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H
allituksen tervehdys

Hyvät sukulaiset!

Sukuyhdistyksen hallituksen työn paino-
piste on ollut yhdistyksen talouden tasa-
painottamisessa, sääntöuudistuksen val-
mistelussa ja Multianniemen sukuhaaran 
sukututkimuksessa. Seitsemän tytärtä Keu-
ruun Murtomäestä -sukukirjan julkaisemi-
nen ja toissa kesän sukujuhlan budjetoitua 
suuremmat kustannukset painavat edel-
leen yhdistyksen taloutta. Sukuyhdistyksen 
ja stipendirahaston säännöt kaipaavat uu-
distamista. Iloinen asia on, että Multian-
niemen sukuhaaran tutkimus edistyy, ja 
uusia sukulaisia, mahdollisia sukuyhdistyk-
sen jäseniä, löytyy koko ajan lisää! 

Keuruun Murtomäen Sukuyhdistyk-
sellä on tällä hetkellä runsaat kaksisataa 
15 euron jäsenmaksun maksa-nutta hen-
kilöjäsentä. Jäsenmäärä on vähentynyt 
dramaattisesti, koska jäsenrekisteristä on 
vuoden aikana siivottu pois noin 150 jä-
senmaksunsa maksamatta jättänyttä tai 
kuollutta jäsentä. Jäsenmaksutulojen vä-
henemisen vuoksi yhdistyksen toiminta-
mahdollisuudet ovat varsin rajalliset. Hal-
litus joutuu supistuneen, vajaan 3.000 
euron vuosibudjetilla pitämään yhdistyk-
sen menot tiukalla, jotta talous saadaan 
tasapainoon ennen seuraavaa sukujuhlaa. 

Sukuyhdistyksen nykyiset säännöt ovat 
yhdistyksen perustamisen ajalta. Niillä on 
toki selvitty vuosikymmenet, mutta uudis-
tamisen aika on varmaan käsillä. Yhdis-
tyksen sääntöjen 4 § pykälässä todetaan 
mm., että ”Yhdistyksen jäseneksi voidaan 
hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt, 
joka polveutuu Keuruun Murtomäen su-
vun ensimmäisestä tunnetusta esi-isästä, 
noin vuonna 1620 syntyneestä Henrikistä, 
tai joka on avioliiton kautta liittynyt tähän 
sukuun.” Sukututkimus on jo aika päiviä 

paljastanut tämän Henrik Murtomäen ku-
vitteelliseksi hahmoksi. Murtomäen suku 
polveutuu Pihlajaveden Kömin suvusta, 
kuten Kari-Matti Piilahden toimittamassa 
uusimmassa sukukirjassa todetaan.

Keuruun Murtomäen sukuyhdistys on 
yksi Suomen vanhimmista talonpoikaisista 
sukuyhdistyksistä. Yhdistystä perustettaes-
sa suvun varhaisimpien vaiheiden sukutut-
kimus oli mahdollista vain niille harvoille, 
joilla oli tilaisuus tutustua joko alkuperäi-
siin lähteisiin tai niiden mikrofilmikopioihin 
Valtionarkistossa Helsingissä. Viime vuosi-
kymmenien aikana maahan on perustet-
tu kattava maakunta-arkistojen verkosto, 
jonne paikalliset aineistot, mm. seurakun-
tien 100 vuotta vanhemmat kirkonkirjat ja 
kihlakuntien käräjäpöytäkirjat on sijoitettu. 
Asiakirjojen digitalisointi ja siirtäminen in-
ternetiin on tuonut aineistot kaikkien su-
kututkimusharrastajien käyttöön. 

Sukututkimus on lisääntynyt räjähdys-
mäisesti. Siitä on tullut suurten joukkojen 
harrastus. Viime vuoteen saakka sukutut-
kija oli tuttu ja usein myös tervetullut näky 
myös seurakuntien kirkonarkistoissa. Kor-
keimman Hallinto-oikeuden syksyllä 2010 
tekemän tulkinnan mukaan 100 vuotta 
nuoremmat kirkonkirjat sisältävät yksilön 
kannalta arkaluontoisia tietoja. Tämän 
päätöksen pohjalta Kirkkohallitus suosit-
ti keväällä 2011, että seurakunnat eivät 
antaisi kirkonkirjoja enää sukututkijoi-
den käyttöön. Sukututkimuksen kannalta 
päätös oli valitettava. Tällä hetkellä tiedot 
1600-luvun lopulta vuoteen 1911 ovat va-
paasti saatavilla. Sitä nuoremmista tiedon 
saa seurakunnasta maksua vastaan. Odot-
tavan aikakin käy usein pitkäksi. 

Sukuseuratoiminta on suurten sukutut-
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kimusharrastajajoukkojen tekemän suku-
tutkimuksen myötä laajentunut voimak-
kaasti. Uusia sukuyhdistyksiä tai -seuroja 
on perustettu innokkaasti. Moni meistä-
kin on sekä isän että äidin suvun suku-
yhdistyksen jäsen. Yksin vanhan Keuruun 
pitäjän alueelta polveutuvien sukujen yh-
distyksiä on kymmenkunta. Sukuseurojen 
Keskusliitto on sukuseurojen ja -yhdistys-
ten keskusjärjestöksi perustettu yhdistys, 
joka tukee sukuseuratoimintaa. Se on mm. 
julkaissut yhdistyksen mallisäännöt, joiden 
pohjalta Keuruun Murtomäen sukuyhdis-
tyksen säännötkin on tarkoitus uudistaa 
seuraavan sukukokouksen yhteydessä. 

Sukuyhdistyksen hallituksella oli suun-
nitelma tehdä kesällä 2011 ”ristiretki” 
Multian kesätapahtumaan uusien jäsenten 
saamiseksi Multianniemen suuresta suku-
kunnasta. Viimeisin sukututkimus osoit-
taa, että murtomäkisten vaikutus mul-
tialaisten verenperintöön on otaksuttua 
suurempi. Matti Tuomaanpoika Multian 
ja Maria Eskontytär Murtomäen jälkipol-
vet johtavat Multianniemen, Vehkoon ja 
Vilhulan kautta useisiin multialaisiin kanta-
sukuihin. Moni nykypolven multialainen ei 
vaan tiedä olevansa myös murtomäkinen. 
Tietoiskua oli valmisteltu Marita Aution-
mäen johdolla. Hänen äkillinen poisme-
nonsa juuri ennen tapahtumaa siirsi ryn-
näkön tälle kesälle. Toivottavasti nyt onnis-
taa! Tavoitteena on edelleen saada aikaan 
Multianniemen sukuhaaran tapaaminen 

seuraavalle kesälle, ja pitää vuoden 2015 
sukukokous Multialla. 

Viime vuoden sukutiedotteessa kuu-
lutin tietoja Murtomäen suvun sotako-
kemuksista. Yhteydenottoja ei ole tullut 
kovin monta, mutta niiden sisältö on ollut 
sitäkin mielenkiintoisempi. Tässä tiedot-
teessa julkaisemme niistä kaksi. Hannele 
Tikanvaaran hallussa on hänen isoisänsä, 
Keuruun Murtomäen Sukuyhdistyksen en-
simmäisen puheenjohtajan, lääkintöneu-
vos Heikki Nyyssölän päiväkirja Itä-Karjalan 
Äänislinnasta sotavuodelta 1942. Han-
nelen toimittama päiväkirja on kunnian-
osoitus sotiemme veteraaneille. Pietarissa 
asuva Georg (Yrjö) Uming kertoo isoäitin-
sä Hilda Virkajärven koskettavan tarinan. 
Hilda oli syntynyt Keuruulla 1863 ja kuoli 
nälkään Leningradin piirityksessä 1942. 
Pirkko Mannerla avusti artikkelin toimit-
tamisessa ja sen kääntämisessä venäjästä 
suomeksi. 

Kesä on sukutapaamisten aikaa. On yli-
oppilasjuhlia, valmistujaisia, häitä ja mui-
ta merkkipäiviä. Sukulaisia tavataan myös 
tuttavallisesti mökillä tai kesätapahtumis-
sa. Kaikki ovat erinomaisia tilaisuuksia 
vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteen-
kuuluvaisuuden tunnetta sukulaisten kes-
kuudessa. 

Hyvää kesää kaikille!
Pekka T Rajala
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Ystävämme ja työtoverimme, Multian kun-
nan pitkäaikainen työntekijä

Marita Hannele Autiomäki os. Vää-
tänen syntyi 10.10.1957 Impi ja Paavo 
Väätäsen maanviljelysperheeseen ainoana 
lapsena ja kuoli 14.7. 2011 yllättäen Keski 
-Suomen Keskussairaalassa 54-vuotiaana.

Marita muistetaan ”Poukaman kalus-
toon” kuuluvana työntekijänä ja huumo-
rintajuisena ja seurallisena ihmisenä.

Kansakoulun hän kävi Väätäiskylällä ja 
keskikoulun Ähtärissä. Emäntäkoulun ja 
apuhoitajakoulun Jyväskylässä. Nuorena 
Marita oli Multian seurakunnan rippileirillä 
isosena. Vehkoossa hän oli aluksi osasto-
apulaisena ja keittiöllä sekä myöhemmin 
hoitajana. Silloin hän kulki matkat mopolla 
ennen kuin sai ajokortin. 

Marita löysi itselleen aviomiehen sa-
masta kunnasta, kuin itsekin oli. Häitä 
juhlittiin 1979 ja vuonna 1980 Perheeseen 
syntyi Maarit ja vuonna 1985 Jouni. He 
kaikki asuivat Maritan kotitilalla. Maata-
louden työt kulkivat oman työn rinnalla, 
Marita kävi ennen töihin menoa navetta-
hommissa miehensä avuksi, tai iltalypsyl-
lä ennen yötyöhön menoa aina vuoteen 
2000, jolloin karjanpito lopetettin. 

Perhe oli Maritalle läpi elämän tärkeä. 
Marita kantoi huolta isänsä ja äitinsä jak-
samisesta ja kerkesi hetken nauttia lapsen-
lapsista Heidistä ja Johannasta.

Marita muistetaan monipuolisena kä-
dentaitajana. Häneltä onnistui kutominen 
puikoilla ja kangaspuilla, virkkaus, ristipis-
totyöt, pukuompelu, posliiniinmaalaus, tif-
fanytyöt sekä askartelytyöt. Voisi varmaan 
sanoa, että toiset tekee mitä osaa, mutta 
Marita teki kädentaitajana mitä halusi.

Marita oli vuosia Multian Joululehti-
toimikunnan sihteerinä, ja Keski -Suomen 
Muistiyhdistys ry alaosasto Muistikon toi-
sena vetäjänä. Väätäiskylän näytelmäpiiri 
menetti kuiskaajan ja Multian Martat pe-
runapuuron torimyyjän.

Marita Autiomäen muistolle

Marita halusi nähdä mailmaa ja teki lo-
mareissuja niin koti-kuin ulkomaille Salme-
ystäväperheen kanssa sekä teatteri- ja kyl-
pylämatkoja Mantu-ystävän kanssa.

Maritalla oli taito kertoa matkoista vai-
herikkaasti, joten me työkaverit saimme 
nauttia matkoista jälkikäteen. Marita kir-
joitti päiväkirjoja ja nautti lukemisesta.

Sukututkimus kiinnosti ja hän kuului 
Murtomäen suvun hallitukseen. Marita 
halusi järjestää juhlia sukulaisille ja nautti 
itse käydä juhlissa.Marita järjesti myös työ-
kavereille teatteri-ja sauna-iltoja.

