Valite-
taan kateutta, juoruilua ja ennakkoluuloisuutta. Tilalle kaivataan keskuste-
lua, yhteistyötä ja talkoohenkeä mökkiytymisen sijaan. 

Väestökato kylässä on tosiasia ja uhkaa myös tulevaisuudessa. Useat 
maatilat ovat lopettaneet toimintansa viime vuosina ja joitakin tiloja uhkaa 
sama kohtalo, jos jatkajia ei löydy. Kyläkoulun kohtalo on vaakalaudalla 
juuri tänä vuonna. Jos lapsiperhe tai useampia muuttaa pois, koulu lakkaa 
varmasti. Tätä pidetään suurena uhkana kylän tulevalle kehitykselle. Lap-
siperheitä muuttaisi pois entistä enemmän. Kylän väestön ikärakenne on 
jo nyt huolestuttava, mutta koulun lakkaamisen myötä se voi kääntyä vielä 
huonompaan suuntaan.

Kylätoiminta (Tiina Mikkonen ja Virpi Rimpeläinen)

Tavastkengällä tapahtuu paljon. Kylällä toimii useita yhdistyksiä, jotka jär-
jestävät aktiivisesti toimintaa ympäri vuoden. Pro Agria Oulun alaisuudessa 
toimiva Tavastkengän Maa- ja kotitalousseura järjestää toimintaa pääasiassa 
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omistamallaan kylätalolla. Siellä järjestetään erilaisia näyttelyitä, arpajaisia 
ja tempauksia, jotka vaihtelevat vuosittain. Suuren suosion saanut vappu-
kahvila järjestetään perinteisesti vuosittain ja tuoreet munkit tekevät kaup-
pansa joka kerta. Perttulin aikaan lauluilta, joka viime vuosina on ollut Virpi 
Piipon tähdittämä, vetää Kylätalon täyteen väkeä. Matti Leiviskän johdolla 
pari vuotta pyörinyt historiapiiri paneutuu kylän historiaan tähtäimenään 
julkaista vuoden 2011 jouluksi kyläkirja. Kirjan tekemiseen osallistuu suuri 
joukko kiinnostuneita. Maa- ja kotitalousseuran varainhankinta on muuta-
man viime vuoden aikana keskittynyt keräämään rahaa kirjan julkaisemista 
varten. Kyläkävelyjä ja -pyöräilyjä on järjestetty kylän historia- ja luon-
tokohteisiin monena kesänä. Jokasyksyiseksi perinteeksi on muodostunut 
naisten virkistyspäivä, joka järjestetään yhteistyössä MTK-Pyhännän kans-
sa. Syksyn yhdeksi tapahtumaksi on muodostunut myös valtakunnallinen 
arkeologian päivä mielenkiintoisine retkineen. Aktiivinen tuottajayhdistys 
järjestää virkistystoimintaa jäsenilleen, mm. tupailtojen ja kesäisten sau-
nailtojen merkeissä.

Suurin yksittäinen tapahtuma kylällä on ehdottomasti loka-marraskuun 
vaihteessa järjestettävät hirvipeijaiset. Noin 300 henkeä kokoontuu koululle 
pyhäinmiestenpäivän iltana nauttimaan Tavastkengän metsästysseuran anti-
mista. Samalla pääsee näkemään myös kauempaa tulleita tuttavia ja entisiä 
kyläläisiä. Tapahtumassa ovat myös koululaiset arpajaisineen mukana. Met-
sästysseuran toiminta on muutenkin merkittävää harrastustoimintaa kylällä.

Pyhännän vapaa-ajankalastajien toimintaa löytyy myös kylältämme. 
Kontiolammen ja Pahanlammin tuomat mahdollisuudet tuovat kylälle ihmi-
siä myös muualta nauttimaan upeasta luonnosta ja maisemista. Koululla ja 
kylätalolla pidettävissä Jokihelmen kansalaisopiston kursseilla ja piireissä 
kyläläiset pääsevät opiskelemaan tällä hetkellä mm. kädentaitoja ja musiik-
kia. Koulun salissa pelataan iltaisin mm. sählyä ja indiakaa.

Siikalatvan urheilijat järjestää kylällämme urheilukilpailuja, joista tär-
keimpinä kylähiihdot sekä Tavastkenkä-hölkkä, johon saapuu kilpailijoita 
muista seuroista ympäri Suomea.

Keväällä 2010 tehdyn kyläkyselyn perusteella kyläläisten ajatukset 
kylätoiminnasta ja sen tulevaisuudesta olivat moninaiset. Kyselyssä nousi 
esille monia esimerkkejä järjestettävistä tapahtumista. Kesäiset kyläpäivät, 
tanssit ja iltamat kiinnostavat, samoin lauluillat ja muut musiikkitapahtumat 
vetävät väkeä aina. Lapsille ja nuorille toivottiin kerhoja, discoa, elokuvia 
ja kesällä erityistä lastenpäivää. Erilaisia kursseja, esimerkiksi ruokakurs-
seja, toivottiin. Myös perinteiset näyttelyt saivat kannatusta, mutta toiveis-
sa oli lisäksi näytelmiä ja jopa talkoopäiviä. Ikääntyneille toivottiin omia 
tapahtumia, vaikkapa bingoa tai eläkeläisten jumppaa. Liikuntatapahtumia 
halutaan kylälle lisää. Kannatusta saivat perinteiset hiihto- ynnä muut urhei-
lutapahtumat sekä kävely- ja pyöräilytapahtumat. Ehdotettiinpa leikkimieli-
siä MM-kisojakin jostain hauskasta lajista. Nimiehdotuksina nousivat esille 
Tavasthiihdot, Tavastpilkki, Tavastkaukalopallo ja niin edelleen. Nykyisiä 
tapahtumia toivottiin ylläpidettävän ja kehitettävän. Yhteistyötä naapuri-
seurojen, kuten Hyvölänrannan Nuorisoseuran kanssa esitettiin.

Kyläläiset ovat kyselyn mukaan halukkaita osallistumaan kylällä jär-
jestettäviin tapahtumiin. Vastaajat haluavat osallistua erilaisiin siivous- ja 
rakennustalkoisiin sekä tapahtumien järjestämiseen ja harrastekerhojen ve-
täjäksi.
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Maisemanhoitoon halutaan kiinnitettävän huomiota. Kurkelanjärven 
ympäristön kunnostus on monella mielessä. Risukoiden raivaaminen, eri-
tyisesti pääteiden varsilla olevien pihojen sekä tienvarsien siistiminen saa 
monelta vastaajalta kannatusta. Huonokuntoisten rakennusten kunnostami-
nen tai purkaminen sekä uimarannan kunnossapitäminen on myös huomioi-
tavien asioiden listalla kyselyn mukaan.

Lähialueella olevia EU-hankkeita kannattaa seurata. Kyläkyselyyn 
vastanneiden mukaan kylälle tervetulleita hankkeita ovat mm.

 – Maisemaan ja ympäristöön liittyvät hankkeet; vesistöjen kunnostami-
nen (Kurkelanjärvi, Siikajoki), maisemanhoito, jätevedet.

 – Rakennusten kunnostaminen sekä arkeologiseen tutkimukseen liitty-
vät hankkeet.

 – Retkeily- ja moottorikelkkailureittihankkeet.
 – Yrityshautomot, osuuskuntatoiminta, koulun pelastaminen.
 – Perusmaatalouden kehittämishankkeet, peltojen uusjako ja bioenergia-

hankkeet.
Muutamina yksittäisiä asioita hankkeiden aiheiksi nousi esille puutarhaky-
lä, kevyenliikenteenväylä, teiden parantaminen, uimahalli ja kylpylä sekä 
beach volley -kenttä. Kyläläisten mielestä on siis olemassa monia mahdol-
lisuuksia Tavastkengän kehittämiseksi tulevina vuosina.

Entisiä ja nykyisiä 

kyläläisiä seuraamas-

sa maidon halkaisua 

perinnepäivillä vuonna 

2009. Kuvannut Matti 

Leiviskä.



616         Tavastkenkä



Loppulause    617

loppulAuSe

Historia on jatkuvaa muutosta. Sillä ei ole alkua eikä lopullista päämäärää. 
Nousukautta seuraa aina lasku, mutta syvimmästäkin aallonpohjasta löyty-
vät lopulta uuden kasvun siemenet. Mikään ei jatku ikuisesti, eivät hyvät 
ajat mutta eivät myöskään huonot. Vuosien vieriessä mikään ei ole pysyvää 
ja vain muutos on varmaa. Myös Tavastkengän kylän historiassa on koettu 
vuosituhansien aikana monenlaisia vaiheita. Noin 9000 vuotta sitten kylä 
sijaitsi meren rannalla ja oli kalastajien ja hylkeenpyytäjien asuttama. Suun-
nilleen tuhat vuotta takaperin kylä oli niin sankan aarnimetsän peitossa, että 
sellaista tuskin enää maan päältä löytyy. Vesistöjen rannoilla asui peuran-
pyynnillä elänyttä väestöä, nykyisten saamelaisten esi-isiä. Silloin tällöin 
kylän läpi liikkui eränkävijöitä ja muita kulkumiehiä Pohjois-Pohjanmaan 
rannikon, Oulujärven tai eteläisen Suomen asutuskeskuksista. Joku heistä 
saattoi pystyttää seudulle pysyvämmänkin asuinsijan, mutta ensimmäinen 
vankka suomalainen asutus syntyi vasta savolaisten uudisasukkaiden myötä 
1500-luvun lopulla ja 1600-luvun alussa. Heidän jälkeläisiään suuri osa ky-
läläisistä on vielä tänäkin päivänä.

Viimeisten 500 vuoden aikana Tavastkengän kyläläisten elinkeinot 
ovat vaihdelleet kaskiviljelystä karjatalouteen ja tervanpoltosta tukkisa-
votoihin. Maanviljely on ollut aina tärkeässä asemassa, mutta metsät ovat 
usein tarjonneet varmemman elannon kuin peltojen antimet. Suurimman 
osan ajasta eläminen on ollut niukkaa, mutta sitkeästi työtä tekemällä selvit-
tiin toistuvista katovuosista, sodista ja muista vitsauksista. Oli pakko selvitä 
omin voimin, koska muualta ei apua saanut.

Koko Suomen mittakaavassa Tavastkenkä on aina ollut syrjäseutua. 
Vuosisatojen ajan se oli ensin Siikajoen, sitten Pulkkilan ja lopulta Piippo-
lan pitäjien syrjäisimpiä kyläkuntia. Uudistukset levisivät tänne hitaasti ja 
vasta pitkän vastustuksen jälkeen. Vähitellen ajat paranivat ja kylä kasvoi. 
Lopulta se oli, kansan kertoman mukaan, Suomen suurin kylä, joka ei ole 
koskaan ollut kirkonkylä. Kun Pyhännän kunta ja seurakunta perustettiin, 
oli Tavastkenkä alueen mahtikylä, mutta siitä ei vieläkään tullut virallista 
keskuspaikkaa tai kirkonkylää. Ehkä juuri syrjäisyytensä vuoksi kylä on 
säilyttänyt niin pitkään omaleimaisuutensa ja värikkäät persoonansa. Heitä 
on kylällä vieläkin, vaikka joskus toisin väitetään.

Suurimmillaan Tavastkenkä oli 1800-luvun lopulta 1900-luvun puo-
liväliin ulottuneella ajanjaksolla. Kylän suuruudenaika päättyi noin puoli 
vuosisataa sitten 1960-luvulla, kun maaltamuutto vei suuren osan nuori-
sosta kaupunkeihin. Sen jälkeen kylällä on eletty väkiluvun osalta lasku-
suhdannetta, mutta muilta osin kehitys on mennyt eteenpäin. Nykyisin ky-
läläisten käytössä ovat samat peruspalvelut ja nykyajan mukavuudet kuin 
muillakin suomalaisilla, joskaan eivät aina niin lähellä kuin voisi toivoa. 
Tavastkengältä on hyvät tieyhteydet joka suuntaan, sähkö-, puhelin- ja ve-
sijohtoverkosto yltää käytännössä kylän jokaiseen kolkkaan ja jonkinlainen 
laajakaistayhteys on saatavilla suurimpaan osaan taloista. Parannettavaa 
löytyy toki aina, mutta yleisellä tasolla kyläläisten elämä on nykyisin todel-
la hyvällä mallillla menneisiin aikoihin verrattuna.

Nyt 2010-luvun alussa Tavastkenkä on jälleen uudessa tilanteessa. Kylä 
on menettänyt oman koulun ja kaupan, samoin kuin muutkin lähipalvelut. 

Entisiä ja nykyisiä 

kyläläisiä kokoontu-

neena Tavastkengän 

koulun 110-vuotis-

juhlaan heinäkuussa 

2008. Kuvannut Matti 

Leiviskä.
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Väki vähenee ja vanhenee, mutta ei enää niin nopeasti kuin aikaisemmin. 
Muutamat pessimistit povaavat kylän hiljenevän kokonaan, mutta sitä on 
turha pelätä. Kylän historiaan tutustumalla huomaa, että Tavastkenkä ja ta-
vastkenkäset ovat selvinneet paljon pahemmastakin. Sotavuosina 1500-lu-
vulla melkein kaikki kylän talot poltettiin ja asukaat tapettiin. Nälkävuosina 
1600-luvulla kolmannes kyläläisistä kuoli nälkään ja tauteihin. Muutama 
vuosi tämän jälkeen vielä suurempi osa kyläläisistä menehtyi isonvihan tu-
hoisina vuosina. Pahoja sota- ja nälkävuosia on koettu jokaisella vuosisa-
dalla, viimeksi toisen maailmansodan aikana 1940-luvulla, mutta kaikista 
niistä toivuttiin. Taantumaa seuraa aina uusi nousu, vaikka vielä ei olekaan 
näkyvissä, mistä syystä ja millä tavoin käänne tapahtuu. Sen voi kuitenkin 
sanoa varmasti, että Tavastkengällä on tulevaisuutta. Näin vankalle pohjalla 
rakennettu ja syvien juurien varassa elävä kylä ei koskaan kuole.

Tavastkengän kylän-

raittia juhannusyönä 

2007. Kuvannut Matti 

Leiviskä.
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80 PK Pyhäntä s.v. Laakso, Kotus;  historiapiiri 29.11.2009.

81 Historiapiiri 29.11.2009.

82 Historiapiiri 29.11.2009.

83 PK Pyhäntä s.v. Tuppela, Rinne, Kotus; historiapiiri 29.11.2009.

84 PK Pyhäntä s.v. Pellonpää, Pötkölä, Välitalo, Kotus.

85 PK Pyhäntä s.v. Pötkylä, Kotus; Taimi Kestin haastattelu 22.7.2007.

86 Heiskalan- ja Ojapellonperän taloista kertova kronikka Sylvester Kestin (s. 1893) mu-
kaan. Sylvester Kestin kesällä 1972, PK Pyhäntä s.v. Näpsylä, Kotus.

87 Historiapiiri 6.9.2007.

88 Historiapiiri 25.10.2009; PK Pyhäntä s.v. Ala-Heiskala, Kotus.

89 PK Pyhäntä s.v. Heiskala, Kotus.

90 Erkki Kesti, PK Pyhäntä s.v. Kuusela, Lehtola, Kaaliniitty, Maanmies, Kotus; Pauli 
Kamunen historiapiirissä 25.10.2009.

91 Erkki Kesti, PK Pyhäntä s.v. Eksylä, Samppala, Tupsula, Kotus.

92 Historiapiiri 25.10.2009.

93 PK Pyhäntä s.v. Välilä, Alantila, Kotus.

94 PK Pyhäntä s.v. Karppaisenmökki, Ojala, Kotus.

95 PK Pyhäntä s.v. Ojapelto, Kesti, Kotus. Mauri Ojapelto historiapiirissä 25.10.2009.

96 Historiapiiri 25.10.2009.

97 Sylvester Kesti, PK Pyhäntä s.v. Halosenmökki, Kotus.

98 PK Pyhäntä s.v. Mattila, Kotus. Aimo Kestin kirjallinen tiedonanto 28.11.2009.

99 Iida Karjalainen, PK Reetanmökki, Juppa-Aapo, Kotus; Pauli Kamunen historiapiiris-
sä 25.10.2009.

100 Sylvester Kesti, PK Pyhäntä s.v. Hautala, Kotus; historiapiiri 25.10.2009.

101 PK Pyhäntä s.v. Keltamaa, Kotus.

102 Kysyi opettaja Arvo Hovi kahdelta pahanteosta kiinni jääneiltä pojilta. Veikko Kyllö-
nen historiapiirissä 25.1.2009.

103 PK Pyhäntä s.v. Sivula, Kotus; Historiapiiri 6.9.2007, 25.1.2009. Karjalaiset olivat 
samaa sukua kuin Heiskalan väki.

104 Veikko Kyllönen historiapiirissä 25.1.2009; myös historiapiiri 6.9.2007.

105 PK Pyhäntä s.v. Hoikkala, Kotus; Veikko Kyllönen historiapiirissä 6.9.2007, 
25.1.2009.

106 Liisa Haapalainen ja Lyyti Konola, PK Pyhäntä s.v. Koppala, Kotus.

107 PK Pyhäntä s.v. Rajula, Kotus; Airi Leiviskä kertonut kirjoittajalle 30.10.2010.

108 PK Pyhäntä s.v. Ahola, Nappula, Kotus; historiapiiri 6.9.2007; 21.12.2008; 25.1.2009.

109 PK Pyhäntä s.v. Kapusta; Tavastkengän isojakokartat Pyhäntä IV, MHA.

110 Saimi Kilpeläinen historiapiirissä 2.8.2007.

111 Eino Niilekselä, PK Pyhäntä s.v. Lautakangas, Ristikallio, Kotus; Siikajokilaakso 
27.6.1974 "Luonnon rauha vallitsee Tavastkengän lautakankaalla".

112  Eino Niilekselä, PK Pyhäntä s.v. Tervaskangas, Kotus; historiapiiri 6.9.2007.

113 Historiapiiri 6.9.2007, 25.1.2009.

114 Kertoneet Liisa Haapalainen ja August Puurunen vuonna 1972, PK Pyhäntä s.v. Pel-
kola, Kotus; Historiapiiri 6.9.2007, 25.1.2009.

115 PK Pyhäntä s.v. Lassila, Kotus.
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116 PK Pyhäntä s.v. Järvelä, Kotus; Simo Haataja historiapiirissä 6.9.2007, 25.1.2009.

117 Liisa Haapalainen, PK Pyhäntä s.v. Ketola, Kotus; historiapiiri 6.9.2007, 25.1.2009.

118 Kertonut Erkki Kesti, PK Pyhäntä s.v. Äikkälä, Hietapelto, Kotus; historiapiiri 
6.9.2007, 25.1.2009.

119 Historiapiiri 6.9.2007, 25.1.2009.

120 PK Pyhäntä s.v. Isonkedonmäki, Kestinpuoli, Kotus; historiapiiri 6.9.2007, 25.1.2009.

121 Lyyti Konola, PK Pyhäntä s.v. Leimulanpelto, Kotus; Vappu Järvelän ja Olga Kestin 
haastattelu 21.8.2008; historiapiiri 25.1.2009.

122 PK Pyhäntä s.v. Nokela, Punaperä, Kotus; Vieno Karppisen haastattelu 2.9.2007; his-
toriapiiri 2.11.2008.

123 Historiapiiri 2.11.2008.

124 Historiapiiri 2.11.2008.

125 Historiapiiri 2.11.2008; tilusvaihdosta Vappu Järvelän ja Olga Kestin haastattelussa 
21.8.2008.

126 PK Pyhäntä s.v. Hirsikangas, Kotus; historiapiiri 2.11.2008.

127 PK Pyhäntä s.v. Harju, Kotus.

128 PK Pyhäntä s.v. Honkala, Kotus; historiapiiri 2.11.2008.

129 PK Pyhäntä s.v. Olkiaho, Kotus; historiapiiri 2.11.2008.

130 PK Pyhäntä s.v. Haarakangas, Kotus; historiapiiri 2.11.2008.

131 Historiapiiri 2.11.2008.

132 Historiapiiri 2.11.2008.

133 PK Pyhäntä s.v. Alipää, Kotus; historiapiiri 6.9.2007, 11.1.2009.

134 Pekka Makkosen ja Kustaa Wiion välinen kauppakirja v. 1886, Heimo Viion kotiar-
kisto; Keijo Makkonen ja Maria Leena Kemppainen historiapiirissä 16.8.2007.

135 PK Pyhäntä s.v. Makkola, Turula, Kotus; Heimo Viion haastattelu 15.8.2007; historia-
piiri 6.9.2007, 11.1.2009.

136 Elsa Riitta Keräsen ja Matti Viion välinen kauppakirja 1920, Heimo Viion kotiarkisto; 
PK Pyhäntä s.v. Mäenpää, Riikala, Kotus; Väinö Myllylä historiapiirissä 9.9.2007; 
historiapiiri 6.9.2007, 11.1.2009.

137 PK Pyhäntä s.v. Laitala, Kotus; historiapiiri 6.9.2007, 11.1.2009.

138 PK Pyhäntä s.v.Järvenpää, Mäntylä, Kotus; historiapiiri 6.9.2007, 11.1.2009.

139 Historiapiiri 6.9.2007, 11.1.2009.

140 Historiapiiri 6.9.2007, 11.1.2009.

141 Katri Komulainen, PK Pyhäntä s.v. Kivelä, Komula, Sippari, Kotus; Bertta Turusen 
haastattelu 14.6.2008; historiapiiri 6.9.2007, 11.1.2009.

142 PK Pyhäntä s.v. Heikkilä, Häkkilä, Kauppisenmökki, Kivelä, Komula, Samppala, 
Kujansuu, Veetinmökki; , Kotus; Bertta Turusen haastattelu 14.6.2008; historiapiiri 
6.9.2007, 11.1.2009.

143 Historiapiiri 6.9.2007, 11.1.2009; nykyisin kuusen sanotaan olleen hieman kauempa-
na talosta, Korkeakankaan päässä, mutta vanhempien tieotojen mukaan se olisi ollut 
lähellä talonpaikkaa.

144 Historiapiiri 6.9.2007, 11.1.2009; Pykäläpurosta kertoneet vuonna 1972 Olli Jussila 
(s. 1894) ja Väinö Tervola (s. 1919), PK Pyhäntä s.v. Pykäläaho, Pykäläpuro, Kotus; 
Väinö Leiviskän haastattelu 1.7.2007.

145  Katri Komulainen, PK Pyhäntä s.v. Mari-Kaijan mökki, Kotus; historiapiiri 6.9.2007, 
11.1.2009.

146 Historiapiiri 6.9.2007, 11.1.2009; PK Pyhäntä s.v. Takalo, Kylälukkari, Käpylä, Ko-
tus..

147 PK Pyhäntä s.v. Linjala, Kotus; historiapiiri 6.9.2007, 11.1.2009.

148 PK Pyhäntä s.v. Laakko-Tervola, Tervola, Kotus; historiapiiri 6.9.2007, 11.1.2009.

149 PK Pyhäntä s.v. Puistola, Kotus; historiapiiri 6.9.2007, 11.1.2009.

150 Heimo Viion haastattelu 15.8.2007.

151 Väinö Kangas, PK Pyhäntä s.v. Puusaari, Naapuri, Kotus.

152 PK Pyhäntä s.v. Arola, Jokela, Metsäperä, Kotus; historiapiiri 9.8.2007.
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153 PK Pyhäntä s.v. Rauhala, Hiissari, Kotus.

154 Olli Jussila, Väinö Kangas, PK Pyhäntä s.v. Ellinkoski, Huovinen,Koskela, Jaakola, 
Kallio, Kilkalan karjamaja, Loviisanmökki, Ojala, Pikkumökki, Kotus; Airi Leivis-
kän haastattelu 10.7.2007; Anna-Liisa Tolosen haastattelu 24.10.2007, historiapiiri 
29.6.2008.

155 Väinö Kangas, PK Pyhäntä s.v. Hörölä, Kotus; Väinö Myllylän haastattelu 15.7.2007; 
Bertta Turusen haastattelu 1.8.2008.

156 PK Pyhäntä s.v. Palola, Parkuanperä, Kotus; Arvi Huovisen haastattelu 15.8.1981, 
ONA; Bertta Turusen haastattelu 1.8.2008.

157 Olli Jussila, PK Pyhäntä s.v. Törmälä, Kotus; Kalle ja Teuvo Jussilan haastattelu 
30.11.2007.

158 PK Pyhäntä s.v. Pajala, Kotus; Historiapiiri 9.8.2007.

159 Olli Jussila, PK Pyhäntä s.v. Pajala, Kotus; Kalle ja Teuvo Jussilan haastattelu 
30.11.2007.

160 PK Pyhäntä s.v. Koskela, Sivos-Kallen mökki, Kotus.

161 PK Pyhäntä s.v. Haarakytö, Haaraneva, Loukkula, Loukkulanmaja, Kotus; Veikko 
Leiviskä historiapiirissä 22.3.2009.

162 PK Pyhäntä s.v. Halkohelvetti, Kotus; Kalle Leiviskä historiapiirissä 9.9.2007, Maria 
Porola kertonut ennustuksen pojanpojalleen Kalle Leiviskälle 1930-luvulla; Reino 
Leiviskän haastattelu 10.11.2007.

163 Väinö Tervola, PK Pyhäntä s.v. Hommala, Kotus.

164 PK Pyhäntä s.v. Nujerrus, Kotus.

165 Väinö Tervola, PK Pyhäntä s.v. Mooseksenvuori, Rutiseva, Kotus.

166 PK Pyhäntä s.v. Lepola, Kotus; Väinö Leiviskän haastattelu 26.6.2008.

167 PK Pyhäntä s.v. Kallio, Pienelä, Rintala.Siltasaari, Kotus.

168 PK Pyhäntä s.v. Junno, Kangas, Kotus; Aarne ja Ilmi Turusen haastattelu 23.10.2007.

169 PK Pyhäntä s.v. Katajamäki, Korkiapuoli, Kotus.

170 PK Pyhäntä s.v. Koskenketo, Sivola, Kotus.

171 PK Pyhäntä s.v. Riihipelto, Kotus.

172 Aarne ja Ilmi Turusen haastattelu 23.10.2007.

173 PK Pyhäntä s.v. Koljonen, Kotus.

174 Aarne ja Ilmi Turusen haastattelu 23.10.2007; Aimo Turusen haastattelu 12.8.2007.

175 Reeta Turunen, PK Pyhäntä s.v. Anttilanaho, Kotus.

176 Kronikanpätkiä Perukan taloista. PK Pyhäntä s.v. Sattula, Kotus; Ilmi Turunen histo-
riapiirissä 25.10.2009.

177 PK Pyhäntä s.v. Nykort, Nygård, Kotus; historiapiiri 21.12.2007.

178 PK Pyhäntä s.v. Jatkola, Jutkula, Kantola, Kotus.

179 Janne Knuutisen haastattelu 19.6.1973, SNA, Kotus.

180 PK Pyhäntä s.v. Humalaniemi, Luupas, Kotus; Olli ja Rauha Sainilan haastattelu 
24.7.2009.

181 PK Pyhäntä s.v. Mäkelä, Pirttilä, Uusitalo, Kotus; Olli ja Rauha Sainilan haastattelu 
24.7.2009.

182 PK Pyhäntä s.v. Juhola, Jussila, Suojala, Kotus; Olli ja Rauha Sainilan haastattelu 
24.7.2009.

183 PK Pyhäntä s.v. Rajala, Syrjälä, Kotus; Olli ja Rauha Sainilan haastattelu 24.7.2009.

184 Alfred Leiviskä, PK Pyhäntä s.v. Kuoppala, Kotus.

185 PK Pyhäntä s.v. Nurkkala, Peltola, Kotus.

186 Historiapiiri 7.6.2008; Olli ja Rauha Sainilan haastattelu 24.7.2009.

187 Kesti 1994, 43.

188 Taimi Kesti historiapiirissä 18.5.2008; Olli Sainila historiapiirissä 19.10.2008; PK 
Pyhäntä s.v. Järvelä, Pottuniemi, Kotus; Lisäksi tiedetään, että Samppa Leiviskä, Aa-
tami Leiviskän poika on syntynyt 1892 pienessä mökissä Sainijärven rannalla. Muu-
tama vuosi syntymän jälkeen perhe oli muuttanut Loukkulaan. Luultavasti kyseessä 
on sama Järvelä-niminen mökki. Mika Leiviskä historiapiirisssä 30.8.2007.
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189 PK Pyhäntä s.v. Korpela, Pajaniemi, Kotus; Olli ja Rauha Sainilan haastattelu 
24.7.2009.

190 Helge Laukka, Reeta Turunen, PK Pyhäntä s.v. Esala, Esalanpelto, Hakala, Hakapel-
to, Hautala, Hautalanpelto, Koistila, Myllyniemi, Tilvynpelto, Kotus.

191 Helge Laukka, PK Pyhäntä s.v. Huttula, Iikkala, Tervola, Kotus; Kauko Karppinen 
historiapiirissä 5.4.2009; Aarne Turusen haastattelu 23.10.2007.

192 Historiapiiri 5.4.2009.

193 PK Pyhäntä s.v. Itämäen yhteismetsäalue, Kotus.

194 PK Pyhäntä s.v. Kaarre, Kotus; Historiapiiri 5.4.2009.

195 PK Pyhäntä s.v. Haapala; Kitula, Kotus; historiapiiri 5.4.2009.

196 PK Pyhäntä s.v. Haarala, Kitula, Kotus.

197 PK Pyhäntä s.v. Autio-Haapala, Haapala, Vanhanpirtinkoski, Kotus.

198 Historiapiiri 5.4.2009. Åhlström oli suuri puutavaraliike Savossa, joka omisti mm.  
Salahmin kartanon Vieremällä. Siitä lohkottiin sotien jälkeen useita tiloja karjalaisille 
siirtolaisille.

199 Alfred Karppinen, PK Pyhäntä s.v. Arola, Kotus; Alfred Karppisen haastattelu 
18.7.1974; historiapiiri 5.4.2009.

200 Pentti Pellikka, Kauko Karppinen, Ilmi Turunen historiapiirissä 5.4.2009; PK Pyhäntä 
s.v. Iso-Jussi, Turula, Kotus.

201 Alfred Karppinen, PK Pyhäntä s.v. Jänikselä, Kotus; historiapiiri 5.4.2009.

202 Antti Visuri ja Ville Hukkanen, PK Pyhäntä s.v. Onnela, Kotus; historiapiiri 5.4.2009.

203 PK Pyhäntä s.v. Kohiseva, Köhiseva, Kotus; historiapiri 5.4.2009.

204  PK Pyhäntä s.v. Nevala, Kotus; historiapiiri 5.4.2009.

205 Historiapiiri 5.4.2009.

206 PK Pyhäntä s.v. Mankolanaho, Vilula, Kotu; historiapiiri 5.4.2009.

207 Historiapiiri 5.4.2009.

208 PK Pyhäntä s.v. Kaarre, Kotus; historiapiiri 5.4.2009.

209 PK Pyhäntä s.v. Kitula, Kotus.

210 Antti Visuri, PK Pyhäntä s.v. Seppälä, Kotus; historiapiiri 5.4.2009.

211 PK Pyhäntä s.v. Hermanninmökki, Hietaharju,Koivikko, Lummeräme, Kotus; Pentti 
Pellikka 5.4.2009.

212 Pentti Pellikka, Kauko Karppinen, Ilmi Turunen historiapiirissä 5.4.2009; PK Pyhäntä 
s.v. Räisälä, Kotus.

213 PK Pyhäntä s.v. Juutinen, Kotus; Aune Mahosenaho historiapiirissä 30.12.2007.

214 Yrjö Myllyniemi, PK Pyhäntä s.v. Aho, Ahola, Isotalo, Juutistenaho, Itäaho,.Tirisen-
keto; Tavastkengän henkikirjat 1823–1832, HKHA Bb:27–36, OMA.

215 PK Pyhäntä s.v. Aho, Keskitalo, Kotus.

216 PK Pyhäntä s.v. Laakkonen, Laakko-Rikkola, Piippo, Rikkola, Kotus.

217 Veikko Koivuhuhta, PK Pyhäntä s.v. Kiviharju, Koivuhuhta, Koperonkorpi, Lammi, 
Kotus.

218 PK Pyhäntä s.v. Hautala, Kotus.

219 PK Pyhäntä s.v. Juutinen, Juutisten emäkirkko, Juutisten kirkonkylä, Kotus; Aune 
Mahosenaho historiapiirissä 30.12.2007.

220 Tämä Tavastkengän kertovat osuus perustuu suurelta osin kirjoittajan Oulun yliopis-
tossa keväällä 2008 tekemään arkeologian kandidaatin työhön.

221 Glückert-Rantala-Ristaniemi 1993, 8, 12 ja 28–29; Huurrre 1998, 42–49.

222 Huurre 1998, 40–41; Suomen esihistorian esineistö -tietokanta.

223 Sarkkinen 2000, 210. Ks. esim. Sarkkinen 1996, 11, 20 ja 22.

224 Huurre 1983, 67–68.

225 Kronologia, kivikausi, käyräselkäiset kourutaltat, Suomen esihistorian esineistö -tie-
tokanta; Huurre 1983, 83. 

226 Huurre 1983, 121; Forss 1996, 23–25

227 Huurre 1983, s. 95, 101. Tarkkaa geologista määritelmää sädekiviliuskeelle ei ole, 
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sillä arkeologit käyttävät nimitystä monista ominaisuuksiltaan samankaltaisista kivi-
lajeista

228 Huurre 1983, 96–100, 105–106.

229 Edgren 1984, 40.

230 Forss 1996, 32.

231 KM 29886, löytöpaikka: x = 7119 92, y = 3471 46, z =  < 95.

232 Sarkkinen 2000, s. 15; kivikausi, ruuhet ja melat, Suomen esihistorian esineistö –tie-
tokanta.

233 Ks. liite 3; Huurre 2005, s. 46. Koska alkeelliset kirveet eivät eroa taltoista kuin ko-
konsa puolesta, olen tässä tapauksessa laskenut ne samaan lukuun talttojen kanssa. 
Sen sijaan pohjalaisen tyypin kivikirveet ovat selvästi erotettavissa ja ne on laskettu 
erikseen.

234 Kivikausi, reikäkivet ja kuoppanuijat, Suomen esihistorian esineistö -tietokanta.

235 Edgren 1984, 1 ja 42.

236 Sarkkinen 2000, s. 210.

237 Sarkkinen 1996, 11, 20 ja 22.

238 Sijainti: x = 7118 47, y = 3476 64, z = 122,5-125; Sarkkinen 2000, s. 217-219; KM 
28914.

239 Sijainti:  x = 7120 62, y = 3472 48, z = n. 110 ja x = 7120 58, y = 3472 32, z = n. 110, 
Sarkkinen 2000, 220;  Löytönumerot: KM 3270:1-3, KM 3671: 41 ja KM 29893; 
Suomen esihistorian esineistö -tietokanta, kivikausi, reikäkivet ja kuoppanuijat sekä 
käyräselkäiset kourutaltat.

240 Muinaisjäännösrekisteri; Kalevi Viion hallussa olevat esineet ja PPM 6750 (vanha 
PPM 3841:35); Järvenpään kiviesineestä PK Pyhäntä s.v. Järvenpää; KM 4098:2.

241 Leiviskän asuinpaikan sijainti: x = 7118 20, y = 3474 06, z = n. 107,5. Sarkkinen 
2000, s. 216; KM 3855:18 ja KM 4098:1. Löydöt: KM 3671:45 ja KM 3855:16. 
Aholan löytöpaikan sijainti: x = 7117 84, y = 3473 54, z = n. 110; Lassilan esineestä 
kerrottiin kirjoittajalle historiapiirissä  26.7.2007.

242 Junnon asuinpaikan sijainti: x = 7119 94, y = 3473 40, z = n. 110; Junnon löydöt: 
KM 2477:80, KM 29877 ja KM 2477:79; Katajamäen, Anttomin ja Rahikkalan 
löydöt:. KM 29875 ja Mannermaan kok. N:o 16 (Kestilän kotiseutumuseo), KM 
3671:42 ja Yrjö ja Anna Reeta Rahikkalan hallussa oleva tasataltta; Hietalan löydöt: 
KM  29892:1–3 ja PPM 5238.Sarkkinen 2000, s. 217; Kalle Leiviskän haastattelu 
5.8.2007; Reino Leiviskän haastattelu 10.11.2007.

243 Perukan kansakoulun asuinpaikan sijainti: x = n. 7116 84, y = n. 3476 39, z = 115-
117,5; Myllykoski N:n sijanti: x = n. 7115 45, y = 3478 20 – 28, z = n. 125; Myllykos-
ki W:n sijainti: x = 7115 27, y = 3477 88, z = 122,5; Sarkkinen 2000, s. 217–219.

244 Glückert-Rantala-Ristaniemi 1993, s. 12.

245 KM 29880 ja PPM 3790. Esine on löytynyt kahdessa osassa, joista toinen on toi-
mitettu Pohjois-Pohjanmaan museoon jo 1930-luvulla ja toinen Kansallismuseoon 
1990-luvun lopulla; Huurre 1983, 90–91; kivikausi, risti- eli korvakenuijat, Suomen 
esihistorian esineistö -tietokanta.

246 Huurre 1998, 62–68, 79–86.

247 Sarkkinen 2000, 19; Forss 1996, 57; muinaisjäännösrekisteri.

248 Tarkemmin Lohipurosta ks. Leiviskä & Haataja 2010.

249 Edgren 1999, 330; Vahtola 2003, 9‒31.
250 Julku 1986a, 138‒150; Mäkivuoti 1992, 352; Hiltunen 1996, 68–69.
251 Julku 1985, 83–84; Julku 1986a, 140–150; Mäkivuoti 1992, 343–344. 

252 Forss 1996, 49; Sarkkinen 2000, 18.

253 Ruukin tuluskivet ovat aikaisintaan 700-luvulta. Siikajoen Ylipään Kärnän keihään-
kärki ajoittuu välille  600‒800 jaa. Siikajoen Papinkankaan kuoppajärjestelmän kai-
vauksissa saatu radiohiiliajoitus vuosille 1150‒1450; Sarkkinen & Torvinen 2000, 19; 
Forss 1996, 57; Hiltunen 1996, 83.

254 Erityisesti Vahtola 1980 ja Julku 1986a, Koivunen 1992, Mäkivuoti 1992 ja Leiviskä 
2011.

255 Tämä kappale perustuu Matti Leiviskän ja Esa Haatajan syksyllä 2010 julkaistuun 
artikkeliin. Ks. Leiviskä & Haataja 2010.
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256 Manninen 2007, 135.

257 Sarkkinen & Torvinen 2000, 221.

258 Korteniemi 1990, 132.

259 Montonen 1974, 38, 41, 49–50; Korteniemi 1990, 118; ks. myös kuva 31.

260 Montonen 1974, 91–98; Korteniemi 1992, 175.

261 Korteniemi I. 1992, 46–48. Karman 1988, 38. Leiviskä 1985, 73–77; Korteniemi M. 
1990, 9; Mokma et al. 2003. Manninen 2007, 138–139.

262 Sakari Kilpelänahon suullinen tiedonanto 12.7.2008.

263 PK Pyhäntä s.v. Heinälampi, Kotus.

264 Ganander 1783.

265 Hiltunen 1996, 71–72.

266 Felman 1906, 58, 328; Manninen 2007, 140-141.

267 Forss 1996, 54–56; Sarkkinen & Torvinen 2000, 148.

268 Kulttuuriympäristö rekisteriportaali, Vaala s.v. Askolankangas.

269 Korteniemi & Suominen 1998, 65.

270 Korteniemi & Suominen 1998, 59.

271 Manninen 2007, 142.

272 Glückert et. al. 1993; Leiviskä 2008.

273 Korteniemi 1990, 121.

274 Korteniemi 1990, 114–115.

275 Esim. Itkonen, 1948; Korteniemi 1992, 176.

276 Julku 1992, 133; Vahtola 1991, 82–86.

277 Sarkkinen & Torvinen 2000, 218; Leiviskä 2008.
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Kuolleiden ja haudattujen luettelot
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Sarkkinen 1996d  Mika Sarkkinen, Pyhäntä inventointi 1996.

PiiPPolan kunnanaRkisTo (Pikua)

Piippolan kuntakokousten pöytäkirjat 1892–1907
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Anttomin kotiarkisto. Omistaa Väinö ja Helka Turusen perikunta.
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Kotilan kotiarkisto. Omistaa Mika ja Sanna Leiviskä.
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Kesti, Aimo, s. 1947 Tavastkengän Ojapellolla. Kirjallinen tiedonanto keväällä 
2008.

Kesti, Esa, s. 1947 Tavastkengän Saarella. Historiapiirssä vuosina 2007–2011.

Kesti, Olga, s. 1924 Tavastkengän Hakalassa. Tavastkenkä 21.8.2008, haastattelija 
Matti Leiviskä.

Kesti, Taimi os. Hukkanen, s. 1931 Perukan Sainilassa. Pyhännän kirkonkylälllä 
22.7.2007, haastattelija Matti Leiviskä. Historiapiirissä vuonna 2008.

Kiiskinen, Aarne, s. Tavastkengän Ylä-Kurkelassa. Tavastkengän Ylä-Kurkelassa 
27.7.2007, haastattelija Mika Leiviskä.

Kilpeläinen, Saimi os. Turunen, s.1935 Tavastkengän Metsäperän Niemelässä. 
Historiapiirissä vuosina 2007–2011.

Kilpelänaho, Kaarina os. Laukka, s. 1929 Perukan Koistilassa. Pyhännän 
kirkonkylällä, 10.1.2008, 14.6.2008, haastattelija Matti Leiviskä.

Kinnunen, Elsi os. Haataja, s. 1926 Tavastkengän Kotilassa. Kirjallisia 
tiedonantoja syksyllä 2007.

Knuutila, Lauri, s. 1941 Perukan Nygårdissa. Perukan Nygårdissa 2.5.2009, 
haastattelija Matti Leiviskä. Kirjallinen tiedonanto 22.12.2007.

Knuutinen, Hilkka os. Turunen, s. 1938 Tavastkengän Metsäperän Niemelässä. 
Historiapiirissä vuosina 2007–2011.

Konola, Eino, s. 1929 Tavastkengän Saarella. Pyhännän kirkonkylällä 29.7.2007, 
haastattelija Matti Leiviskä.

Konola Lyyti, s. 1916 Tavastkengän Saarella. Pyhännällä palvelukoti Nestorissa 
3.11.2007, haastattelija Matti Leiviskä.

Kotisaari, Arvo, s. 1945 Tavastkengän Petäjäkuljussa. Historiapiirissä 
Petäjäkuljussa 15.2.2009.

Kotisaari, Mauno, s. 1937 Tavastkengän Petäjäkuljussa. Historiapiirissä 
Petäjäkuljussa 15.2.2009.

Kurkela, Eero, s. 1961 Tavastkengän Hörölässä. Historiapiirissä vuosina 2007–
2008.

Kurkela, Kerttu os. Leiviskä, s. 1921 Tavastkengän Pinoniemellä. Tavastkengän 
Koppalassa 5.8.2007, haastattelija Leena Heikkinen.

Kurkela, Mikko, s. 1951 Perukan Pussilassa. Perukan Pussilassa 24.7.2007, 
haastattelija Matti Leiviskä.

Kyllönen, Veikko, s. 1928 Tavastkengän Siltalassa. Historiapiirissä vuosina 2009–
2010.

Kärenlampi Toivo s. 1926 Tavastkengän Sillankorvassa. Historiapiirissä 
Petäjäkuljulla 15.2.2009.
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Kärenlampi Olavi s. 1930 Tavastkengän Sillankorvassa. Historiapiirissä 
Petäjäkuljulla 15.2.2009.

Leiviskä, Airi os. Huovinen s. 1932 Tavastkengän Hörölässä. Tavastkengän 
Kalliolla 10.7.2007, haastattelija Matti Leiviskä.

Leiviskä, Mika, s. 1975 Tavastkengän Loukkulassa. Historiapiirissä vuosina 
2007–2011.

Leiviskä, Kaarlo ”Kalle”, s. 1922 Tavastkengän Pinoniemellä. Pyhännän 
kirkonkylällä 5.8.2007, haastattelija Matti Leiviskä. Historiapiirissä vuosina 
2007–2010.

Leiviskä Paavo, s. 1945 Tavastkengän Männikössä. Historiapiirissä vuosina 2008–
2011.

Leiviskä Reino, s. 1938 Tavastkengän Pinoniemellä. Tavastkengän Pinoniemellä 
10.11.2007, 31.6.2008, haastattelija Matti Leiviskä.

Leiviskä Senja os. Konola, s. 1921 Tavastkengän Saarella. Pyhännän kirkonkylällä 
28.10.2007 sekä 22.11.2008 yhdessä Tyyne Leiviskän kanssa, haastattelija Matti 
Leiviskä. Historiapiirissä vuosina 2007–2010.

Leiviskä Tyyne os. Jussila, s. 1922 Tavastkengän Törmälässä. Pyhännän 
kirkonkylällä 1.12.2007, haastattelija Saija Hyttinen; 22.11.2008 yhdessä Senja 
Leiviskän kanssa, haastattelija Matti Leiviskä.

Leiviskä, Veijo, s. 1953 Tavastkengän Männikössä. Tavastkengän Männikössä 
14.6.2008, haastattelija Matti Leiviskä.

Leiviskä, Veikko, s. 1938 Tavastkengän Loukkulassa. Historiapiirissä vuonna 
2008.

Leiviskä Väinö, s. 1931 Tavastkengän Kalliolla. Pyhännän kirkonkylällä 
22.6.2007, 1.7.2007 ja 26.6.2008, haastattelija Matti Leiviskä. Historiapiirissä 
vuosina 2007–2008.

Lotvonen Hilja os. Jussila, s. 1924 Tavastkengän Törmälässä. Pyhännän 
kirkokylällä 31.7.2008, haastattelija Matti Leiviskä. Historiapiirissä vuosina 
2007–2008.

Luttinen Anna-Mari os. Kangas, s. 1942 Tavastkengän Puusaarella. Historiapiirissä 
vuosina 2007–2009.

Mahosenaho Aune os. Pellikka, s. 1915 Kamulankylän Nuolikankaalla. Palvelukoti 
Nestorissa 7.1.2008, haastattelija Matti Leiviskä. Historiapiirissä palvelukoti 
Nestorissa 30.12.2007.

Mahosenaho, Seppo, s. 1949 Ahokylässä. Historiapiirissä Junnolla 6.4.2008.

Makkonen, Keijo, s. 1982 Tavastkengän Palokankaalla. Historiapiirissä vuosina 
2007–2010.

Makkonen, Matti, s. 1947 Tavastkengän Palokankaalla. Historiapiirissä Palolassa 
29.6.2008.

Makkonen, Taisto, s. 1944 Tavastkengän Palokankaalla. Historiapiirissä Palolassa 
29.6.2008.

Malinen Inkeri os. Myllylä, s. 1951 Tavastkengällä. Historiapiirissä vuosina 
2007–2009.

Marjoniemi, Tyyne, os. Kesti, s. 1939 Tavastkengän Honkalassa. Historiapiirissä 
Nokelassa 2.11.2008.

Moisala Eeva s. 1924 Tavastkengän Purolassa. Pyhännän kirkonkylällä 1.3.2009, 
haastattelija Matti Leiviskä ja Ulla Karikoski.
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Moisala Tyyne, s. 1922 Tavastkengän Purolassa. Pyhännän kirkonkylällä 1.3.2009, 
haastattelija Matti Leiviskä ja Ulla Karikoski.

Myllylä Väinö, s. 1919 Tavastkengän Myllylässä eli Kilkalassa. Pyhännän 
kirkonkylällä 15.7.2007, haastattelija Matti Leiviskä. Historiapiirissä vuosina 
2007–2008.

Myllylä Pentti, s. 1940 Tavastkengällä. Historiapiirissä Kivelässä 19.4.2009.

Niilekselä, Heikki, s. 19 Tavastkengän Tervaskankaalla. Historiapiirissä vuosina 
2007–2009.

Niilekselä, Matti, s. 1950 Perukalla. Perukan Sainilassa 29.6.2008, haastattelija 
Matti Leiviskä.

Niilekselä, Rauni os. Järvelä, s. 1948 Tavastkengän Koivulassa. Historiapiirissä 
vuosina 2007–2009.

Nissinen, Aune os. Vartiainen, s. 1933 Perukan Haapalassa. Historiapiirissä 
Arolassa 5.4.2009.

Nissinen Veikko, s. 1924 Hyvölänrannan Alatalossa. Hyvölänrannalla 18.4.2009, 
haastattelija Matti Leiviskä. Historiapiirissä vuonna 2010.

Ojapelto, Mauri, s. 19 Tavastkengän Ojapellolla. Historiapiirissä Välilässä 
25.10.2009.

Partala, Maija, s. 1936 Tavastkengän Leiviskässä. Tavastkengällä 9.10.2007, 
haastattelija Leena Heikkinen. Historiapiirissä vuosina 2008–2009.

Pennanen, Mirjam os. Hietalahti s. 1919 Jurvassa. Tavastkengällä 13.8.2007, 
haastattelija Virpi Rimpeläinen.

Pellikka, Pentti, s. 1931 Perukan Onnelassa. Historiapiirissä Arolassa 5.4.2009.

Piippo, Raili, s. 1942 Kärsämäellä. Historiapiirissä vuosina 2007–2011.

Rahikkala, Anna Reeta s. 1941 Tavastkengän Katajamäellä. Historiapiirissä 
vuosina 2007–2010.

Ranta-Suomela, Taimi, os. Turunen s. 1932 Tavastkengän Selkälässä. Kirjallinen 
tiedonanto syksyllä 2011.

Rimpeläinen, Lauri, s. 1938 Tavastkengän Tervolassa. Historiapiirissä Kalliolla 
8.3.2008.

Rimpeläinen, Paavo, s. 1939 Tavastkengän Tervolassa. Historiapiirissä vuosina 
2007–2009.

Rimpeläinen, Virpi, s. 1967 Tavastkengällä. Historiapiirissä vuosina 2007–2011.

Sainila, Olli, s. 1924 Perukan Suojalassa. Perukan Ämmälässä 24.7.2009, 
haastattelija Matti Leiviskä. Historiapiirissä vuosina 2008–2010.

Sainila, Rauha Katariina, ent. Knuutinen, os. Leiviskä, s. 1924 Tavastkengän 
Pinoniemellä. Perukan Ämmälässä 24.7.2009, haastattelija Matti Leiviskä.

Sivonen, Antero, s. 1950 Tavastkengän Linjalassa. Historiapiirissä 11.1.2009. 
Kirjallisia tiedonantoja vuosina 2008–2010.

Sivonen, Aune os. Juntunen, s. 1923 Kiuruvedellä. Palvelukoti Nestorissa 
9.8.2007, haastattelija Saija Hyttinen. Historiapiirissä palvelukoti Nestorissa 
syksyllä 2007.

Tolonen, Anna-Liisa os. Makkonen, s. 1924 Tavastkengän Palokankaalla. 

24.10.2007, haastattelija Keijo Makkonen.

Turunen, Aarne, s. 1926 Tavastkengän Kankaalla. Tavastkengällä 23.10.2007, 
haastattelija Matti Leiviskä. Historiapiirissä vuonna 2008.
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Turunen, Aimo, s. 1924 Tavastkengän Kankaalla. Tavastkengällä 12.8.2007, 
haastattelija Matti Leiviskä. Historiapiirissä vuosina 2007–2010.

Turunen, Bertta os. Huovinen, s. 1927 Tavastkengän Hörölässä. Pyhännän 
kirkonkylällä 14.6.2008, 1.8.2008, haastattelija Matti Leiviskä.

Turunen Ilmi os. Knuutinen, s. 1933 Perukan Sattulassa. Tavastkengän Kankaalla 
23.10.2007, haastattelija Matti Leiviskä. Historiapiirissä vuosina 2007–2010.

Turunen, Manta os. s. 1939 Hyvölänrannalla. Historiapiirissä vuosina 2007–2011.

Törmälä, Aino os. Haataja, s. 1920 Tavastkengän Kotilassa. Kirjallisia tiedonantoja 
syksyllä 2007.

Viio, Hannu, s. 1931 Tavastkengän Makkolassa. Kirjallinen tiedonanto 6.12.2007.

Viio, Heimo, s. 1923 Tavastkengän Makkolassa. Pyhännän kirkonkylällä 6.9.2007 

ja 15.8.2007, haastattelija Matti Leiviskä. Historiapiirissä 2007.

kotimAiSten kielten tutkimuSkeSkukSen nimiArkiSton nimioppAAt

Haapalainen, Liisa, s. 1891 Tavastkengän Alipäässä, elänyt ainakin Leiviskänperän 
Rajulassa ja Ketolassa. Tavastkengällä kesällä 1972, haastattelija Sirkka-Liisa 

Savinen.

Haataja, Ada, os. Heiskanen, s. 1887 Kirkonkylän Pyhännön talossa, emäntänä 
Tavastkengän Kotilassa. Tavastkengällä kesällä 1972, haastattelija Sirkka-Liisa 
Savinen.

Haataja, Joel, s. 1900, elänyt Tavastkengän Pitkäkosken eli Kosken talossa. 

Tavastkengällä kesällä 1972, haastattelija Sirkka-Liisa Savinen.

Hukkanen, Ville, s. 1910 Perukan Köhisevässä. Tavastkengällä kesällä 1972, 

haastattelija Sirkka-Liisa Savinen.

Jussila, Olli, s. 1895 Ahokylän Kujansuussa. Elänyt Törmälässä. Tavastkengällä 
kesällä 1972, haastattelija Sirkka-Liisa Savinen.

Kangas, Väinö, s. 1901. Elänyt Tavastkengän Puusaaressa. Tavastkengällä kesällä 
1972, haastattelija Sirkka-Liisa Savinen.

Karjalainen, Iida, s. 1888. Elänyt Tavastkengän Pienelässä. Tavastkengällä kesällä 
1972, haastattelija Sirkka-Liisa Savinen.

Karppinen, Aarne, s. 1927. Elänyt Järvikylän Siirtolassa. Tavastkengällä kesällä 
1972, haastattelija Sirkka-Liisa Savinen.

Karppinen, Alfred, s. 1892 Tavastkengän Nokelassa, elänyt Perukan Arolassa. 
Tavastkengällä kesällä 1972, haastattelija Sirkka-Liisa Savinen.

Kesti, Erkki, s. 1913 Tavastkengän Saarella. Tavastkengällä kesällä 1972, 
haastattelija Sirkka-Liisa Savinen.

Kesti, Sylvester, 1893 Tavastkengän Ojapellolla. Tavastkengällä kesällä 1972, 
haastattelija Sirkka-Liisa Savinen.

Knuutinen, Juho (Janne), s. 1894 Ahokylän Leppiahossa. Elänyt Perukan 
Sattulassa. Tavastkengällä kesällä 1972, haastattelija Sirkka-Liisa Savinen.

Koivuhuhta, Veikko, s. 1921 Tavastkengän Juutisissa. Tavastkengällä kesällä 1972, 
haastattelija Sirkka-Liisa Savinen.

Komulainen, Katri, s. 1903 Tavastkengän Alipäässä. Tavastkengällä kesällä 1972, 
haastattelija Sirkka-Liisa Savinen.

Konola, Lyyti, s. 1916 Tavastkengän Saarella. Tavastkengällä kesällä 1972, 
haastattelija Sirkka-Liisa Savinen.
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Kylmäaho, Alarik, s. 1883 Hyvölänrannalla. Hyvölänrannalla kesällä 1973, 
haastattelija Sirkka-Liisa Savinen.

Laukka, Helge, s. 1926 Perukan Koistilassa. Tavastkengällä kesällä 1972, 
haastattelija Sirkka-Liisa Savinen.

Leiviskä, Alfred, s. 1911 Perukan Kuoppalassa. Tavastkengällä kesällä 1972, 
haastattelija Sirkka-Liisa Savinen.

Luttinen, Väinö, s. 1914 Tavastkengän Keski-Kurkelassa. Tavastkengällä kesällä 
1972, haastattelija Sirkka-Liisa Savinen.

Mahosenaho, Aune, s. 1916 Kamulan Nuolikankaalla, elänyt Itämäessä ja 
Ahokylässä. Ahokylässä kesällä 1972, haastattelija Sirkka-Liisa Savinen.

Mahosenaho, Sulo, s. 1910 Ahokylässä. Tavastkengällä kesällä 1972, haastattelija 
Sirkka-Liisa Savinen.

Moisala Kalle, s. 1926 Tavastkengän Purolassa. Tavastkengällä kesällä 1972, 
haastattelija Sirkka-Liisa Savinen.

Myllylä, Erkki, s. 1905 Tavastkengän Myllylässä. Tavastkengällä kesällä 1972, 
haastattelija Sirkka-Liisa Savinen.

Myllyniemi, Yrjö, s. 1904 Tavastkengän Juutisissa. Tavastkengällä kesällä 1972, 
haastattelija Sirkka-Liisa Savinen.

Mäki, Felix, s. 1913 Pyhännän kirkonkylällä. Pyhännän kirkonkylällä kesällä 1972, 
haastattelija Sirkka-Liisa Savinen.

Niilekselä, Eino, s. 1928 Tavastkengän Heikkilässä eli Tervaskankaalla. 
Tavastkengällä kesällä 1972, haastattelija Sirkka-Liisa Savinen.

Niiranen, Valde, s. 1923 Kestilän Järvikylässä. Järvikylässä kesällä 1972, 
haastattelija Sirkka-Liisa Savinen.

Puurunen, Augusti, s. 1911 Tavastkengän Leiviskässä, elänyt naapuritalossa 
Pelkolassa. Tavastkengällä kesällä 1972, haastattelija Sirkka-Liisa Savinen.

Rahikkala, Viljo, s. 1909 Kestilän Järvikylässä. Kestilässä kesällä 1973, 
haastattelija Sirkka-Liisa Savinen.

Rahikkala, Lauri, s. 1911 Kestilän Järvikylässä. Kestilässä kesällä 1973, 
haastattelija Sirkka-Liisa Savinen.

Tervola, Väinö, s. 1919 Tavastkengän Rutisevassa. Tavastkengällä kesällä 1972, 
haastattelija Sirkka-Liisa Savinen.

Turunen,  Reeta os. Kaipainen, s. 1894 Tavastkengän Repolassa, emäntänä 
Kankaalla. Tavastkengällä kesällä 1972, haastattelija Sirkka-Liisa Savinen.

Sainila, Anna Riitta, s. 1891 Ahokylän Kujansuussa, elänyt Tavastkengän 
Törmälässä ja Perukan Suojalassa ja Uutelassa. Tavastkengällä kesällä 1972, 
haastattelija Sirkka-Liisa Savinen.

Visuri Antti, s. 1896 Tavastkengän Törmälänperän Syrjäniemessä, elänyt Perukan 

Lummerämeellä. Tavastkengällä kesällä 1972, haastattelija Sirkka-Liisa Savinen.

kotimAiSten kielten tutkimuSkeSkukSen Suomen kielen nAuhoiteArkiSton 

haasTaTTeluT (skna)

Haataja, Riitta Kustaava os. Kilpeläinen, s. 1889 Perukan Peltolassa, emäntänä 
Leimulassa ja Järvelässä. Pyhännän kirkonkylällä 18.7.1974, haastattelija Jaakko 
Yli-Paavola.

Huovinen, Jaakko Arvid (Arvi), s. 1907 Tavastkengän Jaakolassa, elänyt 
Tavastkengän Toivolassa. Tavastkengällä 15.8.1981, haastattelija Jaakko Yli-
Paavola.
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Kangas, Väinö Erkki, s. 1901 Tavastkengällä, elänyt Tavastkengän Puusaaressa. 
Pyhännän kirkonkylällä 15.8.1981, haastattelija Jaakko Yli-Paavola.

Karppinen, Ilmari Alfred, s. 1892 Tavastkengän Petäjäkuljussa, elänyt Perukan 
Kituperän Arolassa. Tavastkengällä 18.7.1974, haastattelija Jaakko Yli-Paavola.

Kesti, Jaakko, s. 1897 Tavastkengän Ojapellolla. Tavastkengällä Hietalassa  
16.8.1981, haastattelija Jaakko Yli-Paavola.

Kesti, Sylvester (Sylvi), s. 1893 Tavastkengän Ojapellolla. Tavastkengän 
Hautalassa 15.8.1981, haastattelija Jaakko Yli-Paavola.

Knuutinen, Juho (Janne), s. 1894 Ahokylän Leppiahossa, elänyt Perukan 
Sattulassa. Perukan Sattulassa 19.6.1973, haastattelija Jaakko Yli-Paavola.

Koistinen, Iida Hedvig (Heta) os. Kervinen, s. 1899 Pyhännän Leiviskänperän 
Männikössä, elänyt Tavastkengän Siltalassa. Tavastkengällä 16.8.1981, 
haastattelija Jaakko Yli-Paavola.

Leiviskä, Elina os. Kesti, s. 1906 Tavastkengän Ojapellolla, emäntänä 
Tavastkengän Hietalassa. Tavastkengän Hietalassa 16.8.1981, haastattelija Jaakko 
Yli-Paavola.

Leiviskä, Johan Iisak (Iikka), s. 1901 Tavastkengän Pinoniemellä. Tavastkengän 

Hietalassa 16.8.1981, haastattelija Jaakko Yli-Paavola.

oulun ylioPisTon suoMen kielen nauhoiTeaRkisTo (ona)

Jussila Matti, s. 1898 Leskelän Kiviahossa, elänyt Tavastkengän Törmälässä ja 
Mattilassa. Pyhännän Kirkonkylän veteraanitalossa 29.8.1978, haastattelija Vappu 

Turunen.

Kesti, Sylvester (Sylvi), s. 1893 Tavastkengän Ojapellolla. Tavastkengän 
Hautalassa 28.8.1978, haastattelija Vappu Turunen.

Sainila, Anna Riitta, s. 1891 Ahokylän Kujansuussa. Muuttanut lapsena ensin 
Piippolan Leskelän kylään, sitten Tavastkengän Törmälään. Naimisiin mentyään 
asui ensin Perukan Suojalassa, sitten Uutelassa. Kestilän vanhainkodissa 2.8.1978, 
haastattelija Vappu Turunen.

Visuri, Antti, s. 1896 Tavastkengän Törmälänperän Syrjäniemessä, elänyt Perukan 
Lummerämeellä. Pyhännän kirkonkylän vanhustentalolla 21.8.1978, haastattelija 

Vappu Turunen.

SAri keStin hAAStAttelut

Haataja, Aila. Kansakoulunopettaja. Opettajana Tavastkengän koululla 1954–1990. 
Haastattelu 30.7.1993.

Kaipainen, Anja. Kansakoulunopettaja. Opettajana Tavastkengän koululla 1954–
1988. Haastattelu 20.7.1993.

Kemppainen, Maria Leena. Emäntä. Kirjastonhoitajana Tavastkengän koululla 
vuodesta 1959 lähtien. Haastattelu 17.4.1994.

Keskitalo, Erkki. Kansakoulunopettaja. Opettajana Tavastkengän koululla 1959–
1973. Haastattelu 9.8.1993.

Keskitalo, Suoma. V.s. Opettaja. Opettajana Tavastkengän koululla eri vuosina 
1959–1992 välisenä aikana. Haastattelu 9.8.1993.

Kesti, Erkki. maanviljelijä, kansakoululainen Tavastkengän koululla 1923–1929. 
Haastattelu 9.8.1993.

Kesti, Hannu. Maanviljelijä. Kansakoululainen Tavastkengän koululla 1957–65. 
Haastattelu 12.4.1994.
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Konola, Marjatta, johtava kodinhoitaja, kansakoululainen Tavastkengän koululla 
1953–1961. Haastattelu 16.4.1994.

Niiranen, Aili. Keittäjä. Keittäjänä Tavastkengän koululla 1951–1979. Haastattelu 
27.7.1993.

mAriAnne körkön hAAStAttelut

Kurkela, Mikko, s. 1951. Pussilassa huhtikuussa 2006. Digitaalinen nauhoite 

Mikko Kurkelan hallussa.

SähköiSet lähteet

Kulttuuriympäristön rekisteriportaali Museoviraston muinaisjäännös- ja 
rakennusperintörekisteri. http://kulttuuriymparisto.

nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx

Purkki Patentti- ja rekisterihallituksen purkautuneiden 
yhdistysten tietokanta Purkki. http://yhdistysrekisteri.
prh.fi.

Suomen esihistorian esineistö Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineen 
elektroninen oppimateriaali. http://www.helsinki.
fi/hum/arla/esineisto_kivikausi/index.htm. (Luettu 
23.4.2008)

Ganander 1783 Christfrid Ganander, ”Bref. ang. lappgravar i 
Sijkajoki socken i Österbotten”. Tidningar utgifne 
af et sällskap i Åbo 1783, nr. 24, 12.06.1783. 
Sähköinen kopio Kansalliskirjaston Historiallisessa 
Sanomalehtiarkistossa, http://digi.kansalliskirjasto.fi/
sanomalehti/secure/main.html

SKVR-korpus Suomen Kansan Vanhat Runot sähköisessä muodossa, 

http://dbgw.finlit.fi/skvr/.

Yhdistysnetti Patentti- ja rekisterihallituksen sähköinen tietokanta. 

http://yhdistysrekisteri.prh.fi/
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Tavastkengän esihistorialliset löydöt

Talo Esine Löytönumero

Ahola Suomusjärven kulttuurin leveälehtinen 
liuskekärki

KM 3671:45

Pohjalainen tasataltta. KM 3855:16

Alkeellinen tasataltta KM 3855:17

Anttomi Reikäkivi Mannermaan kok. 
N:o 16. (PPM)

Autiomäki Pohjalainen tasataltta. KM 3563

Iso tasataltta tai poikkikirves KM 3671:47

Heikkilä Pohjalainen kourutaltta -

Pohjalainen tasataltta -

Tuura -

Hietala Suppiloreikäinen pallonuija PPM 5238

Joensuu Muinaismela KM 29886

Junno Liuskeveitsi KM 2477 79

Alkeellinen tasataltta sädekiviliusketta KM 2477 80

Pohjalainen kivikirves KM 29877

Kallio Reikäkivi -

Kangas Hioin KM  29892

Hioin KM  29892

Hioin KM  29892

Katajamäki Tasataltta KM 3671:42

Tasalappeinen, pyöreäreunainen reikäkivi KM 29875

Koistila Liuskeveitsi KM 3671:43

Liuskeveitsi KM 3671:44

Koivula Reikäkivi KM 3671:56

Alkeellinen tasataltta KM 4098:6

Alkeellinen tasataltta. KM 4098:7

Rautakirves (silmäkirves) KM 23531

Kotila Pohjalainen kivikirves. PPM 4614

Kurkela Pohjalainen tasataltta. KM 3671:46

Pohjalainen tasataltta. KM 3855:14

Reikäkivi -

Hioin -

Laitala Alkeellinen tasataltta. KM 4098:2

Leiviskä Alkeellinen tasataltta KM 3855:18

Pohjalainen kivikirves KM 4098:1

Kvartsiesine KM 29878

Kvartsiesine KM 29878

Makkola Pohjalainen tasataltta. KM 2477:77

Pohjalainen tasataltta. KM 3671:39

Kaavin tai liuskeveitsi KM 3855:19

Pohjalainen tasataltta KM 3855:20



692         Tavastkenkä

Alkeellinen tasataltta KM 4098:4

Moisala Alkeellinen tasataltta KM 4098:3

Myllylä Pohjalainen tasataltta KM 3270:1

Käyräselkäinen kourutaltta KM 3270:2

Suppiloreikäinen pallonuija. KM 3270:3

Epämääräinen KM 3671: 41

Suppiloreikäinen pallonuija KM 29893

Mäntylä Käyräselkäinen kourutaltta. PPM 6750 (vanha 
PPM 3841:35)

Kvartsikaavin KM 29881

Kvartsiesine KM 29881

Pohjalainen kivikirves -

Hiomalaaka -

Nokela Pohjalainen kivikirves KM 28914

Hiottu kiviesine KM 29879

Kvartsiesine KM 29879

Kvartsilohelma KM 29879

Näpsylä Reikäkivi -

Ojapelto Suppiloreikäinen pallonuija -

Pötkölä Pohjalainen tasataltta. KM 29882

Rahikkala Pohjalainen tasataltta. -

Rintala Reikäkivi KM 27985

Törmälä Pohjalainen tasataltta KM 3671: 24

Hioin KM 3671:25

Välilä Korvakenuija. KM 29880

Liuskeveitsi tai keihäänkärki. KM 35505

KM = Kansallismuseo.
PPM = Pohjois-Pohjanmaan museo.
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Tavastkengän talonhaltijaluettelo 1560–1949

Talonhaltijaluettelon tiedot on koottu useista eri lähteistä, kuten voudinti-
leistä, läänintileistä, henkikirjoista, rippikirjoista ja tuomiokirjoista. Mu-
kaan on otettu pääsääntöisesti vain sellaiset talot, jotka olivat olemassa 
vuonna 1949. Ensimmäinen luettelo kattaa vain nykyisen Tavastkengän 
alueen. Tavastkenkään aiemmin kuuluneen Mulkuan talonhaltijaluettelo on 
omana kokonaisuutenaan.

Luetteloissa ensimmäiseksi on merkitty kantatilat tai niiden nykyiset 
jatkajat. Numerot viittaavat 1900-luvun alussa käytössä olleisiin tilanume-
roihin, jotka ovat nykyisin osittain muuttuneet. Numeron jälkeen on nykyi-
sin käytössä oleva nimi. Tilan eri osat on erotettu toisistaan kirjaimilla (a, 
b, c), mikäli niistä ei ole käytetty mitään toista nimeä. Kirjainten järjestys 
viittaa osien ikäjärjestykseen.

Sulkujen sisällä ovat tilojen vanhat viralliset nimet ja kutsumanimet. 
Merkintä ”vanha no” viittaa vuotta 1855 edeltäneisiin tilanumeroihin. Tuol-
loin nykyisen Hyvölänrannan ja Järvikylän tilat erotettiin Tavastkengästä 
omaksi Mulkua-nimiseksi kyläkseen ja molempien kylien rekisterinumerot 
muuttuivat.

Tilanosat on merkitty kantatilan perään ikäjärjestyksessä. Tilojen ja 
tilanosien mailla olleet torpat ja mäkituvat on merkitty heti päätilansa jäl-
keen. Niiden nimien alle on merkitty tieto kantatilasta. Tilanosien kohdalla 
itsenäistymisvuotta ei ole erikseen merkitty. Torppien ja mäkitupien koh-
dalla merkintä ”lunastettu” viittaa ajankohtaan, jolloin asukkaat lunastivat 
viljelmänsä itsenäiseksi.

Seuraavaksi on merkitty tilan, torpan tai mökin omistajat ja asukkaat 
eri vuosina. Talot merkittiin lähes poikkeuksetta miespuolisen omistajansa 
nimiin, joten ensin mainitaan isännän nimi ja sitten hänen vaimonsa nimi, 
mikäli se on tiedossa. Emännät merkittiin säännöllisesti veroluetteloihin 
vasta 1600-luvun lopulta lähtien. Poikkeuksen tähän sääntöön tekevät les-
kivaimot, jotka saattoivat miehensä kuoltua omistaa talon omissa nimissään 
jo 1500-luvulla.

Henkilönnimet on merkitty suomenkieliseen ja usein vielä paikalliseen 
kirjoitusasuunsa. Asiakirjoihin merkitty Pehr on suomalaisittain Pekka, 
Sigfrid on Sipo ja Samuel on yleensä Sameli. Vastaavasti Brita on Riitta, 
Greta on Reeta ja Elin on Elsa. Etunimen jälkeen on merkitty patronyymi 
eli isännimi, esimerkiksi Tuomaanpoika tai Heikintytär. Viimeisenä on su-
kunimi. Mikäli henkilölle ei ole erikseen merkitty sukunimeä, on sukunime-
nä todennäköisesti käytetty talonnimeä. Näin oli tapana erityisesti 1700- ja 
1800-luvulla. Sulkujen sisään merkityt nimet eivät esiinny ajankohdan hen-
kikirjoissa, mutta ne ovat pääteltävissä muiden lähteiden perusteella.

Henkilönnimen perään merkityt luvut tarkoittavat vuosia, jolloin ky-
seinen henkilö on lähteissä merkitty tilan omistajaksi tai asujaksi. Merkintä 
kuvaa tilannetta kunkin vuoden alussa, koska henkiraha kerättiin yleensä 
keväisin maaliskuun tienoilla. Omistajanvaihdos on siis voinut tapahtua jo 
edellisen vuoden aikana, mutta se näkyi vasta seuraavan vuoden henkikir-
jassa.

Merkintä ”autio” tarkoittaa joko veronmaksukyvyttömyyttä tai sitä, et-
tei talossa asunut kukaan. Lähteet eivät useinkaan erottele, kummasta todel-
lisuudessa oli kyse. ”Omistaa” tarkoittaa yleensä sitä, että kyseinen henkilö 
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ei asunut tilalla vaan ainoastaan viljeli sen maita. Vuokralaiset asuivat tilal-
la mutta eivät omistaneet niitä. Varsinainen omistaja on yleensä merkitty 
vuokralaisten yläpuolelle. Osakkaat omistivat osan tilasta, ja usein heillä oli 
pihapiirissä oma asuinrakennuksensa. ”Ei tietoa” viittaa siihen, ettei kysei-
seltä ajalta ole käytettävissä luotettavia lähteitä.