Itselleni jäi ikimuistoiseksi eläkkeelleläh-
tö tapahtumani, johon osallistui suuri osa 
työkavereista.

Marita eli rikkaan elämän. On vaikea 
uskoa, että Marita on poissa, mutta meille 
jäi paljon muistorikkaita hetkiä muistelta-
vaksi.

Kirjoittaja työtoveri Maisa
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Myöhäissyksyllä 2011 saimme tiedon, että 
Kyöstin kohdalla ahkerat ja joutuisat as-
keleet olivat päättyneet ja hän oli siirtynyt 
rajan tuolle puolelle. Hän teki merkittävän 
elämäntyön Keuruulla vanhan Pekkalan 
tilan isäntänä, joka mielellään auttoi jäl-
kipolviaan suuren ja hyvin hoidetun tilan 
töissä. 

Jo verraten nuorena Kyösti sai hoidetta-
vakseen Keuruun Suolahden kylällä sijaitse-
van Suolahden vanhan perintötilan. Tila oli 
perustettu jo 1556 ja talo jaettiin 1709 ja 
näin syntyi Suolahti eli Pekkala. Tilaa isän-
nöin Keuruun ensimmäinen kirkkoherra 
Axel Teodorinpoika Suolaxius 1635-1646. 
Seuraava isäntä oli edellisen poika kirk-
koherra Abraham Akselinpoika Palander 
1653-1697. (Latinankielinen sana ”palus” 
tarkoittaa suota). Kyösti oli tätä sukua suo-
raan alenevassa sukupolvessa, ja uusi isän-
täväki Tiina-tytär perheineen jatkaa edel-
leen tämän vanhan sukutilan hoitoa.

Itsen opin tuntemaan Kyöstin jo Haa-
pamäen yhteiskoulun ajoilta, vaikka hän 
olikin ylemmillä luokilla kuin minä. Koska 
koulun oppilasmäärä ei ollut kovin suuri, 
siellä kaikki oppivat tuntemaan toisensa. 
Kyösti suoritti keskikoulun Haapamäen 
yhteiskoulussa, mutta ei halunnut jatkaa 
lukiossa vaan halusi keskittyä suuren tilan 
hoitoon. Niinpä hän hakeutui Kauhaval-
le Suupohjan maamieskouluun opiske-
lemaan vuosiksi 1950-1951. Kyösti alkoi 
ensitöikseen raivata osin vielä kivisiä talon 
peltoja helposti viljeltävään kuntoon ja 
seurasi Keuruulla ensimmäisten isäntien 
joukossa maatalouskoneiden hankintaa. 
Jo vuonna 1956 hankittiin tilalle itse kul-
keva leikkuupuimuri. Ferguson-merkkinen 
taraktori oli hankittu jo aikaisemmin. 

Pekkalan talon isännyyttä Kyösti hoiti 
mallikelpoisesti. Hän oli kerännyt upean 

In Memoriam
Kyösti Pekkala (1927-2011) 

kokoelman maataloudessa käytetyistä van-
hoista esineistä Pekkalan vanhaan raken-
nukseen. Esineet ja valokuvat olivat hyväs-
sä järjestyksessä. Kyösti tunnettiin tarkkana 
talonpitäjänä sekä luotettavana sanansa 
mittaisena miehenä. Talossa pidettiin aina 
hyvää huolta palkollisista ja hän oli rehti ja 
ystävällinen kaikkia kohtaan. Kyöstin ystä-
vä- ja tuttavapiiri oli laaja. Hän oli tunnettu 
ja arvostettu mies Keuruulla.

Talossa oli aina useita hyviä hevosia ja 
niillä osallistuttiin myös ravikilpailuihin. 
Kyösti oli innokas Kuninkuusraveissa kävi-
jä aivan viimeisiin elinvuosiinsa asti. Aikoi-
naan hän oli oppinut tuntemaan legendaa-
risen Keskisuomalainen-lehden toimittajan 
ja säveltäjän Lassi Utsjoen, joka harrasti 
myös metsästystä ja hevosurheilua. Hän 
olikin usein nähty vieras Pekkalassa. Myö-
hemmin Kyöstistä tuli yksi Keskisuomalai-
sen suurimmista osakkeenomistajista.

Kyösti muistetaan taitavana metsästäjä-
nä. Hänellä oli hyviä ajo-, lintu- ja hirvikoi-
ria. Pekkalan talo oli tuttu myös isälleni, sil-
lä hän oli käynyt siellä usein jänisjahdissa. 
Kun Kyösti kävi Haapamäen yhteiskoulua, 
oli hänellä tapana pyytää lupa opettajal-
taan päästä lähtemään koulun viimeisiltä 
voimistelutunneilta kotiinsa Pekkalaan, 
jonne runsaan 20 km:n matka taittui pol-
kupyörällä. Kotiin päästyään hän kiiruhti 
heti eräretkilleen lähiseudun metsiin. Saa-
liit olivat runsaat tuohon aikaan. Myös hir-
vijahdit olivat Kyöstille tärkeitä. Niihin hän 
osallistui viime vuosiin asti. 

Kyösti oli kiinnostunut vanhan Keuruun 
historiasta sekä muisti useita tarinoita, 
joita oli kuullut vanhoilta ihmisiltä. Suku-
historia kiinnosti meitä kumpaakin ja sain 
häneltä paljon arvokasta sukutietoa. Kyösti 
oli myös mainio opas, kun kiersimme yh-
dessä vanhoja sukutaloja. Erikoisesti Mur-
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tomäen suku oli läheinen ja tärkeä. Hän oli 
niitä sukulaisiamme, joka pyrki osallistu-
maan aina Murtomäen sukujuhliin. Hän-
tä harmitti, että sukujuhlat pidetään vain 
joka viides vuosi. Hän kuului monet vuodet 
sukuyhdistyksemme johtokuntaan ja toimi 
sen jälkeen monta vuotta sukuyhdistyk-
semme tilintarkastajana. 

Kyösti oli isänmaallinen mies, joka oli 
ollut jo sota-aikana innokkaasti mukana 
sotilaspoikatoiminnassa Keuruulla. Hän 
kertoi olleensa mukana sota-aikana var-
tiointitehtävissä ja jopa desanttijahdissa 
Multian Sahrajärven kylällä Keuruun suo-
jeluskuntalaisten mukana. Hän sai arvok-
kaan Sotilaspoika-ristin muistoksi osallis-
tumisestaan sotilaspoikatoimintaan 1941-
1944.

Kun sukuyhdistyksemme alkoi valmis-
tella sukukirjaa Murtomäen seitsemän 
tyttären jälkeläisistä, oli minulla tapana 
aina tarinoida Kyöstin kanssa Keurulla käy-
dessäni. Hänen tietovarastonsa sukumme 
tapahtumista oli ehtymätön. Sain häneltä 

arvokasta materiaalia sukuasioihin. Näihin 
palavereihin osallistui myös sukulaismies 
Oskari ”Osku” Soini, joka oli Kyöstin hyvä 
ystävä ja koulutoveri jo Haapamäen yh-
teiskoulun ajoilta. Heillä oli tapana tavata 
lähes päivittäin aina siihen asti kun Kyösti 
lähti hoidettavaksi Kuopion yliopistolliseen 
keskussairaalaan. Tältä matkalta hän ei 
enää palannut kotiin.

Muistamme Kyöstin mainiona seura-
miehenä, joka valppaana tarkkaili aikaansa 
ja oli kiinnostunut Keuruun historiasta ja 
sukutietoudesta. Hän tuli erittäin hyvin toi-
meen kaikkien kanssa iloisen, välittömän 
ja hyväntuulisen olemuksensa johdosta. 
Vaikka Kyösti on poistunut keskuudestam-
me, hänen muistonsa säilyy mielessämme 
rehtinä, ystävällisenä ja harkitsevana isän-
tämiehenä, joka sopeutui iloisen, välittö-
män ja hyväntuulisen olemuksensa joh-
dosta erilaisten ihmisten joukkoon. 

Erkki Ohra-aho
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Aurinkoisena kevään 2011 palmusun-
nuntaita edeltävänä perjantaina Helsin-
gin Alppilan kirkolle kerääntyy lähinnä 
mustiin pukeutunut joukko. Siunauspu-
heensa lopulla nuori naispastori mainitsee 
hämmästyksensä siitä, miten harvinaisen 
paljon meitä on paikalla. Kun saattoväki 
hieman myöhemmin asettelee kukkater-
vehdyksiään ruumisautoon kellojen har-
vakseltaan soidessa, joku panee merkille 
erikoisen episodin. Kirkon edustaa lähes-
tyy skeittaajanuorukainen rullalauta kolis-
ten. Äkkiä hän yllättäen pysähtyy, nousee 
laudaltaan ja jatkaa matkaansa saattovä-
en ohitse kävellen. Toisinkin olisi voinut 
käydä.

Vaikuttavinta hautajaistilaisuudessa on 
Eevan luokkatovereitten läsnäolo. Heitä on 
läsnä monta, näitä vuonna 1947 Jyväsky-
län tyttökoulussa oppikoulunsa aloittanei-
ta ja sieltä tyttölyseolaisina ylioppilaaksi 
1956 päässeitä. He tämän tilaisuuden jär-
jestämisenkin ovat ottaneet vastuulleen, 
etenkin kaksi heistä. Luokkatoverit ja muut 
ystävät olivat elokuun lopusta maaliskuun 
lopulle se perhepiiri, joka piti Eevaan yh-
teyttä sairaalaan ja johon myös Eeva. Syk-
syn ja talven mittaan minustakin tuli taval-
laan sen jäsen.

Kuka on Eeva – tämä kokoava voima, 
kouluvuosiensa ja myöhemmän elämän-
sä muistettava persoonallisuus ja monien 
anekdoottienkin aihe? Miten hän liittyy 
sukuun? Eeva kuuluu Murtomäen sukuun 
jo etunimensä ansiosta. Miten, se selviää 
uudesta sukukirjasta Eevan polveutumis-
numeron 4454 avulla.

Luokkatovereitten suullisista muiste-
loista ja hautajaisvieraille kokoamista elä-
mänvaiheista hahmottuu esiin omapäi-
nen ja omaperäinen koululainen, joka oli 

terävä ja osaava – vaan ei ihan kaikessa. 
Eevaa kiinnostivat ennen muuta humanis-
tiset aineet: historia, äidinkieli, kirjallisuus, 
myös vieraat kielet. Eeva sai yleisarvosa-
nakseen laudaturin, tuolloin harvinaisen. 
Lempiaineitaan suomen kieltä, historiaa ja 
kirjallisuutta Eeva lähti opiskelemaankin ja 
valmistui Helsingin yliopistosta humanis-
tisten tieteiden kandidaatiksi 1962. Epäi-
lemättä pidemmällekin hän olisi voinut 
jatkaa.

Eeva teki mainittavan uran kielentarkas-
tajana Kustannusosakeyhtiö Werner Sö-
derströmin palveluksessa vuodesta 1963 
lähtien. Luokkatoverit siteeraavat Helge 
Pohjolan-Pirhosen Kansakunnan histori-
an toisen osan alkusanoista seuraavaa: 
”Teokseni valmistuessa esitän lämpimät 
kiitokseni hum.kand. Eeva Sysmäläiselle, 
joka aikaansa ja vaivojaan kysymättä on 
työni kaikissa vaiheissa antanut arvokasta 
apuaan.” Ystävät jatkavat: ”Tällaisia mai-
nintoja löytyy monista muistakin Eevan 
tarkastamista teoksista.” Eevalle hänen 
työsarkansa ei ollut pelkästään kielentar-
kastamista, vaikka se hänen päätyötään 
olikin: ”Hän neuvotteli kirjoittajien kanssa, 
esitti perustellut korjausehdotukset ja huo-
masi myös asiavirheet.”