No 1 Junno (Pellikka a, Katajamäki, Rautaparta, vanha no 2) 
Jussi ja Niilo Rautaparta ............................................................. 1566–1583
Autio ........................................................................................... 1584–1599
Erkki Pekanp. (Pellikka) ............................................................. 1600–1604
Tapani Pekanp. (Pellikka) ........................................................... 1604–1652
Erkki Tuomaanp. Pellikka ........................................................... 1653–1673
Pekka Joosepinp. Pellikka ........................................................... 1674–1680
Antti Olavinp. Turunen ............................................................... 1676–1702
Simo Antinp. Pellikka, v. Marketta ............................................. 1703–1711
Heikki Antinp. Pellikka, v. Kaarina ............................................ 1713–1738
Simo Pellikka, v. Kirsti ............................................................... 1739–1741
Sipo Pellikka, v. Kirsti ................................................................ 1742–1757
Esko Heikinp-, v. Liisa Heikint. .................................................. 1758–1770
Heikki (Piironen), v. Anna .......................................................... 1771–1799
Aapeli Heikinp. (Piironen), v. Maria Pekant. .............................. 1800–1807
Heikki Heikinp. (Piironen), v. Kaarina ....................................... 1808–1810
Heikki Yrjönp. Tervonen, v. Kaisa .............................................. 1811–1849
Yrjö Heikinp. .............................................................................. 1850–1855
Heikki Yrjönp. Tervonen, v. Kaisa .............................................. 1856–1859
Juho ’Junnu’ Antinp., v. Anna ..................................................... 1860–1897
Leski Anna .................................................................................. 1898
Matti Juhonp. .............................................................................. 1899–1901
Kalle Kurkela eli Heiskala, v. Elsa ............................................. 1902–1905
Omistaa no 1 Katajamäki eli Anttomi ......................................... 1906–1947
Yrjö Akseli Turunen, v. Saara Vilhelmiina ................................. 1948–

No 1 Katajamäki (Pellikka b, Jörkki)
Eroaa tilasta Pellikka a.
Antti Yrjönp. (Tervonen), v. Elsa Juhont. ................................... 1829–1838
Leski Elsa, pojat Yrjö ja Antti ..................................................... 1839–1841
Lautamies Yrjö Antinp. Pellikka, v. Leena Heikint. Isohyvönen 1842–1866
Yrjö Yrjönp. Katajamäki, v. Kaisa Maria ................................... 1867–1920
Väinö Katajamäki, v. Lyyti ......................................................... 1921–1924
Leski Lyyti .................................................................................. 1925–1932
Maria Katajamäki ........................................................................ 1933–1937
Erkki Knuutila, v. Maria ............................................................. 1938–

No 1 Kangas (Pellikka c)
Eroaa tilasta Pellikka a. Vuosina 1914–1928 jaettuna kahteen osaan.
Heikki Heikinp. (Tervonen), v. Elsa ........................................... 1854–1865
Aatami Paavonp. Turunen, v. Leena Heikint. Pellikka ............... 1866–1911
Yrjö Aataminp. Turunen, v. Fiia ................................................. 1912–1928
Iikka Aataminp. Turunen, v. Reeta .............................................. 1914–
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No 1 Harju (Harjula, Hietaharju)
Kankaan mäkitupa. Lunastettu 19.1.1945.
Yrjö Kamunen, v. Reeta .............................................................. 1888–1895
Eera Pellikka, v. Matleena .......................................................... 1895–1902
Anna Katajamäki ........................................................................ 1903–1922
Iikka, Juho ja Amanda Katajamäki ............................................. 1923–1944
Iikka Katajamäki ......................................................................... 1945–

No 1 Lehtola (Lehto)
Kankaan mäkitupa. Lunastettu 19.1.1945.
Eera Kamunen, v. Riitta .............................................................. 1915–1923
Ville ja Antti Kamunen ............................................................... 1924–1944
Antti Kamunen, v. Elsa ............................................................... 1945–

No 1 Anttomi (Pellikka d)
Eroaa tilasta Pellikka a.
Antti Antinp. Katajamäki, v. Reeta Erkint. ................................. 1854–1875 
Antti Antinp., v. Reeta Heikint. Moisala ..................................... 1876–1904
Leski Reeta Katajamäki .............................................................. 1905–1903
Heikki Turunen, v. Maria  ........................................................... 1904–1918
Juho Henrik Haataja, v. Maria .................................................... 1919–1939
Antti, Väinö ja Yrjö Turunen ...................................................... 1940–

No 1 Rutiseva
Anttomin mäkitupa.
Johannes Tervola ......................................................................... 1912–1935
Johannes, Reeta ja Väinö Tervola ............................................... 1936–1941
Johannes Tervola, v. Hilma Elisabet ........................................... 1942–

No 1 Pykäläaho
Anttomin mäkitupa.
Hermanni Kamunen, v. Iida ........................................................ 1918
Juho Kauppinen, v. Reeta ............................................................ 1918–1936

No 1 Kujansuu
Anttomin mäkitupa.
Antti Niiranen, v. Aili Maria ....................................................... 1944–

No 2 Tervola (Laakko, vanha no 3)
Lauri Laurinp. (Laakko) .............................................................. 1607–1620
Antti Laurinp. Laakko ................................................................. 1621–1673
Olavi Antinp. Laakko Turunen ................................................... 1674–1690
Olavi Olavinp. Laakko Turunen, v. Kaarina Matint. .................. 1692–1713
Ei tietoa ....................................................................................... 1714–1722
Sipo Laakko, v. Kirsti ................................................................. 1723–1729
Olavi Laakko, v. Elli ................................................................... 1730–1732
Leski Elli ..................................................................................... 1733–1740
Lautamies Paavo Olavinp. Laakko, 1. v. Elli, 2. v. Malin .......... 1741–1759
Leski Malin ................................................................................. 1760–1769
Erkki Paavonp., v. Liisa Erkint. .................................................. 1770–1777
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Antti Laakko ............................................................................... 1778–1787
Antti Antinp. ............................................................................... 1788
Heikki Antinp. ............................................................................. 1789–1793
Pekka Antinp. Tervo, v. Riitta Heikint. ....................................... 1794–1810
Antti Pekanp., v. Liisa Österberg ................................................ 1811–1823
Jaakko Samelinp., v. Liisa ........................................................... 1824–1826
Iikka Samelinp. Mulkua eli Niiranen, v. Liisa ............................ 1827–1843
Leski Liisa ................................................................................... 1844–1852
Pekka Iikanp., v. Anna Liisa Karppinen ..................................... 1853–1877
Osakas Antti Rivinoja, v. Kaisa .................................................. 1866–1867
Iikka Karppinen, v. Anna ............................................................ 1878–1895
Osakas Pekka Pekanpoika ........................................................... 1889–1895
Mikko Klaavu, v. Maria .............................................................. 1896
Antti Klaavu, v. Amanda (Pellikka) ............................................ 1897–1911
Juho Rimpeläinen, v. Iida ............................................................ 1912–1928
Oskari Rimpeläinen, v. Liisa ....................................................... 1929–

No 2 Kujansuu
Tervolan mäkitupa.
Reeti Kamula, v. Elsa .................................................................. 1910–

No 2 Häkkilä
Tervolan mäkitupa.
Niilo Piippo, v. Liisa ................................................................... 1909–1918
Anselmi Jokelainen ..................................................................... 1919–1925

No 2 Räinä
Tervolan mäkitupa. Sijaitsi Lummenevalla.
Jaako Visuri, v. Reeta .................................................................. 1913–1916
Juho Turunen, v. Maria ............................................................... 1917–1920
Aatami Moisanen, v. Anna .......................................................... 1921–1925
Aappo Tikkanen, v. Maria ........................................................... 1926–1928
Heikki Koskenkangas, v. Anna Liisa .......................................... 1929–

Tervola b
Eroaa tilasta Tervola a.
Elof Rimpeläinen, v. Tilda .......................................................... 1929–

No 2 Kivelä
Eroaa tilasta Tervola a.
Matti Rimpeläinen ...................................................................... 1929
Osakas Kalle Rimpeläinen .......................................................... 1929
Kalle Rimpeläinen, v. Jenni ........................................................ 1930–

No 2 Heikkilä
Tervolan (Kivelän) mäkitupa.
Heikki Koskenkangas, v. Anna Liisa .......................................... 1912–1914
Sameli Mäläskä, v. Vappu ........................................................... 1915–1935
Pyhännän kunta ........................................................................... 1936–1941
Vuokralainen Juho Kauppinen, v. Reeta ..................................... 1937–1940
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Juho Kauppinen, v. Reeta ............................................................ 1941–

No 2 Puusaari
Eroaa tilasta Tervola a.
Väinö Kangas, v. Aino ................................................................ 1929–

No 3 Heiskala a (Turunen, Ylä-Heiskala, vanha no 4)
Pekka Heiskanen ......................................................................... 1566–1574
Pekka Turunen ............................................................................ 1575–1585
Autio ........................................................................................... 1586–1597
Olli Pekanp. Turunen .................................................................. 1598–1627
Juho Ollinp. Turunen .................................................................. 1628–1635
Tuomas Ollinp. Turunen ............................................................. 1636–1680
Pekka Tuomaanp. Turunen, v. Kaarina Niilont. .......................... 1681–1702
Tuomas Pekanp. Turunen, v. Laura ............................................. 1703–1712
Heikki Turunen ........................................................................... 1713–1725
Matti Turunen, v. Anna Juhont. ................................................... 1726–1766
Matti Matinp., v. Kaarina Niilont. ............................................... 1767–1771
Heikki Matinp., v. Kaarina Niilont. ............................................ 1772–1801
Niilo Heikinp., v. Kaisa ............................................................... 1802–1813
Juho Heikinp., v. Maria ............................................................... 1814–1819
Juho Juhonp., v. Kaisa Niilont. Niiranen .................................... 1820
Juho Heikinp., v. Kaisa Eskont. .................................................. 1821–1824
Leski Kaisa Eskont ..................................................................... 1825–1828
Niilo Juhonp., v. Reetta Iikant. ................................................... 1829–1848
Matti Erkinp. Karjalainen, v. Liisa Magdalena Niilont. ............. 1849–1881
Matti Matinp., v. Maria ............................................................... 1882–1889
Akseli Raja-aho, v. Maria ........................................................... 1890–1896
Leski Maria Raja-aho .................................................................. 1897
Ville Heiskala, v. Hilma .............................................................. 1898–1900
Omistaa no 3 Heiskala b ............................................................. 1901–1907
Paavo Komulainen, v. Sofia ........................................................ 1908–1913
Kalle Karjalainen, v. Jenny ......................................................... 1914–

No 3 Sivula
Ylä-Heiskalan mäkitupa.
Yrjö Turunen, v. Reeta ................................................................ 1917–1925
Sofia Myllyniemi ........................................................................ 1926

No 3 Heiskala b (Ala-Heiskala)
Eroaa tilasta Heiskala a.
Juho Heiskala, v. Reetta .............................................................. 1885–1910
Paavo Kurkela ............................................................................. 1911
Alfred Nykänen, v. Kaisa ............................................................ 1912–1919
Omistaa Kusti Puurunen no 6 ..................................................... 1920–1921
Samuli Kemppainen .................................................................... 1922–1923
Omistaa Aappo Mäläskä Kestilästä ............................................ 1924
Omistaa Paavo Kurkela no 32 ..................................................... 1925–1928
Paavo Kurkela, v. Kaisa .............................................................. 1929–
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No 3 Rajula (Välilä, Kujala)
Ala-Heiskalan mäkitupa.
Aatami Tervo, v. Agneta ............................................................. 1887–1897
Leski Maria Raja-aho .................................................................. 1898
Sameli Mäläskä, v. Kaisa ............................................................ 1899
Juho Koskenkangas, v. Eeva ....................................................... 1900–1907
Maria Koskenkangas ................................................................... 1908
Heikki Koskenkangas, v. Anna ................................................... 1909–1910
Paavo Kurkela ............................................................................. 1912
Juho Kamunen, v. Maria ............................................................. 1913–1915
Nestori Kilpeläinen, v. Aada ....................................................... 1916–1936
Anna Liisa Haapalainen .............................................................. 1937–

No 3 Hoikkala
Ala-Heiskalan mäkitupa. Lunastettu 25.2.1946.
Heikki Luttinen, v. Kaisa ............................................................ 1900–1907
Kaaperi Pitkäkoski, v. Hilda ....................................................... 1908–1913
Juho Karjalainen, v. Aada ........................................................... 1914–1916
Juho Karjalainen, v. Albiina ........................................................ 1917
Herman Pakanen, v. Kaisa .......................................................... 1918
Autio ........................................................................................... 1919–1920
Antti Mikkonen ........................................................................... 1921
Heikki Koskenkangas, v. Anna ................................................... 1922–1928
Erkki Leiviskä, v. Tilda ............................................................... 1929–

No 3 Hakola (Koppala)
Ala-Heiskalan mäkitupa.
Matti Pellikka .............................................................................. 1902–1907
Aappo Turunen............................................................................ 1908
Herman Makkonen, v. Kaisa Maria ............................................ 1909–1938
Leski Kaisa Maria ....................................................................... 1939–

No 3 Sivula
Ala-Heiskalan mäkitupa.
Eera Kamunen, v. Riita ............................................................... 1908–1914
Leski Sofia Myllyniemi............................................................... 1915–

No 3 Siltala
Ala-Heiskalan mäkitupa.
Antti Haapalainen, v. Reeta ........................................................ 1915–1916
Tapani Ojapelto, v. Kaisa ............................................................ 1917
Leski Kaisa Ojapelto ................................................................... 1918–1929
Otto Ojapelto, v. Aino ................................................................. 1930–1933
Heikki Kamunen, v. Anna-Liisa .................................................. 1934–1936
Reino Koistinen, v. Iida .............................................................. 1937–

No 3 Saari a (Sadinsaari, Kestinpuoli)
Eroaa tilasta Heiskala a.
Tuomas ........................................................................................ 1790–1794
Heikki .......................................................................................... 1795
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Sameli ......................................................................................... 1796
Paavo ........................................................................................... 1797
Heikki Heikinp. Asikainen, v. Vappu Matint. ............................. 1798–1807
Leski Vappu Matint. .................................................................... 1808
Heikki Heikinp. Asikainen, v. Anna ............................................ 1809–1810
Matti Heikinp. Asikainen, v. Vappu ............................................ 1811–1827
Erkki Paavonp. Ikonen, v. Maria ................................................ 1828–1844
Jaakko Juhonp. Kesti, v. Maria Erkint. ....................................... 1845–1884
Erkki Kesti, v. Liisa .................................................................... 1895–1912
Erkki Kestin perikunta ................................................................ 1913–1921
Jaakko ja Iikka Kesti ................................................................... 1922–1942
Jaakko Kesti ................................................................................ 1943–
Erkki Kesti, v. Helga Elina ......................................................... 1943

No 3 Hakala
Eroaa tilasta Saari a, mäkitupa vuodesta 1921 lähtien.
Jaakko Kesti, v. Maria ................................................................. 1886–1914
Leski Maria Kesti eli Jussila ....................................................... 1915–1917
Omistaa Maria Jussila no 26 ....................................................... 1918–1919
Omista Iikka ja Jaakko Kesti no 3 .............................................. 1920–
Heikki Kesti, v. Aliina ................................................................. 1921–1940
Leski Aliina ................................................................................. 1941–

No 3 Hietapelto (Äikkälä)
Eroaa tilasta Saari a.
Iikka Kesti, v. Aino Maria ........................................................... 1943–

No 3 Ketola
Saaren Kestinpuolen mäkitupa.
Aatami Leiviskä, v. Anna ............................................................ 1890–1898
Autio ........................................................................................... 1899–1915
Emma Kesti ................................................................................. 1916–1922
Johannes Laakko, v. Lyydia ........................................................ 1923–1938
Antti Mankolanaho, v. Iina Maria ............................................... 1939–1940
Ransa Karjalainen, v. Aino Maria ............................................... 1931–1945
Juho Lähtevänoja, v. Olga Helena .............................................. 1946–

No 3 Saari b (Konolanpuoli)
Eroaa tilasta Saari a.
Jooseppi (Ikonen), v. Pieta .......................................................... 1828–1844
Antti Juhonp. Kesti, v. Liisa Matleena ........................................ 1846–1858
Matti Juutistenaho, v. Riitta ........................................................ 1859
Sameli Turunen, v. Reetta ........................................................... 1860–1870
Heikki Haarala, v. Riitta .............................................................. 1871–1887
Aatami Saari eli Moisanen, v. Kaisa ........................................... 1888–1895
Lauri Rahikainen, v. Sofia ........................................................... 1896–1902
Antti Saari, v. Anna ..................................................................... 1903–1906
Pietari (Pekka) Konola, v. Kaisa ................................................. 1907–1938
Pietari Konolan perikunta ........................................................... 1939–
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No 3 Leimula
Saaren Konolanpuolen mäkitupa.
Elsa Nygård ................................................................................. 1895–1903
Heta Nygård ................................................................................ 1904–1907
Juho Haataja, v. Kustaava ........................................................... 1909–1927

No 3 Kuusela
Saaren Konolanpuolen mäkitupa.
Jörkki Nygård, v. Vilma .............................................................. 1903–1933
Leski Vilma Nygård .................................................................... 1934–1936
Juho Mankolanaho, v. Aili .......................................................... 1937–

No 3 Eksylä a
Eroaa tilasta Heiskala a.
Juho Matinp. Turunen, v. Susanna Juhont. ................................. 1802–1809
Juho Juhonp. Turunen, v. Kaisa Niilont. Niiranen ...................... 1810–1827
Omistaa Juho Heikinp. Heiskala ................................................. 1828–1829
Omistaa leski Kaisa Eskont. Heiskala ........................................ 1830–1831
Heikki Heikinp. Piippo, v. Tiina Paavont. .................................. 1832–1838
Omistaa Paavo Ojapelto no 22 .................................................... 1839–1841
Sipo Siponpoika Mulkua, v. Magdalena ..................................... 1842–1850
Pekka Pekanp., v. Maria Samelint. Moisala ................................ 1851–1866
Yrjö Turunen, v. Riitta ................................................................ 1867–1870
Taneli Turunen, v. Kaisa ............................................................. 1871–1878
Jaakko Lämsä, v. Riitta Leena Turunen ...................................... 1879–1893
Esko Eskonpoika Karppinen, v. Liisa ......................................... 1892–1895
Paavo Kurkela, v. Riikka ............................................................ 1896–1897
Martti Kurkela, v. Reeta .............................................................. 1898–1910
Liitetään tilaan Eksylä c

No 3 Eksylä b
Eroaa tilasta Eksylä a.
Sameli Ojapelto, v. Kaarina ........................................................ 1865–1866
Juho, v. Vappu ............................................................................. 1867–1870
Omistaa Yrjö Pellikka eli Katajamäki ........................................ 1873–1920
Yrjö Katajamäen perilliset .......................................................... 1921–

Vuokr. opett. Antti Leiviskä, v. opett. Iida .................................. 1910–1919
Vuokr. lukkari Akseli Maajärvi, v. Helle .................................... 1925–1927
Vuokr. opett. Arvo Hovi, v.Vieno................................................ 1931–1943

Vuokr. opett. Kustaava Leinonen ................................................ 1931–1932
Vuokr. Leski Hilja Kavander ...................................................... 1933–1937
Vuokr. Kunnallislautak. esim. Eino Järvelä, v. opett. Rauha ...... 1935–1937
Vuokr. kansak. opett. Anna Hannula ........................................... 1938–1939
Vuokr. opett. Viljo Rönty ............................................................ 1946–1948
Vuokr. opett. Vilho Paltemaa ...................................................... 1949–

No 3 Eksylä c
Eroaa tilasta Eksylä a.
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Heikki Luttinen, v. Riitta ............................................................ 1891–1930
Leski Kaisa Luttinen, l. Veeti, v. Tiina ........................................ 1931–1941
Veeti Luttinen, v. Riitta Tiina ...................................................... 1942–

No 3 Välilä
Eksylän torppa. Lunastettu 17.11.1921.
Matti Leiviskä, v. Elsa ................................................................ 1839–1855
Leski Elsa Leiviskä ..................................................................... 1856–1860
Aappo Pussinen, v. Anna ............................................................ 1861–1864
Esko Karppinen, v. Lovisa .......................................................... 1865–1866
Antti Ukkola, v. Maria ................................................................ 1867
Leski Anna Tiina Pussinen .......................................................... 1868–1871
Esko Karppinen, v. Loviisa ......................................................... 1870–1895
Esko Eskonp. Karppinen, v. Liisa ............................................... 1896–1902
Eera Pellikka, v. Leena ................................................................ 1904–1917
Joel Kaipainen, v. Katri ............................................................... 1918–

No 4 Makkola a (Havana, Moisa)
Jussi Havana ................................................................................ 1567–1586
Autio ........................................................................................... 1587–1598
Jussi Jussinpoika ......................................................................... 1599
Autio ........................................................................................... 1600–1605
Olavi Mooseksenp. Moisa .......................................................... 1606–1627
Heikki Tapaninpoika ................................................................... 1629–1633
Pekka Laurinp. Makkonen .......................................................... 1634–1673
Pekka Pekanp. Makkonen, v. Vappu Pertunt. ............................. 1674–1690
Erkki Erkinp. Kesti, .................................................................... 1674–1702
Pekka Pekanp. Makkonen, v. Vappu ........................................... 1703–1712
Sameli Makkonen, v. ................................................................... 1713
Ei tietoa ....................................................................................... 1714–1722
Autio ........................................................................................... 1723–1725
Matti Makkonen, v. Anna ............................................................ 1726–1743
Olavi, v. Liisa .............................................................................. 1744–1755
Paavo Olavinp., v. Magdalena .................................................... 1756–1811
Pekka Paavonp., v. Leena ........................................................... 1812–1840
Lautamies Jaakko Pekanp., v. Liisa ............................................ 1841–1898
Ostetaan tilaan c

No 4 Turula (Makkola b vuoteen 1932)
Eroaa tilasta a.
Juho Pekanp., v. Leena ................................................................ 1829–1851
Niilo Juhonp., v. Kaisa Juhont. Turunen ..................................... 1852–1868
Heikki Juhonp. v. Anna ............................................................... 1869–1897
Juho Turunen, 1. v. Pieta, 2. v. Reeta .......................................... 1898–

No 4 Makkonen (Makkola c)
Eroaa tilasta a.
Jaakko Jaakonp., v. Riitta ............................................................ 1880–1882
Pekka Jaakonp., v. Riitta ............................................................. 1883–1885
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Kusto Wiio, v. Kaisa ................................................................... 1886–1918
Matti Viio, v. Alina ...................................................................... 1919–

No 4 Laitala
Makkosen mäkitupa. Lunastettu 15.10.1925.
Heikki Määttä, v. Leena .............................................................. 1893–1929
Matti Määttä, v. Hilma ................................................................ 1930–1934
Omistaa Juho Turunen tältä numerolta ....................................... 1935–1945
Aappo Pääkkö, v. Reeta .............................................................. 1946–

No 4 Mäenpää (Riikala)
Makkosen mäkitupa.
Riika Kilpeläinen ........................................................................ 1899–1920

No 4 Mäntylä
Makkosen mäkitupa.
Reeti Makkonen, v. Johanna ....................................................... 1904–1922
Leski Johanna Makkonen ........................................................... 1923–

No 4 Makkonen d (Makkola d)
Eroaa tilasta a.
Omistaa Yrjö Katajamäki ............................................................ 1896–1920
Omistaa Yrjö Katajamäen perilliset ............................................ 1921–1947

No 4 Mikkola
Eroaa tilasta Makkonen d.
Veikko Pitkäkoski, v. Toini ......................................................... 1948–

No 4 Järvenpää
Eroaa tilasta Makkonen d.
Yrjö Haataja, v. Iida Esteri .......................................................... 1948–

No 5 Moisala (vanha no 6)
Eroaa tilasta Makkonen a.
Olli Heikinp. Moisa .................................................................... 1676–1711
Antti Moisa, v. ............................................................................. 1713–1726
Erkki Moisa, v.  Elli .................................................................... 1727–1732
Luettu yhteen no 4 Makkosen kanssa ......................................... 1733–1745
Sotilas Antti Österberg, v. Anna .................................................. 1746–1749
Sotilaan vaimo Anna ................................................................... 1750–1751
Antti Matinpoika, v. Margetta Eskont. Rusanen ......................... 1702–1733
Olavi, v. ....................................................................................... 1734–1746
Juho, v. Malin .............................................................................. 1747–1800
Juho Juhonp., v. Elsa Antint. ....................................................... 1801–1807
Leski Elsa Antintytär ................................................................... 1808–1811
Juho Juhonp., v. Leena ................................................................ 1812–1818
Antti Olavinp., Pieta ................................................................... 1819–1823
Heikki Pekanp. Laakko, v. Liisa Paavont. .................................. 1824–1827
Juho Mikonp. .............................................................................. 1828–1829
Sameli Heikinp., v. Riitta ............................................................ 1830
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Sameli Samelinp., v. Riitta .......................................................... 1830–1840
Paavo Paavonp., v. Liisa ............................................................. 1841–1846
Sameli Juhonp., v. Anna .............................................................. 1847–1851
Aatami Matinp., v. Kaisa ............................................................ 1852–1860
Osakas Mikko Juhonp. Niemelä eli Hakala, 
v. Anna Lisa Heikint. .................................................................. 1856–1859
Matti Heikinp. Kurkela, v. Reetta Niilont. Niiranen ................... 1861–1885
Matti Matinp., v. Kaisa ............................................................... 1886–1899
Omistaa Kalle Heiskala tällä numerolla ..................................... 1900–1901
Omistaa Aappo Mäläskä tällä numerolla .................................... 1902–1907
Yhdistetään tilaan Moisala b

No 5 Moisala b (Takalo)
Eroaa tilasta Moisala a
Juho Samelinp., v. Kaisa ............................................................. 1831–1834
Autio ........................................................................................... 1835–1840
Heikki, v. Leena .......................................................................... 1841–1846
Jooseppi, v. Pieta, Aappo, v. Leena ............................................. 1847–1852
Heikki Heikinp. Kurkela, v. Leena Niiranen  ............................. 1853–1868
Leski Leena ................................................................................. 1869–1870
Vaimo Leena, mies Erkki ............................................................ 1871–1875
Juho Kemppainen, v. Anna ......................................................... 1876
Omistaa no 4 Heikki, Niilo ja Juho ............................................. 1877
Heikki Niilonp. Makkonen, v. Kaisa .......................................... 1878–1912
Yhdistetään tilaan Moisala c

No 5 Takalo
Moisala b:n mäkitupa. Lunastettu 9.3.1946. 
Sijainnut samassa pihapiirissä Moisala b:n kanssa.
Antti Turunen, v. Anna ................................................................ 1889–1912
Paavo, v. Sofia ............................................................................. 1913
Antti Saari, v. Sofia ..................................................................... 1914–1917
Juho Rimpeläinen, v. Elsa ........................................................... 1918
Ales Lapveteläinen, v. Silja ........................................................ 1919–1924
Juhani (Janne) Niilekselä, v. Eeva .............................................. 1925–1945
Heikki Pennanen, v. Mirjam ....................................................... 1946–

No 5 Moisala c (Ristonpuoli)
Eroaa tilasta Moisala a.
Niilo Juhonp.,  ............................................................................. 1893–1899
Risto Makkonen, v. Reeta ........................................................... 1900–1943
Johannes, Yrjö ja Niilo Makkonen ............................................. 1944–

No 5 Koskenneva
Moisalan mäkitupa.
Aatami Makkonen, v. Pieta Makkonen ....................................... 1883–1918
Leski Pieta Makkonen ................................................................. 1919–1925
Antti Kesti, v. Kaisa .................................................................... 1926–1927
Omistaa Heikki Kalaoja Kestilästä ............................................. 1928
Omistaa Heikki Kalaojan perilliset ............................................. 1929–
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No 5 Nivala
Moisalan mäkitupa. Lunastettu 9.3.1931.
Jaakko Turunen, v. Anna Liisa .................................................... 1914–1917
Hermanni Ryth, v. Liisa .............................................................. 1918–1920
Matti Lotvonen, v. Hilja .............................................................. 1921–1925
Ville Hyvärinen, v. Anna ............................................................. 1926–

No 5 Mattila
Moisalan mäkitupa vuoteen 1918.
Matti Pennanen ........................................................................... 1915–1920
Hermanni Ryth, v. Liisa .............................................................. 1921–1929
Omistaa Matti Jussila no 26 ........................................................ 1930–

No 5 Heikkilä (Moisala d, Johanneksenpuoli)
Eroaa tilasta Moisala a.
Kalle Heiskala, 1. v. Eeva, 2. v. Pieta ......................................... 1898–1901
Aappo Mäläskä, v. Maria ............................................................ 1902–1912
Heikki Pennanen, v. Kaisa .......................................................... 1913–1917
Nestori Huuskonen, v. Riitta ....................................................... 1918
Omistaa Nestori Huuskonen Kiuruvedeltä ................................. 1919–1920
Vihtori Rytkönen, v. Lyyti ........................................................... 1921–1927
Kalle Rimpeläinen, v. Juliana ..................................................... 1928
Juho Rimpeläinen, v. Aina .......................................................... 1929
Leski Aina Rimpeläinen .............................................................. 1930
Reeti Määttä, v. Aina ................................................................... 1931–1937
Osakkaat Johannes ja Aili Myllylä ............................................. 1936–1937
Omistaa Johannes ja Aili Myllylä ............................................... 1938–1939
Johannes Myllylä, v. Aili ............................................................ 1940–

No 5 Moisala e (Sippari, Komula)
Eroaa tilasta Moisala a.
Martti Matinp., v. Anna ............................................................... 1886–1893
Omistaa Kustaa Wiio no 4 .......................................................... 1894–1896
Juho Sippari, v. Kaisa .................................................................. 1896–1913
Paavo Komulainen, v. Sofia ........................................................ 1914–1926
Paavo Komulaisen perilliset ....................................................... 1927–1940
Osakas Eemil Hildén Piippolasta ................................................ 1936–
Iikka Komulainen, v. Katri .......................................................... 1941–

No 5 Linjala (Sivonen)
Moisalan mäkitupa.
Matti Sivonen, v. Reeta ............................................................... 1911–1941
Erkki Saaren perikunta, leski Hilda ............................................ 1942–
Matti Sivonen, v. Aune Maria ..................................................... 1944–

No 6 Leiviskä (Turunen, vanha no 8)
Eroaa tilasta Heiskala a.
Lauri Tuomaanp. Turunen, v. Elli ............................................... 1681–1708
Lauri Laurinp. Turunen, v Marketta ........................................... 1709–1713
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Ei tietoa ....................................................................................... 1714–1721
Autio ........................................................................................... 1722–1734
Mikko (Turunen), v. Marketta ..................................................... 1735–1744
Lauri (Turunen), 1. v. Vappu, 2. v. Liisa ..................................... 1745–1755
Erkki Erkinp. Leiviskä, v. Liisa Laurint. .................................... 1756–1778
Juho Erkinp. Leiviskä, v. Vappu Heikint. ................................... 1779–1802
Heikki Juhonp. Leiviskä, v. Kaisa .............................................. 1803–1822
Juho Juhonp. Leiviskä, 1. v. Anna, 2. v. Saara ............................ 1823–1839
Juho Juhonp.  Leiviskä ................................................................ 1840–1848
Erkki Juhonp. Leiviskä ............................................................... 1849–1860
Matti Juhonp. Leiviskä, v. Reetta ................................................ 1861–1867
Antti Juhonp. Leiviskä, v. Maria ................................................. 1888–1886
Vilhelm Antinp. Leiviskä, v. Sofia .............................................. 1887–1901
Leski Sofia .................................................................................. 1902–1905
Omistaa Aappo Kyrö Kestilästä .................................................. 1906–1912
Omistaa Antti Immonen Kestilästä ............................................. 1913
Samuli Kemppainen, v. Reeta ..................................................... 1914–1921
Kusti Puurunen, v. Fredriika ....................................................... 1922–

No 6 Turunen Ylitalo (Turunen b, Pelkola)
Eroaa tilasta a.
Heikki Erkinp. Leiviskä, v. Marketta Antint. .............................. 1800
Antti Heikinp. Leiviskä ............................................................... 1802–1807
Omistaa Sameli Mulkua no 11 .................................................... 1808–1809
Omistaa no 14 tästä kylästä ......................................................... 1810
Paavo Niilonp. Niiranen, v. Riitta ............................................... 1811–1823
Paavo Paavonp., v. Elsa .............................................................. 1824–1849
Juho Paavonp., v. Leena .............................................................. 1850–1869
Osakas Yrjö Heikinp. Juutistenaho, v. Riitta Kaisa Pellikka ...... 1864–1866
Osakas Matti Juhonp.no 8 ........................................................... 1867–1868
Omistaa Antti Juhonp. no 8 ......................................................... 1869–1876
Liitetään takaisin tilaan Leiviskä a

No 6 Pelkola
Eroaa tilasta a. Rakennetaan samalle paikalle kuin no 6 Ylitalo.
Aukusti Puurunen, v. Elina ......................................................... 1945–

No 6 Tuominiemi
Eroaa tilasta a.
Olli Puurunen, v. Helvi ............................................................... 1945–

No 6 Vesala
Leiviskän torppa. Lunastettu 2.3.1923.
Matti Turunen, v. Vappu .............................................................. 1885–1905
Paavo Kauppinen, v. Elsa ............................................................ 1908
Juho Paavonp., Kauppinen, v. Reeta ........................................... 1909–1910
Juho Karjalainen, v. Albiina ........................................................ 1911–1916
Antti Haapalainen, v. Reeta ........................................................ 1917–1935
Omistaa Aukusti ja Elina Puurunen ............................................ 1936–1939
Toivo Piippo, v. Riitta ................................................................. 1940–
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No 6 Järvelä
Leiviskän torppa. Lunastettu 13.5.1924.
Sameli Turunen, v. Reetta ........................................................... 1887–1910
Reeti Kamunen, v. Lyydia ........................................................... 1911–1921
Lyydia Kamunen ......................................................................... 1922–1924
Johannes Laakko ......................................................................... 1925–1927
Juho Haataja, v. Kustaava ........................................................... 1928–

No 7 Kotila (Autiomäki a, Leiviskä, Kärkkäinen, vanha no 9)
Vuoteen 1920 Autiomäen kaksi taloa olivat samassa pihapiirissä.
Olli Kärkkäinen ........................................................................... 1565
Mikko Ollinp. Kärkkäinen .......................................................... 1567–1586
Ei tietoa ....................................................................................... 1587–1605
Hannu Mikonp. Kärkkäinen ........................................................ 1606–1611
Lauri Mikonp. Kärkkäinen .......................................................... 1607–1619
Hannu Mikonp. Kärkkäinen ........................................................ 1622–1623
Mikko Hannunp. Kärkkäinen ...................................................... 1624–1673
Heikki Pekanp. Kivileiviskä ....................................................... 1674–1680
Sipo Heikinp. Leiviskä, Kaarina Matint. .................................... 1681–1702
Heikki Siponp. Leiviskä, v. Anna ............................................... 1703–1712
Ei tietoa ....................................................................................... 1713–1722
Autio  .......................................................................................... 1723–1727
Omistaa no 6 Laakko Alatalo ...................................................... 1728–1757
Juho Matinp. Leiviskä, v. Vappu Samelint. ................................. 1758–1771
Heikki Niiranen, v.  ..................................................................... 1772–1773
Matti Juhonp. Leiviskä, v. Maria Paavont. ................................. 1774–1787
Lauri Juhonp. Leiviskä, v. Elsa Mikont. ..................................... 1788–1801
Juho Laurinp. Leiviskä, v. Riitta ................................................. 1802–1812
Lauri Juhonp. Leiviskä, v. Reetta ................................................ 1813–1816
Antti Laurinp. Leiviskä, v. Pieta ................................................. 1817–1821
Lauri Juhonp. Leiviskä, v. Reetta ................................................ 1823–1824
Juho Hannunp., v. Kaisa ............................................................. 1825–1831
Omistaa Juho Lappi no 14 Lamulta ............................................ 1832–1833
Heikki Matinp., v. Anna .............................................................. 1834–1838
Lautamies Iikka Iikanp. Kärkkäinen, v. Maria Pekant. ............... 1839–1840
Paavo Pussinen, v. Anna ............................................................. 1841–1846
Mikko Aaponp. Haataja, v. Liisa ................................................ 1847–1882
Lautamies Mikko Mikonp. Haataja, v. Liisa ............................... 1883–1916
Edvard Haataja, v. Aada .............................................................. 1917–

No 7 Autiomäki b
Eroaa tilasta a. 
Vuoteen 1920 Autiomäen kaksi taloa olivat samassa pihapiirissä.
Heikki Mikonp. Haataja, v. Loviisa ............................................ 1887–1929
Heikki Mikonp. Haatajan perilliset ............................................. 1830–1938
Iikka Haataja, v. Martta Emilia ................................................... 1939–

No 7 Selkälä
Autiomäen torppa. Lunastettu 23.4.1925.
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Heikki Niiranen, v. Reetta ........................................................... 1838–1855
Heikki Heikinp. Niiranen, v. Liisa .............................................. 1856–1898
Hermanni Niiranen, v. Sofia ........................................................ 1899–1902
Sofia Niiranen ............................................................................. 1903
Jaakko Niiranen, v. Elsa .............................................................. 1904–1927
Yrjö Turunen, v. Emma ............................................................... 1928–

No 7 Uusitalo
Autiomäen mäkitupa ja torppa.
Matti Hyvönen, v. Matleena ........................................................ 1845–1847
Antti Myllykangas, v. Maria ....................................................... 1848–1854
Iikka Kerttula, v. Reetta .............................................................. 1856–1857
Autio ........................................................................................... 1858–1861
Aleksanteri Laakko, v. Johanna .................................................. 1862–1867

No 7 Nurkkala eli Siirtola
Autiomäen mäkitupa.
Ales Wähä, v. Klaara ................................................................... 1883–1890
Juho Karjalainen, v. Sofia ........................................................... 1891–1910
Juho Kauppinen, v. Reeta ............................................................ 1911–1917

No 7 Salo
Lohkotila, erotettu 4.2.1927.
Omistaa Tavastkengän osuusmeijeri Salo ................................... 1928–
Vuokral. meijerska Elsa Moisio .................................................. 1929
Vuokral. meijerska Elsa Sipponen .............................................. 1930–1932
Vuokral. meijerska Laimi Kallio ................................................. 1933–1934
Vuokral. meijerska Eeva Halonen ............................................... 1935–1940
Vuokral. meijerska Saara Laitinen .............................................. 1941–1944
Autio ........................................................................................... 1945–1946
Vuokral. meijerska Hilma Emilia Eskola .................................... 1947
Autio ........................................................................................... 1948–

No 8 Koistila (Turunen, vanha no 13)
Esko Turunen (autiona) ............................................................... 1697–1702
Pekka Laurinp. Koistinen ............................................................ 1700
Yrjö Laurinp. Turunen, v. Liisa .................................................. 1703–1710
Sotilas Juho Ollinp. Turunen, v. Kaarina .................................... 1711–1712
Autio ........................................................................................... 1713–1733
Antti Turunen .............................................................................. 1734
Autio ........................................................................................... 1735–1749
Mikko Ollinp. Turunen, 1. v. Vappu Eskont., 2. v. Maria ........... 1750–1769
Elias Haapalainen, v.  Kaisa ........................................................ 1770–1778
Vaimo Kaisa ................................................................................ 1779–1780
Heikki, v. ..................................................................................... 1782–1786
Juho Juhonp. Rusanen, v. Elsa Pekant. ....................................... 1787–1803
Osakas Matti Tilvy, v. Inkeri Paavont. ........................................ 1798
Juho Antinp., v. Kaisa Iikant. ...................................................... 1804–1810
Mikko Laurinp. Leiviskä, v. Anna .............................................. 1811–1832
Omistaa Heikki Pellikka eli Katajamäki ..................................... 1833
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Pekka Niilonp. Myllyniemi, v. Anna Kaisa ................................ 1834–1838
Antti Mikonp. .............................................................................. 1839–1840
Omistaa lautamies Iikka Kärkkäinen eli Mylly .......................... 1841–1843
Iikka Iikanp. Kärkkäinen eli Mylly, v. Maria .............................. 1844–1851
Leski Maria Pekant. .................................................................... 1852
Antti Juhonp. v. Maria ................................................................ 1853–1862
Simo Laukka, v. Anna ................................................................. 1862–1899
Leski Anna Laukka ..................................................................... 1900–1908
Heikki Simonpoika Laukka, v. Anna .......................................... 1909–

No 8 Myllyniemi
Koistilan mäkitupa.
Antti Ukkonen, v. Kaisa .............................................................. 1873
Antti Kamunen, v. Elsa ............................................................... 1874
Juho Laakko, v. Anna .................................................................. 1875–1887
Matleena Laakko, sisar Elsa ....................................................... 1888–1909
Heikki Kamunen, v. Anna ........................................................... 1910–1922

No 8 Hakala
Koistilan mäkitupa.
Mooses Sivonen, v. Anna ............................................................ 1877–1881

No 8 Hautala
Koistilan mäkitupa.
Matti Kesti, v. Anna .................................................................... 1885–1896

No 9 Rikkonen a (Laakkonen, Rikkola)
Pekka Olavinp. Laakko, v. Kirsti ................................................ 1691–1713
Ei tietoa ....................................................................................... 1714–1722
Autio ........................................................................................... 1723–1732
Antti Laakkonen, v. Marketta ..................................................... 1733–1747
Niilo, v. Marketta ........................................................................ 1748–1757
Tapani Rikkonen, v. Marketta ..................................................... 1758–1777
Vaimo Marketta ........................................................................... 1778–1783
Tapani Rikkonen ......................................................................... 1784–1789
Juho, v.  ....................................................................................... 1790–1792
Aappo Siponp., 1. v. Anna, 2. Maria Paavont. ............................ 1798–1809
Paavo Leiviskä, v. Liisa .............................................................. 1810
Erkki Antinp., v. Riitta ................................................................ 1811–1813
Aappo Siponp. Lappi, v. Liisa .................................................... 1814–1831
Leski Liisa Heikint. ..................................................................... 1832
Heikki Heikinp. ........................................................................... 1833–1841
Mikko Juhonp. Ryth, v. Anna...................................................... 1842–1862
Mikko Mikonp. Ryth, v. Heta ..................................................... 1863–1888
Heikki Tuomaanp. Piippo., v. Elsa .............................................. 1889–1928
Tuomas ja Juho Piippo ................................................................ 1929–1932
Yrjö Pellikka, v. Elsa .................................................................. 1933–
Osakas A. Räty ............................................................................ 1933–

No 9 Rikkonen b
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Eroaa tilasta a.
Iikka Tuomaanp. Piippo .............................................................. 1889–1897
Omistaa kauppias Juho Väänänen............................................... 1898–1905
Omistaa Iikka Laakko no 11 Ahokylästä .................................... 1906–1910
Alarik Knuutinen, v. Tiina .......................................................... 1911–1923
Ville, Aukusti ja Reino Turpeinen ............................................... 1924–

No 9 Uusitalo
Eroaa tilasta b.
Eliel Vartiainen, v. Hilja .............................................................. 1912–1935
Verneri Vartiainen, v. Hilja .......................................................... 1936–1940
Omistaa Verneri Vartiaisen perikunta ......................................... 1941–
Fredrik Pellikka, v. Hilja Kristiina .............................................. 1944–

No 10 Juutistenaho (Isotalo, vanha no 17)
Kaarle Tuomaanp. Juutinen ........................................................ 1687–1695
Autio ........................................................................................... 1696–1751
Pekka Laurinp. Vartiainen, 1.v. Anna, 2. v.  ................................ 1752–1788
Juho Pekanp. Vartiainen, v. Kristiina Paavont. ........................... 1789–1800
Heikki Tapaninp., v. Anna ........................................................... 1801–1809
Juho Matinp., v. Liisa .................................................................. 1810–1811
Autio ........................................................................................... 1812–1813
Paavo Paavonp., 1. v. Kaisa, 2. v. Malin ..................................... 1814–1839
Paavo Paavonp., v. Leena ........................................................... 1840–1858
Antti Turunen, v. Liisa ................................................................ 1859–1862
Pekka Erkinp., v. Elsa ................................................................. 1863–1877
Kustaa Koskela, v. Liisa .............................................................. 1878
Lauri Kilpeläinen ........................................................................ 1789–1883
Matti Väyrynen, v. Riitta ............................................................. 1884–1909
Aappo Tikkanen, v. Valpuri......................................................... 1910–1911
Juho Komulainen, v. Amalia ....................................................... 1912–

No 10 Aho
Eroaa Juutistenahosta.
Juho Aho, v. Reeta ...................................................................... 1899–1934
Juho Ahon perilliset, leski Reeta, poika Erkki, v. Iida ................ 1935–1942
Juho Ahon perilliset, poika Erkki, v. Iida .................................... 1943–

No 10 Hakala
Eroaa Juutistenahosta. Mäkitupa vuonna 1936.
Johannes Hyvönen, v. Anna ........................................................ 1936–

No 11 Keskitalo (Aho, vanha no 18)
Erkki Maunonp. (Aho), v. Marketta ............................................ 1765–1793
Autio ........................................................................................... 1794
Omistaa no 17 Juutistenaho ........................................................ 1794–1809
Antti Antinp., v. Liisa .................................................................. 1810–1811
Autio ........................................................................................... 1812–1813
Omistaa no 17 Juutistenaho ........................................................ 1814–1819
Paavo Antinp. Haataja, v. Tiina Niilont. ..................................... 1820–1828
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Paavo Karjalainen, 1. v. Anna Kaisa, 2. v. Susanna Makkonen .. 1829–1863
Juho Paavonp. Karjalainen, v. Riitta Laurint. Koskenkangas ..... 1864–1871
Paavo Karjalainen, v. Susanna Makkonen .................................. 1872–1875
Leski Susanna ............................................................................. 1876–1877
Taavetti Aho, v. Valpuri Paavont. ................................................ 1878–1888
Antti Huttunen, v. Reetta ............................................................ 1889
Leski Reetta Liisa Huttunen ........................................................ 1890–1892
Omistaa Juho Keränen Rantsilasta .............................................. 1893
Juho Keränen, v. Fredrika ........................................................... 1894–1895
Heikki Maarala ............................................................................ 1896
Matti Turunen, v. Maria .............................................................. 1896–1898
Juho Karjalainen, v. Riitta ........................................................... 1899–1905
Omistaa toiminimi T. & J. Salvesen ........................................... 1906–1948
Omistaa Kauka Fabrik Oy .......................................................... 1949
Arentimies Juho Karjalainen, v. Riitta ........................................ 1906–1920
Juho Karjalainen ......................................................................... 1921–1927
Yrjö Myllyniemi, v. Hilja ............................................................ 1928–

No 12 Myllylä (Kilkala, Myllyniemi, vanha no 19)
Olli Laurinpoika Vartiainen, v.  ................................................... 1761–1769
Juho Pekanp. Komulainen, v. Maria Pekant. .............................. 1770–1776
Renki Erkki, v. ............................................................................ 1777
Omistaa no 3 Laakko tästä kylästä .............................................. 1779–1790
Niilo Heikinp. Mulkua Niiranen, 1.v. Riitta, 2.v. Kaisa Pekant. . 1792–1822
Leski Kaisa Pekant. ..................................................................... 1823–1836
Antti Niilonp. Mulkua, v.  ........................................................... 1837–1840
Lautamies Iikka Iikanp. Kärkkäinen, v. Maria ........................... 1841–1843
Omistaa Sameli Iikanp. Laakko .................................................. 1844–1851
Sameli Iikanp. Laakko, v. Anna Kaisa ........................................ 1852–1870
Juho Samelinp., v. Kaisa Elsa ..................................................... 1871–1878
Leski Elsa .................................................................................... 1879–1880
Lautamies Pekka Samelinp., v. Kaisa ......................................... 1881–1904
Juho Pekanp., v. Vendla .............................................................. 1905–

 No 13 Kurkela a (Keski-Kurkela, Kurkelanmetsä, vanha no 20)
Niilo Niilonp. Niiranen, v. Elsa Heikint.Hyvönen ...................... 1771–1809
Heikki Niilonp., v. Reetta ........................................................... 1810–1851
Erkki Heikinp., v. Riitta Helena Samelint. Leiviskä  .................. 1852–1867
Heikki Erkinp., v. Reetta ............................................................. 1868–1884
Mikko Leiviskä, v. Leena ............................................................ 1895–1932
Ville Sainila, v. Ada .................................................................... 1933–
Väinö Henrik Leiviskä, v. Anna Helena ..................................... 1947–

No 13 Jukola (Hukkanen)
Eroaa tilasta Kurkela a.
Mikko Leiviskä, lapsi Juho ......................................................... 1937–1941
Juho Henrik Leiviskä .................................................................. 1942–1946
Veikko Hukkanen, v. Saimi Vilma Johanna ................................ 1947–

No 13 Kurkela b (Ylä-Kurkela, Mäläskä)
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Eroaa tilasta a.
Paavo Heikinp., v. Riitta ............................................................. 1864–1895
Pekka Tervonen, v. Anna ............................................................. 1896–1907
Antti Saari, v. Anna ..................................................................... 1908–1912
Kauppias Aappo Mäläskä, v. Maria ............................................ 1913–1917
Lauri Kiiskinen, v. Johanna ........................................................ 1918–1927
Teodor Kiiskinen, v. Kaisa Maria ............................................... 1928–

No 13 Kujala
Kurkelan mäkitupa. 
Vuodesta 1921 lähtien Pyhännän osuuskaupan omistama määräala. 
Vuonna 1936 tähän liitettiin Kolmio-niminen tontti. 
Väinö Heikkinen, v. Aili ............................................................. 1919–1920
Omistaa Pyhännän osuuskauppa ................................................. 1921–
Kauppa-apul. Matti Rahikainen .................................................. 1921–1924
Kauppa-apul. Veikko Karhunen .................................................. 1925–1927
Kauppa-apul. Viljo Kyllönen ...................................................... 1928–1929
Kauppa-apul. Veikko Karhunen .................................................. 1930–1933
Kauppa-apul. Valle Siira ............................................................. 1934–1936
Kaupanhoit. Arvo Hentilä, v. Vieno ............................................ 1936
Kaupanhoit. Yrjö Antero Jurvalehto, v. Anna-Liisa .................... 1937–1939
Kaupanhoit. Niilo Johannes Junno, v. Lempi Maria ................... 1939–1945
Myymälänhoit. Veli Pekka Manninen, v. Aino Elina .................. 1945–1948
Kaupanhoit. Antti Kurkela, v. Irja ............................................... 1949–

No 13 Ala-Kurkela
Eroaa tilasta a.
Ville Luttinen, v. Elsa Riitta ........................................................ 1909–1946
Leski Elsa Riitta, p. Väinö, v. Siiri .............................................. 1943–

No 13 Suojalinna (Paukkula)
Ala-Kurkelasta erotettu määräala.
Omistaa Pyhännän suojaluskunta ............................................... 1939–1944
Omistaa Siikajokilaakson Metsä Oy ........................................... 1945–

No 13 Pääkkölä (Tuppela, Haapalainen)
Ala-Kurkelan mäkitupa. Lunastettu 1.12.1928.
Antti Pääkkö, v. Kaisa ................................................................. 1910–1917
Meijeska Tiina Kesti ................................................................... 1918
Erkki Leiviskä ............................................................................. 1919–1920
Autio ........................................................................................... 1921–1926
Anna Liisa Haapalainen .............................................................. 1927–1943
Osakas kulkukauppias Johannes Haapalainen, v. Tyyne ............ 1936–1944
Kauppias Johannes Haapalainen, v. Tyyne ................................. 1944–

No 13 Pohjola
Eroaa tilasta Kurkela a.
Leander Vörlin, v. Anna .............................................................. 1908–1910
Omistaa Antti Leiviskä no 3 ....................................................... 1911–1920
Matti Pennanen, v. Iida ............................................................... 1921–1925



712         Tavastkenkä

Omistaa Tavastkengän nuorisoseura ........................................... 1926–1927
Ville Sainila, v. Ada .................................................................... 1928–1932
Omistaa Ville Sainila tällä numerola .......................................... 1933–1946
Omistaa Urho ja Emmi Virtanen, 
Väinö ja Anni Leiviskä sekä Aino Sainila .................................. 1942–

No 13 Rinne
Eroaa Pohjolasta.
Antti Mäläskä, v. Johanna ........................................................... 1913–1935
Niilo Johannes Karppinen, v. Kaisa ............................................ 1936–1939
Niilo Karppisen perikunta, leski Kaisa ....................................... 1940–
Herman Pakanen, v. Kaisa Stina ................................................. 1947–

No 13 Pötkölä (Välitalo)
Pohjolan mäkitupa.
Erkki Kamunen, v. Riitta ............................................................ 1884–1895
Esko Karppinen, v. Loviisa ......................................................... 1896–1905
Sameli Mäläskä, v. Vappu ........................................................... 1907, 1911
Mikko Kurkela, v. Jenny ............................................................. 1909–1912
Heikki Makkonen, v. Anna-Liisa ................................................ 1913–1918
Autio

No 14 Ojapelto a eli Kesti (vanha no 22)
Tuomas Laurinp. Saari, v.  .......................................................... 1768–1770
Matti Simonp. Turunen, v. Elisabet Samelint. ............................ 1771–1801
Sameli Matinp., 1. v. Riitta, 2. v. Anna ....................................... 1802–1834
Heikki Matinp., v. Anna .............................................................. 1835–1837
Paavo Paavonp., v. Anna,  ........................................................... 1838–1840
Sameli Samelinp. Leiviskä, Kaisa Matint. .................................. 1841–1848
Juho Kamunen, v. Liisa Erkint. Moisanen .................................. 1849–1869
Omistaa Suomen Hypoteekkiyhdistys ........................................ 1870–1875
Matti Koskenkangas, v. Matleena ............................................... 1876–1889
Juho Kesti, v. Johanna ................................................................. 1890–1939
Juho Kestin perilliset ................................................................... 1940–1941
Reino ja Johannes Kesti .............................................................. 1942–

No 14 Hautala
Ojapellon torppa 1800-luvulla. 
Myöhemmin samalle paikalle perustetaan lohkotila.
Aappo Kesti, v. Kaisa .................................................................. 1849–1813
Matti Aaponp. Kesti .................................................................... 1864–1867
Autio ........................................................................................... 1868–1941
Sylvester Kesti, v. Lyyli .............................................................. 1942–

No 14 Näpsylä
Ojapellon torppa ja mäkitupa. Lunastettu 30.3.1927.
Heikki Jokela, v. Kaisa ................................................................ 1843–1850
Leski kaisa Hedvig Jokela .......................................................... 1851–1860
Niilo Niilonp. Leiviskä ............................................................... 1861–1878
Matti Tervonen ............................................................................ 1879–1881
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Heikki Niilekselä, v. Tiina .......................................................... 1882–1883
Aatami Koskenkangas, v. Liisa ................................................... 1884–1886
Matti Mankolanaho, v. Reetta ..................................................... 1887–1899
Juho Mankolanaho, 1. v. Karoliina, 2. v. Kaisa .......................... 1900–1936
Kaisa Mankolanaho .................................................................... 1937–

No 14 Ojapelto b
Eroaa tilasta a.
Hannu Erkinp., v. Kaisa .............................................................. 1864–1868
Leski Kaisa .................................................................................. 1869
Omistaa Suomen Hypoteekkiyhdistys ........................................ 1870–1876
Mikko Koistinen, v. Anna Liisa .................................................. 1877–1880
Heikki Halonen, v. Reetta ........................................................... 1881–1888
Tapani Eskonp. Asp, v. Kaisa ...................................................... 1889–1916
Iikka Tapanp. Ojapelto, v. Liisa .................................................. 1917–

No 14 Mattila (Kamunen)
Ojapellon mäkitupa. Lunastettu 30.3.1927.
Matti Turunen, v. Maria .............................................................. 1890–1921
Yrjö Kamunen, v. Anna .............................................................. 1922–

No 14 Reetanmökki (Santranmökki)
Ojapellon mäkitupa.
Herman Leiviskä, v. Anna ........................................................... 1915–1920
Autio ........................................................................................... 1921–1922
Aappo Turunen, v. Sandra ........................................................... 1923–1932
Sandra Turunen ........................................................................... 1933–1935
Reeta Luomajoki ......................................................................... 1936–

No 15 Pinoniemi (vanha no 24)
Esko Eskonp. Pellikka ................................................................ 1784–1791
Antti Antinp. Pääkkö ................................................................... 1792–1802
Vaimo Tiina Olavint.  .................................................................. 1803–1804
Tapani Tapaninp. Laakkonen, 1. v. Tiina Makkonen, 2. v. Riitta 1807–1817
Leski Tiina Pekant. Makkonen ................................................... 1818
Juho Moisa, v. Leena Pekant. ...................................................... 1819–1821
Vilppu Heikinp. Jarva, v. Riitta ................................................... 1822–1833
Autio ........................................................................................... 1834–1837
Juho Erkinp. Piippo, v. Tiina Leiviskä ........................................ 1838–1864
Matti Antinp. Kilpeläinen, v. Valpuri Juhontytär Piippo ............. 1865–1866
Leski Valpuri ............................................................................... 1867–1868
Heikki Leiviskä, 1. v. Valpuri, 2. v. Maria .................................. 1869–1913
Heikki Leiviskän perik., leski Maria, lapset Yrjö, Matti ja Iikka 1914–1921
Matti Leiviskä, v. Kaisa .............................................................. 1922–

No 15 Pienelä
Pinoniemen torppa ja mäkitupa. Lunastettu 2.8.1933.
Antti Turunen, v. Elsa ................................................................. 1851–1870
Autio ........................................................................................... 1871–1876
Juho Leiviskä, v. Maria ............................................................... 1878–1884
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Ananias Karjalainen, v. Reetta .................................................... 1885–1891
Aappo Karjalainen, 1. v. Reetta, 2. v. Iida .................................. 1892–

No 15 Koskela (Keränen, Lunttala)
Pinoniemen mäkitupa. Lunastettu 2.8.1933.
Kalle Sivonen, v. Elli .................................................................. 1889–1903
Mooses Sivonen, v. Loviisa ........................................................ 1906–1911
Autio ........................................................................................... 1912–1917
Matti Keränen, v. Anna ............................................................... 1918–

No 15 Lepola
Pinoniemen mäkitupa. Ostettu määräala 23.8.1947.
Sameli Peltomaa, v. Vieno Augusta ............................................ 1939–1947
Matti Sainila, v. Seliina ............................................................... 1948–

No 15 Kallio
Eroaa Pinoniemestä.
Yrjö Leiviskä, v. Aada ................................................................ 1922–

No 15 Männikkö
Eroaa Kalliosta.
Teemu Olavi Leiviskä, v. Senja Emilia ....................................... 1947–

No 15 Hietala
Eroaa Pinoniemestä.
Iikka Leiviskä, v. Elina ............................................................... 1922–

No 16 Sainila (vanha no 26)
Aluksi Koistilan mäkitupa, sitten uudistila.
Mäkitupalainen Heikki Huttunen, v.  .......................................... 1771–1776
Heikki Huttunen, v. ..................................................................... 1777–1796
Antti Heikinp. Makkonen ........................................................... 1797–1798
Kustaa Heikinp. v. Tiina Erkint. .................................................. 1799–1803
Vaimo Tiina Heikint. ................................................................... 1804
Antti Antinp. Makkonen, v. Leena Maria ................................... 1805–1811
Pekka Antinp. Makkonen ............................................................ 1812–1818
Matti Martinp. Hurskainen, v. Susanna Paavonp. Turunen ........ 1819–1841
Sameli Juhonp. Pitkäkoski, v. Anna ............................................ 1842–1867
Autio ........................................................................................... 1868–1869
Juho Kamunen eli Ojapelto, v. Liisa ........................................... 1870–1893
Juho Ojapellon perikunta, leski Liisa, lapset Erkki, Kustaava ... 1894–1900
Juho Ojapellon perikunta, 
Erkki Kamula, lanko Ville Reinikka, v. Kustaava ...................... 1901–1905
Heikki Kamunen, v. Riitta .......................................................... 1906–1908
Omistaa Iivari Knuutila no 28 ..................................................... 1909–1929
Reino Hukkanen, v. Aino ............................................................ 1930–

No 16 Sainila b
Eroaa tilasta a.
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Ville Reinikka, v. Kustaava ......................................................... 1907–1939
Ville Reinikan perilliset .............................................................. 1940–

No 16 Sainila c
Eroaa tilasta a.
Omistaa Juho Sainila no 30 ......................................................... 1907–1929

No 17 Koivula (Koivukangas, vanha no 17)
Jooseppi Juhonp. Lämsä eli Kärkkäinen ..................................... 1782–1797
Jooseppi Joosepinp...................................................................... 1798–1800
Joonas Joosepinp., v. Maria ........................................................ 1801–1815
Heikki Heikinp., v. Kaisa ............................................................ 1816–1827
Aatami Heikinp., v. Eeva ............................................................ 1828–1860
Jaakko ja Hermanni Aataminpoika, v. Anna ............................... 1861–1865
Hermanni Aataminp., 1. v. Reetta, 2. v. Anna ............................. 1866–1889
Erkki Kangas eli Niemelä, v. Maria ............................................ 1890–1903
Antti Järvelä, v. Aino .................................................................. 1904–1930
Omistaa Antti Järvelä Kajaanista ................................................ 1931–1939
Viljelee Eino Järvelä, v. opett. Rauha, veli Antti ........................ 1931–1934
Viljelee Antti Järvelä, v. Anna Liisa ............................................ 1935–1939
Omistaa Antti ja Eino Järvelä ..................................................... 1940–
Eino Järvelä, v. Eeva ................................................................... 1940–

No 17 Anttila
Eroaa Koivulasta.
Antti Järvelä, v. Anna Liisa ......................................................... 1940–

No 17 Koskela
Koivulan mäkitupa.
Herman Koivukangas, v. Anna ................................................... 1894–1908
Autio ........................................................................................... 1909–1911
Mooses Sivonen, v. Loviisa ........................................................ 1912
Autio ........................................................................................... 1913
Kaaperi Pitkäkoski, v. Hilda ....................................................... 1914–1936
Omistaa Kaaperi Pitkäkoski ........................................................ 1937–1939
Omistaa veljekset Järvelä no 17 .................................................. 1940–1946
Antti Mankolanaho, v. Iina Maria ............................................... 1940–1946
Omistaa Johannes ja Kaisa Mankolanaho ................................... 1947–

No 18 Repola (Multarinne, vanha no 31)
Nimellä Multarinne vuoteen 1915 asti.
Heikki Juhonp. Leiviskä, v. Valpuri Juhont. ............................... 1791–1812
Aappo Erkinp., v. Maria .............................................................. 1813–1816
Vaimo Maria Niilont., mies Erkki ............................................... 1817–1820
Erkki Paavonp., v. Maria ............................................................. 1821
Tapani Pekanp. Laakko, v. Leena ............................................... 1822–1837
Sameli Tapaninp., v. Agneta ........................................................ 1837–1858
Leski Agneta ............................................................................... 1859
Antti Samelinp. ........................................................................... 1860
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Sameli Juhonp. ............................................................................ 1861–1863
Juho Juhonp., v. Loviisa .............................................................. 1864–1876
Erkki (Eera) Kaipainen, v. Elsa ................................................... 1877–1929
Erkki Erkinp. Kaipainen, v. Vilma .............................................. 1930–

No 18 Repola
Multarinteen torppa. 
Päätilan rakennukset siirretään torpan paikalle vuosina 1876–1877.
Matti Kangas, v. Agneta .............................................................. 1832–1834
Autio ........................................................................................... 1835–1836
Niilo Juhonp. Turunen, v. Maria ................................................. 1837–1841
Magdalena Turunen, mies Niilo .................................................. 1842–1847
Niilo Turunen, 1. v. Leena, 2. v. Liisa ......................................... 1848–1871
Sameli Turunen, v. Riitta ............................................................ 1872–1876
Liitetään takaisin kantatilaan ...................................................... 1877

No 18 Kangaslahti (Siistilä)
Multarinteen mäkitupa.
Jaako Lämsä, v. Riitta ................................................................. 1900–1936
Oskari Kilpeläinen eli Jussila, v. Anna Liisa .............................. 1937–

No 18 Sillakorva
Eroaa Repolasta.
Omistaa Johannes Karppinen no 19  ........................................... 1926–1927
Väinö Kärenlampi, v. Anna ......................................................... 1928–

No 19 Kulju (Petäjäkulju a, vanha no 32)
Juho Joosepinp., v. Susanna Juhont. ........................................... 1803–1825
Autio ........................................................................................... 1826–1849
Juho Juhonp., v. Loviisa .............................................................. 1850–1852
Kaarlo Tapaninp., v. Maria .......................................................... 1853–1857
Sameli Juhonp., v. Maria ............................................................. 1858–1863
Matti Pekanp. Leiviskä, v. Valpuri .............................................. 1864–1871
Antti Jaara, v. Tiina ..................................................................... 1872–1881
Erkki Lämsä, v. Elsa ................................................................... 1882–1891
Leski Elsa Lämsä ........................................................................ 1892–1918
Heikki Sippari, v. Vilma .............................................................. 1919–

No 19 Petäjäkulju b (Kotisaari)
Eroaa tilasta a.
Matti Kotisaari, v. Mari ............................................................... 1897–1929
Matti Kotisaaren perilliset, leski Maria, lapset Erkki ja Veikko . 1930–1933
Veikko Kotisaari, v. Aukusta ....................................................... 1934–

No 19 Rajala
Petäjäkuljun mäkitupa.
Antti Kesti, v. Kaisa .................................................................... 1927–

No 19 Siltala
Eroaa Petäjäkuljusta. Osa tilaa no 18 Sillankorva.
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Omistaa Johannes Karppinen ...................................................... 1924–1927
Omistaa Väinö Kärenlampi ......................................................... 1928–

No 20 Pitkäkoski (Koski, vanha no 33)
Heikki Siponp. Pellikka, v. Leena Niilont. ................................. 1802–1818
Sipo Heikinp., v. Anna ................................................................ 1819–1820
Joonas Heikinp. Heiskanen, v. Maria Eliaant. ............................ 1822–1844
Juho Juhonp. v. Riitta .................................................................. 1845–1856
Juho Juhonp. v. Riitta .................................................................. 1857–1868
Juho Juhonp., v. Pieta .................................................................. 1864–1867
Autio ........................................................................................... 1868–1869
Matti Turunen-Koistinen, v. Kaisa .............................................. 1870–1874
Matti Koskenkangas, v. Matleena ............................................... 1875–1876
Matti Rasi-Kontio, v. Kaisa ........................................................ 1877–1891
Mikko Haataja eli Autiomäki, 1. v. Olga, 2. v. Maria ................. 1892–1939
Mikko Haatajan perilliset, leski Maria ........................................ 1940–1948
Joel Haataja, v. Maria Esteri ....................................................... 1949–
Vihtori Haataja, v. Iida Maria Peltomaa ...................................... 1949–

No 20 Kähkölä
Pitkänkosken mäkitupa. Lunastettu 12.8.1921.
(Juho Kähkönen, v. Susanna ....................................................... 1827)
Mikko Moisanen, v. Anna ........................................................... 1864–1869
Juho Pitkäkoski, v. Anna ............................................................. 1871–1884
Renginvaimo Maria Koistinen .................................................... 1885–1888
Hermanni Koistinen, v. Maria ..................................................... 1889–1929
Matti Peltomaa, v. Hilma ............................................................ 1930–1934
Matti Rimpeläinen, v. Anna ........................................................ 1935–1938
Frans Karjalainen, v. Aino Maria Lindberg ................................ 1939–1940
Anselmi Knuutinen, v. Anna Dagmar ......................................... 1941–1946
½ Väinö Jalmari Ignatius, v. Aino ............................................... 1947–
½ Martti Jooseppi ja Pertti Matias Mustajärvi ............................ 1947–

No 20 Päiväniemi
Pitkänkosken mäkitupa. Lunastettu 12.8.1921.
Sameli Koskenkangas, v. Anna Reetta ........................................ 1876–1883
Paavo Kauppinen, v. Anna .......................................................... 1884–1907
Väinö Myllylä, v. Maria .............................................................. 1908–1914
Juho Karppinen, v. Riitta ............................................................ 1915–1917
Lauri Peltomaa, v. Maria ............................................................. 1918–1937
Martti Moisala, v. Lempi Rauha ................................................. 1938–1947
Joonas Einari Lotvonen, v. Eeva Emilia Pennanen ..................... 1948–

No 20 Isoaho
Pitkänkosken mäkitupa.
Niilo Nissinen, v. Liisa ................................................................ 1907–1916
Ville Lämsä, v. Tilda ................................................................... 1917–1934
Leski Tilda .................................................................................. 1935–1946
Aappo Haataja, v. Eeva Emilia ................................................... 1948–
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No 21 Nygård (Nykort, vanha no 34)
Matti Tuomaanp. Tilvy, v. Inkeri ................................................ 1805–1819
Omistaa Pekka Makkonen no 5 .................................................. 1820–1837
Vuokral. Pekka Junell, v. Tiina  .................................................. 1823–1824
Huonemies Matti Leiviskä, v. Elsa ............................................. 1831–1832
Omistaa no 29 Koivukangas ....................................................... 1838
Autio ........................................................................................... 1839
Sameli Samelinp. Moisala, v. Riitta ............................................ 1840–1870
Iivari Knuutinen, v. Riitta ........................................................... 1871–1912
Juho Knuutinen, v. Olga .............................................................. 1913–1916
Juho Knuutisen alaikäiset perilliset ............................................ 1917–1934
Vuokral. Sameli Knuutila, v. Maria ............................................ 1918–1934
Johannes Knuutila, v. Anna ......................................................... 1935–

No 21 Ahola
Nygårdin mäkitupa. Lunastettu 3.11.1925.
Renginvaimo Reetta Pitkäkoski .................................................. 1885–1887
Juho Pitkäkoski, v. Reetta ........................................................... 1887–1922
Juho Juhonp. Pitkäkoski, v. Reetta .............................................. 1923–

No 21 Mannila (Nappula)
Aholan maalle rakennettu mökki.
Onni Manninen, v. Saimi Elina ................................................... 1948–

No 22 Anttila (vanha no 37)
Kruununtorppa 1881–1932. Lunastettu 27.2.1933.
Antti Juhonp. Anttila, v. Elsa ...................................................... 1805–1809
Leski Elsa .................................................................................... 1810–1822
Juho Antinp. Anttila, v. Leena ..................................................... 1823–1825
Pekka Turunen, v. Reetta ............................................................ 1826
Aapeli Turunen, v. Sofia .............................................................. 1826–1830
Leski Sofia Turunen .................................................................... 1831
Heikki Aapelinp. Turunen ........................................................... 1832
Autio ........................................................................................... 1833–1835
Aappo Laakko, v. Valpuri ........................................................... 1836–1866
Paavo Karjalainen, v. Anna ......................................................... 1867–1876
Niilo Nissinen, v. Liisa ................................................................ 1877–1887
Paavo Karjalainen, v. Hanna ....................................................... 1889–1894
Juho Aho, v. Reeta ...................................................................... 1895–1898
Eera Knuutinen, v. Liisa .............................................................. 1899–1901
Frans Laakko, v. Anna ................................................................ 1902–1917
Antti Myllyniemi, v. Liisa ........................................................... 1918–1923
Omistaa Olli Karhu Muhokselta ................................................. 1924
Pekka Knuutinen, v. Anna ........................................................... 1925–1940
Omistaa Pekka ja Anni Knuutinen .............................................. 1941–1948
Omistaa Juho Paavali Aho .......................................................... 1949–
Asuu Vilho Johannes Hyvönen, v. Hilda Selma Helena ............. 1948–

No 23 Purola (vanha no 38)
Kruununtorppa 1881–1828. Lunastettu 14.3.1928.
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Juho Launonen, v. Anna .............................................................. 1838–1840
Sameli Juhonp. Launonen eli Kyllönen, 
v. Kaisa Pekant. Moisanen .......................................................... 1841–
Kaarlo Tapaninp., v. Maria .......................................................... 1858–1862
Antti Marjamaa, v. Liisa ............................................................. 1863–1869
Mikko Moisanen (Leiviskä), v. Anna ......................................... 1870–1875
Paavo Kurkela ............................................................................. 1876
Iikka Autio eli Rytiniemi, v. Anna .............................................. 1877–1881
Antti Kesti ................................................................................... 1882–1889
Matti Koskenkangas, v. Pieta ...................................................... 1890–1895
Iikka Karppinen, v. Anna ............................................................ 1896–1904
Leski Anna Karppinen ................................................................ 1905–1907
Juho Karppinen ........................................................................... 1908–1910
Alarik Moisala, v. Tilda .............................................................. 1911–

No 24 Mattila (Lapinkangas, vanha no 39)
Kruununtila, lunastettu 14.3.1928.
Matti Paakki, v. Liisa .................................................................. 1817–1827
Autio ........................................................................................... 1828–1835
Jooseppi Parkkinen, v. Liisa ........................................................ 1836–1843
Juho Pekanp. Turunen, v. Anna ................................................... 1844
Juho Juhonp. Kröger, 1. v. Eeva Matint., 2. v. Liisa ................... 1845–1867
Paavo Kauppinen, v. Elsa ............................................................ 1873–1883
Viljelee Jaakko Koskenkangas, v. Vappu .................................... 1884–1927
Leski Vappu Koskenkangas ........................................................ 1928–1935
Juho Koskenkangas, v. Tilda ....................................................... 1936–1938
Juho Koskenkankaan perilliset, Liisa Koskenkangas ................. 1939–1946
Tauno Mikael Ågren, v. Eeva Liisa Ågren .................................. 1947–