Eevan kiinnostus teatteriin ja runouteen 
vei hänet katsojaksi lukuisiin teatteriesityk-
siin sekä lausunnan kärkihahmoihin kuulu-
neen Ritva Ahosen oppilaaksi ja sitä tietä 
Yleisradioonkin lausumaan Uuno Kailaan 
runoja. Ilmankos Eevalla oli terve ääni ja 
selkeä ilmaisu. Sukupolvelleen tutusti Ee-
valle läheisiä olivat myös P. Mustapää, Aale 
Tynni ja Helvi Juvonen. Radion kuunnelma-
sarjallakaan Knalli ja sateenvarjo tuskin oli 
uskollisempaa ystävää kuin Eeva. Eevan 
omasta huumorista ja huumori-ilmaisusta 

Unohtumaton Eeva
Eeva Sysmäläinen (s. 17.6.1936 Jyväskylän maalaiskunnassa, k. 29.3.2011 Helsingissä) 
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Työpaikalla Helsingin Bulevardilla

Äiti Auna ja apulainen Iida Majamäki, kasvuvuosien 
ja koko elämänkin tärkeimmät ihmiset Eevan seuras-
sa Sysmälässä 1954.

Tyttökoululainen



— Murtomäen sukulehti —10

Eeva viimeisinä vuosinaan

todistivat muistotilaisuudessa kuullut kirje-
katkelmat . Erityisesti runojen parissa näyt-
täytyi myös Eevan hämmästyttävä muisti. 
”Eeva muistaa vaikka mitä”, kiteyttivät ys-
tävät ja potilastoverikin .

Halvaus ei vienyt Eevalta puhekykyä ja 
salli kirjoituskyvyn palata ennalleen, kuin 
myös käsialan. Runsas kirjeenvaihto ja 
korttien kirjoittaminen ällistytti. Kuinka lä-
hellä olikaan ollut, että Eeva olisi meneh-
tynyt jo heinä-elokuun taitteessa. Eevan 
tuotemerkki oli säännöllisen kaunis, kor-
jattavien tekstirivien ahtaisiin väleihin so-
vittautunut käsiala. Se käsiala tuntuu tuot-
taneen kokonaisen tuotannollisen kirjeitä 
ja postikortteja. Eevan jäämistö paljasti, 
että Eeva oli kokeillut myös säveltämistä. 
Piano oli ollut siis sitäkin varten.

Se, joka kaipaa perinteistä kustannusta-
loa ja sellaisen laajasti sivistynyttä johtoa, 
tietää, millaisessa maailmassa Eeva viihtyi 
ja mihin hän kuului. Eevalle se tarkoitti 
myös, että ei kännykkää, ei tietokonetta, ei 
televisiota – noita pelkkiä paholaisen kek-
sintöjä. Eläkkeelle Eeva jäi vuonna 1995. 
Opiskeluajoistaan lähtien Eeva oli asunut 
Helsingissä, ja tänne hän myös jäi. Eevan 
viimeinen koti oli Museokadulla ja seura-
kuntana Töölön seurakunta. Viimeiseksi le-
posijakseen Eeva valitsi Hietaniemen hau-
tausmaan uurnalehdon.

Jyväskylän liepeen Keljossa sijainnutta 
kotia Sysmälää tuskin mikään voitti. Tuo 
jo 1500-luvulla syntynyt maatila on men-
nyttä, niin kuin laajenevan kaupungin lä-
hellä monesti käy. Sysmälän häviäminen 
ja hävitys kuului Eevan raskaimpiin muis-
toihin. 

Sysmälä, Keljon kansakoulu ja Jyväsky-
län tyttölyseo olivat se perusta, jolta Eeva 
maailmalle lähti. Se tarkoitti myös erinäisiä 
Euroopan maita ja Israelia. Apuna elämäs-
sä Eevalla oli kielitaitonsa. Oman alansa 
osaamisessa hän pärjäsi korkeimmillekin 
eksperteille siitä päätellen, mitä tunnet-
tu suomen kielen professori tilaisuudessa 
muisteli. Apuna Eevan elämässä oli myös 
kristillinen elämänkatsomus. Jäähyväister-
vehdyksensä muistotilaisuuteen oli lähet-

tänyt myös Suomen ensimmäinen naispiis-
pa, Eevan ystävä.

Tällainen Eeva meillä on suvussamme 
ollut. Sukujuhliinkin Eeva osallistui, vii-
meksi kesällä 2010. Uuden sukukirjan kan-
siaukeaman sukujuhlakuvassa Tiihalan su-
kujuhlilta 1975 Eeva on vasemman sivun 
keskirivissä vähän sivuittain seisova vaalea 
nainen neljäntenä vasemmalta.

Helena Ruhanen
Eeva-Reetan sukuhaaraa
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Käydessäni läpi Ruoveden ja Keuruun van-
hoja käräjäpöytäkirjoja törmäsin yllättäen 
oikeustapaukseen, jossa osallisina olivat 
Murtomäen tuleva isäntä Esko Juhonpoi-
ka ja emäntä Elina Iisakintytär. Pitäjien yh-
teisillä syyskäräjillä 6.-8.10.1735 oli esillä 
juttu, jossa Keuruun Valkealahden kylän 
Tiusalan talon silloista renkiä Esko Juhon-
poikaa ja saman talon piikaa Elina Iisakin-
tytärtä syytettiin salavuoteudesta. Syytettä 
heitä vastaan ajoi nimismies Karl Palmroth 
Keuruun kirkkoherran Jakob Hosleruksen 
puolesta. 

Jotta ymmärtäisimme tapahtuman 
luonteen, asiaa on syytä tarkastella sen 
ajan säädösten ja tapojen pohjalta. Kirkon 
jäseniinsä kohdistama valvonta oli 1600- 
ja 1700-luvuilla hyvin tiukkaa. Tästä syystä 
erityisesti 1600-lukua onkin kutsuttu kirk-
kokurin vuosisadaksi. Piispa Rothoviuksen 
aikana vanhan Ruoveden ja Keuruun alu-
eella oli erityinen piispannimismies, joka 
piispan määräyksestä syytti käräjillä siveel-
lisesti hairahtuneita. Myöhemmin tämä 
tehtävä siirtyi nimismiehen virkavelvolli-
suudeksi. 

Esiaviolliseen sukupuolisuhteeseen pää-
tyneet pyrittiin kaikin tavoin pakottamaan 
avioliittoon. Jos osapuolet olivat suostuvai-
sia, teko saattoi jäädä rankaisematta. Kih-
laus oli merkittävä oikeustoimi: sopimus 
avioliitosta. Tästä syystä avioliittokuulutus-
ten ei yleensä annettu raueta, vaikka asi-
anomaiset olisivat niin toivoneetkin. Jollei 
pitäjän kirkkoherra kyennyt pakottamaan 
kihlaparia vihille, asia lähetettiin yleensä 
tuomiokapitulin päätettäväksi. Tuomioka-
pitulin päätös oli yleensä aina langettava. 
Ruoveden ja Keuruun käräjillä käsiteltiin v. 
1710 mm. tapausta, jossa Esko Juhonpo-
jan isänisän Lauri Eskonpoika Kömin väi-
tettiin repineen poikansa Esko Laurinpoika 
Kömin (siis Esko Juhonpojan sedän!) ja 
Maria Laurintytär Nyyssösen pakkoavioliit-
toa koskevan tuomiokapitulin päätöksen.

Keuruun seurakunnan rippikirjan mu-

Esko ja Elina tuomiolla v. 1735
kaan Esko Juhonpoika oli renkinä Keu-
ruun Valkealahden Tiusalan talossa v. 
1731–1739, ja Elina Iisakintytär tuli piiaksi 
samaan taloon syksyllä 1734. Väitetty sa-
lavuoteus lienee siis tapahtunut keväällä 
tai kesällä v. 1735, koska asiaa käsiteltiin 
saman vuoden syyskäräjillä. Tapahtuma-
hetkellä oli voimassa Ruotsin valtakunnan 
vuoden 1686 kirkkolaki ja -asetus (Kircko-
Laki ja Ordningi). Sen 9. luvun (Julkiripistä 
ja Kirconrangaistuxesta) 4. pykälässä sää-
detään salavuoteudesta seuraavasti (teks-
ti on lain alkuperäinen suomenkielinen 
käännös):

Joca Salawuoteuteen lange / niin Mies 
cuin Waimo / sen pitä yhden Sunnuntain 
Puolipäiwän Sarnan alla / seisoman sitä 
warten tehdyn ja asetetun rangaistus lau-
dan päällä sijtä ajasta / cuin toinen kerta 
soitetan / ja hän samall kerralla ilmoitet-
taman Sarnastuolis / ja coco Seuracunnan 
läsnä ollen ripitettämän. Jos jocu tahto sijtä 
päästä / se andacan Sata daleri Hopia Raha 
/ puolen Pitäjän Kirckoon / ja toisen puolen 
/ elickä Waiwaisten Huoneeseen / eli Seu-
racunnan Waiwaisille / sijnä cuin ricos on 
tapahtunut / ja ripitettäkön Sacastisa. 

Tulis jocu jällens toisen kerran / ja tahdois 
silloingin itzens Rahalla lunasta Rangais-
tuslaudalda / nijn tehkön caxinkertaisest 
nijn paljo cuin ensimäisell kerralla: Mutta 
jos jocu colmannen sijnä löytän / nijn sen 
pitä wetämän Sacko 200 Dal. Hopia Raha / 
Kirckoon ja Waiwaistenhuoneeseen / eli Pi-
täjän Waiwaisille / ja seisoman yhden Sun-
nuntain Rangaistuslaudalla / ja ei saaman 
saaman itzens lunasta / ja sijtte pitä hänen 
julkisest ripitettämän; Jos hän ei woi sacko 
tehdä / nijn maxacan Ruumillans Rangais-
tus Ordningin jälken. Joca wihityn canssa 
/ eli itze wihitty waldaman canssa huorin 
teke / sen pitä kolme Sunnuntaita järjestäns 
seisoman Rangaistuslaudalla / ja ei suingan 
saaman itzens sijtä Rahalla lunasta. 

Tuomiovalta siveellisyysrikoksissa kuului 
maallisille tuomioistuimille eli käräjille. Sak-
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ko tai ruumiillinen kuritus olivat ensisijaiset 
rangaistusmuodot. Vuoden 1686 kirkkola-
kiin sisältyi kuitenkin joukko kirkollisia lisä-
rangaistuksia, joiden jälkeen hairahtunut 
sai synninpäästön ja pääsi sovintoon yh-
teiskunnan kanssa. Lakitekstissä mainitulla 
rangaistuslaudalla tarkoitettiin ns. mustaa 
penkkiä, kolmerappuista häpeäpenkkiä, 
joka nostettiin jumalanpalveluksen ajaksi 
kirkon keskikäytävälle. Siveellisyysrikosten 
ohella häpeäpenkkiin jouduttiin etenkin 
varkauksista, joita kansa piti erityisen pa-
heksuttavina. 

Myös aviopareja valvottiin. Jos nuo-
ren parin esikoinen syntyi ennen yhdek-
sän kuukauden määräaikaa, puolisoita 
sakotettiin. Kansan käsityksen mukaisesti 
sakkorahat menivät silloin ”kirkon terva-
ukseen”. Sakon suuruus oli merkittävä: 
v. 1695 sen suuruudeksi määrättiin kaksi 
hopeataaleria. Samoin morsiamet, jotka 
olivat neitsyytensä merkiksi olleet vihillä 
seppele tai morsiuskruunu päässä, vaikka 

tiesivät olevansa raskaina, joutuivat mak-
samaan sakon kaksinkertaisena.