No 24 Lapinkangas
Eroaa Mattilasta. Kruununtila, lunastettu 20.6.1933.
Viljelee Antti Koskenkangas, v. Riitta ........................................ 1883–1915
Viljelee Matti Koskenkangas ...................................................... 1916–1918
Hermanni Pakanen, v. Kaisa ....................................................... 1919–1920
Heikki Ollanketo, v. Hilja ........................................................... 1922–1935
Heikki Ollankedon perikunta, lapset Reino ja Signe .................. 1936–1939
Juho Henrikki Nissinen, v. Veera ................................................ 1940–1941
Juho Nissisen perikunta .............................................................. 1942–1944
Omistaa Arvo Hentilä ................................................................. 1945–
Asuu Lauri Peltomaa ................................................................... 1945–1947
Asuu Väinö Mikael Moisala, v. Veino Elisabet .......................... 1948–

No 25 Niemelä (Orsiniemi, vanha no 40)
Sipo Pellikka, v. Anna ................................................................. 1840–1841
Autio ........................................................................................... 1842–1845
Juho Hakola, v. Eeva Heikint. ..................................................... 1846–1853
Antti Juhonp. Pellikka, v. Anna Valpuri Matint. ......................... 1854–1875
Matti Pellikka .............................................................................. 1876–1891
Huonemies Kaisa Pellikka .......................................................... 1892
Heikki Knuutinen, v. Kaisa ......................................................... 1893–1898
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Laiton asukas Kaisa Knuutinen .................................................. 1899
Juho Meriläinen, v. Riikka .......................................................... 1900–1937
Omistaa Antti Meriläinen, v. Anna ............................................. 1938–

No 25 Pellonpää
Niemelän mäkitupa.
Alarik Turunen, v. Anna .............................................................. 1908–1917
Viljami Hyvärinen, v. Anna ........................................................ 1918
Autio ........................................................................................... 1919–1920
Juho Hyvönen, v. Matilda ........................................................... 1921–1928

No 25 Talasaho
Eroaa Niemelästä.
Omistaa Pyhännän kunta ............................................................. 1921–

No 26 Törmälä
Autio ........................................................................................... 1847–1850
Pekka Turunen eli Rivinoja, v. Liisa Juhont. .............................. 1851–1863
Matti Jokelainen, v. Liisa ............................................................ 1864–1891
Iikka Katajamäki, v. Anna ........................................................... 1892–1900
Leski Anna .................................................................................. 1901
Juho Jussila, v. Anna ................................................................... 1902–1929
Omistaa Ville ja Matti Jussila ..................................................... 1930–1946
Juho Vilhelm, v. Riitta Kustaava ................................................. 1947–

No 26 Pajala
Törmälän mäkitupa.
Martti Moisala, v. Anna .............................................................. 1908–1922

No 26 Mattila
Eroaa Törmälästä.
Matti Jussila, v. Tyyne Maria ...................................................... 1947–

No 26 Ollila (Törmälä b)
Eroaa Törmälästä.
Omistaa Tahvo, Olli ja Aappo Jussila ......................................... 1930–1946
Olli Jussila, v. Hilma Sofia .......................................................... 1947–

No 26 Ristola
Eroaa Törmälästä.
Omistaa Aappo Kristian Jussila .................................................. 1947–

No 26 Tahvola
Eroaa Törmälästä.
Omistaa Tapani (Tahvo) Jussila .................................................. 1947–

No 27 Jokela
Heikki Heikinp. Laakko, v. Liisa Tapanint. Multarinne ............. 1845–1855
Leski Liisa ................................................................................... 1856–1860
Omistaa Pekka Laakko eli Tervonen  no 2 ................................. 1862–1898
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Asuu Martti Moisala, v. Anna ..................................................... 1895–1897
Omistaa Antti Klaavu eli Tervonen no 2 ..................................... 1898–1911
Omistaa Juho Rimpeläinen no 2 ................................................. 1912–1926
Omistaa Vilho ja Impi Hepoaho no 4.......................................... 1936–

No 27 Niemelä (Suutari, Turunen)
Jokelan mäkitupa. Lunastettu 27.1.1928.
Yrjö Turunen, v. Reeta ................................................................ 1897–1920
Matti Turunen, v. Kaisa ............................................................... 1919–

No 27 Jaakola (Huovinen)
Jokelan mäkitupa. Lunastettu 27.1.1928.
Jaakko Huovinen, v. Loviisa ....................................................... 1896–1924
Leski Loviisa Huovinen .............................................................. 1925–1927
Veeti Huovinen, v. Tiina .............................................................. 1928–1937
Tiina Huovinen ........................................................................... 1938–1941
Omistaa Olavi Huovinen, v. Hanna Maria .................................. 1942–1945
Reino Huovinen, v. Helvi ............................................................ 1946–

No 27 (Loviisanmökki)
Huonemiehenmökki Jaakolan maalla.
Leski Loviisa Huovinen .............................................................. 1929–1934

No 27 (Pikkumökki)
Jokelan mäkitupa.
Kalle Sivonen, v. Elli .................................................................. 1907–1911
Leski Elli Sivonen ....................................................................... 1912–1915
Hermanni Kamunen, v. Iida ........................................................ 1916

No 27 Kallio
Jokelan mäkitupa. Lunastettu 27.1.1928.
Heikki Turunen, v. Maria ............................................................ 1910–1918
Leski Maria ................................................................................. 1919–1921
Juho Kamunen, v. Maria ............................................................. 1922–

No 27 Ojala
Jokelan mäkitupa. Lunastettu 4.10.1923.
Juho Keränen, v. Reeta ................................................................ 1910–

No 27 Hiissari
Jokelan mäkitupa.
Jaakko Makkonen, v. Hilma ........................................................ 1909–1927
Leski Hilma ................................................................................. 1928–1931
Juho Makkonen ........................................................................... 1932–1934

No 27 Rauhala
Jokelan mäkitupa. Lunastettu 27.1.1928.
Hilda Makkonen .......................................................................... 1917
Juho Karjalainen, v. Albiina ........................................................ 1918–1920
Väinö Heikkinen, v. Aili ............................................................. 1921–1932
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Frans Vilho Hepoaho, v. Impi ..................................................... 1933–

No 28 Siirtola (Ämmänen a, vanha no 59)
Kruununtorppa 1881–1928. Lunastettu 14.3.1928. 
Sijaitsi aluksi samassa pihapiirissä tilan Ämmänen b kanssa.
Aatami Paavonp. Turunen, v. Liisa Samelint. Piippo ................. 1840–1876
Aatami Koskenkangas, v. Liisa ................................................... 1877–
Ananias Karjalainen, v. Reetta .................................................... 1880–1884
Juho Leiviskä, v. Maria ............................................................... 1885–1889
Anselmi Jokelainen, v. Reeta ...................................................... 1890–1911
Johannes Wörlin, v. Otteliana ..................................................... 1912
Heikki Moisala, v. Kaisa ............................................................. 1913–1947
Otto Ville Saastamoinen, v. Anna ............................................... 1948–

No 28 Perukan koulu
Määräala lohkottu Siirtolasta 10.8.1939.
Omistaa Pyhännän kunta ............................................................. 1940
Asuu kansakoulunopett. Anna Haataja ....................................... 1940–

No 28 Ämmälä (Ämmänen b, Ämmä)
Kruununtorppa 1881–1931. Lunastettu 1931. Eroaa tilasta Ämmänen a.
Jaako Karjalainen ........................................................................ 1883–1908
Iivari Knuutila, v. Kaisa Jaakont. Karjalainen ............................ 1909–1943
Leski Kaisa Leena Knuutila, poika Onni Oskari, v. Rauha ........ 1944–

No 29 Heikkilä (Tervaskangas, vanha no 60)
Kruununtorppa 1881–1933. Lunastettu 30.6.1933.
Heikki Leiviskä, v. Tiina ............................................................. 1845–1870
Omistaa Matti Turunen no 3 ....................................................... 1871–1876
Ananias Karjalainen, v. Reetta .................................................... 1877–1879
Aatami Koskenkangas, v. Liisa ................................................... 1880–1883
Heikki Niilekselä, v. Kristiina ..................................................... 1884–1930
Leski Tiina Niilekselä ................................................................. 1931–1932
Matti Niilekselä, v. Hanna .......................................................... 1933–

No 30 Löytölä (Löytylä, vanha no 61)
Juho Pekanp. Turunen, v. Anna ................................................... 1845–1847
Juho Juhonp. Turunen, v. Liisa ................................................... 1848–1883
Leski Anna Löytölä ..................................................................... 1884–1885
Juho Sainila eli Kamula, v. Anna Löytylä ................................... 1886–1932
Matti Sainila, v. Seliina ............................................................... 1933–1946
Erkki Keränen, v. Tilda ............................................................... 1947–

No 30 Mäkelä
Löytölän mäkitupa. Eroaa Löytölästä.
Mikko Koistinen eli Koistila, v. Anna ........................................ 1883–1910
Autio ........................................................................................... 1911–1912
Mikko Kurkela, v. Jenny ............................................................. 1913–1928
Leski Jenny, lapset Reino, Heikki ja Ville .................................. 1929–
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No 30 Uusitalo
Eroaa Löytölästä.
Ville Sainila ................................................................................. 1919–1928
Erkki Sainila, v. Riitta ................................................................. 1929–1944
Leski Anna Riitta ........................................................................ 1945–

No 30 Pirttilä
Eroaa Löytölästä.
Omistaa Kustaava Jussila no 26 .................................................. 1934–1935
Omistaa Matti ja Seliina Sainila no 30 ....................................... 1937–1946
Antti Alfred Karppinen, v. Helli Maria ....................................... 1946–

No 31 Iikkala (vanha no 62)
Autio ........................................................................................... 1849–1856
Antti Kamunen, v. Elli ................................................................ 1852–1860
Autio ........................................................................................... 1863
Antti Mustonen, v. Kaisa ............................................................ 1864
Sameli Koskenkangas, v. Anna ................................................... 1865–1868
Autio ........................................................................................... 1869–1875
Aleksanteri Reinikka, v. Fredrika ............................................... 1876–1895
Juho Keränen, v. Riikka .............................................................. 1896
Juho Leiviskä, v. Reeta ............................................................... 1897–1928
Juho Leiviskän perikunta, lapset Anna, Johannes, Väinö ........... 1929–

No 32 Korpela (vanha no 63)
Autio ........................................................................................... 1849–1853
Matti Levänaho, v. Reetta ........................................................... 1854–1859
Matti Partanen, v. Kaisa .............................................................. 1860–1862
Erkki Parkkinen, v. Loviisa ......................................................... 1863–1866
Juho Leiviskä, v. Maria ............................................................... 1866–1867
Autio ........................................................................................... 1868–1869
Sameli Koskenkangas, v. Reetta ................................................. 1873
Antti Ukkola, v. Maria ................................................................ 1874
Autio ........................................................................................... 1875
Matti Koistinen, v. Maria ............................................................ 1876–1879
Simo Myllyniemi, v. Anna .......................................................... 1878–1912
Paavo Kurkela, v. Kaisa Meriläinen ........................................... 1913–1928
Johannes Kurkela, v. Kristiina .................................................... 1929–1934
Omistaa Suomen Hypoteekkiyhdistys ........................................ 1935
Juho Oskari Sulonen, v. Hilma ................................................... 1936–1946
Oskar Blomen, v. Sesilia ............................................................. 1947–

No 33 Jussila (vanha no 64)
Juho Turunen, v. Reetta ............................................................... 1847–1864
Autio ........................................................................................... 1865–1866
Juho Antinp. Turunen, v. Matleena ............................................. 1867
Autio ........................................................................................... 1868
Leski Leena Turunen ................................................................... 1869–1871
Matti Koskenkangas, v. Leena .................................................... 1873–1874
Aatami Löytölä ........................................................................... 1875
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Yrjö Laatikainen, v. Kaarina ....................................................... 1876–
Viljelee no 30 .............................................................................. 1878–1910
Omistaa no 30 ............................................................................. 1911–

No 33 Suojala
Juho Turunen, v. Matleena .......................................................... 1880–1900
Leski Matleena ............................................................................ 1901–1905
Matti Paakki, v. Sofia .................................................................. 1907–1909
Autio ........................................................................................... 1910–1913
Erkki Sainila, v. Anna Riitta ....................................................... 1914–1928

No 34 Pussila (vanha no 65)
Paavo Taipaleenmäki .................................................................. 1839–1842
Aappo Heikinp. Pussinen, v. Anna .............................................. 1843–1847
Matts Storbom ............................................................................. 1849–1850
Juho Laakko, v. Liisa .................................................................. 1851–1853
Juho Kesti.................................................................................... 1854
Matti Karppinen, v. Tiina ............................................................ 1855–1860
Juho Hakola, v. Leena ................................................................. 1862–1863
Jaakko Selkäinaho, v. Saara ........................................................ 1864–1893
Saara Luomajoki ......................................................................... 1894–1898
Aukusti Nurkkala, v. Anna .......................................................... 1899–1909
Paavo Kurkela ............................................................................. 1911
Martti Kurkela, v. Reeta .............................................................. 1912–1932
Artturi Kurkela, v. Aino .............................................................. 1933–1939
Artturi Kurkelan perilliset ........................................................... 1940–
Reino Kurkela, v. Aino ................................................................ 1941–

No 34 Kantola (Pussila b)
Eroaa Pussilasta.
Johannes Kurkela, v. Kristiina .................................................... 1924–1928
Omistaa Pyhännän kunta ............................................................. 1929–1939
Vuokral. kansakoulunopett. Anna Haataja .................................. 1938–1939
Jooseppi Kiiskinen, v. Emmi ...................................................... 1940–

No 34 Kuntala
Eroaa Kantolasta.
Omistaa Pyhännän kunta ............................................................. 1940–

No 34 Tiehaara
Eroaa Kantolasta.
Valdemar Paananen, v. Kerttu Marjatta ...................................... 1947–

No 35 Nokela (Palokangas, vanha no 66)
Kruununtorppa 1881–1931. Lunastettu 12.11.1931.
Matts Storbom ............................................................................. 1839–1847
Autio ........................................................................................... 1849–1851
Simo Myllyniemi, v. Maria ......................................................... 1852–1864
Leski Miina Myllyniemi ............................................................. 1865–1867
Autio ........................................................................................... 1868–1871
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Antti Kamunen, v. Elsa ............................................................... 1871
Kaisa Reetta Lämsä, mies Juho Paaso ........................................ 1872–1878
Autio ........................................................................................... 1879
Heikki Koskenkangas ................................................................. 1880–1899
Maria Koskenkangas ................................................................... 1900–1902
Esko Karppinen, v. Liisa ............................................................. 1903–1940
Omistaa Matti, Ville ja Esko Karppinen ..................................... 1941–

No 36 Sattula (vanha no 67)
Heikki Paavonp. Hyvönen, v. Sofia ............................................ 1846–1848
Heikki Paavonp. Hyvölä, v. Leena .............................................. 1849–1850
Aappo Pussila.............................................................................. 1851–1852
Antti Kilpeläinen, v. Kaisa .......................................................... 1852–1856
Leski Kaisa Kilpeläinen .............................................................. 1857–1866
Pekka Pekanp. Törmälä, v. Leena ............................................... 1867–1868
Omistaa Pekka Törmälän perilliset ............................................. 1869
Matti Törmälehto ........................................................................ 1870
Mikko Virkkunen, v. Kaisa ......................................................... 1871–1916
Juho (Janne) Knuutinen, v. Hilja ................................................. 1917–

No 36 Humalaniemi (Humalniemi)
Sattulan mäkitupa.
Heikki Kamunen, v. Riitta .......................................................... 1874–1884
Eenokki Toivonen, v. Riitta ......................................................... 1890–1895
Eero Kamunen, v. Riitta .............................................................. 1896–1907
Autio ........................................................................................... 1908–1910
Elis Karjalainen, v. Aada ............................................................. 1911–1917
Yrjö Turunen, v. Emma ............................................................... 1918–1928
Reino Huovinen, v. Anna ............................................................ 1929
Hermanni Ryth eli Rytinen, v. Liisa ............................................ 1930–

No 36 Luupas
Sattulan mäkitupa.
Matti Virkkunen, v. Riikka .......................................................... 1897–1917

No 36 Virkkula
Sattulan mäkitupa. Lunastettu 2.11.1923.
Antti Virkkunen, v. Johanna (Hanna) .......................................... 1917–1938
Antti Virkkusen perikunta, leski Hanna ...................................... 1939–
 
No 37 Peltola (Ukkola a, vanha no 68)
Sijainnut aluksi samassa pihapiirissä Kuoppalan kanssa.
Pekka Niilonp. Myllyniemi, v. Anna .......................................... 1839–1856
Omistaa Simo Pekanp. Myllyniemi ............................................ 1858
Erkki Palokangas, v. Elli ............................................................. 1859–1873
Omistaa Erkki Palokangas .......................................................... 1874
Paavo Kilpeläinen, v. Elsa Riitta Turunen .................................. 1874–1886
Leski Riitta Kilpeläinen .............................................................. 1887
Antti Heikkinen, v. Anna ............................................................ 1888–1926
Omistaa Anna Heikkinen  ........................................................... 1934
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Anna Heikkisen perikunta, Reetrikki Heikkinen, v. Martta ........ 1942–

No 37 Nurkkala
Peltolan mäkitupa.
Omistaa Antti Heikkisen perilliset .............................................. 1935–
Vuokral. Aili Heikkinen .............................................................. 1935
Vuokral. Juho Kaleva, v. Aili Sofia ............................................. 1936–1943
Autio ........................................................................................... 1944–1946
Viljo Iisakki Niiranen .................................................................. 1947–

No 37 Ukkola b (Kuoppala)
Eroaa tilasta a.
Eenokki Tarvainen, v. Anna ........................................................ 1866
Leski Anna .................................................................................. 1867
Antti Ukkola, v. Maria ................................................................ 1868–1870
Autio ........................................................................................... 1871–1872
Sameli Paavonp. Turunen Leiviskä, v. Reeta Sippari ................. 1873–1903
Esko Leiviskä, v. Reeta ............................................................... 1904–1936
Esko Leiviskän perilliset ............................................................. 1937–

No 38 Haapala (Autio, vanha no 69)
Autio ........................................................................................... 1849–1860
Antti Kamunen, v. Elsa ............................................................... 1862–1866
Esko Karppinen, v. Loviisa ......................................................... 1867–1870
Autio ........................................................................................... 1871–1873
Iikka Kylmäoja, v. Maria ............................................................ 1874–1904
Antti Myllyniemi, v. Liisa Iikant. ............................................... 1905–1917
Omistaa Kalle Nissinen Iisalmelta .............................................. 1917–1920
Omistaa Juho Komulainen no 10 ................................................ 1921–1929
Omistaa Juho Pitkäkoski no 21 ................................................... 1925–1929
Omistaa Eliel Vartiainen no 9 ..................................................... 1930–1932
Verneri Vartiainen, v. Hilja .......................................................... 1933–1935
Omistaa Veikko Hukkanen no 29................................................ 1936–1938
Omistaa Juho Kauhanen Kiuruvedeltä ........................................ 1939–1940
Omistaa Einar Grönqvist ............................................................. 1941–
Osakas Väinö Pellikka, v. Matilda Anastasia .............................. 1941–1944
Palstatilallinen Johannes Kröger, v. Toini ................................... 1944–

No 38 Arola
Haapalan mäkitupa. Lunastettu 30.1.1926.
Juho Turunen, v. Maria ............................................................... 1899–1916
Yrjö Turunen, v. Emma ............................................................... 1917
Alfred Karppinen, v. Kustaava .................................................... 1918–

No 38 Nevala
Haapalan mäkitupa.
Yrjö Pellikka, v. Elsa .................................................................. 1929–1935
Heikki Pellikka, v. Lyyli ............................................................. 1936–

No 39 Köhisevä (Kohiseva, vanha no 72)
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Autio ........................................................................................... 1849
Erkki Sainila, v. Anna ................................................................. 1850–1851
Autio ........................................................................................... 1852–1853
Aappo Paakinaho, v.  .................................................................. 1854–1856
Autio ........................................................................................... 1858–1860
Juho Mäläskä, v. Liisa ................................................................. 1862–1863
Autio ........................................................................................... 1864–1865
Kaarlo Multala, v. Maria ............................................................. 1866–1868
Autio ........................................................................................... 1869–1870
Esko Karppinen, v. Loviisa ......................................................... 1871
Autio ........................................................................................... 1872–1873
Antti Äijälä, v. Anna ................................................................... 1874–1879
Heikki Hukkanen, v. Loviisa ...................................................... 1880–1910
Heikki Hukkasen perilliset .......................................................... 1911–1913
Antti Hukkanen, v. Miina Myllyniemi ........................................ 1914–1941
Ville Hukkanen, v. Laina ............................................................ 1942–

No 39 Onnela
Köhisevän mäkitupa.
Liisa Visuri, lapset Aappo ja Antti .............................................. 1915–1916
Jaako Visuri, äiti Liisa, veli Antti ................................................ 1917–1918
Esa Kröger, v. Kaisa .................................................................... 1919–1921
Väinö Pellikka, v. Matilda .......................................................... 1922–1941
Omistaa Väinö Pellikka .............................................................. 1942–1946
Antti Myllyniemi, v. Jenni .......................................................... 1947–

No 39 Lummeräme
Omistaa Pyhännän kunta ............................................................. 1921–

No 39 Pahaoja (Lummeräme)
Köhisevän mäkitupa.
Heikki Koskenkangas, v. Anna Liisa .......................................... 1915–1917
Omistaa Matti Virkkunen Kamulan kylästä ................................ 1919–1920
Liisa Visuri, lapset Aappo ja Antti .............................................. 1921–1935
Aappo Visuri ............................................................................... 1922–

No 39 Lummeräme
Köhisevän mäkitupa.
Antti Visuri, v. Martta ................................................................. 1944–

No 39 Hemmunmökki
Köhisevän mäkitupa.
Hermanni Kamunen, v. Iida ........................................................ 1948–

No 40 Tervola
Ks. No 2 Tervola

No 41 Jänikselä (Jänispuro)
Kruununtorppa. Lunastettu 14.3.1928.
Juho Makkonen, v. Riikka .......................................................... 1896–1911
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Anselmi Jokelainen, v. Reeta ...................................................... 1912–1916
Iikka Piippo, v. Vendla ................................................................ 1917–

No 44 Palokangas (Arola)
Kruununtorppa. Lunastettu 26.4.1928.
Antti Jaara, v. Tiina ..................................................................... 1847–1871
Matti Marjomaa .......................................................................... 1873–1875
Kustaa Wiio, v. Kaisa .................................................................. 1876–1885
Pekka Makkonen, v. Riitta .......................................................... 1886–1915
Osakas Erkki Lämsä, v. Elsa ....................................................... 1867–1869
Osakas Mooses Sivonen, v. Anna ............................................... 1874–1875
Eera Makkonen, v. Aada ............................................................. 1916–1934
Eera Makkosen perilliset, Leski Aada, poika Urho, v. Taimi ..... 1935–

No 46 Haarala
Kruununtorppa. Lunastettu 26.4.1928.
Heikki Moisala, v. Riitta ............................................................. 1846–1870
Matti Kivikangas, v. Liisa ........................................................... 1873–1874
Aatami Leinonen, v. Reetta ......................................................... 1875–1901
Eevert Leinonen .......................................................................... 1902–1905
Aatami Aataminp. Leinonen, v. Riitta ........................................ 1907–1931
Omistaa Aada, Elina ja Kustaava Leinonen ................................ 1932–

No 47 Syrjälä (Rajala)
Kruununtorppa. Lunastettu 26.4.1928.
Matti Levänaho, v. Reetta ........................................................... 1866–1868
Autio ........................................................................................... 1869–1972
Kaarlo Multala, v. Maria ............................................................. 1873
Eenokki Toivonen, v. Riitta ......................................................... 1874–1889
Heikki Kamunen, v. Riitta .......................................................... 1890–1907
Sameli Knuutila, v. Maria ........................................................... 1908–1917
Antti Saari, v. Sofia ..................................................................... 1918–

No 48 Huttula (Kontiokangas)
Kruununtorppa. Lunastettu 26.4.1928.
Niilo Huttunen, v. Elsa ................................................................ 1898–1907
Pekka Tervola, v. Anna ............................................................... 1908–1946
Pekka Reeti Tervola, Matti Iivari ................................................ 1947–

No 51 Hörölä (Valkiaranta)
Kruununtorppa. Lunastettu 1.3.1932.
Sameli Haapalainen .................................................................... 1905–1907
Fredrik Huovinen, v. Tiina .......................................................... 1908–1927
Juho Reetrikki Huovinen, v. Sofia .............................................. 1928–1941
Juho Huovisen perikunta ............................................................. 1942–

No 52 Lammi (Kiviharju)
Kruununtorppa. Lunastettu 8.1.1932.
Matti Dahlgren eli Koivuhuhta, v. Anna ..................................... 1915–
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No 52 Koivuhuhta
Eroaa Lammista.
Veeti Koivuhuhta, v. Selma ......................................................... 1940–

No 53 Sileäkangas (Seppälä)
Kruununtorppa. Lunastettu 14.3.1928.
Matti Kesti, v. Anna .................................................................... 1897–1918
Matti Koistila, v. Hedvig ............................................................. 1919–1933
Matti Koistilan perilliset, leski Hedvig ....................................... 1934–

No 57 Koppelokangas (Nevala)
Kruununtorppa. Lunastettu 17.7.1933.
Matti Koistila, v. Anna ................................................................ 1907–1910
Heikki Nissinen, v. Anna Liisa ................................................... 1911–1946
Antti Nissinen ............................................................................. 1947–

No 58 Haarakytö (Loukkula)
Kruununtorppa. Lunastettu 17.7.1933.
Aatami Leiviskä, v. Anna ............................................................ 1899–1935
Omistaa Sameli, Mikko ja Yrjö Leiviskä .................................... 1936–

No 59 Kivioja
Valtion asutustila. Lunastettu 17.7.1933.
Ville Karjalainen, v. Aino ............................................................ 1933–

No 60 Kiviaho
Valtion asutustila. Lunastettu 7.2.1933.
Otto Ojapelto, v. Aino ................................................................. 1934–

No 61 Hirsikangas
Valtion asutustila. Lunastettu 7.2.1933.
Omistaa Ville Karppinen no 49 ................................................... 1935–
Vuokral. Johannes Karppinen, v. Henrika................................... 1939–

No 62 Honkala
Valtion asutustila. Lunastettu 7.2.1933.
Joel Kesti, v. Aino ....................................................................... 1933–

No 63 Olkiaho
Valtion asutustila. Lunastettu 17.7.1933.
Omistaa Antti Mäläskä no 13 ...................................................... 1935
Antti Mäläskä, v. Reeta ............................................................... 1936–

No 64 Haarakangas (Korhonen)
Valtion asutustila. Lunastettu 27.2.1933.
Aatami Moisanen, v. Anna .......................................................... 1926–1932
Tuomas Kangas ........................................................................... 1933–1938
Ville Anselmi Korhonen, v. Helmi Maria ................................... 1939–

No 65 Keskitalo
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Valtion asutustila. Lunastettu 7.2.1933.
Johannes Kurkela, v. Kristiina .................................................... 1935–

No 66 Kuusisalo
Valtion asutustila. Lunastettu 17.7.1933.
Omistaa Veeti Ojapelto no 17 ..................................................... 1935–1937
Jaakko Visuri, v. Anna ................................................................. 1938–

No 67 Kiuasaho
Valtion asutustila. Lunastettu 17.7.1933.
Omistaa Ville Kamunen no 17 .................................................... 1935–1938
Sylvester Kesti, v. Lyydi ............................................................. 1939–

No 68 Savela
Valtion asustustila. Lunastettu 31.10.1933.
Omistaa Paavali ja Yrjö Haataja ................................................. 1933–1934
Matti Peltomaa, v. Hilma ............................................................ 1935–1942
Lauri Muiniekka, v. Outi ............................................................. 1948–

No 69 Toivola
Valtion asutustila. Lunastettu 7.2.1933.
Arvi Huovinen, v. Aada .............................................................. 1933–

No 70 Saarela
Valtion asutustila. Lunastettu 7.2.1933.
Matti Pennanen, v. Iida ............................................................... 1931–

No 71 Palola
Valtion asutustila. Lunastettu 17.7.1933.
Omistaa Kaaperi Pitkäkoski no 17 .............................................. 1935–1936
Kaaperi Pitkäkoski, v. Hilda ....................................................... 1937–1947
Johannes Henrik Kesti, v. Aino Katariina ................................... 1948–

No 72 Kaarto (Ruostekaarto)
Valtion asutustila. Lunastettu 7.2.1933.
Eero Peltomaa, v. Tiina ............................................................... 1933–
Johan Henrik Kaleva, v. Aili Sofia .............................................. 1945–

No 73 Ruosteneva
Valtion asutustila. Lunastettu 7.2.1933.
Herman Pakanen, v. Kaisa .......................................................... 1931–1945
Tapani (Tahvo) Jussila, v. Anna Liisa ......................................... 1946–

No 74 Kapusta
Valtion asutustila.
Nestori Kilpeläinen, v. Aada ....................................................... 1936–

No 76 Mankolanaho (Vilula)
Merkitty maarekisteriin 10.6.1944.
Omistaa Suomen valtio ............................................................... 1945–



Liitteet    731

No 77 Koskenkangas (Kitula)
Merkitty maarekisteriin 10.6.1944.
Omistaa Suomen valtio ............................................................... 1945–

No 78 Kaarre (Hulmula)
Merkitty maarekisteriin 10.6.1944.
Omistaa Suomen valtio ............................................................... 1945–

Itämäki
Kruununtorppa.
Pekka Törmälä, v. Liisa ............................................................... 1864–1868
Autio ........................................................................................... 1869–1877
Matti Paakki, v. Riitta ................................................................. 1873–1901
Vihtori Laakko, v. Iida ................................................................ 1902–1911
Antti Laakko ............................................................................... 1912–1913
Iikka Väyrynen, v. Julia .............................................................. 1914–1917
Frans Pellikka, v. Henna ............................................................. 1918–1942
Heikki Kilpelänaho, v. Anna Eveliina ......................................... 1943–
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Mulkuan talonhaltijaluettelo 1560–1855

Tähän on koottu aiemmin Tavastkenkään kuuluneet mutta vuonna 1856 
Kestilän pitäjään siirretyt tilat, jotka muodostivat sittemmin oman Mulkua-
nimisen kylänsä. Nykyisin nämä tilat kuuluvat Hyvölänrantaan ja Järviky-
lään. Tilojen numerot viittaavat vuoteen 1855 ja sitä edeltäneeseen aikaan. 
Talonnimet ovat vuonna 1855 käytössä olleita. Sulkujen sisään on merkitty 
muita käytössä olleita nimiä sekä tilan uusi rekisterinumero vuoden 1856 
jälkeen. Tarkempi selitys luettelon rakenteesta löytyy Tavastkengän talon-
haltijaluettelon alusta.

No 1 Hyvönen (Iso Hyvönen, Vanhatalo, uusi no 1)
Tuomas ja Niilo Kurkinen ........................................................... 1580–1585
Autio ........................................................................................... 1586–1593
Ei tietoa  ...................................................................................... 1594–1597
Pekka Hyvönen ........................................................................... 1598–1633
Paavo Pekanp. Hyvönen ............................................................. 1635–1673
Sipo Paavonp. Hyvönen .............................................................. 1674–1690
Heikki Siponp. Hyvönen, v. Elsa Matint. ................................... 1691–1707
Antti Hyvönen, v. Elsa ................................................................ 1708–1709
Sameli Heikinp. Hyvönen, v.  ..................................................... 1710–1713
Ei tietoa ....................................................................................... 1714–1722
Paavo Hyvönen, v.  ..................................................................... 1723–1736
Paavo Paavonp. Hyvönen, 1. v. Marketta, 2. v. Elsa................... 1737–1745
Heikki Paavonp. Hyvönen, v. Kaisa ........................................... 1746–1779
Leski Kaisa .................................................................................. 1780–1785
Paavo Heikinp. Hyvönen, v. Liisa .............................................. 1786–1811
Heikki Heikinp., v. Kaisa ............................................................ 1812–1723
Matti Heikinp., v. Anna ............................................................... 1824–1846
Paavo Paavonp., v. Susanna ........................................................ 1834
Matti Erkinp., v. Anna ................................................................. 1847–1848
Matti Paavonp., v. Riitta ............................................................. 1849
Matti Erkinp., v. Maria ................................................................ 1850–

No 1 Hyvönen b
Eroaa tilasta a.
Aatami Heikinp., v. Kaisa ........................................................... 1830–

No 1 Hyvönen c
Eroaa tilasta a.
Sameli Matinp., v. Anna .............................................................. 1838–1843
Heikki Juhonp., v. Liisa .............................................................. 1844–1850
Pekka Juhonp., v. Riitta ............................................................... 1851–

No 7 Alatalo (Laakko, uusi no 2)
Pekka Turunen ............................................................................ 1580–1585
Autio ........................................................................................... 1586–1593
Ei tietoa ....................................................................................... 1594–1598
Lauri Pekanp. Turunen ................................................................ 1599–1623
Martti Laurinp. ............................................................................ 1624–1627
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Leski Kaarina .............................................................................. 1629
Hannu Hannunp. Laakko ............................................................ 1633–1673
Heikki Tuomaanp. Turunen eli Laakko, v. Marketta Matint. ...... 1674–1699
Juho Matinp. Laakko .................................................................. 1700
Hannu ja Matti Laakko ............................................................... 1701
Matti Heikinp. Turunen eli Laakko, 1. v. Riitta, 2. v. Liisa ........ 1702–1745
Heikki Matinp., v. Anna .............................................................. 1746–1772
Sameli Matinp., v. Anna Niilont. ................................................ 1778–1783
Tapani (Juutistenaho), v. Anna Pekanp. ...................................... 1784–1800
Tapani Tapaninp., v. Anna ........................................................... 1801–1824
Tapani Tapaninp., v. Maria .......................................................... 1825–1831
Matti Tapaninp., v. Reetta ........................................................... 1832–1844
Juho Juhonp., v. Liisa .................................................................. 1845–1850
Aleksanteri Hannunp., v. Kaisa ................................................... 1851–

No 7 Laakko b
Eroaa tilasta a.
Pekka Tapaninp., v. Valpuri ......................................................... 1805–1813
Leski Valpuri ............................................................................... 1814
Omistaa Laakko a ....................................................................... 1815–1822
Heikki Pellikka, v. Anna ............................................................. 1823–1833
Tapani, v. Leena .......................................................................... 1834
Omistaa Laakko a ....................................................................... 1835–1841
Heikki Holm, v.  .......................................................................... 1842–1843
Sameli Holm, v.  .......................................................................... 1844
Omistaa Laakko a ....................................................................... 1845–1848
Jaakko Joonaksenp., v. Anna ....................................................... 1849–

No 7 Laakko c
Eroaa tilasta a.
Iikka Matinp., v. Anna ................................................................. 1851–

No 10 Hyvönen (Pieni Hyvölä, uusi no 3)
Eroaa tilasta no 1 Hyvönen.
Paavo Siponp. Hyvönen, v. Marketta Matint.  ............................ 1688–1704
Matti Hyvönen, v. Juliana ........................................................... 1706–1713
Ei tietoa ....................................................................................... 1714–1722
Omistaa Heikki Hyvönen ............................................................ 1723
Omistaa Paavo Hyvönen no 1 ..................................................... 1724–1734
Iikka Hyvärinen, v. Elli ............................................................... 1735–1742
Olli .............................................................................................. 1743–1745
Simo Hyvönen, v. Inkeri ............................................................. 1746–1755
Heikki Simonp., v. Marketta ....................................................... 1753–1784
Antti, v. Marketta ........................................................................ 1785
Leski Marketta ............................................................................ 1786–1793
Heikki Heikinp., v. Anna ............................................................. 1795–1819
Paavo Heikinp, v. Reetta ............................................................. 1820–1827
Heikki Paavonp., v. Malin ........................................................... 1828–1830
Matti Paavonp., v. Riitta ............................................................. 1831
Paavo Paavonp., v. Anna ............................................................. 1832–1834
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Matti Paavonp, v. Riitta .............................................................. 1835–1838
Antti Antinp., v. Reetta ............................................................... 1839–1852
Aatami Antimp., v. Reetta ........................................................... 1853
Juho Pekanp., v. Eeva ................................................................. 1854
Matti Paavonp., v. Riitta ............................................................. 1855–