Eskon ja Elinan tarinalla on onnellinen 
loppu. Osapuolet suostuivat avioliittoon, 
ja juttu Ruoveden ja Keuruun käräjillä rau-
kesi. Oikeuden pöytäkirjassa todetaan kuin 
päätöksen sinetiksi, että Esko antoi mor-
siamelleen kihlarahoja. Esko Juhonpoika 
ja Elina Iisakintytär vihittiin avioliittoon 
Ruovedellä 2.9.1736, noin vajaa vuosi oi-
keustapauksen jälkeen. Vihkimispaikkaa 
on usein ihmetelty: miksi pariskuntaa ei 
vihitty Keuruulla, vaikka molemmat olivat 
sieltä lähtöisin? Voimme vain arvailla, oli-
ko Keuruun kirkkoherran Jakob Hosleruk-
sen ajamalla syytteellä asiaan vaikutusta. 
Kirkon tervaamiseltakin Esko ja Elina vält-
tyvät, sillä pariskunnan esikoinen, Murto-
mäen seuraava isäntä Tuomas Eskonpoika 
syntyi 2.12.1737, vasta runsas vuosi häi-
den jälkeen.

Pekka T Rajala

Multianniemen eli Mämmin suvun 
esipolvet 1649–1809
Multianniemen suku on toinen Keuruun 
Murtomäen suvun pääsukuhaaroista. Esko 
Juhonpoika Murtomäen (1712–1762) ja 
Elina Iisakintytär Postin (1706–1772) kol-
mesta lapsesta vain kahdella oli jälkeläi-
siä, sillä lapsista nuorin, Matti Eskonpoika 
Murtomäki (1745–1762), kuoli jo ennen 
aikuisikää. Lapsista vanhin, Tuomas Eskon-
poika Murtomäki (1737–1810), oli isänsä 
jälkeen Murtomäen talon isäntä Keuruun 
Haapamäen kylässä. Hänen laaja suku-
kuntansa on kuvattu Kari-Matti Piilahden 
kirjoittamassa ja Keuruun Murtomäen su-
kuyhdistyksen v. 2005 julkaisemassa suku-
kirjassa Seitsemän tytärtä Keuruun Murto-
mäestä. 

Lapsista keskimmäinen, Maria Eskon-
tytär Murtomäki (1741–1809), naitiin 
v. 1764 miniäksi Multian kylän Multian 
taloon. Marian ja hänen miehensä Mat-
ti Tuomaanpoika Multian (1740–1810) 
laajasta sukukunnasta ei ole vielä julkais-
tu sukuselvitystä. Tutkimus on parhaillaan 
käynnissä, ja sukuyhdistyksen tietokannas-
sa on tällä hetkellä jo yli 1.500 sukulaisen 
tiedot. Tavoitteena on, että Multiannie-
men sukuhaarasta julkaistaan lähivuosina 
oma sukukirja tai ehkä jopa kirjasarja, sillä 
sukuhaara on osoittautunut oletettua laa-
jemmaksi. 

Multianniemen eli Mämmin suvun 
Multialla asuneet esipolvet tunnetaan jo 
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nyt varsin hyvin. Mainintoja Mämmi-suku-
nimestä on 1500- ja 1600-luvuilta Lapista, 
Pohjanmaalta, Savosta, Karjalasta ja Sata-
kunnasta. Multiaa lähin maininta on Rau-
talammin pitäjästä, jossa tavattiin Mäm-
min ruokakunta jo v. 1564. Sukunimenä 
Mämmi on harvinainen, ja nimen sisältö 
on epäselvä. Läntisessä Suomessa nimen 
uskotaan pohjautuvan johonkin vieraspe-
räiseen nimeen (esim. Memo tai Miemo). 
Raja-Karjalassa sen taustalla voisi olla or-
todoksinen nimi Mamo (ven. Mamat, Ma-
mai, Mamij). 

Kokemäenjoen vesistön latvoilla sijait-
seva Multia kuului keskiajalla hallinnol-
lisesti Pirkkalaan. Alue sai pysyvän asu-
tuksensa vasta 1500-luvulla. Silloin sinne 
muutti uudisasukkaita Satakunnasta, Hä-
meestä ja Savosta. Multian kylä oli Kan-
gasalan pitäjän entistä erämaa-asutusta. 
Uitamon talo mainitaan Kangasalan erä-
maana jo v. 1464, ja sen erityistä asemaa 
kuvastaa se, että talo oli omana maakirja-
kylänään koko 1500- ja 1600-luvun. Uita-
mon talo on ollut asutettu ainakin v. 1568 
alkaen. 

Pirkkalanpohjaksi kutsutulle alueelle 
perustettiin v. 1565 Ruoveden erämaaseu-
rakunta, joka koostui pääosin nykyisten ja 
entisten Keuruun, Kurun, Multian, Män-
tän, Pihlajaveden, Pohjaslahden, Ruove-
den, Vilppulan, Virtain ja Ähtärin kuntien 
alueista. Ruoveden emäseurakunnan itä-
osat erotettiin Keuruun kappeliseurakun-
naksi v. 1628, ja seurakunta itsenäistyi jo v. 
1630. Multia oli aluksi osa Keuruun seura-
kuntaa, mutta se tuli erilliseksi saarnahuo-
nekunnaksi v. 1795, kappeliksi v. 1831 ja 
kirkkoherrakunnaksi v. 1886.

I. Lauri (Lars) Laurinpoika Mämmi, Mul-
tianniemen suvun vanhin tunnettu kan-
taisä, mainitaan Multian kylän Uitamon 
talon isäntänä v. 1649–1661. Hänen vai-
monsa nimi oli Barbro. Tiedot Lauri Lau-
rinpojasta ovat niukat. Hänen tiedetään 
joutuneen Ruotsin armeijan ruotusota-
mieheksi. Sitä, oliko hän itse sotapalve-
luksessa, lähteet eivät kerro. Lauri lienee 
syntynyt n. 1625, mutta muilta osin hänen 

syntyperänsä jäänee lähteiden vähäisyy-
den vuoksi hämärän peittoon. Laurilla ja 
Barbrolla oli ainakin neljä poikaa. Heikki 
Laurinpoika Mämmi toimi isänsä jälkeen 
v. 1662–1666 Uitamon talon isäntänä. 
Hänkin joutui ruotusotamieheksi. Martti 
Laurinpoika Mämmi hoiti Uitamon talon 
isännyyttä veljensä jälkeen v. 1667–1702. 
Kolmas veli, Klemetti Laurinpoika Mämmi, 
asui itsellisenä veljiensä luona Uitamon ja 
Multian taloissa.

II. Tuomas (Tomas) Laurinpoika Mäm-
mi, Laurin ja Barbron neljäs poika, asettui 
v. 1675 Multian kylän Multian talon isän-
näksi. Multian talo on ollut asuttuna ai-
nakin vuodesta 1564. Tuomas Laurinpoika 
lienee syntynyt n. 1650 ja kuollut ennen v. 
1712. Multian talo paloi hänen isännyy-
tensä aikaan v. 1699. Tuomas haki v. 1700 
Ruoveden ja Keuruun kesäkäräjillä pitä-
jäläisiltä paloapua talon rakentamiseksi 
uudelleen. Multian talon isännyydestä 
Tuomas luopui v. 1703. Tuomaan vaimo-
na mainitaan Vappu (Valborg) Juhontytär. 
Keuruun seurakunnan rippikirjan mukaan 
hän lienee kuollut samoihin aikoihin mie-
hensä kanssa. Tuomaalla ja Vapulla oli 
ainakin viisi lasta: Tuomas (s. 1667), Yrjö 
(s. 1681), Erkki (s. 1683), Pirkko (s. 1687) 
ja Kirsti (s. n. 1690). Heistä Tuomas jäi 
isännäksi Multian taloon, ja Pirkko pää-
tyi emännäksi Vehkoon kylän Palomäen 
taloon. Yrjön ja Erkin vaiheet ovat tunte-
mattomat. Kirsti kuoli v. 1710.

III. Tuomas (Tomas) Tuomaanpoika 
Mämmi tuli Multian kylän Multian talon 
isännäksi v. 1703 isänsä Tuomaan jälkeen. 
Hänen isännyytensä Multian talossa jat-
kui aina vuoteen 1731. Tuomas syntyi v. 
1667 ja kuoli v. 1749. Tuomaalla oli kaksi 
vaimoa. Ensimmäinen vaimo, Kirsti (Kers-
tin) Jaakontytär, oli talollisen tytär Keu-
ruun Pohjoislahden kylän Hoskarista. Hän 
lienee syntynyt n. 1670 ja kuollut viimeis-
tään v. 1730. Toinen vaimo, Kaisa Heikin-
tytär, oli talollisen tytär Isojärven kylän 
Ruoraselta. Hän kuoli Multian talossa 
66-vuotiaana v. 1754 eli lienee syntynyt 
n. 1688. Tuomaalla ja Kirstillä oli ilmeises-
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ti vain kaksi lasta: Tuomas (s. 1698) ja Kai-
sa (s. 1700). Kaisa kuoli lapsena v. 1710, 
ja Tuomaasta tuli Multian talon isäntä 
isänsä jälkeen.

IV. Tuomas (Tomas) Tuomaanpoika 
Multia oli Multian talon isäntänä v. 1732–
1749. Hän oli syntynyt v. 1698 ja kuoli 
52-vuotiaana v. 1750. Myös hänellä oli 
isänsä tapaan kaksi vaimoa. Ensimmäinen 
vaimo, Anna Juhontytär Reina, oli talolli-
sen tytär Isojärven kylän Ruoraselta. Hän 
oli syntynyt n. v. 1698 ja kuoli Multian ta-
lossa 47-vuotiaana v. 1745. Toinen vaimo, 
Pirkko Tuomaantytär Lappi, oli torpparin 
leski Keuruun Jukojärven kylän Saapas-
torpan talon Leppämäen torpasta. Hän 
oli syntynyt n. 1698 ja kuoli 60-vuotiaana 
pistokseen Multian talossa v. 1758. Hänet 
haudattiin Keuruun kirkon lattian alle. Toi-
nen avioliitto oli lapseton. 

Ensimmäisestä avioliitosta Tuomaalla 
ja hänen vaimollaan Annalla oli ainakin 
seitsemän lasta: Akseli (s. 1731), Marketta 
(s. 1733), Vappu (s. 1735), Juho (s. & k. 
1737), toinen Juho (s. & k. 1738), Matti 
(s. 1740) ja Liisa (s. 1742). Akselista tuli 
v. 1759 isänsä jälkeen Multian talon isän-
tä. Hänet mainitaan käräjäpöytäkirjoissa 
myös Keuruun lautamiehenä. Marketta oli 
ensin talollisen veljen vaimona Keuruun 
Keuruunkylän Yltiässä ja sitten itsellisen 
vaimona Pihlajaveden Kaakkomäessä. Va-
pusta tuli talollisen vaimo Multian kylän 
Pekolaan. Matti ryhtyi v. 1767 viljelemään 
toista puolta Multian taloa. Liisa kuoli vuo-
den ikäisenä v. 1743. 

V. Matti (Matts) Tuomaanpoika Multia/
Multianiemi syntyi Keuruun seurakunnan 
syntyneiden luettelon mukaan 21.2.1740 
Multian talossa. Hän varttui talollisen poi-
kana ja työskenteli aina naimisiin menoon 

saakka veljensä Akselin isännöimässä ta-
lossa. Multian talo jaettiin v. 1767 kahteen 
osaan. Matti Tuomaanpoika ryhtyi isännöi-
mään Multianiemeksi nimettyä puoliskoa. 
Hänet mainitaan Multian ensimmäisenä 
kirkonisäntänä v. 1798–1805. Matti Tuo-
maanpoika jatkoi Multianiemen isäntänä 
aina vuoteen 1805. Hän kuoli kotonaan 
Multialla 21.4.1810. 

Matti Tuomaanpoika Multianiemi ja 
Maria Eskontytär Murtomäki vihittiin Keu-
ruulla 8.4.1764. Maria Eskontytär oli syn-
tynyt 2.1.1741 Keuruun Haapamäen kylän 
Murtomäen talossa. Hän muutti miniäksi 
Multian taloon v. 1765 ja toimi Multia-
niemen emäntänä v. 1767–1805. Ma-
ria Eskontytär kuoli Multialla 22.4.1809. 
Matille ja Marialle syntyi kaikkiaan yhdek-
sän lasta: Matti (s. & k. 1765), Helena (s. 
1767), Juho (s. 1769), Liisa (s. & k. 1771), 
Maria (s. 1772), toinen Liisa (s. 1775), 
Tuomas (s. 1777), Kaisa (1779) ja Aapo 
(s. 1782). Helenasta tuli Vehkoon kylän 
Vehkoon talon emäntä ja Mariasta Mul-
tian kylän Vilhulan talon emäntä. Tuomas 
jatkoi isänsä jälkeen Multianiemen talon 
isäntänä. Muut lapset kuolivat joko pieni-
nä tai lapsettomina.

Matti Tuomaanpoika Multianiemen ja 
Maria Eskontytär Murtomäen jälkeläiset 
muodostavat Keuruun Murtomäen suvun 
toisen päähaaran. Laajalti Multialle ja lä-
hipitäjiin levittäytynyt suku jakautuu edel-
leen kolmeen haaraan: Vehkoo (Helena 
Matintyttären jälkeläiset), Vilhula (Maria 
Matintyttären jälkeläiset) ja Multianiemi 
(Tuomas Matinpojan jälkeläiset). Koska su-
kuhaaran lähtöhenkilöt olivat syntyneet jo 
1700-luvun puolessa välissä, on ilmeistä, 
että jälkeläisiä löytyy useita tuhansia. 

Pekka T Rajala
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Hilda Virkajärven
koskettava
elämäntarina
1890-luvulla oli isossa Virkajärven talossa 
puutetta ruuasta. Halla ei säästänyt op-
pineidenkaan ihmisten peltoja. Isoäitini 
Hilda näki nälkää niin kuin useimmat ih-
miset siihen aikaan. Hilda tiesi, että hänen 
veljensä Stefan oli arvostetussa virassa 
Inkerinmaalla Skuoritsan-Ropsun seura-
kunnan kirkkoherrana. Huhut olivat ker-
toneet, että Inkerinmaalla elettiin hyvin 
ja olihan se huomattavasti etelämpänä 
kuin Keuruu. Hallan vierailuja siellä tuskin 
tunnettiin. Valkeatukkainen, sinisilmäinen 
hoikka Hilda päätti lähteä veljensä luok-
se nälkää pakoon. Stefan-veli oli kylällä 
kunnioitettu - olihan hän korkea-arvoinen 
pappismies Skuoritsan kylässä. Hänellä oli 
komea talo ja kaikki kunnioittivat ja ihaili-
vat häntä. Isoäitini Hilda pääsikin välittö-

mästi hyviin naimisiin virolaisen opettajan 
Juri (Georgi) Umingin kanssa. He raken-
sivat talon Kobrinoon. Juri oli leski ja hä-
nellä oli kaksi lasta. Pojan nimi oli Willi ja 
tyttären nimi oli Hanna. 

Vuonna 1900 isoäitini synnytti Lempi-
tätini. Neljän vuoden päästä syntyi isäni 
Toivo. Isoisäni, joka oli myös diakoni kirkos-
sa, oli ankara mutta oikeudenmukainen ja 
kyläläiset kunnioittivat häntä. Isoäitini ta-
sapainoitti tilannetta. Hän oli hyväntahtoi-
nen ja rauhallinen. Hän oli hyvä emäntä ja 
hyvä äiti. 1918 isoisäni kuoli ja isoäitini jäi 
hoitamaan taloa yksin. Myöhemmin hän 
myi talon ja muutti Leningradiin tyttärensä 
Lempin luokse. Vuonna 1938 Lempin per-
he pakotettiin muuttamaan pois Lening-
radista. Isoäitini muutti meille poikansa 
Toivon perheeseen. Vuosina 1936-1942 
minusta tuli hyvin läheinen isoäitini kans-
sa. Hän puhui huonosti venäjää ja minä 
minä sain olla hänen tulkkinaan. Meillä oli 
oma yhteinen salainen kielemme. Puhuim-
me suomalaisvenäläistä sekakieltä, jolla ei 
ollut mitään tekemistä ei venäjän eikä suo-
men kielen kanssa. Meitä yhdisti ja lähensi 

Iisakin kirkko Pietarissa, entisessä Leningradissa.
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kieli, jota muuta eivät ymmärtäneet. Isoäi-
tini opetti minut laulamaan suomalaisen 
lastenlaulun «Körö, körö kirkkoon». Mum-
molla oli suomalaisia lehtiä ja me katselim-
me niistä kuvia. 

Lähellä kotiamme oli Suomen konsulaat-
ti. Puistossa leikki konsulaatin virkamiesten 
lapsia. Isoäitini keskusteli lastenhoitajien 
kanssa ja minä leikin suomalaisten lasten 
kanssa. Muistan, että ennen sotia jouluna 
sain aina herkullisia hevosien, karhujen ja 
muiden eläinten muotoisia suklaakonveh-
teja. Isoäitini kävi suomalaisessa kirkossa ja 
vei minutkin sinne joskus kelkalla. Isoäitini 
oli hoikka ja hyvävartaloinen ja hän voimis-
teli säännöllisesti. Ennen sotia elämä oli 
leppoisaa ja tulimme hyvin toimeen.

Sota mullisti meidän ja kaikkien kau-
punkilaisten elämän. Syksyllä 1941 alkoi 
Leningradin piiritys, joka kesti 900 päivää. 
Ruokaa ei enää ollut missään. Kaupunki-
laiset näkivät nälkää ja ihmiset kuolivat 
kaduille. Sodan alkaessa Leningradin vä-
kiluku oli 3 398 000 henkeä.  Piirityksen 
aikana kuoli nälkään 1,5 miljoonaa lenin-
gradilaista.  Ihmiset yrittivät etsiä ruokaa 
millä keinolla tahansa ja mitä tahansa. 
Naapurimme professori Koshukinilla - jon-
ka mukaan on nimitetty mm. yksi niemi-
maa Novaja Semljalla - oli noin 2-vuotias 
poika. Eräänä kylmänä talvipäivänä pro-

fessorin nälkiintynyt naapuri otti kirveen 
ja alkoi hakata huoneistojen välistä ovea 
rikki päästäkseen naapurinsa puolelle. Hän 
halusi syödä professorin pienen pojan. Pie-
nokaisen vanhemmat keräsivät oven eteen 
paljon huonekaluja suojellakseen lastaan. 
Muutaman päivän hakkaamisen jälkeen 
äänet vaimenivat - naapuri oli kuollut 
nälkään ja lapsi säilyi. Tämä lapsi on tänä 
päivänä 73-vuotias akateemikko Pietaris-
sa. Paremmin olivat asiat toisella naapu-
rillamme - kolmella ruhtinattarella, jotka 
eivät koskaan uskaltaneet kertoa aatelises-
ta taustastaan. Heidän nuorin sisarensa oli 
päässyt sairaalaan töihin ja toi vanhemmil-
le sisarilleen päivittäin rintaliiveihin piilo-
tettuna kaurapuuroa. Tämä nuori ruhtina-
tar täyttää näinä päivinä 91 vuotta. 

Meidän perheemme näki todella näl-
kää. Söimme mm. koiran ja kuusi kissaa. 
Isoäitini ei raaskinut syödä oikeastaan mi-
tään. Hän jätti oman ruokansa perheen 
lapsille. Hän, joka lähti Suomesta 1890-lu-
vulla nälkää pakoon, kuoli talvella 1942 
nälkään Leningradin piirityksessä. Hänet 
haudattiin Leningradissa yhteishautaan.

Kirjoittanut Hilda Lucina Virkajärven 
pojanpoika Yrjö Uming Pietarissa 
4.4.2012

Talvipalatsi eli Eremitaasi Pietarissa entisessä Leningradissa.
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Äänislinnan päiväkirja 1942
Matkalippu Äänislinnaan päivätty 12.5.-15.5 väliseksi ajaksi

Matkalippu ÄÄnislinna-Lahti

Äänislinnassa 16/5.1942
Matka kotoa on sujunut erittäin lämpöisen ja kauniin päivän merkeissä. Olihan lähtöpäivä ko-
tonakin ensimmäinen kesäpäivä. Pienet järvet ovat luoneet jääpeitteet, vain Laatokka matkalla 
ja Ääninen täällä ovat jäässä, rannat tosin ovat sulat.

17/5.
Asemakaava näyttää näin uutistulokkaasta vähän oudolta, joten matka sairaalaan Kirovin ka-

Esipuhe
Isoisäni Heikki Nyyssölä syntyi vuonna 
1884 maanviljelijän poikana Ähtärissä. 
Päästyään ylioppilaaksi Jyväskylän lyseosta 
vuonna 1903 hän opiskeli lääkäriksi sa-
maan aikaan Arvo Ylpön kanssa. Opinnot 
keskeytyivät kolmeksi vuodeksi tuberku-
loosiin sairastumiseen ja Nummelan pa-
rantolaan joutumisen vuoksi.

Pääosan elämäntyöstään isoisäni teki 
Lahden kunnallissairaalan ylilääkärinä ja 
kirurgina.

Talvisodan aikana Heikki Nyyssölä toimi 
Lahdessa 8. sotasairaalan päällikkölääkäri-
nä 8,5 kk:n ajan. Jatkosodan alussa hän oli 
jälleen 8. sotasairaalan johtajalääkärinä 7 
kk:n ajan. Sen lisäksi hän toimi vapaaeh-
toisesti 66. sotasairaalan johtajalääkärinä 
kesällä 1942 Äänislinnassa 3 kk:n ajan ja 
kenttäsairaala 33:n osastonlääkärinä ke-
sällä 1943 Karhumäessä 3 kk:n ajan. Hä-
nelle myönnettiin Vapaudenristin 3. lk:n 
mitali vuonna 1940 ja Vapaudenristin 2. 
lk:n mitali vuonna 1942. 

Äänislinnan ja Karhumäen ajoista iso-
isäni piti  pientä  päiväkirjaa kosmoskynällä 
mustaan vihkoon. Käsiala on vaikeaselkois-
ta. Isoisä jätti kirjaimien ylätunnisteet mer-
kitsemättä. Opittuani hänen käsialaansa 

lukemaan en muuttanut tekstiä siten kuin 
jotkut asiat nykyään merkitään, en myös-
kään yhtenäistänyt aikamuotoja. Tapa kir-
joittaa kuvastaa sekin aikaansa.