No 11 Niirala (Mulkua a, Rantala, uusi no 4)
Olavi Laurinp. ............................................................................. 1603
Aatami ja Antti Olavinp. ............................................................. 1609–1629
Martti Antinp. Mulkua ................................................................ 1635–1665
Mikko Antinp. Mulkua................................................................ 1670–1671
Martti Antinp. Mulkua ................................................................ 1673
Mikko Hannunp. Mulkua ............................................................ 1674–1675
Pekka Antinp. Mulkua, v. Klaara Matint. ................................... 1676–1703
Omistaa Sameli Niilonp., v. Marketta ......................................... 1704–1711
Matti Ollinp., v. Klaara ............................................................... 1713
Ei tietoa ....................................................................................... 1714–1722
Antti Mulkua, v. Klaara .............................................................. 1723–1733
Olavi Matinp., v. Dorde .............................................................. 1734–1742
Iikka, v. Elli ................................................................................. 1742
Heikki, v. ..................................................................................... 1743–1744
Niilo Erkinp., Niiranen, 1. v. Inkeri, 2. v. Helga Paavont. .......... 1745–1772
Olavi, v. ....................................................................................... 1773
Heikki Niilonp. Niiranen, v. Kaarina Knuutint. .......................... 1774
Sameli Niilonp., v. Liisa Samelint. ............................................. 1776–1830
Simo Samelinp, v. Reetta ............................................................ 1831–1840
Heikki Samelinp., v. Liisa ........................................................... 1841–

No 11 Niirala b (Kangas)
Eroaa tilasta a.
Erkki Samelinp., v. Riitta ............................................................ 1846–

No 12 Sipo (Mulkua b, uusi no 5)
Eroaa tilasta Mulkua a.
Yrjö Väyrynen eli Mulkua .......................................................... 1691–1712
Ei tietoa ....................................................................................... 1714–1722
Sipo Yrjönp. ................................................................................ 1723
Autio ........................................................................................... 1724–1729
Olavi Mulkua .............................................................................. 1730–1733
Niilo Siponp., v. Maria ................................................................ 1734–1764
Sipo Niilonp., v. Marketta ........................................................... 1765–1794
Iikka Siponp., v. Anna ................................................................. 1795–1837
Sipo Iikanp., v. Anna ................................................................... 1838–1845
Heikki Joosepinp., v. Pieta .......................................................... 1846–

No 14 Rahikkala (Mulkua c, uusi no 6)
Sameli Mulkua, v. Regina ........................................................... 1704
Niilo Samelinp.,  ......................................................................... 1706–1709
Sotilas Mikko Ollinp. Mulkua .................................................... 1711–1726
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Iikka Mikonp., v. Marketta Samelint. ......................................... 1727–1767
Mikko Iikanp., v. Anna Antint. ................................................... 1767–1785
Antti Antinp., v. Anna ................................................................. 1786–1828
Antti Antinp., v. Susanna ............................................................ 1829–1841
Aapeli Antinp., v. Maria .............................................................. 1842–1844
Antti Samelinp., v. Kaisa ............................................................ 1845–1856

No 14 Rahikkala b
Eroaa tilasta a.
Lauri Ristikaarto ......................................................................... 1854–

No 16 Kärkkäinen (uusi no 7)
Matti Mikonp. Kärkkäinen,  ........................................................ 1703–1713
Ei tietoa ....................................................................................... 1714–1722
Autio ........................................................................................... 1723–1737
Pekka, 1. v. Inkeri, 2. v. Riitta ..................................................... 1738–1752
Iikka, 1. v. Riitta, 2. v.  Marketta................................................. 1753–1756
Erkki Niilonp. Komulainen, v. Marketta Antint. ........................ 1757–1776
Jooseppi Lämsä ........................................................................... 1777–1779
Iikka, v. Elsa ................................................................................ 1780–1784
Vaimo Elsa .................................................................................. 1785–1791
Erkki Iikanp., v. Liisa .................................................................. 1792–1799
Lauri Iikanp., v. KatariinaTopint. ................................................ 1800–1816
Iikka Iikanp., 1. v. Leena, 2. v. Maria ......................................... 1817–1838
Heikki Matinp. Leiviskä, v. Anna Lena Paavont. ....................... 1839–1850
Heikki Aaponp. Karppinen, v. Kaisa .......................................... 1851–1854
Heikki Matinp., v. Anna .............................................................. 1854–

No 21 Myllykangas (Ruottala, uusi no 8)
Pekka Ruotsalainen, v. ................................................................ 1778–1787
Antti Laakko, v. Liisa Moisa ....................................................... 1788–1793
Niilo ............................................................................................ 1795
Leski Liisa ................................................................................... 1796
Niilo Antinp., v. Katariina Pekant. .............................................. 1797–1828
Leski Kaisa Pekant. ..................................................................... 1829–1834
Niilo Niilonp., v. Liisa Juhont. Luttinen ..................................... 1835–1846
Juho Aaponp. Pussinen, v. Anna Kaisa ....................................... 1847–1853
Aappo Aaponp., v. Valpuri .......................................................... 1854–

No 23 Mankolanaho (uusi no 9)
Paavo Paavonp., v.  ..................................................................... 1778–1793
Omistaa no 14 Rahikkala ............................................................ 1795–1798
Yrjö Yrjönp., Jauhiainen, v. Susanna Iikant................................ 1799–1807
Leski Susanna ............................................................................. 1808–1809
Matti Yrjönp., v. Elsa .................................................................. 1811–1812
Sameli Heikinp., v. Elsa Antint. .................................................. 1813–1820
Leski Elsa Antint. ........................................................................ 1821
Heikki Huusko, v. Anna .............................................................. 1823
Leski Anna .................................................................................. 1824
Matti Jauhiainen .......................................................................... 1825



736         Tavastkenkä

Autio ........................................................................................... 1826
Juho Mikonp., v. Anna ................................................................ 1827
Kustaa Olavinp. Skarp, v. Anna Reeta ........................................ 1828–1845
Aaron Rivinoja eli Lyytikäinen, v. Kaisa Kustaant. .................... 1846–

No 25 Tervakangas (uusi no 10)
Matti Yrjönp., v. Maria ............................................................... 1785–1799
Antti Matinp. ............................................................................... 1800–1803
Sameli Heikinp., v. Valpuri ......................................................... 1804
Matti Samelinp. ........................................................................... 1805
Sameli Heikinp., v. Valpuri ......................................................... 1806
Antti Pääkkö, v. Valpuri .............................................................. 1807–1818
Omistaa no 27 Pekka Erkinp. ...................................................... 1819–1821
Heikki Pekanp., v. Maria ............................................................. 1823–1826
Antti Olavinp., v. Pieta ................................................................ 1827
Matti Juhonp., v. Anna ................................................................ 1828
Juho Niilonp., v. Marketta ........................................................... 1829–1849
Aatami Antinp., v. Anna .............................................................. 1850–

No 27 Keihäskoski (uusi no 11)
Simo Hyvönen, v. ........................................................................ 1771–177
Simo Simomp. Hyvönen ............................................................. 1779–1782
Mikko Paaso................................................................................ 1783–1786
Tuomas Paaso ............................................................................. 1787
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nimihAkemiSto

Hakemisto sisältää tekstissä esiinty-
vät henkilönnimet ja paikannimet. 
Mukana eivät ole pelkästään liit-
teissä, esimerkiksi talonhaltijaluet-
telossa, esiintyvät nimet. Muutamat 
usein toistuvat paikannimet, kuten 
Siikajoki, on jätetty pois hakemis-
tosta.

A

Aapelinlato  380
Ahdepelto  272
Aho

Alma  584
Lauri  314

Ahokas
Matti ja iida Alvina  496

Ahola (talo, Hyvölänranta)  214, 738
Ahola (talo, Juutinen)  62
Ahola (talo, Tavastkenkä)  19, 38, 72, 362, 

389, 437, 533, 691, 718
Ahonpää (suku)  43
Ahopelto  272
Aho (talo, Juutinen)  62, 168, 175, 178, 185, 

189, 193, 197, 201, 262, 294, 314, 
709

Ahvenjärvenkangas  437
Ailinmökki  46
Aittahäkki  304
Ala-Heiskala (talo)  36, 38, 304, 360, 390, 

482, 555, 697
Ala-Kurkela (talo)  33, 34, 265, 456, 711
Alamäki (talo, Autiomäki)  33
Alaperkkiö  281
Alapäänsauna  282
Alariihi  375
Alatalonperä (kylänosa)  299
Alatalo (talo)  94, 98, 111, 114, 115, 116, 

117, 118, 120, 122, 123, 124, 127, 
128, 132, 139, 142, 144, 149, 152, 
153, 154, 157, 171, 176, 185, 186, 
189, 190, 193, 195, 197, 198, 201, 
208, 227, 261, 291, 299, 324, 389, 
391, 537, 732

Alipää (kylänosa)  16, 18, 22, 24, 40, 44, 
47, 57, 111, 147, 165, 266, 269, 
281, 283, 299, 300, 302, 321, 338, 
342, 345, 353, 357, 374, 376, 380, 
392, 393, 408, 413, 415, 421, 425, 
426, 447, 457, 459, 475, 476, 478, 
483, 522, 533, 535, 539, 540, 561, 
570, 584

Ancylusjärvi  15, 65
Anekkilato  380

Annasstiinanperkkiö  281
Anninmänty  221
Antinpolku  303
Anttila

Antti Juhonpoika  178
Hanna  457

Anttilanaho  54
Anttila (sotilastorppa)  30, 169
Anttila (talo, Juutinen)  62, 176, 178, 235, 

262, 315, 363, 718
Anttila (talo, Koivulanperä)  29, 341, 715
Anttomintuominiemi  282
Anttomi (talo)  26, 52, 53, 54, 73, 227, 228, 

262, 265, 268, 269, 281, 282, 309, 
318, 330, 331, 332, 337, 338, 385, 
386, 395, 401, 408, 458, 488, 496, 
497, 498, 499, 505, 518, 530, 691, 
695

Apteekkari  35, 539
Arokaivo  24
Arolampi  20
Arolankoski  19
Arola (talo, Kituperä)  19, 58–59, 283, 362, 

522, 726
Arola (talo, Palokangas)  48, 235, 295, 296, 

338, 728
Aronpohja  281
Aronsuunlampi  19
Arpiainen

Aino  469
Arvaaja-Riitta-Kaisa  227
Asikainen  99, 463

Olli  99
Asikainen (suku)  99
Asikaisenkangas  463
Asp

Tapani  37
Autio

Veli  545
Autio-Haapala (talo)  59
Autiomäki  16, 18, 353

Edvard  482
Mikko  182, 248, 284

Autiomäki (talo)  30, 31, 33, 44, 93, 128, 
130, 137, 143, 144, 152, 153, 156, 
171, 176, 185, 186, 189, 193, 195, 
197, 199, 201, 204, 244, 245, 262, 
266, 282, 299, 300, 303, 306, 308, 
309, 314, 315, 321, 332, 339, 342, 
362, 380, 389, 391, 406, 424, 443, 
507, 509, 572, 691, 706

Autionketo  33, 128
Avainaro  20, 24
Avuttomankoski  19, 401
Äijälä

Juho  251
Äijäläinen  221, 226
Äikkälä (talo)  40, 699
Ämmälä (talo)  24, 56, 181, 235, 363, 368, 
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419, 447, 457, 463, 477, 528, 533, 
539, 545, 565, 722

Ämmänen (talo)  181, 235, 263, 315, 363, 
722

Ämmänkoski  18, 31, 56, 413, 472, 526, 533
Ämmänsilta  472

B

Bergbom, G. & C.  292–293, 293
Bögh  436–440

D

Dahlgren
Anna  363
Matti  363

Dorff
Juho  182

E

Eekoli. ks. Juutistenaho, Edvard
Eelunpuoli (talo, Tervola)  47, 368, 370
Eerola  459
Ekholm

Sisko  550
Eksylän hautakangas  204
Eksylänoja  20, 37, 38
Eksylä (talo)  26, 33, 36, 37, 193, 197, 204, 

231, 248, 249, 250, 262, 282, 303, 
321, 333, 362, 404, 408, 438, 454, 
463, 523, 570, 700

Ellinkoski  20, 48
Erkinpuol (talo, Saari)  368
Erkkilä (talo)  31
Erkkilä (talo, Hyvölänranta)  738
Erreysperä (kylänosa, Mulkua)  303
Esalanpelto  57
Esala (torppa, Koistilanperä)  57, 327
Eskola

Samuli  247
Eskonahde  272
Eteläjoki  15, 19, 58, 59, 60, 71, 184, 196, 

283, 303, 387, 398, 400, 401, 502, 
503

Ethel  513
Eväspohja  281

F

Flygare
Hintta  482, 483

G

Grönqvist
Einar  59, 726

Gutzen
Fabian  285

Gutzén

Fabian  173, 184, 186, 187

H

Haanveräjä  304
Haapakummun Anna-Mari. ks. Mård, 

Anna-Mari
Haapalainen

Anna  363
Antti  362
Edvard  478
Johannes  35, 422, 478, 485, 534, 541, 

560, 584, 605, 711
Liisa  344, 392, 459, 508
Reeta  362
Sameli  50, 235
Tyyne  534, 584, 711
Urpo  13
Veikko  528

Haapalainen (kauppa)  35, 534, 536, 537, 
539, 542, 562, 584

Haapalainen (suku)  40
Haapalanperä (kylänosa)  58
Haapalansiltakoski  19
Haapala (talo)  58, 60, 181, 263, 283, 314, 

362, 726
Haapapuro  283
Haapasuo  281
Haapopuro  19
Haaposuo  19, 283
Haarakangas  43, 367, 447
Haarakangas (talo)  43, 365, 467, 729
Haarakoski  20
Haarakytö (talo)  51, 235, 363, 729
Haaralankoski  18
Haaralanlampi  18
Haarala (talo)  58, 235, 296, 303, 362, 526, 

528, 535, 538, 563, 728
Haaraneva  282
Haaraneva (talo)  51
Haaraoja  20, 282
Haarapuro  20
Haarontie  303
Haasiaiskangas  19
Haataja

Aappo  29, 258, 717
Ada  380, 422, 562
Aila  31, 545, 550, 551, 573, 596
Aino  513, 517
Anja  611
Anna Heikintytär  258
Arvo  509
Edvard  33, 252, 258, 260, 309, 311, 312, 

354, 380, 389, 442, 443, 470, 472, 
478, 479, 482, 483, 510, 706

Eeva  29, 717
Elsa  31
Erkki  31, 531, 603
Esa  77
Helvi  13
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Iikka  482, 509, 706
Joel  20, 29, 148, 217, 266, 566, 717
Juho  389, 482, 483, 695
Jussi  40, 385, 482, 700, 706
Kalle  509
Kerttu  598
Lauri  470, 509, 517
Mikko  706
Paavo  365, 730
Riitta Kustaava  40, 359, 505, 700, 706
Saimi  31
Simo  13, 603
Toini  316
Ville  258
Väinö  31
Yrjö  45, 365, 391, 702, 730

Haataja (suku)  29, 33, 39
Haavikkopelto  319, 344
Hakala (talo)  40, 262, 500, 568, 699
Hakala (talo, Juutinen)  62
Hakala (torppa, Koistilanperä)  57, 708
Hakapelto  266
Hakapelto (Koistila)  57, 337
Hakola (talo)  38, 698
Halakohelevetti  52
halme  272
Halmula (kämppä)  398
Halonen

Eeva  392, 563, 707
Halosenketo  37
Halosenmökki  37
Hamppusaari  277
Hannula

Elvi  571
Hannunlampi  18
Harakkala (talo)  34
Harjakangas  23
Harju  43, 268
Harjula (talo)  54, 695
Harju (talo)  695
Harmaala

Artturi  509
Haudantie  301
Hautakankaat  204
Hautakenttä  204
Hautalahti  204
Hautala (mökki, Juutinen)  62
Hautalanpelto  57
Hautala (talo, Koistilanperä)  351, 708
Hautala (talo, Koskenperä)  29
Hautala (talo, Ojapellonperä)  37, 232, 273, 

339, 341, 404, 712
Hautalato  204
Hautala (torppa, Koistilanperä)  57, 339
Hautapelto  217
Havana  95

Jussi Laurinpoika  98, 102, 103, 104, 105, 
108, 109, 111, 701

Havana (talo)  95, 98, 102, 103, 104, 105, 
108, 111, 112, 701

Heikinmökki  374
Heikkilä (mökki, Alipää)  46, 696
Heikkilä (talo, Alipää)  46, 496, 704
Heikkilä (talo, Tervaskangas)  39, 68, 181, 

235, 238, 263, 315, 363, 691, 722
Heikkinen

Aili  363, 726
Anna  416
Anni  422
Antti  182, 284, 314, 330, 341, 395, 725
Arto  11, 610
Leena  11, 529, 533, 603
Martta  401
Matti Antinpoika  258
Sameli  340
Veeti  400, 401, 423, 523, 525, 726
Väinö  363, 721

Heikkinen (suku)  56, 496
Heikkis-raatari. ks. Heikkinen, Antti
Heinijärvi (Sainijärvi)  22
Heinineva

Eira  564
Heinioja  184
Heinipuro  22, 266
Heinälampi  21, 78
Heinäneva  282, 292
Heinätie  303
Heiskala  97, 152, 155, 157, 172, 175, 185, 

186, 189, 192, 193, 194, 197
Eeva  258
Hilma  258
Kalle  258
Matti  258
Niilo  214, 226
Ville  258

Heiskalanhautakangas  204
Heiskalankangas  16, 34, 35, 36, 38, 172, 

226, 242, 321, 421, 429, 447, 480, 
513, 531, 542, 557, 561, 567, 568, 
570

Heiskalan kangasriihi  231
Heiskalanperä (kylänosa)  19, 33, 36–37, 41, 

300, 478
Heiskalan taikuri  226
Heiskalan Tulisaari  283
Heiskala (talo)  15, 35, 36–38, 97, 127, 139, 

197, 198, 201, 204, 221, 226, 231, 
245, 258, 262, 268, 278, 283, 291, 
300, 301, 304, 314, 328, 332, 360, 
382, 389, 390, 393, 402, 404, 454, 
459, 482, 483, 485, 549, 555, 566, 
577

Heiska(nen)  97, 99
Heiskanen

Pekka  95, 102
Heiskanen (suku)  97, 99
Heiskanen (talo)  103, 104, 106, 108
Heitto-oja  20
Hemmunmökki  61
Hentilä
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August  444
Sofia  452

Hepoaho
Anja  484

Hepo-oja
Impi  563
Janne  29

Herrala (kämppä)  398, 399
Hietaharju  179
Hietaharjuksi (mökki, Kituperä)  61
Hietaharju (torppa, Katajamäenperä)  695
Hietala (talo)  52, 73, 305, 422, 442, 475, 

487, 530, 540, 577, 579, 604, 605, 
606, 691, 714

Hietapelto (talo)  40, 699
Hiissari (mökki)  48, 721
Hippa-Samppa. ks. Koistinen, Sameli
Hirsikangas  268
Hirsikangas (talo)  42, 365, 729
Hirsikankangas (talo)  472
Hirvisalo  282
Hoikkala (talo)  26, 38, 42, 698
Holopankangas  88, 380
Holoppa-nimet  88
Homma-Kalle. ks. Leiviskä, Kalle
Hommala (talo)  52
Honkalampi  21
Honkala (talo)  43, 365, 366, 367, 426, 525, 

729
Honkamäki  283, 447
Honkanen (suku)  43
Hotta

Juho ja Lyydia  496
Hovi

Anna  546
Arvo  448, 454, 487, 510, 512, 513, 514, 

546, 700
Vieno  512

Hukkanen
Antti  315, 318
Laina  60, 318
Miina  318
Olavi  135
Reino  35, 222, 396, 502, 504, 514, 528, 

534, 535
Tyyne  563
Veikko  35, 318, 534, 584
Vendla  315
Ville  60, 315, 318, 400
Vilma  35, 534, 584

Hukkanen (kauppa)  35, 532, 534, 536, 538, 
572

Hulmula (talo)  58, 60, 522, 731
Hulmunen. ks. Niilekselä, Toivo
Humalaniemi (talo)  55, 362, 412, 436, 533, 

545, 725
Humi-Eera. ks. Kamunen, Eera
Huovinen

Aada  365

Aimo  503
Airi  484, 503
Arvi  50, 272, 276, 287, 289, 340, 360, 

365, 367, 380, 422, 430, 537, 730
Bertta  484, 502, 503
Irja  484, 503
Jaakko  48, 721
Juho  363
Kaija  484
Leena  484, 563
Loviisa  48
Maija  484
Meeri  484, 503
Paavo  484, 502, 503
Paula  503
Taimi  447
Taisto  484, 503
Tiina  362, 424, 721
Urho  422
Veeti  362, 571, 721, 728
Veikko  484
Viia  363, 457, 500, 502, 503, 728

Huovinen (suku)  47, 50
Huovinen (talo)  48, 413, 572, 721
Huovinen (talo, Kestilä)  168
Huttukoski  18
Huttula (talo)  57, 176, 205, 235, 259, 303, 

362, 728
Huttunen

Elsa  235
Heikki  172, 178, 714
Niilo  235, 258

Huuskonen
Nestori  311

Huusko (suku)  496
Huuvekontti  88
Hyry

Anna  250
Hyttinen

Saija  11
Hyvärinen

Anna  363
Anna-Kaisa  45
Anna Maria  336
Anna-Maria  583
Ville  45, 363, 509, 704

Hyvölä  115
Hyvölä (talo)  93, 94, 114, 116
Hyvönen  115

Heikki  138, 181
Heikki Siponpoika  133
Kaisa  146
Paavo  136
Paavo Paavonpoika  153
Paavo Pekanpoika  115
Pekka  98, 112, 114, 118
Sameli  205
Simo Simonpoika  178
Sipo  127
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Sofia  181
Hyvönen (suku)  113
Hyvönen (talo)  112, 114, 117, 120, 122, 

123, 124, 127, 140, 142, 144, 146, 
147, 149, 152, 153, 154, 157, 168, 
175, 184, 185, 186, 189, 192, 193, 
194, 197, 200, 201, 732

Hyvösenneva  283
Hyyvys  300
Häkkilä (mökki)  46, 342, 696
Härmä

Aino  422
Antti  250
Sandra  459

Hätämaa  267
Hätämaan tietäjä  226–227
Hörölänlähde  23, 50, 378
Hörölänperä  217
Hörölänperä (kylänosa)  50
Höröläntie  48
Hörölä (talo)  46, 50, 205, 235, 363, 378, 

390, 413, 415, 457, 472, 473, 474, 
500, 502, 503, 523, 535, 566, 598, 
728

I

Iikkala (kämppä)  398
Iikkalantie  303
Iikkala (talo)  57, 58, 73, 181, 263, 303, 315, 

441, 481, 504, 723
Iisakki Vähäpuheinen. ks. Tabell, Iikka
Impiö

Ville  77
Isoahontie  303
Isoaho (talo)  29, 717
Iso-Elli  221
Isohaka  266
Iso Hyvönen  128
Iso Hyvönen (talo)  142, 146, 149, 152, 153, 

157, 168, 186, 192, 194, 197, 201, 
732

Iso-Jörkki. ks. Nygård, Yrjö
Isokangas (Hyvölänranta)  16, 78
Isokivi (Kuljunperä)  16
Isokivi (Leiviskänperä)  17
Isolähde  378
Iso-Mikko  307
Isompilähde  24
Isoniemi  282
Isoniitty  282
Isonkedonmäki  40
Isonkivenkangas (Leiviskänperä)  17
Isonkivenneva (Kituperä)  19, 283
Isopalon  390
Isoriihi  375, 435
Iso-Riika. ks. Kilpeläinen, Fredriika
Iso-Roope  307, 308
Isoräme  19, 299
Isoräme (Punaperä)  20, 366

Isosilta  205, 302
Isotalo  283
Isotalo (talo)  62, 709
Istuinkivenkallio  205
Itkeväkivi  425
Itäaho (mökki)  62
Itäjoenhautakangas  19
Itäjoki  19, 179, 184
Itäkangas  16, 24, 52, 487
Itämäki  16, 19, 58, 65, 94, 101, 113, 135, 

211, 283, 292, 296, 303, 398, 429, 
432, 437, 438, 439, 457, 524, 525, 
540, 578

J

Jaakola (talo)  48, 360, 362, 721
Jarva

Hemminki  526
Jatkola (talo)  534
Joensuu  20, 69, 282
Joensuun saha  393
Joensuu (talo)  44, 691
Johanneksenpuoli (talo, Moisala)  46
Jokela

Matti Kasperinpoika  314
Jokela (talo)  48, 181, 196, 262, 314, 362, 

375, 537, 720
Jokihaarainpolku  303
Jokitie  303
Joutsenkoski

Iida  311
Juhola (talo)  56, 181, 303
Jukola (talo)  35, 534, 535, 710
Junno

Johannes  534
Lempi  534
Maija  563

Junno (talo)  26, 53, 71, 73, 112, 262, 332, 
338, 404, 408, 530, 567, 603, 691, 
694

Juppa-Aappo. ks. Turunen, Aappo
Jurvainen (suku)  99

Paavo  99
Jurvalahti

Anna-Liisa  562
Jussila

Aappo  34, 35, 533, 535, 536, 539, 542, 
566, 586, 588, 720

Aino  260, 422
Anni  28
Antti  260, 483
Heimo  428
Hilja  410
Hilma  410
Juho  430
Katri  483
Kerttu  561
Matti  51, 273, 302, 309, 321, 338, 385, 

386, 472, 704, 720
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Olli  340, 344, 466, 472, 566, 720
Oskari  566, 716
Riitta  418
Taava  386, 481
Taimi  543
Tapani  28, 330, 482, 720, 730
Terttu  410, 484, 561
Tilda  260, 422
Valde  400, 543, 561
Ville  330, 472, 566, 720

Jussila (suku)  51
Jussila (talo)  56, 181, 263, 283, 315, 723
Jutkula (kauppa)  55, 58, 525, 534, 535, 539
Juurikkasaari  204
Juusonniemi  148
Juutinen (kylänosa)  19, 22, 62–63, 65, 130, 

147, 153, 170, 175, 176, 196, 204, 
205, 206, 213, 220, 225, 226, 227, 
283, 294, 298, 299, 303, 341, 387, 
432, 471, 597

Juutis  19
Juutisperä (kylänosa)  62
Juutispuro  196, 387
Juutistenaho

Edvard  295, 403, 463
Kaarlo  143, 205
Paavo  62
Pekka  205
Riikka  463

Juutistenaho (talo)  62, 130, 157, 175, 178, 
185, 189, 193, 197, 201, 213, 225, 
262, 283, 314, 709

Juutisten emäkirkko  63
Juutisten kirkonkylä  62
Juutistenpuro. ks. Juutispuro
Juutistentie  62
Jyrkkäpuro  19
Jäkkipohja  281
Jänikselä (talo)  59, 362, 481, 727
Jänisaro  19, 59, 283
Jänisjärvi (Soanlahti)  132
Jänisperä (kylänosa)  58
Jänispuro  19, 283
Järvelä

Aino  316, 416, 422, 487
Anna-Liisa  318, 350
Anni  316, 392, 422, 478
Antti (s. 1878)  29, 311, 312, 316, 389, 

480, 483, 715
Antti (s. 1910)  29, 316, 443, 468, 479, 

480, 486, 487, 566, 592, 598, 715
Eino  29, 316, 443, 479, 483, 486, 487, 

497, 562, 700, 715
Hilja  316
Katri  482
Rauha  454, 455, 488
Vappu  555

Järvelä (mökki, Perukka)  57
Järveläntie  302

Järvelä (talo)  39, 40, 362, 407, 505, 706
Järvenpää (talo)  45, 71, 72, 391, 522, 578, 

581, 702
Järvienkangas  16, 18, 21, 205, 344
Järvinen

Anna  480
Järvioja (Makkolanjärvi)  20, 22
Järvioja (Mäntyjärvi)  20, 22
Järvioja (Sainijärvi)  19, 22
Järvioja (Tavastkengänjärvi)  23
Järvioja (Valkeinen)  22
Jääskeläinen  87
Jörkki (talo)  53, 262

K

Kaaliniitty  36
Kaarre (talo)  60, 522, 731
Kaarto (talo)  28, 365, 366, 730
Kahlotinkoski  19
Kahvila (talo)  35, 438, 537, 539, 586
Kahvila (talo, Kahvila)  35
Kaikkonen  100
Kaipainen

Anja  31, 545, 548, 550, 552, 553, 596
Eera  30, 314, 716
Elina  422
Elsa  461, 481
Erkki  31, 33, 309, 461, 716
Frans  482
Joel  36, 312, 361, 362, 402, 478, 507, 

514, 536, 541, 701
Katri  36, 361, 362, 541, 701
Matti  31
Naimi  488, 514, 515, 563
Pauli  31, 466, 540, 553
Saimi  513, 515, 517, 560
Uuno  447, 543, 561
Vilma  33

Kaipainen (suku)  501
Kajastus (raittiusyhdistys)  479
Kalakas-nimet  88
Kalakkaankangas  88
Kalakkaanneva  88
Kalakkaansaari  88, 282
Kalapolku  303
Kaleva (suku)  28
Kallinen

Jorma  526
Lauri  559

Kallio
Antti  308
Laimi  392, 487, 707

Kalliokoski  18, 292, 398
Kalliokoski (kämppä)  398
Kallion-Antti  308
Kallionperä (kylänosa)  11, 16, 23, 25, 52, 

165, 300, 530, 568
Kallio (talo)  52, 226, 367, 402, 424, 429, 

457, 466, 473, 487, 496, 500, 530, 
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538, 565, 691, 714
Kallio (torppa, Metsäperä)  48, 327, 362, 

721
Kalmokumpu  165
Kalmunotko  165
Kaltiokoski. ks. Kalliokoski
Kamula

Mikko  603
Veeti  46

Kamunen
Alina  36
Anna  362
Antti  36, 181, 695
Eera  36, 322, 329, 695, 698
Elli  46, 181, 464
Elsa  181
Erkki  467
Hermanni  61, 695, 721, 727
Heta  48
Hilja  60
Juho  362, 698
Jussi  48, 425
Laina  61
Mari  410
Maria  362, 698
Pauli  36, 37, 381, 393, 502, 570
Sulo  43, 60, 425, 427
Veeti  46
Veikko  61
Ville  43, 365, 695, 730
Yrjö  330, 362, 509, 713

Kamunen (talo)  37, 557
Kamusenmökki  46, 48
Kamusen (talo)  404
Kanavansaari  19
Kanavasaaret  400
Kangas

Anni  483
Impi  484
Kaisa Erkintytär  258
Reino  598
Tuomas  43, 365, 467, 729
Väinö  23, 367, 398, 401, 697

Kangaslahti (talo)  31, 716
Kangas (talo)  26, 36, 46, 52, 53, 54, 73, 

112, 224, 237, 245, 260, 262, 295, 
300, 308, 319, 323, 328, 329, 332, 
338, 340, 343, 369, 374, 385, 387, 
389, 400, 418, 431, 472, 478, 481, 
496, 497, 500, 507, 538, 549, 564, 
579, 588, 603, 604, 691, 694

Kangas (talo, Järvikylä)  734
Kangastie  148, 205, 208, 295, 302, 303, 

367, 388, 426, 427, 447, 472
Kankaanpuolipää  22
Kansanneva  20, 25, 268, 283, 303, 431
Kansanoja  20, 282
Kantola (talo)  54, 445, 533, 535, 603, 724
Kantolatuvat. 2 Knuutinen, Janne

Kapustakangas  38
Kapusta (talo)  38, 365, 467, 730
Karhukoski  18
Karhulammit  18, 398
Karikoski

Ulla  29
Karjalainen

Aappo  363, 472, 714
Aatami  258
Aate  291
Aino  316, 365
Albiina  38
Antti  258
Frans  38
Iida  37, 224, 363, 386
Jaakko  502, 525, 527
Juho  341
Jussi  38
Kalle  389, 400, 482, 510, 523, 697
Karjalainen  483
Olga  38
Reeta  38
Sipo Antinpoika  98
Sipo Matinpoika  109
Toivo  561, 577
Viia  38
Ville  42, 365, 430, 729

Karjalainen (suku)  36, 52, 99, 261
Karjalainen (sukunimi)  99
Karjalais-raatari  341
Karjalan-nimet  87
Karjalanräme  87
Karjaportti  304
Karjoneva  266
Karjosillankoski  19
Karjuneva  266, 302
Karjunoja  20
Karjuoja  425
Karmitunneva  19
Karonen

Jonne  497
Lempi  497

Karonen Lilja  497
Karppainen

Matti  54
Karppainen (mökki)  37
Karppi

Anna  496
Heikki  496
Heikki ja Anna  496

Karppinen
Aarne  284
Alfred  59, 308, 331, 359, 362, 447, 477, 

726
Annikki  527
Antti  56, 341, 723
Esko  41, 363, 427, 443, 536, 700, 701, 

712, 725, 726
Hanna  527
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Heikki  494
Helli  56
Johannes  32, 43, 357, 716, 717, 729
Kauko  522
Lea  527
Liisa  363
Matti  495
Taava  59, 362, 562, 563, 726
Ville  365, 729

Karppinen (suku)  41, 56, 221
Karvonen

Eero Johannes  496
Kassansaari  539
Kassa (talo)  35, 539
Katajamäen Jörkki. ks. Katajamäki, Yrjö
Katajamäen kuningas. ks. Katajamäki, Yrjö
Katajamäenniva  319
Katajamäenperä (kylänosa)  16, 20, 23, 

53–54, 165, 266, 300, 302, 395, 
465, 526, 530, 568

Katajamäensilta  367
Katajamäki  16, 20, 24

Anna  215
Antti  214, 228, 248, 284
Elli  316
Iikka  51
Juho  215
Kaisa Mari  309
Lyyti  316, 389
Maria  316, 487, 489, 562
Tilda  54, 462
Yrjö  36, 237, 248, 250, 284, 295, 309, 

311, 318, 323, 324, 329, 343, 522, 
694, 702

Katajamäkinen, Katajamäen isäntä. ks. Ka-
tajamäki, Yrjö

Katajamäki (talo)  26, 35, 36, 44, 46, 51, 
53–54, 73, 92, 112, 170, 214, 215, 
231, 245, 248, 266, 267, 268, 272, 
282, 283, 295, 300, 302, 303, 308, 
309, 311, 318–323, 324, 329, 332, 
337, 343, 344, 386, 387, 389, 390, 
401, 403, 408, 415, 419, 423, 447, 
468, 472, 480, 497, 498, 499, 504, 
526, 530, 531, 537, 538, 542, 549, 
560, 562, 564, 566, 572, 596, 598, 
603, 605, 691, 694

Katajaneva  179, 282
Kaukola (kämppä)  397
Kaukolanpuro  18, 398
Kauniskangas  303, 508
Kauppilanmäki (kylä)  33
Kauppinen

Iivari  393
Juho  46, 695, 696, 705, 707
Reeta  46, 267, 457, 695, 696, 705, 707

Kauppisenmökki  46
Kavander

Rauha  488

Taimi  422
Keihäskoski (talo)  168, 169, 175, 178, 185, 

186, 189, 193, 197, 202, 389, 413, 
736

Keihäälä. ks. Keihäskoski (talo)
Keisarintie  205
Kekkonen

Urho  567
Kelberg

Jaana  459
Kemppainen

Juho  258, 703
Maria Leena  13, 309, 410, 523, 526, 541, 

543, 562, 566, 602
Matti  337
Samuli  39, 388, 697, 705

Kengännatutehtaankenttä  63
Keränen

Anna  363, 714
Anni  484, 561
Antti Antinpoika  136
Elsa Riitta  44
Erkki  393
Juho  363, 721
Matti  288, 343, 363, 387, 413, 459, 473, 

714
Nestori  462
Reeta  363, 721
Reeta-Kaisa  268, 457
Tilda  484, 561

Keränen (talo)  51, 714
Keräsen

Matti  386
Keski-Kurkela (talo)  33, 34, 270, 426, 710
Keskikylä  426
Keskikylä (kylänosa)  15, 16, 18, 20, 22, 

33–37, 36, 44, 71, 111, 175, 176, 
281, 283, 300, 301, 302, 303, 318, 
321, 345, 367, 376, 386, 401, 408, 
421, 438, 439, 456, 470, 472, 474, 
478, 484, 485, 488, 500, 532, 534, 
536, 560, 562, 568, 569, 584

Keskitalo
Erkki  550

Keskitalo (talo)  427
Keskitalo (talo, Juutinen)  62, 175, 294, 341, 

432, 709
Keskitalo (talo, Punaperä)  43, 365, 426, 

536, 729
Kesti

Aino  43, 60, 365, 447, 729
Aliina  500
Anja  35
Anna  61, 235, 351, 708
Anne  30
Antti  40, 260, 351, 396, 483, 493
Antti (Rajalan)  32
Erkki  452, 500, 521, 699
Heikki  330
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Heimo  60
Hilja  258
Iikka  40, 389, 699
Jaakko  22, 331, 396, 399, 416, 418, 422, 