Asemasotavaiheen takia Heikki Nyyssö-
län muistiinpanot eivät ole sotahistorialli-
sesti merkittäviä. Viholliseen kohdistuvaa 
ihmetystä ja arvostelua lukuunottamatta 
isoisän tarkastelukulma ympäristöön läh-
tee alueen tulevasta elinkelpoisuudesta 
osana Suomea ja esteettisyydestä. Yritin 
selvittää Kansallisarkistosta, olisiko hänet 
erikseen lähetetty Äänislinnaan katso-
maan, missä kunnossa kaupunki on, kun 
se siirtyy Suomelle ja mitä rakentamista 
esimerkiksi sairaalalaitos edellyttäisi. Kan-
takorttien tiedot eivät tue tätä lähtökohtaa 
ja kertovat vain määräyksistä päällikkölää-
kärin tehtäviin. 

Muistiinpanot ovat myös yhden aika-
kautenaan ihanteilleen uskollisen ihmisen 
sielunmaisema. Toivon, että ne kohtaavat 
lukijoina vielä elossa olevat sotiemme ve-
teraanit. 

Heikki Nyyssölän syntymäpäivänä 
13. maaliskuuta 2012 
Hannele Tikanvaara
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dulle kävi monen mutkan kautta. - On outoa, kun joka pihassa on oma kaivo, jossa  kehyskin 
näyttää hataralta. - Ei tee mieli ottaa juomavettä. Täällä kaikki muukin näyttää omituiselta. 
Hevonen on niin monenvärinen, kirjava ja pieni - ikään kuin ponihevonen. Pieniä ovat ihmi-
setkin, jotain kääpiöväkeä. Naiset paitsi pieniä ovat vääräsäärisiä. 

18/5
Tri Levanderin kanssa kävin Solomannin viertotietä pohjoiseen päin kaupungin rajalle. Alku-
päässä tie oli kivettyä, sitten muuttui hyväksi soratieksi. Kyseessä oleva puoli kaupunkia on 
ikäänkuin suomalaiskylää, jossa on isoja peltoaukeita. Löysimme heitteillä saksan-, ranskan- ja 
englanninkielisiä kirjoja, joista vohkimme jonkun näytteen.

Tänään Äänisjärven jäät ovat liikkeelle lähdössä. Aamulla puhalsi tuuli ja satoi vähän, nyt ilma 
on tyyntynyt ja sade loppunut.

20/5 
Eilen kävin kaupungin keskustassa Leninin torilla ja Kirovin torilla ja täytyy sanoa, että Äänis-
linna sijaitsee kauniisti. Keskusosa on ikään kuin korkeammalla kohdalla ja näköala Ääniselle 
on kaunis. Kaupunkikuva sellaisenaan on itse asiassa hyvä. Leninin torin ympärillä rakennukset 
ovat Engelin käsialaa. Molempien torien rakennussijoitukset ovat arvokkaat. Leninin patsas on 
pudotettu alustaltaan ja tilalla on Sotamuseosta otettu tykki, jonka ryssät olivat talvisodassa 
meiltä saaneet. Paljon arvokkaita rakennuksia ovat ryssät lähtiessään polttaneet. - Paljon on 
jäänyt polttamattakin ja alkajaisiksi on rakennuksia kaupungilla tarpeeksi.

22/5
On ollut hiljaista sadetta 2 vuorokautta. Ilma on lämmin ja kedot viheriöivät. Kun nyt rupeaa 
aurinko paistamaan on Äänislinnassa kesä valmis. Järvi on melkein jäistä vapaa, jäljellä vain 
uivia lauttoja. - Kadut tämän keväisen, lyhyen sateen aikana ovat menneet kuravelliksi. Nyt 
saa käsityksen siitä, minkälaisessa kunnossa kadut ovat syksyllä. Kaupungin poikki virtaa kaksi 
jokea lännestä Äänisjärveen, isompi on Lohijoki, pienempi Neglinka, jonka vierellä asun.   

23/5
On ensimmäinen helluntaipäivä Äänislinnassa. Ilma on lämmin, aurinko on paistanut lämpi-
mänä ja on todella kesän tunto. Arvaan, että te vietätte helluntaita Tanhualla. On ikävä teitä 
kaikkia ja jokaista erikseen. Matka äidin kanssa on niin kauan kulkenut samassa tahdissa, että 
tuntuu niin kuin elämästä kardoniratas olisi poissa ja rasva tihkunut laakereista pois. Lapset 
ovat elämän eliksiiri myös isälle. Ne ovat ne pienet lapsoset, joiden vuoksi äidin ja isän elämä 
on saanut sisällyksensä. On ihanaa, kun ei tarvitse elämää yksin kulkea ilman Teitä Kaikkia. 

25/5 
Eilen iltana ilma kirkastui ja lääkäritovereiden kanssa kuljimme pitkin Äänisjärven rantakatua. Jah-
ka sieltä kaikki roju on korjattu talteen ja vähän somistettu, niin täytyypi sanoa, onko Suomessa 
muuta niin kaunista rantaa ja rantakatua kuin Äänislinnassa. Rantakadusta lähtee kansanpuisto, 
josta välittömästi jatkuu Kirovin ja Leninin torit. - Molemmilla toreilla on sementtisiltä alustoiltaan 
kaadettu sementistä valetut patsaat. Halpaa taidetta! Surkeilematta sen myöskin suomalainen 
sotilas suistaa maahan. - Aikaisemmin päivällä kävimme Gogolin kadun varrella upseerisotilasko-
dissa. Siellä oli Helvi Vallila toimessansa. Vieraassa ympäristössä tuntuu hauskalta tavata vähem-
mänkin tuttua.- Työtä on ollut hyvin vähän, joten olo tuntuu kesäloman vietolta.  
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27/5
Kävin tänään Äänislinnan pienellä hautausmaalla. Se oli ideaalisen rauhaisa paikka. Ei siellä 
ollut järjestystä eikä sivistyksen antamaa omaa pikku lisäänsä, mutta paikka oli valittu hyvin, 
pikkuinen, rauhaisa huomansa, jossa kuka tahansa mielellään lepää työnsä päättäjäisiksi. Näil-
läkin, minun silmilläni katsellen kurjilla, on ollut oma tapansa tehdä hautapaikan pysyväm-
mäksi. He muovaavat haudalle meidän kivikehystä vastaavasti pienistä kivistä lastenvaunun 
kokoisen, soikean kehyksen, keskuksessa todennäköisesti kasvanut joskus kukkiakin. Hauta-
ustapa on myöskin toinen kuin meillä. Hauta on korkeintaan 1 m syvä. Ei kuitenkaan hajua 
ollut havaittavissa ja sehän on pääasia. Näköala hautausmaalta on Äänisjärvelle ja Neglinka-
joelle. Joki on pieni, mutta koko matkan vahvasti virtaava, joten jos se kuivana aikana on vä-
hävetinen, niin ei siihen lika pysähdy. Jos joen varret olisivat siistit, niin sekin olisi kaupungille 
virkistävä kaunistus.

28/5
Olen ollut nämä päivät, kun kuulin, että rakas vaimoni on sairas, ikään kuin sairas itsekin. 
Nämä vuodet, jotka olemme yhdessä melkein aina myötätuuleen purjehtineet, on minun 
elämääni virkistävä tuulonen, vain harvoin ollut sairas ja kuumeinen tuskin milloinkaan. Toi-
vottavasti olet tänään jo terve, kun illalla soitan sinulle.

29/5
Kaupungin pituussuunta on kaakosta luoteeseen ja kapeampi leveys lounaasta koilliseen. 
Katu, jolla asun, Sotilaskatu, on pituussuunnassa kulkeva, lähin katu järvelle päin. Tällä ka-
dulla on ryssän aikana sijainnut lastensairaala (lääkärien asuntola), korvasairaala, silmäsai-
raala, bakterilaboratorio. Rakennukset ovat vanhoja puurakennuksia ja muutenkin Antiikin 
näköisiä. Sotakirurgiset osastot sijaitsevat Kirovin kadulla, ovat uusia tiilirakennuksia ja varta 
vasten sairaalatarkoituksiin rakennettuja. Muuten mukiinkäypiä, mutta viemärijohto puuttuu 
ja vesijohto on talvella jäätynyt. Minusta tuntuu, ettei Äänislinnaan uusia sairaalarakennuksia 
tarvitakaan vuosikymmeniin.

30/5
On ilonpäivä: vaimoni on terve.

31/5
Olen ensi kerran autolla tutustumassa kaupunkiin. Kävimme Äänislinnan asemalla, joka sijait-
see länsilaidalla kaupungin pohjoispäässä. Se puoli kaupunkia oli esikaupunkimaista, uuden 
tuntoista ja työt ikään kuin keskeneräisiä. Kaupungin alueen maaperä on hiekkamaata. Pellot 
tonteilla näyttävät muokatuilta ja peruna jo kylvetyn. Tästäkin osasta kaupunkia tulee suoma-
laisten käsissä kaunis. - Kaupungin eteläpäässä on toinen asema, Karan asema, jota myöskin 
joskus käyn katsomassa tulevaisuudessa. 
1/6 
Kävin eilen iltana n. 8 km päässä autolla n.s Solomannin kylässä. Se on hyvin suuri Äänisjärven 
rannalla oleva kylä, jossa on ollut suuri sahalaitos, jonka ryssät ovat perääntyessään poltta-
neet, mutta kylä rakennuksineen on jäljellä. Kävin yhdessä mökissäkin, jossa vaimo puhui 
suomea. Mökki oli vasta siisti ja soma sisältä. Näki heti, ettei siellä ryssä tuherra. - Kylä oli 
tavattoman suuri ja suurella alueella sotkunen, maanlaatu kivistä ja karua, joten ei siitä leipä 
ole lähtenyt, vaan on todennäköisesti sahantyöllä hankittu. Tuttuja sitä tapasi täälläkin. niin-
pä täällä Solomannissa tapasin nuoremman Kokon pojista, joka touhusi Viitasaaren tapaan 
lohikersanttina. Paljon hänellä olikin lohta. Häggbladin lapset, jotka olivat lomalle lähdössä, 
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veivät kotiinsa 3 kalaa, yhteensä 25 kg. Solomannista näki, miten kauniisti Äänislinna sijaitsee, 
miten kaunis sen asema todella on.

4/6
Faltin* oli täällä parina päivänä ruotsalaisten lääkärien kanssa käymässä. Oli yhtä pirteä ja juu-
ri saman näköinen kuin 20 v sitten. Ainoa, missä suhteessa huomasi muutosta oli, että kuulo 
oli kovin huonontunut. - oli erinomaisen sydämellinen ja lähettää äidille lämpimät terveiset ja 
kyseli äidin vointia ja tyttäristä, joista Marjatta ja Annikki olivat hänen muistissaan.

Annikki** tuli eilen. Oli eri hauskaa nähdä hänen punaiset poskensa, jotka hehkuivat kotoisia 
terveisiä. Annikki kertoi myös niin paljon kotoa, että tuntui pistäytyneensä kotoisilla Tanhuilla.
     
Kävin tänään kaupungin kaakkoispäässä. Kävimme Karan aseman seudulla. Maanlaatu siinä 
päässä kaupunkia on tasaista. Menimme Lohijärven yli toista siltaa ja palasimme toista siltaa. 
Kerrotaan täällä, miten sillat sodassa jäivät räjäyttämättä. Räjäyttäjäksi jäi suomalaismielinen 
inkeriläinen, joka halusi sillat suomalaisia varten säilyttää ehjinä ja saikin sen tehdyksi valehte-
lemalla, että omia joukkoja, siis ryssiä, vielä on tulematta 200 miestä.- Kaupunki on sielläkin 
asemakaavansa puolesta yhtä onnistunut kuin muuallakin. - Käyn aina mielelläni kirkoissa ja 
hautausmailla. 

* Professori Richard Faltin, Heikki Nyyssölän oppi-isä Helsingin kirurgisessa sairaalassa.
** Tytär Annikki Nyyssölä, joka toimi Äänislinnassa lastentarhan johtajattarena. 

Molempien ulkomuoto, järjestely, kertoo meille peittelemättä aikakauden historiaa. Ränsis-
tyneet kirkot ja hoitamattomat hautausmaat kertovat meille, missä arvossa ne ovat olleet. 
Molemmat ovat kurjassa kunnossa ja molemmat näyttävät muutenkin, että ainakin 100 v 
ollaan meitä jälessä.

Hautausmailla olen nähnyt kolmen suomalaisen punasen hautamerkit: Lauri Selinmäki, V. 
Jansson, A. Salminen. 

18/6
Olemme tänään aamulla klo 9 lähdössä autolla Karhumäkeen, johon on matkaa Äänislinnasta 
174 km. Matkatovereina ovat Yrjö Levander, Leskinen ja allekirjoittanut. Tie lähtee Äänislinnan 
suunnalta pohjoiseen päin eli Suolusmäeltä. Maantie seuraa pitkin matkaa rautatietä ja on 
todennäköisesti tehty samanaikaisesti radan kanssa, menee pitkällä matkallaan vain harvoin 
rautatien yli. 

Suojujoen eteläpuolella maantiestä lähtee Aunukseen menevä tie ja Suojujoen pohjoispuolit-
se kulkemaan kääntyy radasta Suomeen tuleva kantatie. Suojun joen yli kulkeva maantiesilta 
on suomalaisten rakentama, kun ryssät olivat kerinneet entisen sillan räjäyttämään.

Rautatiesilta on entinen. Jokivarressa on suuri karjalaiskylä, joka näyttää ihmisistä tyhjältä, on 
palanut paljon taloja, mutta paljon on jäljelläkin. Kylässä näyttäisi olevan paljon hyvää vilje-
lysmaata, mutta viljelys näyttää olleen alkeellista. Suojujoki näyttää hyvältä lohijoelta pienine 
koskineen. Vielä on ennen Kontupohjaan tullessa Kontupohjan lahteen laskeva suurenpuolei-
nen Suununjoki samannimisine kylineen. Kylät ovat ylipäänsä enempi tai vähempi poltettuja, 
tyhjiä ihmisistä. Joki on virtaava, maisemat eivät erikoisemmin kauniita. - Kontupohja on suuri 
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kylä, joka on sitten tarkkaan poltettu. Sijaitsee kauniin Kontupohjan lahden perukassa. Mutta 
kylän sijaitsemispaikka on ruma. Maaperä on oikein kivinen ja kaikki on ollut täysin ruokko-
amatonta. Kanava virtaa kylän läpi todennäköisesti johonkin voimalaitokseen. - Väli Kontu-
pohjasta Karhumäkeen tieltä katsoen on sydänmaata. Tuolla pitkällä taipaleella on vain seu-
raavat, pienet poltetut kylät: Mäenselkä,Ilomaselkä, Lizna, Käppäselkä. Mäenselässä oli pieni 
tsasouna, joka todennäköisesti oli ollut tallina. Vuorilaudat, lattiat revitty, pyhäinkuvat pitkin 
lattiaa. Pieni hautausmaa ympärillä oli jäänyt raakalaiskäsien ulkopuolella. Suomalaiset ovat 
aina pitäneet sen, lopputemmellyksen. - Tie Äänislinnasta n. 15 km Kontupohjan pohjoispuo-
lelle on hyvää I-luokan tietä, siitä Karhumäkeen paikoin hyvin huonoa. Suureksi osaksi huono-
us johtuu siitä, ettei maantie ole ojitettua. Maanlaatu koko matkalla on tasaista. Paikoitellen 
kivistä, kuin Savon pellot. Kylät ovat usein osuneet tällaisiin paikkoihin. Hyvää viljelysmaata oli-
si loputtomiin. Metsät tienvierillä ovat nuoria, mutta erinomaisen kasvavan näköisiä.- Metsät 
koko matkalla olivat pelkkää kullerokenttää. Suomessa en ole nähnyt sellaista kullerovainiota. 
- Pääskyset todennäköisesti rakastavat ihmisiä, sillä noissa ihmisettömissä, poltetuissa kylissä 
en nähnyt ollenkaan pääskystä!! Kylät olivat kuolleita, niihin ei sopinut pääskysen viserrys. - 
Käppäselän kylä oli suhteellisen hyvin säilynyt tulen kourissa. Siellä oli karjalaistaloon sijoitettu 
soma kenttäsairaala, jossa olivat lääkäreinä Ritala ja Sarvilinna.
Hauska tutustuminen todelliseen karjalaiskylään. Yksi sairassaleista oli tallin ylinen ja sanon, 
että se sali oli kaunis ja viihtyisä.

Karhumäki: sijaitsee ikään kuin kattilassa, jossa on laidat eli korkeat mäet lännessä, pohjoises-
sa ja idässä. Etelässä on suuri Poventsan lahti. Maaperä kaupungissa on pölyävää hiekkaa, jota 
kaupungin nuoruuden tähden ei vielä juuri missään ole saatu nurmikolla sidottua. Yksi pieni 
nurmipuisto koivuistutuksineen tosin on, samaten on pohjoisella mäellä kauniisti sijaitsevan 
keuhkotautiparantolan ympärillä puistonurmikkoa. Parantolan paikka on hyvä ja pintapuo-
lisesti tarkastellen rakennuskin oli aika sopiva. Kenttäsairaalat 16 ja 33 olivat kaupungissa. 
KS 16 oli punaupseerikoulun huoneustossa kivirakennuksessa, joka sopi mukavasti sairaa-
latarkoitukseen. Huomattavia rakennuksia oli vielä n. 500 hengelle rakennettu hotelli, joka 
oli olosuhteisiin nähden upea. Nyt vielä ei ollut joutunut käyttöön. - Mielestäni kaupunki oli 
suhteellisen hyvin säilynyt sodan vaurioilta. - Rintama kulki n. 20 km päässä.

17/6
Olin eilisiltana pikku Annikin ja Raili Punton luona neiti Kahilehdon lastentarhassa ensivierai-
lulla. Oli oikein hauskaa, kahvi oli hyvää ja pullat ja kakut vastaleivottuja. Henki oli nuori ja 
raikas. Kaikki nämä kolme tyttöstä nauttivat siitä, että saavat tehdä heille niin mieluista työtä. 
- Lastentarha sijaitsee Gogolin katu 29, huoneet naisen käden siistiminä ja somistamina olivat 
yksinkertaisuudessaan aurinkoiset ja miellyttävät.

20/6
Täällä Äänislinnassa oloajalla olen havainnut yhden seikan, joka on erityisesti pistänyt silmään 
ja se on se mieli, millä itse kukin tekee tehtävänsä, niin lääkärit kuin kaikki muutkin. Täällä ei 
koskaan näe tyytymättömyyttä ja karvasta mieltä sen vuoksi, ettei täältä vielä päästä kotiin 
oman talon tehtäviin. - Tämän seikan toteaminen on erityisen suuri ilon aihe sille, joka on 
ollut kotiseudun rintamalla. Vain tästä seikasta selville pääsemiseksi kannattaa kenen tahansa 
tulla tänne. 

Tästä seikasta ei siellä kotirintamalla oikein olla selvillä. Me, jotka olemme olleet syksyn koleat 
sadepäivät, talven purevat ilmat tekemässä kotimaassa töitämme, jotka kyllä kokonaisuuden 
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kannalta ovat yhtä arvokkaita, ja pakkasen purressa lisäämässä puita pesään, olemme olleet 
vähän huonolla omallatunnolla rintamalla olevia muistaessa. Meitä on ikäänkuin kaivertanut 
pelko siitä, miten kauvan rintamalla olevat jaksavat ja koska meidän olisi astuttava heidän ti-
lalleen. - Mutta rintamalla olijat ovat unohtaneet omat asiansa ja kaikkensa loppumattomasti 
ja ilomielin antaneet yhteisen asian hyväksi. Täällä ei kukaan nurise sitä, että täältä puuttuu 
mukavuudet tai ettei sellaisia olekaan.

- Se on tällainen mieli ja tällaisessa mielessä tehty työ, joka avaa meille tien voittoon tässäkin 
sodassa. Me vain tässä mielessä kestimme koossa talvisodassa ja tässä mielessä me lopullisesti 
voitamme tämänkin sodan.

Tällaisen mielen voimalla on tämä sotaretkemme jo johtanut siihen, että vietämme tämän lää-
kärikokouksen Äänislinnassa, tulevan Suomen uudessa suurkaupungissa.

Tällaista asiaintilaa me olemme jo parikymmentä vuotta mielikuvituksen hiljaisina hetkinä 
haaveilleet, mutta tuskin muut kuin AKS ja sen hengen elähyttämät ovat rohjenneet sitä 
ääneen lausua. Ääneen tuon ajatuksemme ovat tulkinneet omaksemme tunteneet sävelet: 
Äänisjärvi, Auranrannat, Vienansuu, siinä on Suomen suuri mahti. Ihminen ei millekään asialle 
niin lämpene kuin isänmaan asialle, eikä minkään muun suhteen ole niin epäitsekäs kuin sen 
asian vuoksi. Minkä muun vuoksi ilomielin kärsisimme vilua ja nälkää ja sadetta, joka meidät 
kastelee, minkä muun vuoksi olemme valmiit antamaan kaikkemme, jopa henkemme, vaati-
matta palkaksi yhtään mitään?

Me tunnemme, ettei mikään lahja isänmaalle ole kyllin suuri. Myöskin me nyt tiedämme, 
miksi täällä rintamalla on työtä tehty ja miksi täällä on säilynyt iloinen, nurkumaton mieli!!   

21/6 
Mannerheimiä olemme tänään odottaneet käymään sotasairaalaan, mutta eipä hänellä näh-
tävästi ollut aikaa sellaiseen. Seurueeseen kuului 4 autoa. Annikki osui tämän kulkueen näke-
mään. Mannerheim tuli Karhumäen suunnalta, jossa pistäytyi Poventsassa etulinjalla. Ryssät 
huomasivat liikettä noiden herrojen kävellessä ja antoivat tykistökeskityksen sille kohtaa. Vä-
littömässä läheisyydessä haavoittui kapteeni Petramaa. Kapteeni oli mielissään, kun osuma 
sattui häneen eikä sotamiehiin!!

23/6
Saimme tänään elää historiallisen tapahtuman: ensimmäiset lipunnostajaiset juhannusaatto-
na 1942 Sotilaskadun varrella. Haaveillun toiveemme tunsimme täyttyvän!!

Juhannus v. -42
Eilen iltana tuntui, että on tuleva pitkä ja ikävä kesänjuhla ja mielentila oli sen mukainen 
- mutta eipä todellisuudessa niin ollutkaan. Juhannusaamu valkeni kirkkaan lämpimänä, - 
lämmin, kaunis juhannus. Menin heti aamuteeltä ”hallitusaukeamalle” lipunnostajaisjuhlaan 
Karjalan pääkaupungissa. Sydämen täytti pyhä tunne, kun karjalaislapset Suomen liput käsis-
sä lauloivat innostuksen vallassa siniristilipulle. Näytti siltä, että niiden pienet sydämet pomp-
pivat suomalaisessa tahdissa ja hehkuivat rakkautta oikealle isänmaalleen, joka heidät ottaa 
tasaveroisina vastaan Suomi-äidin helmaan.