483
Joel  43, 365, 367, 418, 422, 427, 478, 729
Johanna  418
Johannes  418
Juho  36, 418, 479
Juho (Ojapellon)  26
Kaisa (Rajalan)  32
Lyydi  365, 730
Markku  30
Matti  57, 61, 232, 235, 339, 351, 708, 729
Rauno  35
Reijo  30
Sari  13, 243, 443, 510, 545, 594
Sylvester  37, 43, 236, 273, 330, 341, 356, 

358, 359, 365, 367, 395, 418, 431, 
432, 472, 483, 712, 730

Taimi  401, 502, 525, 527
Tapio  35
Tiina  392, 418, 482, 711
Tyyne  525

Kestinpuoli (talo, Saari)  37, 40, 368, 426, 
698

Kesti (suku)  40
Kesti (talo, Ojapelto)  37, 72, 712
Kesätie  302
Ketola (talo)  40, 43, 72, 467, 699
Ketoriihi  375
Kiehuvalähde  23
Kiertosillanräme  299
Kiertotie  303
Kiimakaarto  292
Kiimalankoski  423
Kiiskinen

Aarne  542
Antti  482
Elias  482, 483
Emmi  54, 535, 724
Erkki Laurinpoika  139
Heikki  349
Johanna  711
Jooseppi  54, 396, 478, 524, 599, 603, 724
Jukka  55, 599
Kaisa  55, 540, 711
Lauri  311, 481, 482, 484, 711
Pentti  599
Teodor  390, 406, 426, 482, 486, 487, 488, 

496, 510, 533, 562, 711
Veikko  475, 514, 603

Kiiskinen (suku)  33, 261
Kiiskinen (talo)  33, 378, 447, 482, 483, 540
Kilanpääkuusi  217
Kilkalanluhta  284
Kilkalanniemi  284
Kilkala (talo)  26, 44, 46, 47, 48, 89, 116, 

163, 164, 175, 213, 217, 221, 228, 

268, 277, 282, 284, 300, 302, 337, 
375, 384, 404, 417, 442, 481, 497, 
499, 505, 516, 517, 530, 560, 566, 
710

Kilka-nimet  89
Kilpeläinen

Aada  364, 365, 698, 730
Fredriika (Riikka)  44, 327, 342, 702
Lauri  314, 709
Matti Antinpoika  314
Nestori  364, 365, 698, 730
Saimi  403, 560

Kilpelänaho
Ensio  33, 569
Kaarina  33

Kinkeriniitty  209
Kinkerisaari  283, 295, 383
Kinnunen

Elsi  565
Kinttuvaara  20, 37, 39, 300, 321
Kipakka (talo)  35
Kirjakauppias  537
Kirjavakivi  426
Kirjavaneva  20
Kirjavaoja  20, 282, 408
Kirkkokangas  578
Kirkkopolku  299
Kirkkotie  236, 299
Kirvavanoja  282
Kissakoski  18, 20, 39, 40
Kissakoski (Törmäsjoki)  20
Kissalampi  22
Kitula (talo)  58, 60, 522, 731
Kituperä (kylänosa)  38, 58–61, 204, 513, 

522, 533, 597
Kiuasaho  24, 43, 272, 300, 366
Kiuasaho (talo)  24, 37, 43, 60, 300, 365, 

366, 427, 472, 730
Kiuasniemi  283
Kivelä (kauppa)  40, 46, 426, 447, 477, 506, 

533, 535, 536, 537, 539, 540, 572, 
581, 584, 696

Kivelänmäki  426
Kivelä (talo)  405, 563, 586, 597
Kivenkolo  24
Kiviaho  272
Kiviaho (talo)  38, 42, 365, 457, 729
Kiviaho (talo, Leskelä)  51
Kiviharju (talo)  62, 235, 728
Kivileiviskä

Heikki Pekanpoika  128, 706
Kivineva  19, 292
Kivioja  292
Kivioja (talo)  42, 365, 729
Kivipuro (Kuurajoki)  19
Kivipuronkoski  18
Kivipuro (Siikajoki)  19
Klaavu

Antti  47, 247, 248, 696, 721
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Johannes  354
Mikko  247, 696

Knuutila
Erkki  486, 487, 543, 561, 694
Frans  405, 487, 517
Iivari  56, 363, 714, 722
Kaisa  363
Kaisa-Leena  419, 457
Lauri  500
Maria  489, 563
Sameli  413

Knuutinen
Anna  363, 717
Anna Juhontytär  213
Anselmi  28, 506, 717
Antti  258
Heikki  258, 259
Iivari  314, 363, 718
Ilmi  525
Janne  55, 279, 290, 291, 331, 389, 393, 

396, 397, 420, 424, 432, 435–440, 
441, 459, 471, 487, 522, 523, 569, 
578, 725

Osmo  589
Pekka  363
Rauni  260
Tapio  46

Kohiseva (talo)  60
Koiralampi  19, 22, 62, 196
Koistila

Anna  235
Hedvig  363, 729
Matti  235, 363, 729

Koistilankoski  18
Koistilanperä (kylänosa)  57
Koistila (talo)  57, 73, 80, 129, 130, 143, 

144, 147, 152, 153, 156, 157, 172, 
176, 185, 186, 188, 189, 193, 195, 
196, 197, 201, 205, 217, 219, 223, 
226, 243, 262, 280, 281, 282, 283, 
287, 288, 294, 302, 303, 308, 314, 
316, 327, 337, 338, 339, 341, 351, 
356, 375, 377, 386, 387, 393, 398, 
400, 401, 422, 429, 433, 434, 435, 
439, 460, 462, 464, 497, 505, 514, 
528, 545, 560, 568, 691, 707

Koistinen
Antti  52
Hermanni  362
Jussi  217
Maria  362
Matti  47
Pekka Laurinpoika  129, 144, 707
Reino  38, 393, 566, 698
Sameli  37
Yrjö  418
Yrjö Mikonpoika  258

Koistinen, Koistilan isäntä. ks. Laukka, 
Heikki

Koistisen Törmänen  282
Koivikko (talo)  30
Koivuhuhta

Veikko  22, 344
Koivuhuhta (talo)  62
Koivukangas

Jooseppi  179
Koivukangas (talo, Koivula)  29, 175, 178, 

193, 195, 197, 202, 262, 314, 715
Koivula

Iida Maria  250
Koivulankoski  20, 239, 387
Koivulanperä (kylänosa)  29–30, 300, 415
Koivulantie  30
Koivula (talo)  478
Koivula (talo, Hyvölänranta)  739
Koivula (talo, Kituperä)  61
Koivula (talo, ks. Koivukangas)  26, 29, 30, 

75, 148, 175, 195, 236, 238, 241, 
281, 299, 310, 332, 338, 389, 438, 
443, 479, 486, 496, 497, 503, 528, 
691, 715

Koivuoja  19
Koivuojankangas  500
Koljonen  93
Koljosenahde  44, 54, 92, 300, 301, 302
Kolkanjärvi  23, 282, 398
Kolkanneva  23, 25
Kolkanoja  23
Kolmikanta  398
Komulainen

Helvi  563
Iikka  46, 422, 704
Katri  46, 562, 704
Paavo  46, 311, 312, 354, 482, 697, 704

Komulainen (suku)  62
Komulainen (talo)  46, 269, 321, 426, 540, 

597
Konola

Antti  493
Eino  378
Kaisa  329, 457
Lyyti  40, 221, 228, 426
Pekka  40, 328, 329, 483, 699
Raimo  578
Reeta  416
Saimi  392
Senja  497
Tuomas  328, 329

Konolanpuoli (talo, Saari)  36, 40, 236, 259, 
304, 368, 426, 475, 483, 699

Kononoff
Roopertti  308

Kontioharju  16
Kontiokangas  16, 22, 217, 303
Kontiolamminpolku  303
Kontiolampi  22, 58, 217, 303, 441, 614
Kontioneva  19, 204
Kontiopuro  19
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Kontiopuronkosket  18
Kopero (mökki)  62
Koperonkorpi  62
Koppala (talo)  38, 268, 341, 374, 376, 603, 

698
Koppelokangas  27
Koppelokangas (talo)  27, 235, 363, 364, 

729
Koppeloneva  27
Korhonen

Väinö  59
Korhonen (talo)  729
Korkiakangas  299, 302
Korkiapuoli  322
Korkiapuoli (talo, Katajamäki)  53
Korpelankoski  18, 56, 387
Korpela (talo)  56, 57, 181, 263, 314, 338, 

389, 470, 567, 723
Korpisuo  284, 302
Kortearo  19
Kortteerilato  282
Korvenkuja  266
Koskela (talo, Mulkua)  214, 738
Koskela (talo, Törmälänperä)  51, 338, 363, 

714
Koskela (torppa, Koivulanperä)  29, 715
Koskela (torppa, Metsäperä)  48
Koskenkangas

Heikki  59, 60, 61, 696, 698, 725, 727
Maikki  422
Maria  221
Pekka  258
Vappu  363

Koskenkangas (talo, Kituperä)  60, 522, 731
Koskenkangas (talo, Mulkua)  197, 209, 

300, 389, 524, 737
Koskenkankaantie  44, 45, 266, 299
Koskenketo  53, 170, 337
Koskenkorva

Isak  245
Koskenkorva (torppa, Koistilanperä)  57, 

327
Koskenmännikkö  425
Koskenperä (kylänosa)  20, 27, 29, 299
Koski-Heikinmökki  61
Koskinen

Reino  535, 586
Koski (talo, Pitkäkoski)  29, 282
Kotakangas  283
Kotikonkka. ks. Nygård, Aatu
Kotila (talo)  31, 33, 169, 237, 309, 360, 

376, 380, 389, 410, 421, 442, 459, 
470, 473, 475, 478, 479, 495, 496, 
499, 513, 518, 529, 530, 535, 565, 
566, 597, 598, 691, 706

Kotisaari
Arttu  389
Matti  32, 716
Mauno  499

Veikko  414, 480
Koulunmäki  551
Krohn

Kaarle  214, 217
Kröger

Esa  57, 727
Johannes  486, 726

Kuhmolainen. ks. Heikkinen, Antti
Kuikkajoki  184
Kuikkaoja  94, 283
Kuivala (talo)  46, 50, 578, 580
Kujala (talo)  476, 711
Kujala (talo, Rajula)  698
Kujanperä (talo)  44
Kujansuuhäkki  304
Kujansuu (mökki, Alipää)  46, 696
Kujansuu (mökki, Katajamäenperä)  695
Kujanvarsiriihi  375
Kukkonen (suku)  540
Kukkula  33, 128, 242
Kuljunkangas  509
Kuljunneva  20
Kuljunoja  20, 32, 33, 569
Kuljunperä (kylänosa)  16, 32, 35, 204, 299, 

388, 414, 438, 569, 579, 598
Kuljunsuora  480
Kulju (talo)  32, 221, 351, 389, 414, 480, 

499, 501, 509, 716
Kuolemankangas  165
Kuopio (lampi)  88
Kuopio-nimet  88
Kuoppakangas  20, 404
Kuoppala (talo)  56, 148, 181, 182, 204, 

223, 224, 226, 281, 312, 350, 393, 
424, 427, 447, 460, 463, 726

Kurkela
Aino  539
Antti  534, 711
Eino  602
Heikki  393, 396, 469, 473
Johannes  43, 57, 365, 389, 482, 483, 486, 

536, 723, 724, 730
Juho  483
Kaisa  469, 470
Kalle  469, 568, 694
Kerttu  385
Kirsti  43, 365, 730
Martti  340, 389, 700, 724
Mikko  248, 341, 589, 712, 722
Olli  469
Paavo  57, 258, 390, 392, 469, 470, 697, 

698, 700, 723, 724
Reino  372, 393, 423, 427
Ville  487, 517

Kurkelanjärvi  22, 33, 72, 128, 242, 408, 
486, 569, 615

Kurkelanmetsä  98, 710
Kurkelanmäki  16, 34, 35, 72, 98, 270, 300, 

340, 387, 391, 393, 476, 477, 534, 
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596, 597
Kurkelan-räätäli  341
Kurkela (suku)  36, 54
Kurkela (talo)  22, 26, 33, 35, 92, 98, 175, 

178, 185, 186, 189, 193, 195, 201, 
259, 262, 265, 270, 282, 283, 300, 
303, 310, 311, 314, 321, 324, 332, 
363, 386, 406, 426, 438, 456, 473, 
476, 487, 488, 530, 533, 540, 691, 
710

Kurkijoki (Karjala)  98
Kurkikorpi  283
Kurkikoski  19
Kurki(nen)  99
Kurkinen

Niilo  98, 108, 109, 732
Niilo Tuomaanpoika  109
Tuomas Niilonpoika  98, 112, 732

Kurkinen (suku)  99, 106
Kurkinen (talo)  108
Kurkineva  25, 282
Kurra-nimet  82
Kuurajoki  15, 17, 19, 22, 23, 71, 83, 186, 

205, 208, 282, 284, 302, 382, 401, 
441, 447

Kuurajärvenlehto  282
Kuurajärvi  19, 22, 186, 282–287, 382, 463
Kuuraoja  285
Kuuraräme  303
Kuuselanlampi  18
Kuusela (talo)  36, 301, 328, 464, 700
Kuusenahde  328
Kuusisalo (talo)  43, 365, 378, 427, 730
Kuusisto

Alexandra  248, 250
Kyllönen

Heikki  247
Veikko  29, 566

Kylmäaho
Iikka  284

Kylmäkorpi  24, 378
Kylähaaro  300
Kylälukkari  47
Kyrö

Aappo  39, 291, 324, 705
Kytöpelto (talo)  52
Kähkölänkoski  20
Kähkölä (talo)  28, 362, 462, 506, 717
Kämppäkangas  398
Kärenlampi

Anna  370
Ilmari  370
Olavi  370
Pauli  370
Toivo  370
Väinö  370

Kärkkäinen  97
Hannu  114
Lauri  114

Matti Mikonpoika  130, 143
Mikko  102, 108, 109
Mikko Hannunpoika  115, 117
Mikko Ollinpoika  706
Olli  95, 97, 706
Pekka  205

Kärkkäinen (suku)  97
Kärkkäinen (talo)  103, 104, 106, 108, 111, 

114, 115, 117, 118, 128, 130
Kärkkäinen (talo, Mulkua)  130, 143, 146, 

155, 157, 168, 185, 186, 189, 193, 
197, 201, 735

Kätkytniemi  282
Köhisevä  221
Köhisevänkoski  19, 60, 398
Köhisevänperä (kylänosa)  58
Köhisevä (talo)  19, 58–61, 61, 181, 221, 

223, 226, 263, 303, 315, 398, 413, 
441, 502, 503, 513, 533, 726

Kösö-Matti. ks. Sainila, Matti

L

Laakko
Antti  296
Elsa  155
Hannu Hannunpoika  132, 733
Heikki  128, 181, 186, 285
Iikka  390
Johannes  362, 385, 566, 706
Juho Olavinpoika  140
Lauri  32
Liisa  181
Matti Heikinpoika  154, 156
Olavi  138
Pekka  143, 178
Pekka Iikanpoika  314
Pekka Olavinpoika  130
Sipo  143
Sipo Olavinpoika  205
Tapani  186, 285
Vihtori  296, 731

Laakkonen
Sipo Olavinpoika  139

Laakkonen (talo)  62, 130, 152, 156, 157, 
168, 185, 186, 189, 193, 195, 196, 
197, 201, 262, 314, 708

Laakko (suku)  98, 112
Laakko (talo, Alatalo)  94, 98, 122, 123, 124, 

128, 132, 139, 140, 142, 149, 152, 
154, 157, 168, 171, 185, 186, 189, 
190, 193, 195, 197, 201, 706, 732

Laakko (talo, Tervola)  47, 112, 114, 115, 
116, 117, 122, 124, 128, 130, 138, 
143, 149, 152, 155, 157, 168, 169, 
175, 185, 186, 189, 190, 193, 194, 
195, 197, 201, 695

Laakso (talo)  35, 535
Laiskalampi. ks. Kuuselanlampi
Laitala (talo)  44, 45, 46, 72, 266, 362, 421, 
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540, 581, 691, 702
Laitala (talo, Kauppilanmäki)  33
Laitinen

Saara  517, 563
Lammaskorpi  267
Lammi (talo)  62, 235, 363, 728
Lampipohjanlampi  20
Lampipohjansuvanto  20
Lamujärvi  66, 82, 109, 113, 542, 575
Lapinkangas  27, 82, 217
Lapinkangas (talo)  27, 181, 363, 719
Lapin-nimet  82
Lassila

Aatami  182
Lassila (talo)  39, 40, 72, 374
Laukka

Aino  288, 563
Anna-Loviisa  294, 460, 462
Heikki  57, 223, 243, 280, 288, 356, 393, 

399, 429, 433, 433–436, 435, 439, 
460, 462

Helge  59, 147, 219, 288, 308, 337, 378, 
398, 505

Ida  481
Iikka  416, 486
Johannes  389, 416
Juho  294
Lilja  390
Rauha  288
Simo  58, 223, 314, 434, 708, 737
Tyyne  341, 435, 497, 560, 568
Ville  288

Laukka (talo, Pulkkila)  306
Laukkuniementie  303
Laukkuniemi  303, 579
Launonen

Anna  181, 719
Juho  181, 719

Launonen (suku)  182
Laurinkoski  20
Laurinniitty  319
Lautakangas  19, 38, 508
Lautakangas (talo)  522
Lehmipuro  19
Lehmiveräjä  266
Lehto

Johan  255
Lehtola

Sisko  589, 599, 600, 603
Lehtolanniva  18
Lehtola (talo)  36, 329, 695
Lehtola (talo, Hyvölänranta)  738
Leimulanveräjä  304
Leimula (talo)  39, 40, 304, 464, 568, 700
Leinonen

Aatami  284, 296, 362, 728
Eemeli  526
Elna  410
Kustaava  454, 514, 546, 556, 700

Leipäisä. ks. Turunen, Juho
Leiviskä

Aada  341, 500, 714
Aatami  51, 226, 235, 301, 363, 386, 729
Alfred  17, 56, 393
Anna  729
Anna (Loukkulan)  235, 363
Anni  481
Antti  52
Antti (s. 1885)  250, 252, 331, 354, 480, 

482, 483
Ari  36
Eino  52
Elina  418, 442, 475, 555, 603–606, 714
Elsa  258
Erkki  38, 42, 698
Heikki  311, 476
Heikki Juhonpoika  178, 715
Heikki Pekanpoika  128
Heikki Siponpoika  144
Heikki (Tervaskangas)  181
Heta  464–466, 465
Iida  250, 449
Iikka  52, 274, 277, 305, 308, 397, 422, 

467, 469, 472, 487, 714
Jaakko  396
Janne  13
Jenny  258
Johannes  38
Johannes (Lautakangas)  385
Johannes (Lautakankaan)  506
Juho (Jussi)  58, 315, 723
Juho (s. 1885)  258
Kaisa  418, 442
Kalle  339, 401, 435, 466, 493, 525
Lauri  153, 186, 195, 285
Lea  11, 589
Leena  710
Liisa  250
Maria  52
Maria (Pinoniemi)  224
Markku  603
Martti  589
Matti (Autiomäki)  199
Matti (Pinoniemen)  330
Matti (Pinoniemi)  52, 73, 472, 487
Matti (s. 1985)  614
Mika  11
Mikko  33, 270, 303, 314, 710
Niilo  589
Olli  52, 400, 493, 566, 577, 591, 714
Paavo  578, 588, 589–590
Pekka  132
Pentti  561
Priitta Loviisa  338
Raija  600
Saimi  540
Senja  52, 381, 714
Sipo Heikinpoika  137
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Taimi  52, 447
Tarja  36
Teuvo  35
Tilda  42, 698
Tuulikki  35
Tyyne  52, 382, 387
Veijo  589
Veikko  487, 488, 569
Vieno  38
Vilho  248, 284, 286
Ville  300
Väinö  52, 337, 488, 500, 502, 504, 523, 

561
Yrjö  226, 424, 457, 473, 487, 500, 566, 

714
Leiviskänjärvi  22, 128
Leiviskänkoski  18, 194, 367, 374, 387, 

526, 597
Leiviskänlampi  18, 527
Leiviskänperä (kylänosa)  17, 19, 22, 33, 

39, 40, 43, 300, 301, 302, 303, 395, 
413, 426, 465, 524

Leiviskänsilta  38, 471
Leiviskäntie  471
Leiviskänvastuu  400
Leiviskä (suku)  33, 56
Leiviskä (talo)  379, 388, 478
Leiviskä (talo, Autiomäki)  33, 122, 123, 

124, 125, 128, 137, 139, 143, 144, 
152, 156, 157, 168, 171, 185, 186, 
189, 195, 197, 199, 201, 706

Leiviskä (talo, Leiviskänperä)  26, 33, 39, 
40, 41, 53, 71, 72, 97, 127, 143, 
152, 153, 156, 162, 176, 185, 189, 
190, 193, 194, 197, 201, 208, 227, 
228, 262, 268, 282, 283, 284, 285, 
286, 287, 291, 300, 302, 303, 316, 
324, 332, 340, 342, 362, 367, 375, 
382, 385, 387, 388, 389, 391, 395, 
396, 455, 459, 471, 474, 475, 480, 
482, 483, 495, 497, 500, 501, 505, 
530, 533, 536, 537, 573, 579, 691, 
704

Leiviskä (talo, Pyhäntä)  75, 194, 237, 247, 
273

Leminen
Kalle  496
Tyyne Maria  496

Lengonmännynkangas  217
Lenkomänty  217
Lepola (talo)  52, 530, 714
Leppiaho (talo, Ahokylä)  435–436
Levänaho

Matti  181, 723, 728
Reetta  181, 723, 728

Levänaho (talo, Vihanti)  182
Liejuoja  19
Lievosenjärvi  499
Lievosen sydänmaa  208, 299, 437

Liiviharju  16, 303
Liiviharjuntie  303
Likolampi  277
Limma

Jouko  603
Linjalampi  19
Linjala (talo)  47, 362, 567, 704
Linnalankangas  16, 76, 205
Litorinameri  15
Lohela (kämppä)  398
Lohikoski  19, 398
Lohilampi  21, 76, 77, 441
Lohipuro  21, 75, 76–81, 85, 441
Loivanpelto  404
Lotvonen

Hilja  563
Loukkukangas  51, 86
Loukkulanperä (kylänosa)  51
Loukkula (talo)  20, 25, 51, 226, 235, 268, 

270, 301, 386, 400, 447, 473, 530, 
729

Loukkusenpolku  51, 301
Loviisanmökki  48
Lumeropetäjä  217
Lummekoski  19
Lummeneva  19, 204, 283, 303, 339, 374, 

381, 383, 385
Lummeperä (kylänosa)  58
Lummepuro  19, 224
Lummeräme  61, 303
Lummeräme (mökki)  61, 727
Lunttala (torppa)  51, 338, 714
Luodepuro  21
Luomajoki

Antti  245
Juho  226, 258
Reeta  37, 713

Luttinen
Anni  508
Elli  318, 456
Fredrik  482
Kalle  523
Pietari  109
Tiina  463, 483
Tyyne  542
Veeti  330, 463, 482
Väinö  265, 503

Luttinen (suku)  34
Luttinen (talo)  34
Luupas-Matti. ks. Virkkunen, Matti
Luupas (mökki)  55, 725
Luupuvesi (kylä, Kiuruvesi)  227
Lyytikäinen

Viljo  351
Lähdelato  24
Lähdepohja  282
Lähtevänoja

Jussi  40, 374, 699
Olga  40, 374, 699
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Sofia  270
Lämsä

Erkki  314
Esko  135
Jaakko  31, 700, 716
Jakko  363
Jooseppi Juhonpoika  178, 715
Mikko  29
Riitta  363, 700, 716
Riitta-Leena  31
Tilda  717
Ville  29, 717

Läskitie  508
Lääperi

Nikodemus  496
Löytölänoja  19, 55
Löytölänperä (kylänosa)  56, 303
Löytölänpirtti  383
Löytölä (talo)  19, 52, 54, 55, 61, 181, 229, 

263, 283, 303, 312, 314, 332, 383, 
393, 429, 463, 481, 722

M

Maajärvi
Aapeli  452
Akseli  484
Helle  484

Maanmies. ks. Kamunen, Eera
Maanselänjoki  21
Maanselänneva  21, 60, 223, 283
Maanselänoja  19
Maarikinräme  266, 283
Maarinräme  582–584
Mahanen

Pekka  138
Mahosenaho

Aune  457
Einari  34
Sulo  63, 226

Mahosenaho (talo)  485
Majakangas (Punaperä)  43, 268
Majakangas (Tervaskankaanperä)  268
Majala (talo)  40
Makkolanjärvi  20, 22, 299, 568, 575, 580
Makkolanmäki  16
Makkola (talo)  16, 22, 26, 44, 45, 47, 51, 

72, 147, 152, 153, 165, 169, 194, 
204, 244, 262, 272, 299, 303, 316, 
321, 351, 380, 421, 442, 473, 474, 
478, 497, 522, 581, 597, 691

Makkomäki  18, 44, 111
Makkonen

Aada  363, 457, 481
Aarne  503
Aino  483
Anna Hermannintytär  258
Anna-Liisa  561
Anni  45
Eero  363

Eeva  484
Elina  34, 539
Gunnar  536, 543
Heikki  46, 258, 393
Herman  327
Hermanni  341, 389, 698
Hilja  484
Hilma  48
Jaakko  48, 721
Johannes  44
Juho  235
Juho Hermanninpoika  258
Jussi  474
Kaisa  258
Kaisa Maria  698
Marja Liisa  543
Matti Jaakonpoika  255, 258
Matti Pekanpoika  258
Niilo  44, 703
Paavo  169, 201
Pekka  138, 199, 296, 298
Pekka Laurinpoika  111
Pekka Paavonpoika  195
Pekka Pekanpoika  127, 134, 155
Reeti  393, 580, 702
Riikka  235
Risto  44, 45, 248, 258, 260, 274, 341, 

441, 457, 458, 703
Salli  44
Selma  44, 258
Toivo  474
Urho  404
Uuno  484
Yrjö  34, 539, 598, 703

Makkonen (suku)  112
Makkonen (talo)  44, 111, 122, 123, 124, 

143, 157, 168, 176, 185, 189, 193, 
195, 197, 198, 201, 314, 332, 362, 
389, 496

Malmitie  58, 597
Mankinen

Aino  534
Veli-Pekka  534

Mankolanaho
Antti  29
Iines  29
Juho  362, 713
Jussi  37
Kaisa  362, 456, 713
Matti  560

Mankolanaho (suku)  36
Mankolanaho (talo, Järvikylä)  175, 178, 

185, 189, 193, 197, 201, 735
Mankolanaho (talo, Kituperä)  60, 522, 730
Mannila (talo)  718
Manninen

Onni  60, 718
Saimi  60, 718
Vieno  508
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Manu-Seppä. ks. Kesti, Matti
Mari-Kaijanmökki  46, 540
Marin

Olavi  524
Martimo  21, 82
Martimo-nimet  82
Marttinen (suku)  497
Matelioja  20
Matka-nimet  87
Matkarämeet  87
Mattila

Juuso  45, 260, 389, 479, 484, 487
Veikko  560

Mattilankoski  20
Mattila (talo, Lapinkangas)  27, 181, 262, 

315, 363, 719
Mattila (talo, Ojapellonperä)  37, 362, 713
Mattila (talo, Törmälänperä)  51, 273, 378, 

561, 704, 720
Matukka. ks. Turunen, Matti
Meriläinen

Antti  496, 517
Meriläinen (suku)  27
Merkkipetäjä  217
Metsäperä (kylänosa)  20, 44, 46–49, 181, 

204, 268, 296, 300, 302, 327, 340, 
360, 376, 378, 388, 390, 408, 413, 
415, 424, 445, 447, 457, 472, 475, 
484, 508, 513, 523, 535, 537, 539, 
560, 568, 570, 572

Mikkola (talo)  44, 92, 168, 169, 321, 407, 
424, 522, 580, 702

Mikkonen
Tiina  613

Mikonmäki (kylänosa, Kotilankylä)  496
Modeen

Ludvig Theodor  284
Moilanen (suku)  496
Moisa

Olli Mooseksenpoika  111
Moisala

Aappo  447, 487
Alarik  28, 258, 260, 363, 719
Heikki  56, 217, 247, 296, 363, 722
Heikki Olavinpoika  139
Heikki Tapaninpoika  115, 136
Kaija  481
Kaisa  363, 722
Kristiina  462
Martti  266, 720
Matti  51, 258
Olavi Mooseksenpoika  114
Reeta  338, 695
Reeta Matintytär  258
Risto  248
Tilda  363

Moisala Olavi Mooseksenpoika  117
Moisala (suku)  28
Moisala (talo)  26, 44, 45, 46, 47, 51, 72, 

111, 114, 115, 116, 117, 118, 122, 
123, 124, 125, 127, 136, 139, 140, 
143, 144, 152, 153, 165, 168, 185, 
186, 189, 193, 194, 197, 198, 201, 
228, 258, 259, 260, 262, 266, 274, 
282, 283, 303, 310, 314, 324, 332, 
338, 339, 341, 362, 363, 424, 441, 
447, 457, 458, 476, 496, 499, 503, 
535, 692, 702, 703, 704

Moisanen
Aatami  366

Mononen  99
Heikki  99, 102

Mooseksenkaivo  24
Mooseksenvuori  52
Mulkua

Aatami Olavinpoika  115, 117, 118
Martti Antinpoika  113
Pekka  128
Yrjö  128

Mulkuanjoki  98, 128, 175, 184, 283
Mulkuanjärvi  94, 97, 98, 113, 128, 130, 

146, 173, 175, 186, 204, 283
Mulkua (talo)  116, 117, 122, 123, 124, 125, 

128, 130, 139, 142, 149, 152, 154, 
157, 168, 185, 189, 190, 193, 195, 
197, 201, 734

Multala (talo, Multarinne)  237, 299
Multarinne (talo)  30, 175, 178, 193, 197, 

262, 299, 314, 715
Muorinpelto  46
Murre  513
Murrokko  390
Mustalampi  22, 441
Mustamaa (kylä)  32
Mustatie. ks. Malmitie
Mustinlampi  20
Mustonen (talo, Pyhäntä)  501
Mustosenperä (kylänosa, Pyhäntä)  299
Muurainsuo  25
Mykkänen

Seliina  482
Myllyharju  16
Myllyjoki (Törmäsjoki)  20, 169, 170, 484, 

604
Myllykangas  16, 54

Antti  214
Heikki  201
Jaakko  738
Jaakko Antinpoika  214
Johannes  232
Nikki Antinpoika  214, 216, 738
Olli  199

Myllykangas (talo)  175, 178, 185, 189, 193, 
195, 197, 201, 214, 735

Myllykoski (Koistilan)  18, 73, 80
Myllykoski (Leiviskän)  18
Myllykoski (Törmäsjoen)  20, 46, 186, 194, 

195, 300, 408, 413, 425, 441
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Myllykoski (Törmäsjoki)  71
Myllylä

Anni  560
Eino  48, 442, 447, 539
Elina  517
Elsa  489, 516, 517, 518, 519, 562, 563
Erkki  45, 47, 342, 413, 422, 425, 442, 

458, 466, 485, 487, 562
Johannes  46, 422, 442, 562, 704
Juho  404, 442, 480, 487, 505
Katri  416, 482, 483
Kerttu  405, 563
Pekka  417
Pentti  535
Saimi  48
Vendla  442, 481
Väinö  44, 530
Yrjö  486, 487

Myllylä (talo)  46, 71, 72, 89, 195, 217, 262, 
303, 314, 332, 710

Myllymökki  56
Myllyneva  196
Myllyniemi  196

Antti  62
Jaakko  314
Juho  314
Juho Samelinpoika  221
Maria  181
Niilo  201
Olavi  179
Pekka  284, 314
Simo  181, 314, 723, 724
Viia  459
Yrjö  62, 203, 226, 387, 710

Myllyniemi (suku)  43
Myllyniemi (talo)  89, 116, 163, 175, 178, 

185, 186, 189, 195, 201, 213, 710
Myllyniemi (torppa, Koistilanperä)  57, 708
Myllyoja

Iines  508
Myllypelto  291
Myllypuro  19, 387, 398, 400
Myllytie  302
Myrskylä (talo, Keskikylä)  35
Myrskylä (talo, Perukka)  56
Mård

Anna-Mari  227
Mäenperukka  266
Mäenpää

Eino  550
Mäenpää (talo)  44, 702
Mäkelä

Jenni  42
Sisko  603

Mäkelä (talo, Hyvölänranta)  737
Mäkelä (talo, Juutinen)  62
Mäkelä (talo, Järvikylä)  130
Mäkelä (talo, Perukka)  56, 341, 722
Mäkelä (talo, Repolanperä)  31

Mäki
Felix  20

Mäkäräinen
Antti  340

Mäläskä
Aappo  33, 270, 310, 311, 324, 462, 476, 

697, 703, 704, 711
Antti  35, 43, 365, 712, 729
Johanna  712
Kaisa  698
Maria  704, 711
Matti  316
Reeta  35, 43, 365, 457, 729
Sameli  46, 258, 696, 698, 712
Vappu  258, 696, 712

Mäläskä (talo)  33, 469, 710
Männikkö (talo)  52, 400, 459, 500, 530, 

531, 577, 588, 589, 591, 714
Männistö (talo)  30
Mäntyjärvenoja  147
Mäntyjärvi  20, 22, 147
Mäntylä (talo)  45, 67, 69, 71, 72, 393, 580, 

692, 702
Mäntyselkä  16
Mäntäismuori  57, 221, 222, 223, 224
Märylä (talo)  44, 45, 260, 299, 389, 479, 

560
Mätässuo  18, 19
Määttä

Antti  483
Heikki  322, 362, 702
Leena  362
Reeti  483, 704

Möyhylänkenttä  374, 561
Möyhylänmökki  46

N

Naamanganneva  18
Naamankajärvi  19, 82
Naamanka-nimet  82
Naamankapuro  19, 303
Naapuri (talo)  48, 408, 539, 577
Naatselkä (Pälkäjärvi)  132
Napapetäjä  217
Nappula (talo)  38, 60, 718
Nataspuro  18
Navettapelto  272
Neuvonen

Harald  496
Nevala (talo, Kituperä)  38, 60, 513, 726
Nevala (talo, Koppelokangas)  27, 235, 364, 

729
Niemelä (kämppä)  398, 528
Niemelä (talo, Metsäperä)  48, 340, 363, 721
Niemelä (talo, Orsiniemi)  27, 181, 262, 

315, 719
Niemi (talo, Orsiniemi)  27
Niilekselä

Antti  482
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Eeva  47, 362, 703
Eino  511
Elsa  567
Hanna  363
Heikki  30, 722
Heikki (s. 1856)  241
Janne  47, 147, 330, 362, 389, 467, 703
Johannes  258
Juho  258
Matti  330, 363, 482, 722
Rauni  30
Toivo  38, 58, 60

Niiralanniemi (Iisalmi)  94
Niirala (talo)  94, 113, 128, 139, 142, 144, 

149, 152, 154, 157, 185, 186, 189, 
190, 193, 195, 197, 201, 734

Niiranen
Aili  546, 548, 554, 560, 606, 695
Antti  695
Elli  345, 362, 410
Heikki  214, 342
Jaakko  342, 362, 463
Jouko  603
Veikko  538

Niittysaari  283
Nikkisenpuro  18
Nikolai  498, 499
Nikunneva  20
Nikunpuro  20
Nimetön (järvi)  303
Nimetönkoski  20
Nimetön (lampi)  21
Nimetönsaari  25
Niskanen

Aatu  68
Kaija  68
Yrjö  528

Nissinen  100
Anna-Liisa  27, 235, 363, 364, 729
Heikk  729
Heikki  363
Iikka  288
Paavo  100
Veikko  295, 537, 598

Nissinen (suku)  261
Niva  18
Nivala (talo)  18, 24, 45, 147, 363, 480, 704
Nivala (talo, Hyvölänranta)  738
Nokela (kämppä)  398, 399
Nokelankoski  19, 441
Nokelansilta  447
Nokelantie  302
Nokela (talo)  33, 41, 42, 43, 48, 71, 148, 

181, 221, 235, 302, 315, 363, 367, 
382, 395, 427, 430, 441, 477, 494

Nujerruksenkenttä  52
Nujerrus (torppa)  52
Nuottaranta  40
Nurkkala (talo, Perukka)  56, 398, 726

Nurkkala (talo, Repolanperä)  31, 707
Nurmijärvenkangas  205
Nurmijärvi  21, 205
Nurmilampi  19
Nygård

Aatu  463
Elsa  464, 700
Heta  360, 464, 700
Iivari  248
Sameli  331
Tilvy  57, 341
Vilma  328, 700
Yrjö  36, 328, 330, 464, 700

Nygård (talo)  54, 176, 178, 193, 197, 262, 
293, 303, 314, 362, 501, 718

Nykort (talo)  38, 54, 282, 303, 377, 405, 
426, 437, 438, 460, 471, 508, 529, 
530, 533, 718

Nykänen
Alfred  482

Nykötys (mökki)  56
Nyman-Nuotio

Ellen Juliaana  250
Näpsylä (talo)  29, 36, 37, 72, 300, 362, 404, 

408, 456, 560, 692, 712

O

Oinasneva  282
Ojala

Heikki  294
Ojala (mökki, Ojapellonperä)  37
Ojala (talo, Metsäperä)  48, 268, 300, 363, 

426, 457, 460, 572, 721
Ojala (talo, Mulkua)  737
Ojansuunlahti  22
Ojapellonperä (kylänosa)  36, 39, 232, 404, 

408, 478, 557, 579
Ojapelto

Aada  258
Anni  42, 365, 457
Heikki  201
Iikka  390, 713
Juho  314, 714
Oiva  511, 561, 579
Otto  38, 42, 365, 698, 729
Tapani  26, 36, 248, 698
Veeti  365, 730

Ojapelto (talo)  24, 26, 36, 37, 39, 68, 175, 
176, 178, 185, 186, 189, 193, 194, 
195, 197, 201, 231, 232, 260, 262, 
266, 268, 283, 300, 331, 332, 339, 
359, 362, 378, 390, 393, 396, 408, 
418, 421, 478, 479, 570, 579, 692, 
712, 713

Olganmökki  39
Olkiaho  272
Olkiahonkangas  43
Olkiaho (talo)  35, 43, 365, 457, 570, 729
Ollanketo
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Heikki  363
Hilja  363

Ollinpuoli (talo, Tervola)  47, 368
Ollinpuoli (talo, Törmälä)  51
Onnela (mökki)  60, 727
Opotanlampi  18, 88, 300, 569
Opotta-nimet  88
Orsiniemi  282
Orsiniemi (talo)  181
Orsiniemi (talo, ks. Niemelä)  27, 719
Oskarinpuoli (talo, Tervola)  47, 426
Oulainen (järvi)  23, 86, 198
Oula-nimet  86

P

Paakki
Matti  181, 296, 719, 724, 731

Paakki (suku)  182
Paananen

Valde  55, 396, 400, 436, 438, 525, 724
Paananen (talo)  55, 440
Pahalampi  22, 42, 524, 525, 528, 536, 568, 

614
Pahaneva  430
Pahaoja  303
Pahaoja (Löytölänoja)  19
Pahaoja (mökki)  61
Pahapuro  19
Pahkapuro  18, 18–19, 199, 398, 400
Paitakoski  20, 302
Pajakangas  379
Pajala (talo)  51, 720
Pajaniemi  57
Pajuniemi  282
Pakanen

Hermanni  28
Kaisa-Mari  28

Palojärvi
Maija  597
Paavo  597

Palokangas  16, 23, 41, 48, 148, 205, 208, 
295, 302, 303, 463, 530, 583, 598

Erkki  182
Palokangas (talo, Metsäperä)  205, 235, 296, 

300, 363, 481, 728
Palokangas (talo, Nokela)  181, 235, 263, 

724
Palola (talo)  50, 295, 365, 377, 730
Paltemaa

Vilho  543
Papinkangas  236
Papinpenkinmäki  236
Parkkilankoski  98
Parkkila (talo)  98, 175, 178, 193, 197, 202, 

736
Parkkinen

Matti  98, 109
Parkuanneva  50, 366
Parkuanperä (kylänosa)  44, 47, 50, 272, 

366, 367, 378, 408, 459, 582
Partala

Maija  497, 526
Patalampi  21
Patramo  242, 390, 582, 583
Patramontie  205
Paukkula (talo)  35, 488, 515, 559, 711
Peilipoika. ks. Pasanen, Arma
Pekanoja (Valkeisenoja)  22
Pekanpuol (talo, Saari)  368
Pekkala (talo)  299
Pekka Pekanpoika  135
Pekkinen

Juho ja Hanna  496
Pelkolankangas  426
Pelkola (talo)  39, 426, 447, 463, 526, 529, 

530, 533, 567, 603, 705
Pellikka

Aapeli  199
Anna  181, 215
Antti  53, 228
Elsa  328
Erkki Tuomaanpoika  112
Esko  176, 178, 179, 713
Frans  296, 436, 438, 731
Heikki  60, 178, 186, 201, 258, 285
Heikki Simonpoika  155
Heikki Tapaninpoika  139
Heikki Yrjönpoika  194
Juho  53, 215
Lyyti  60
Pekka  112
Pentti  60, 61, 522
Sameli  179
Sipo  181, 719
Tapani Pekanpoika  136
Veeti  439, 709
Vilho  60
Yrjö  53, 182, 211, 231, 700

Pellikka (suku)  60, 112
Pellikka (talo)  53, 92, 97, 112, 115, 117, 

118, 122, 123, 124, 125, 128, 132, 
134, 136, 143, 144, 149, 152, 155, 
157, 165, 168, 169, 176, 185, 186, 
189, 190, 192, 193, 194, 197, 198, 
201, 262, 303, 314, 318, 694, 695

Pellilä
Anna  481

Pellonpää (torppa)  27
Peltolantie  302
Peltola (talo)  56, 222, 302, 341, 395, 460, 

463, 464, 466, 533, 725
Peltomaa

Anna  28
Elina  484
Erkki  28, 365, 730
Hilma  365, 717
Lauri  362, 719
Maija  484
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Maria  362
Matti  50, 341, 365, 420, 717
Sameli  52, 714
Tiina  28, 365, 730
Veera  52

Pennanen
Akseli  340, 366
Aune  561
Eeva  366
Esteri  563
Heikki  47, 563, 564, 703
Iida  365, 366, 711, 730
Kusti  366
Matti  51, 311, 339, 365, 366, 484, 704, 

711, 730
Mirjam  47, 563, 564, 703
Sylvester  366

Pennanen (talo)  50
Persekoro  19
Perttunen. ks. Rosvo-Perttunen
Perukka (kylänosa)  15, 19, 22, 40, 47, 

54–58, 60, 61, 71, 73, 130, 148, 
175, 181, 199, 204, 225, 259, 268, 
275, 281, 283, 292, 296, 302, 303, 
340, 342, 345, 348, 367, 377, 387, 
391, 393, 396, 404, 412, 413, 445, 
447, 478, 513, 525, 533, 534, 535, 
539, 545, 567, 579, 586, 596, 599

Perukka (laidunmaa)  266
Pessa(ri)-nimet  82
Petäjäkulju (talo)  32, 35, 176, 178, 193, 

197, 262, 283, 299, 314, 389, 716
Pienelä (talo)  52, 363, 400, 523, 713
Pienenmäen ukko  227
Pieni Hyvölä (talo)  116
Pieni Hyvönen (talo)  117, 118, 128, 142, 

144, 152, 154, 157, 185, 186, 189, 
192, 193, 194, 195, 197, 198, 201, 
733

Pieni Koivula (torppa)  29
Pieni Orsiniemi (torppa)  27
Piiponniemi  303
Piippo

Iikka  34, 59, 62, 226, 362, 400, 525, 526, 
709, 728

Johan  255
Jouko  586
Juho  229
Niilo  46, 342, 696
Onni  485
Riitta  33
Taimi  35, 425
Toivo (Topi)  33, 35, 340, 378, 439, 486, 

573, 705
Ulla  602
Veikko  35, 542, 588, 603
Vendla  362, 481
Virpi  614

Piipponen

Erkki  134
Piippo (talo, Juutinen)  62
Piippo (talo, Lamu)  168, 194
Piippo (talo, Salo)  391
Pikkarainen

Taito  472, 488
Pikkukangas (talo)  54
Pikkuketo  62
Pikkukoski (Eteläjoki)  19
Pikkukoski (Siikajoki)  18
Pikkulähde  24
Pikkumökki  48
Pikkuniemi  282
Pikku-Risto  307, 308
Pikkusilta  302
Pilpanoja  20
Pinoniemenakka  224–225
Pinoniemi  16, 23, 52, 179
Pinoniemi (talo)  23, 25, 26, 51, 52, 73, 175, 

176, 178, 193, 196, 197, 201, 204, 
221, 224, 225, 227, 248, 259, 262, 
267, 277, 282, 283, 300, 314, 323, 
332, 337, 338, 359, 363, 423, 442, 
457, 487, 496, 525, 530, 584, 713

Pirttilä (talo)  56, 60, 61, 522, 723
Pirttipelto  272
Pirttipohja  282
Pirttipuro  19, 37
Pirttiräme  19
Pirttisaari (Alipää)  282
Pirttisaari (Kansanneva)  268, 283
Pirttisaari (Vorninneva)  25, 283
Pirttitörmänen  282
Pirttitörmäsenkoski  20
Pisanen

Simppa  220, 308
Pitkinkangastie. ks. Kangastie
Pitkäharja  322
Pitkäkoski  20, 29

Hilda  316, 365, 377, 698, 730
Juho  362, 389, 483, 717, 718, 726
Kaaperi  50, 365, 698, 715, 730
Reeta  362, 718
Samuli  328
Toini  44, 702
Veikko  44, 702

Pitkäkoski (talo)  28, 29, 176, 178, 193, 197, 
237, 262, 314, 332, 362, 717

Pitkä-Mikko  307
Pitkän-Mikon Veeti  307
Pitkäsuvanto  18
Piuvilanketo  54
Piuvila (talo)  54, 319, 343
Pohjola (talo)  34, 485, 711
Porraskoski  19
Porrasräme  20
Porrastie  300
Portaala (talo)  32
Posti (talo)  34, 35, 270, 340, 539, 540
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Pottuniemi  57, 560
Puistola (talo)  44, 47, 572, 582
Pukinneva  20
Pukinoja  20, 48, 268
Punaperä (kylänosa)  22, 24, 25, 33, 37, 38, 

39, 60, 204, 268, 272, 300, 302, 
366, 378, 385, 395, 408, 425, 426, 
427, 441, 447, 457, 467, 477, 508, 
524, 536, 568, 570

Punaperäntie  472, 538
Purnujärvi  23, 52, 88, 176
Purola (talo, Kituperä)  61
Purola (talo, Puronperä)  28, 181, 194, 235, 

260, 262, 282, 283, 315, 363, 718
Puronperä (kylänosa)  27–29, 30, 181, 204, 

299, 366, 425
Puro (talo, Puronperä). See Purola
Pussila (talo)  54, 181, 244, 263, 303, 314, 

340, 342, 369, 370, 389, 393, 423, 
427, 437, 439, 539, 724

Pussinen
Aappo  181, 701, 724
Anna  181, 701, 724

Pussinen (suku)  54
Pussisenkuja  597
Puurunen

Aarne  379, 382
Aukusti  39, 391, 395, 475, 480, 505, 540, 

705
Elina  39, 495, 705
Elviira  482
Helvi  39, 408, 501, 705
Kaarlo  395
Kusti  39, 311, 354, 379, 388, 389, 395, 

400, 443, 474, 478, 480, 481, 482, 
483, 486, 505, 697, 705

Maija  447, 567
Olavi  395
Olga  494
Olli  39, 487, 521, 705
Pekka  39
Pentti  39
Rauno  39
Riikka  39, 395
Tauno  395, 525
Terttu  39

Puurunen (suku)  261
Puusaari (talo)  48, 408, 413, 424, 425, 505, 

508, 697
Puutteenlaakso (kylänosa)  34, 35, 534, 542
Pyhännänjoki  20, 27–30, 28, 29, 33, 44, 69, 

71, 148, 169, 175, 176, 181, 184, 
194, 195, 266, 281, 282, 387, 391, 
484, 569

Pyhännänjärvi  20, 66, 98, 109, 205, 242, 
299, 440, 501, 590

Pyhännän säästöpankki  35, 443, 470, 483, 
534, 538

Pykäläaho (mökki)  46

Pykäläkangas  20
Pykäläkoski  20
Pykäläpuro  46, 179
Pykäläpuron (talo)  20
Pykäläpuro (talo)  46, 457, 472
Pystöpuro  19
Pyöräpolku  303
Pyörätienkangas  303
Pyörökangas  47
Päiväniemenlampi  20
Päiväniemi (talo)  28, 362, 717
Pälkjärvi (pitäjä)  132
Pääkkö

Aappo  44, 702
Juhani  561, 589

Pääkkölä (talo)  35, 363, 478, 711
Pääkkö (talo, Lamu)  168
Pökkelöoja (kylänosa)  560
Pökkelöoja (Ojapellonperä)  20
Pökkelöoja (Törmäsjärvi)  23, 282
Pömpän-Mallu  40, 221
Pötkylä (talo)  35
Pötkölä (talo)  35, 579, 692, 712
Pöytäneva  530
Pöytäniitynkolo  19, 500, 568
Pöytäsaari  430

R

Raatolaakso  148
Rahikainen

Lyydia  482, 483
Lyyti  482
Matti  476
Vieno  47, 572
Väinö  47

Rahikkala
Anna Reeta  11
Helena  31
Paavo  31
Toivo  543

Rahikkala (talo)  54, 73, 692
Rahikkala (talo, Mulkua)  128, 139, 143, 

144, 152, 154, 157, 185, 189, 193, 
195, 197, 201, 734, 735, 736

Raivionkoski  19
Rajala (talo, Kuljunperä)  32, 509, 716
Rajala (talo, Perukka)  40, 47, 56, 235, 259, 

260, 303, 475, 728
Rajala (talo, Välilä)  36
Rajula (talo)  38, 408, 533, 698
Rantala (mökki, Saarenperä)  40, 221, 500
Rantalankoski  18
Rantala (talo, Mulkua)  734
Rantala (talo, Perukka)  56, 61
Rapakkoneva  20, 302
Rapakko-oja  20
Rasi

Matti  237, 314, 717
Rasingas
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Erkki  28
Rasinkangas

Olga  28
Sakari  600

Rasinkangas (talo)  737
Rasi (suku)  476
Rauhala (talo)  48, 344, 363, 508, 578, 721
Rautaparta

Jussi  95, 112
Niilo  95, 102, 112, 694

Rautaparta (suku)  95–96
Rautaparta (talo)  103, 104, 106, 108
Rechardt  430

Jonathan  284
Reeta Makkonen  563
Reetanmökki  37, 713
Reetanrooppi  408
Reeti  45
ReijoWaara

Karl Konrad  238
Reinikka

Aino  416
Relander

Karl Konrad  238
Repokangas  16, 30, 31, 216
Repolanojennus  480
Repolanperä (kylänosa)  30, 31, 299
Repolantie  30
Repolassa (talo)  565
Repola (talo)  26, 30, 31, 33, 36, 175, 237, 

309, 340, 346, 363, 380, 410, 461, 
466, 473, 480, 481, 496, 565, 715

Repola (torppa)  716
Riemuveräjä  266
Riepakkosuo  22
Riihiaho  292
Riihipelto  272
Riihipelto (talo)  54, 92, 530, 549
Riikalankangas  421
Riikala (talo)  44, 342, 421, 702
Riikonen (suku)  509
Rikko-Iikka. ks. Piippo, Iikka
Rikkola (talo)  62, 63, 130, 196, 283, 432
Rimminkangas  203
Rimminneva  203, 283
Rimpeläinen

Eelof  696
Elof  371, 389, 416, 447, 696
Ensio  43, 46, 427
Helga  414
Iida  47, 409
Irja  371
Juho  47, 260, 309, 311, 312, 696, 721
Kalle  46, 447, 476, 478, 506, 535, 537, 

572, 696, 704
Lempi  43, 536
Liisa  371, 407
Meeri  484
Olli  414

Oskari  371, 407, 447, 482, 513, 533, 561, 
696

Paavo  403, 479, 578
Raimo  540
Satu  46
Teuvo  371, 422
Tilda  371, 563, 696
Virpi  11, 13, 46, 613

Rimpeläinen-Knuutinen
Sari  46

Rimpeläinen (suku)  260
Rinne (talo)  35, 43, 536, 570, 712
Rintala (talo)  24, 52, 457, 500, 530, 692
Ristikallio  38
Ristonpuoli (talo, Moisala)  45, 496
Rivinoja (talo)  175, 178, 193, 197, 202, 737
Roinila (kämppä)  398
Roinilankoski  18
Roinilanlampi  18, 398
Romula  310
Rosvo-Perttunen  54, 319, 343, 344
Rosvosaari  25, 342
Ruoholamminneva  19
Ruoholamminoja  19, 186, 282
Ruoholampi  23
Ruostekaarto (talo)  28, 730
Ruosteneva  28, 283
Ruosteneva (talo)  28, 365, 366, 438, 730
Ruostepuro  20, 28, 437
Ruostepurontie  501
Ruostepuro (talo, Purola)  28, 437
Ruostesuo  20, 438
Ruottalankoski  18, 214, 298, 299, 597, 598
Ruottala (talo)  175, 185, 189, 214, 260, 

298, 299, 735
Rutisevanmäki  16, 52
Rutisevanneva  176
Rutiseva (talo)  16, 52, 335, 338, 341, 549, 

584, 695
Ruunasaari  566
Ruupusaapas  94
Ryssänhauta  308
Rytikorpi  292
Rytimäki  292
Rytiniemi  34
Rytisalmi  283
Rytkönen

Vihtori  476, 482
Räinä (mökki)  61, 696
Rämö  537
Rääsypohja  282
Rönty

Viljo  546

S

Saarela (talo)  50, 365, 366, 730
Saarenmäki  16, 40, 480, 531, 596
Saarenperä (kylänosa)  16, 22, 40, 43, 221, 

300, 301, 413, 500, 568
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Saarenpuolipää  22
Saaresmäki  17, 78, 82, 130, 134, 135, 298, 

303, 429
Saari

Antti  40, 56, 258, 259, 363, 699, 703, 
711, 728

Erkki  56
Hilda  47
Jaakko  328
Sofia  363
Tuomas Laurinpoika  175, 178, 712

Saarineva  24, 268
Saarinkosket  20
Saari (talo)  26, 36, 40, 43, 92, 172, 221, 

228, 236, 259, 260, 262, 282, 283, 
301, 304, 328, 331, 368, 376, 378, 
381, 384, 389, 403, 425, 429, 457, 
462, 464, 467, 475, 483, 500, 521, 
530, 568, 698, 699

Saastamoinen
Aimo  539

Sadinsaari  16, 40, 172
Sadinsaari (talo)  172, 179, 185, 186, 189, 

193, 194, 197, 201, 698
Sainijärvenharju  302
Sainijärvi  16, 19, 21, 22, 57, 57–58, 175, 

204, 302, 421, 469, 488, 518, 560, 
567, 569

Sainila
Ada  534
Anna  181
Anna-Riitta  305, 723, 724
Erkki  181, 258, 418, 463, 723, 724
Juho  315, 722
Lauri  396, 602, 603
Matti  52, 330, 393, 422, 429, 566, 714, 

722
Olli  55, 56, 381, 382, 385, 477, 502, 506, 

521, 533
Rauha  56, 383
Riitta  481
Riitta Kustaava  57
Seliina  481, 714, 722
Ville  485, 534, 710, 712, 723

Sainilan Majakangas  268
Sainilanräme  469
Sainila (suku)  57
Sainila (talo)  22, 57, 148, 172, 175, 178, 

185, 188, 189, 193, 197, 202, 222, 
262, 268, 275, 302, 314, 372, 401, 
504, 535, 545, 567, 714

Salmela
Lauri  569

Salmijärvenkangas  21, 76
Salmijärven kämppä  524
Salmijärvi  16, 21, 76, 82, 88, 203, 344, 398, 

441, 524, 528, 579
Salmipuro  21, 303
Salonpuro (Lohipuro)  21

Sammakkolahti  283
Samppala (mökki, Alipää)  46
Samppalanketo  36, 249
Samppala (talo)  36, 248, 249
Santranmökki  37, 713
Sarkkinen

Mika  66, 69
Sarvilampi  21
Sattu-Janne. ks. Knuutinen, Janne
Sattula (talo)  54, 55, 181, 260, 263, 279, 

283, 303, 315, 327, 362, 389, 393, 
420, 436, 443, 464, 471, 522, 525, 
533, 578, 725

Sattunen, Sattulan isäntä. ks. Knuutinen, 
Janne

Sattusenpirtti  283
Saukko-oja  20
Saunasaari (Hyvösenneva)  283
Saunasaari (Lummeneva)  283
Saunasaari (Törmäsjärvi)  282
Saunasaari (Vorninneva)  25, 283
Sauvapuro  19
Sauvasuo  19, 283
Savela (talo)  50, 341, 365, 420, 498, 730
Savon pankkiiri. ks. Katajamäki, Yrjö
Savontie  205, 206, 303, 306
Selekänen, Selkälän isäntä. ks. Niiranen, 

Jaakko
Selkälänkoski  20, 195
Selkälänlähde  24, 342
Selkälä (talo)  24, 33, 195, 300, 341, 342, 

362, 412, 415, 423, 706
Selkämaankangas  16, 33, 148
Selkäsaari  25
Seppälänkoski  18
Seppälä (talo)  61, 729
Seppälä (talo, Mulkua)  130
Seppä-Manu. ks. Kesti, Matti
Seppänen

Martti  603
Sepänkangas  47
Sergei  498, 499, 509
Sianleuka  282
Siepakka (talo)  36
Siirtola (talo, Mulkua)  300
Siirtola (talo, Perukka)  56, 217, 341, 363, 

368, 413, 447, 479, 481, 496, 528, 
533, 539, 722

Siirtola (talo, Pyhäntä)  421
Siirtola torppa, Repolanperä)  31, 707
Siistilä (talo)  31, 363, 716
Sikajoki  17
Sikakivi  17
Sikamurronkangas  54
Sikamurto  176
Sileäkangas (talo)  61, 235, 339, 351, 363, 

390, 729
Silikonen  344
Sillankorva (talo)  32, 33, 370, 480, 598, 716
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Siltakoski  19
Siltala (lohkotila, Kuljunperä)  716
Siltalampi  19
Siltala (talo)  29, 38, 360, 376, 570, 698
Siltalähde  24
Siltaniemi  24, 205, 268, 282, 302, 378, 

466, 572
Siltasaarentie  308
Siltasaari  425
Sipo (talo)  94, 128, 143, 152, 154, 157, 185, 

186, 189, 193, 195, 197, 201, 734
Sippari

Heikki  32, 222, 351, 389, 716
Juho  46, 248, 310, 704

Sipparinpuoli (talo, Kulju)  32
Sippari (talo)  46, 47, 269, 310, 321, 426, 

476, 704
Sivakkakoski  18, 398
Sivakka-nimet  83
Sivola (sotilastorppa)  53, 170, 337
Sivonen

Anna  335
Antero  346, 580, 581
Aune  47, 427, 563, 567, 704
Beata  345
Eemeli  537, 538
Elli  48, 714, 721
Helena  563
Kalle  48, 51, 537, 714, 721
Matti  47, 345, 362, 584, 704
Mooses  24, 51, 52, 53, 57, 170, 296, 

334–338, 583, 584, 708, 714, 715, 
728

Priitta  583
Reeta  345, 362, 704

Sivonen (suku)  51
Sivonen (talo)  47, 475, 567, 704
Sivula (talo)  38, 459, 697, 698
Smedberg

Ferdinand  284
Soanlahti (pitäjä)  132
Soitimenkangas  431
Somer

Aleksandra  546
Sopanen

Sirkku  457
Sormuskorpi  302
Sorsakangas  292
Sorvonen

Lasse  98
Sorvonkangas  78, 98
Sotiaho  147
Soturi-Mooses. ks. Sivonen, Mooses
Sulosen

Hilma  567
Oskari  567

Suni  468
Sunin  468
Suntinsuu  86, 302

Suojala (talo)  481
Suojala (talo, Keskikylä)  34, 485
Suojala (talo, Perukka)  56, 61, 724
Suojalinna (talo)  35, 418, 488, 495, 496, 

559, 711
Suomalainen

Huugo Juho ja Anna Lyydia  496
Suomenselkä  16, 17, 19, 76, 78
Suometsä  302
Suorsa

Paavo  472
Sutela

Jaakko  604
Suutarinkoski  20
Suutari (talo)  48, 340, 341, 400, 466, 472, 

497, 503, 513, 523, 526, 561, 721
Sydänmetsä

Veijo  594
Syrjälä (talo, Alipää)  44
Syrjälä (talo, Perukka)  40, 56, 235, 259, 

363, 728
Syrjäneva  282, 375, 386
Syrjäniemi  282, 375
Säkki (peltolohko)  404

T

Tabell
Iikka  430

Taikakivi  17, 227
Taipale

Raija  550
Takalo (talo)  47, 147, 299, 362, 389, 467, 

563, 703
Talasneva  27
Talasniemi  283
Talviaro  20, 282
Talvitie  302
Tamma-aro  19, 302
Tammela (kämppä)  398, 502
Tammelankangas  398, 400
Tanelinlampi  20
Tanssikenttä  57, 421, 518, 568
Tapiola (talo)  31
Taskupuro  19
Tauskangas  292
Tausneva  18, 292
Tavast  85
Tavastkengänharju  16, 21
Tavastkengänjärvi  20, 23, 54, 186, 322, 

431, 480, 568
Tavastkengänjärvioja  20
Tavastkengän osuusmeijeri  270
Tavastkenkä-nimi  84
Teerimäki  19, 303
Teeripuro  19, 303, 398
Tervakangas (talo)  175, 178, 193, 197, 202, 

736
Tervaskangas  24, 204, 300, 378, 508
Tervaskangas (talo)  38, 39, 68, 181, 238, 
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241, 281, 283, 300, 378, 383, 508, 
522, 722

Tervaskankaanperä (kylänosa)  38, 204, 
268, 277

Tervatie. ks. Malmitie
Terva-Ville  509
Tervola

Anna  362
Iivari  57
Johan  473
Pekka  57, 362
Reeti  57
Uuno  366
Väinö  566

Tervolankangas  16, 24, 47, 65, 112
Tervola (suku)  52
Tervola (talo)  24–26, 26, 46, 48, 57, 61, 71, 

114, 115, 120, 122, 123, 124, 125, 
128, 130, 138, 139, 143, 149, 152, 
155, 157, 185, 189, 190, 193, 194, 
195, 197, 198, 201, 230, 260, 262, 
266, 282, 283, 303, 309, 314, 319, 
332, 351, 368, 370, 387, 389, 400, 
407, 409, 413, 417, 424, 426, 447, 
467, 496, 508, 513, 533, 561, 570, 
695, 727

Tervonen (suku)  496
Tiekaarto  242
Tihilä (talo, Mulkua)  430
Tiltanpuoli (talo, Tervola)  47
Tilvy

Matti  341, 707, 718
Tilvynpelto  57, 341
Timonen (suku)  307
Tippula (kämppä)  398
Tirinen

Matti  62
Vappu  62

Tirisenketo  62
Toivola (talo)  50, 272, 365, 563, 730
Toivonen

Pekka  496
Tolonen

Helana  250
Torikallio  23, 205, 487
Torikallionlähde  23
Tukkimäki

Juho  354
Tulipaikka  283
Tulisaari (Hyvösenneva)  283
Tulisaari (Kansanneva)  283
Tulisaari (Maanselänneva)  283
Tulisaari (Metsäperä)  48
Tullinmäki  299
Tuohimaankangas  300
Tuomaanpolku  367
Tuominen

Topias  496
Tuominiemi (talo)  39, 501, 533, 705

Tuomipuro  18
Tuppela (talo)  35, 711
Tuppi-Joppe. ks. Haapalainen, Johannes
Tupsula (talo)  36
Turuitar

Anna Olavintytär  135
Turula (talo)  44, 496, 701
Turula (torppa, Kituperä)  59
Turunen  99

Aappo  37
Aarne  542, 543, 561, 570, 588, 603
Aatami  53, 181, 258
Ahti  412
Aimo  484, 497, 535, 542, 586, 588, 603
Anna  258
Anna Aatamintytär  258
Antti  122, 134, 472, 497, 518
Antti Olavinpoika  134
Bertta  50
Eino Johannes (Uukuniemi)  496
Elli Elina (Uukuniemi)  496
Emma  412
Esko  130
Heikki  143, 178, 258, 309, 316, 482, 

483, 486
Heikki Tuomaanpoika  128
Helena  478
Hilkka  484
Hilma Maria (Uukuniemi)  496
Ida  371
Iida  250, 422
Iikka  323, 329, 330, 389, 472, 497, 562, 

694
Ilmi  459, 525
Johannes Heikinpoika  194
Juho  181, 201, 285, 314, 478
Juho (Jussi)  316, 354, 389, 442, 480
Juho Olavinpoika  144
Juho Tuomaanpoika  146
Jussi Olavinpoika  129
Jussi Ollinpoika  115
Kaisa  363
Laina  484, 561
Lauri  122, 179
Lempi  412
Liisa  181
Manta  391, 576
Matti  37, 363, 497
Matti Heikinpoika  155
Matti (s. 1889)  29, 340, 341, 420, 466, 

526, 721
Mikko  153
Mikko Laurinpoika  195
Olavi  117, 136
Olli  116
Olli Pekanpoika  114
Pekka  97, 98, 108, 122, 181
Pekka Pekanpoika  135
Pekka Tuomaanpoika  120
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Pekka (Uukuniemi)  496
Pentti  486
Reeta  52, 181, 321, 481, 497, 549, 562, 

563
Riitta Tuomaantytär  146
Saara  567
Sameli  182
Taimi  516
Tapani Olavinpoika  139
Tauno  486
Toivo  400, 497, 500
Tuomas  122, 136
Tuomas Olavinpoika  134
Tuomas Pekanpoika  144
Valpuri  153
Yrjö  371, 412
Yrjö Akseli  695
Yrjö Laurinpoika  129, 144
Yrjö (s. 1850)  340, 412, 721
Yrjö (s. 1882)  697
Yrjö (s. 1891)  29, 56, 341, 412, 420, 422, 

423, 533, 707, 725, 726
Turunen (suku)  44, 99, 106, 129
Turunen (talo)  36, 97, 111, 114, 115, 116, 

118, 122, 123, 124, 127, 129, 130, 
139, 143, 149, 152, 168, 697

Turunen (talo, Eksylä)  197
Turunen (talo, Heiskala)  155, 157, 172, 185, 

189, 193, 194, 197, 201, 697
Turunen (talo, Koistila)  129, 143, 144, 152, 

156, 157, 168, 185, 188, 189, 193, 
195, 197, 201, 707

Turunen (talo, Leiviskä)  143, 152, 153, 156, 
157, 162, 168, 176, 185, 186, 189, 
190, 193, 194, 197, 201, 314, 704

Turunen (talo, Metsäperä)  48
Turunen (talo, Saari)  185, 189, 197, 201
Turunen (talo, Ylitalo)  197, 705
Turvakko  579
Tuulikangas  16
Tyynilampi  20
Törmälä

Aino  420, 424, 454, 509, 518
Sakari  255

Törmälänkoski  20, 302
Törmälänperä (kylänosa)  20, 25, 35, 47, 

273, 338, 378, 400, 413, 425, 431, 
457, 459, 472, 487, 500, 538, 575

Törmälänperäntie  34, 51, 54, 302, 308, 425, 
472, 572

Törmälä (talo)  23, 46, 51, 69, 181, 196, 
224, 260, 262, 267, 273, 275, 277, 
282, 302, 304, 305, 308, 314, 340, 
380, 382, 386, 393, 398, 400, 410, 
414, 424, 425, 426, 428, 430, 431, 
481, 496, 504, 514, 561, 563, 565, 
566, 597, 692, 720

Törmäsenaho  302, 375, 417
Törmäsenkoski  20, 319

Törmäsenrimpi  25
Törmäsjoki  20, 23, 24, 25, 44, 46, 47, 51, 

53, 71, 72, 83, 170, 176, 184, 186, 
194, 195, 205, 266, 268, 277, 281, 
282, 284, 300, 302, 319, 337, 375, 
378, 386, 387, 398, 400, 401, 408, 
413, 425, 441, 447, 466, 469, 472, 
484, 523, 526, 527, 530, 571, 598

Törmäsjärvi  20, 23, 83, 88, 204, 282, 300, 
308, 386, 387

Törmäs-nimet  83
Tööleksenmökki  509
Tööles

Ossi  508

U

Ukkola
Sameli  284

Ukkola (talo)  56, 181, 182, 263, 302, 314, 
725, 726

Ukonjärvi  83
Uljua-nimet  83
Uljuanoja  83
Urppaankoski  18
Urppaanriihi  375
Uusihäkki  500
Uusitalo (talo, Juutinen)  62, 709
Uusitalo (talo, Perukka)  56, 426, 723
Uusitalo (torppa)  33, 707
Uusitie  299
Uutela (kämppä)  398
Uutela (mökki, Juutinen)  62
Uutela (talo, Perukka)  413
Uuttuankangas  398
Uuttula (kämppä)  398

V

Valkeinen (järvi)  17, 22, 39, 97, 221, 480
Valkeinen (järvi, Juutinen)  303
Valkeisenoja  22, 523
Valkeisneva  328
Valkianneva  282
Valkiaoja  20, 50
Valkiaranta (talo)  50, 235, 728
Vanhahumi. ks. Kamunen, Eera
Vanhanhaudanpolku  301
Vanhanjoenmutka  18
Vanhanpirtinkoski  19
Vanhanpirtinniemi  58
Vanhan-Tervolanlähde  24
Vanha Tervola  47, 65, 71
Vanhatie  300
Vannekoski

Albert Eliel  354
Varisniemenkangas  300
Varisperä (kylänosa)  36, 37, 38, 39, 60
Varissalmi  282
Varkainoja  20
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Varsapuro  19
Vartiainen

Antti  213
Karl  247
Olli  175, 178, 179, 213, 710
Pekka  175, 178

Vaseli  307
Vasikkamäki  447
Vasili  499
Vatanen  431
Vedenheitin  20
Veetinmökki  46
Vehkapohja  52
Vehnäpelto  190
Veijala  443
Venäjänsaari  86
Vesalankoski  19, 60
Vesala (talo)  33, 300, 340, 362, 705
Vesala (talo, Kituperä)  60
Vesikkopuro  19
Viianniemi (talo)  38
Viinasaari  25, 342, 467
Viio

Alina  460, 562, 563, 604, 702
Eeva  44, 545
Hannu  507, 569, 598
Heimo  44, 393, 464, 514, 540, 561, 588
Kalevi  67
Kusto  44, 296, 298, 569, 702
Matti  351, 355, 389, 483, 507, 702
Mauno  507

Viionpuoli (talo, Makkonen)  44
Viio (talo, Makkonen)  147, 243, 360, 377, 

381, 387, 406, 421, 459, 460, 480, 
498, 499, 604

Viisseinäsenkangas  19, 292, 398
Villenpuoli (talo, Törmälä)  51
Vilula (talo)  58, 60, 522, 730
Virkkula (torppa)  55, 362, 443, 725
Virkkunen

Antti  55, 362, 396, 443, 725
Johanna  55, 362, 725
Johan Wilhelm  243, 443
Matti  55, 281, 311, 725, 727
Mikko  55, 327, 328, 443, 471, 725
Rauha  508

Visuri
Aappo  61, 422
Anna  365
Anna-Liisa  42, 43
Antti  58, 61, 221, 266, 321, 351, 355, 

397, 398, 401, 417, 423, 459, 727
Eetu  401, 425, 486
Jaakko  42, 43, 322, 696, 727, 730
Jaako  365
Juho  61, 322, 331, 374
Liisa  221, 267, 374, 417, 727

Visurinmökki (Alipää)  46, 417
Visurinmökki (Kituperä)  61, 203, 303, 

374, 385
Visurinperä (kylänosa)  61
Visuri (suku)  417, 425
Vitikko (talo)  31
Vitsapuro  22
Vorna- ja Vorni-nimet  88
Vorninharju  22
Vorninneva  20, 25, 42, 43, 52, 88, 176, 

267, 283, 298, 342, 467, 523
Vorninoja  20, 267, 523, 530
Väinölä (talo)  31
Väliketo  570
Välilä (kämppä)  303, 398
Välilä (Rajula)  38, 698
Välilä (talo)  26, 36, 41, 71, 72, 74, 237, 

283, 330, 333, 361, 362, 402, 404, 
447, 478, 488, 507, 513, 514, 515, 
536, 541, 557, 560, 565, 566, 692, 
701

Välitalo (talo)  35, 712
Väyrynen

Iisakki  220, 225, 227, 228, 296, 443, 
731

Vörssinvaara  205

W

Wiio
Tyyne  482

Witander
Sofia  270, 392, 482, 483

Y

Ylitalo (talo)  39, 197, 262, 705
Ylä-Heiskala (talo)  36, 38, 127, 172, 360, 

389, 697
Ylä-Kurkela (talo)  33, 34, 92, 259, 282, 

310, 311, 324, 390, 406, 426, 476, 
487, 488, 533, 540, 710

Ylämäki (talo, Autiomäki)  33
Yläpäänsauna  282
Yrjölä (talo)  34
Yökangas  302, 342
Yöttävinkangas  267, 431