Täältä jatkui matkani varuskunnan kirkkoon ja matkalla tapasin kenraali Wilkaman, sinne 
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Isu, Heikki ja Huli kesällä 1940 Tanhualla
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myöskin menossa, jonka jälkeen matka jatkui yhdessä. - Oli hyvä, nuori pappi, joka sanoillaan 
lämmitti myöskin karjalaisten sydämiä. - Minä myöskin iloitsin, että tulin menneeksi tähän 
merkittävään, sisältörikkaaseen tilaisuuteen. Ei ihminen elä pelkästään leivästä!

25/6
Matka Säämäjärvelle

Ajettiin Teruun ja siitä Säämäjärvelle.   Tällä matkalla oli Polovinan ja Matrossin kylät, jotka 
olivat suurinpiirtein jääneet hävittämättä. Matrossin kylässä oli Amerikan suomalaisten pik-
kutaloja, jotka olivat samanlaisia kuin meidänkin vastaavan kokoiset asumukset. Säämäjoen 
varressa, jonka yli ajettiin, oli sijoitettuna ryssäläisten vankileiri, jossa olijat olivat säälittävän 
näköisiä, syystä, että jo heidän ulkonäöstään näki, että he ovat todellisia vankila-asukkaita, 
joilla on tylsä, rikollinen, iloton fysionomia, josta irvisti raakuus ja tyytymättömyys olevaan 
maailmaan ja ennen kaikkea, itsetietämättään, omaan minäänsä.  En säälinyt heidän aliravit-
tua ulkomuotoaan, mutta heidän kurjaa sieluaan.

Sitten tultiin Säämäjärven kyläkuntaan suuren samannimisen järven rannalla. Kylä oli jäljellä, 
jokseenkin tyhjä ihmisistä. Kylä on suuri karjalaiskylä, joka tyhjyydellään tekee ihmisen surul-
liseksi. Minne on kuljetettu nuo ihmisrukat? Järvi on suuri ja kaunis ja näkemältäni kohtaa 
hiekkarantainen. - Järvi kuuluu olevan kalainen. Takaisin päin palasimme Äänislinna-Suomi 
-tietä. -Tästä kylästä, toisesta tyhjästä oikealla puolen tietä olevasta talosta on peräisin muka-
nani tuleva ”pyhäinkuva”.
4-5/7
Matka Äänislinna-Syvärin luostari 180 km.
Molemmat päivät lämpimiä, aurinkoisia heinäkuun kesäpäiviä. Matka kulki seuraavien isom-
pien kyläkuntien sivu: Matrossa, Teru, Prääzä, Peltoinen - kauniit näköalat - Pyhäjärvi, Keskol-
järvi, Kotkatjärvi, Nurmoila, Aunus, Mäkriä. Troitsan koulu, jossa luostari on. Kylät Pyhäjärvelle 
asti ovat suurin piirtein tyhjiä, mutta kuitenkin polttamatta jääneitä. Pyhäjärveltä eteenpäin 
lisääntyy ihmisten määrä pitkin matkaa. Teru on suuri kylä järven rannalla, ei erikoisen kaunis. 
Muutenkin siitä etelään on Prääzä, pikkuinen, mutta idyllinen. Pyhäjärven kylä on suuri, teh-
den varakkaan, hyvinvoivan näkösen vaikutuksen, sijaitsee pitkän järven rannalla. Resutmäki 
on meidän antamamme nimi eräälle pienelle 3-4 taloa käsittävälle kylälle, jossa sota näkyy 
riehuneen. Useita rakennuksia on palanut. Tästä kylästä on peräisin meidän pojaltamme jää-
nyt kenttäpullo ja tuo puulusikka. Lieneekö pullo jäänyt taistelussa isäntäänsä vaille!! Kotka-
järvi on kaunis, varakas kylä, kalasen järven rannalla. Nurmoila on sotilaskylä kasarmeineen ja 
lentokenttineen. Päällystö asui eri toimistoineen pommin kestävissä korsuissa pienen järven 
rannalla. Kävimme lääkärien korsussa.

Aunus on todella nähtävyys. Sen vainioiden poikki voi ajaa 20-30 km keskeytymättä, leveys 
on melkein yhtä suuri. Maan laatu on hyvää. Ruis, peruna ja kaali olivat reheviä. Aunus ei ole 
kaupunki, vaan joen molemmin puolin rakennettu karjalaiskylä, joka on kylän viljelyspituuden 
matkalla talo talon vieressä. Ihmiset puhuvat Karjalan kieltä, jota helposti ymmärtää. Ihmiset 
ovat samannäköisiä kuin muuallakin Suomessa, mutta pienikokoisia – ovat viljavuutensa kes-
kellä kärsineet jostain puutetta. Tapasin karjalaispojan ja kysyin, mikä nimesi, niin poika sanoi: 
nyt Heikki, ennen Fedja! Aunuksessa näkyi olevan kolme kirkkoa, joissa en ollut tilaisuudessa 
käymään.- Missään maaseudulla, pikku tsasounia lukuunottamatta, en ole tavannut kirkkoja, 
kuten meillä, jossa joka pitäjässä on kirkkonsa. Kirkollinen ravinto Karjalassa todennäköisesti 
aina on ollut huono.
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Syvärin luostari tekee sellaiseen, joka ei ole nähnyt esimerkiksi Valamoa, varmaan voimakkaan 
vaikutuksen. Minä odotin enempää, sain vähemmän. Luostari on ollut 20 v. bolsevikkien hal-
lussa ja on siitä syystä aikalailla rappeutunut. Rinnan eri pihoissa on ollut munkki- ja nunna-
luostari. Luostari sijaitsee pienen järven rannalla. Yksi luostarin kirkoista oli kiinni, yksi autojen 
korjauspajana ja autosuojana, yksi oli puolittain säilynyt kunnossa kiiltokuvamaalauksineen. 
Todellista taidetta en havainnut – tai ehkä en ymmärtänyt!

Tie koko matkalla on erinomainen, leveä ja hyvässä kunnossa. Maanlaatu luostarista pohjoi-
seen päin on tasaista ja mäetöntä 50 km ja siitä ylöspäin maanlaatu on mäkistä.
 
19/7
Pauli Verho on tullut Äänislinnaan ja tapasimme monen vuoden perästä Annikin luona. Pauli 
oli ensinäkemältä vähän vanhentunut, mutta sama herttainen olemus kuin ennenkin. Ontui 
vähän haavoittunutta reittään.

Eilisiltana menimme kravustamaan Mundjärvelle ja Kenjärvelle. Heti alkajaisiksi luiskahdin 
sillalta järveen ja kastuin puolireiteen asti ja kengät meni vettä täyteen. Ei ollut, mistä olisi 
muuttanut sukat, ei myöskään ollut asuntoa, minne olisi mennyt kuivaamaan. Kaikki jäi päälle 
kuivamaan ja kotiin tultiin vasta ½ 6 aamulla. - Äiti kullalla olisi vuokseni ollut sydän kurkussa! 
Hyvin kaikki meni, en edes saanyt yskää.

Maisemat ja järvet olivat kauniita, viljavan näköisiä, mutta ihmisiä ainoastaan joku harva. 
Varmaan uudisasukkaat täällä tulevat viihtymään, ihanat olosuhteet varmaan.

8.8 -42 Karhumäessä, Itä-Karjalan lääkäriseuran kokous
Tunnen vieraiden puolesta mieleiseksi tehtäväkseni esittää teille, arvoisat isännät, lämpimät 
kiitokset sekä tämän kokouksen järjestämisestä että kaikesta muusta hyvästä, minkä te olette 
iloksemme ja nautinnoksemme tehneet, tätä päivää, tätä yötä ja huomista päivää silmällä 
pitäen. - Lämpimät kiitoksemme.

Mutta kun kielen henkoset tätä tehtävää suorittaessa ovat kerran kirvonneet ja kun mieliku-
vitus antimienne johdosta on tullut niin eloisaksi, että sen synnyttämät ajatukset pakkaavat 
ilmoille, niin en tohdi niitä päästää vapauteen.

Tekee mieleni kysyä teiltä, minkä vuoksi me sotaa käymme? En luonnollisesti odota teiltä vas-
tausta, vaan antakoon ajatukset, jotka päähäni tunkevat, vastauksen kysymykseen.

Voimme sanoa ja asia on sanomattakin selvä, ettemme me iloksemme sotaa käy, eikä myös-
kään sotaa sodan vuoksi.

Mutta jos palautamme mieliin eri heimoveljemme ja seuraamme heidän kohtalonsa kulkua, 
niin jää ajatus askarruttamaan mieltämme, että he sangen usein ovat joutuneet sotaakäyvien 
joukkoon. Ei kuitenkaan monesti omasta aloitteestaan, vaan muiden tahdosta. Muistelkaam-
mepa pääasiassa oman kansamme historiaa. Todennäköisesti Suomenniemelle siirtyessä jo 
ollut monet taistelut taisteltava, ehkä tänne siirtyessä tämä maa askel askelelta valloitettava 
joltain jo täällä ennen asuneelta kansalta. Täällä sitten alkoivat taistelut ruotsalaisten kanssa 
ja kun tuossa kamppailussa olimme joutuneet alakynteen, aloimme käydä tämän valloittajan 
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kanssa sotaa lakkaamatta. Niiden 750 vuoden aikana, mitkä elimme Ruotsin isännöiminä, sai 
kansamme käydä sotaa melkein jokaisen miespolven aikana. Niin kauvan kuin kohtalo yhdisti 
meidät Ruotsiin, oli Ruotsikin jotain sekä sodassa että muuten.

Ruotsista erotessa koitti Suomelle 100-vuotinen ”passiivinen” rauhankausi ja tätä passiivista 
rauhankautta seuranneen 24 vuoden  itsenäisyysaikanamme olemme nyt käymässä kolmatta 
sotaa.

Sama sodan vääjäämätön kohtalo on ohjannut myöskin muiden heimoveljiemme, Unkarin, 
Eestin, Inkerin, Itä-Karjan ynnä permiläisten eli syrjäänien historian kulkua.

Tätä sotaa me käymme hankkiaksemme kansallemme pitempiaikaisen rauhankauden. Tämäm 
sodan jälkeen me tarvitsemme hengitystaukoa, jona aikana kansamme kerkiäisi kasvaa suu-
reksi ja voimakkaaksi. Vasta kun meitä on 12 miljoonaa, kuten Topelius sanoo, mutta mihin? 
Jättää hän sen ajatusviivoin merkittynä sanomatta.

Me toivomme, että kansamme saa väkiluvultaan varttua 12-miljoonaiseksi ja sisäiseltä ole-
mukseltaan tulla pysyvästi eheäksi, ennen kuin meidän uudelleen tarvitsee pukea sotisovan 
päällemme. Me tahdomme nyt siitä syystä rajan semmoiseen kohtaan, missä meidän on sitä 
helpompi suojella ja puolustaa, me tahdomme vapauttaa ryssän ikeen alta karjalaiset heimo-
veljet. Me emme ole ennen voineet heitä koota saman katon alle kanssamme eikä viedä heitä 
itsenäisen kansan vapaaseen elämään.

Tämän sodan me käymme loppuun ennen kuin me rauhan kautta toivomme. Me emme nyt, 
kuten Marskimme jo v. 1919 lausui, pane miekkaa tuppeen ennen kuin Aunus ja Viena ovat 
meidän ja vapaat ja raja on naulattu kauaksi Äänisen itäpuolelle. Lisäksi me tahdomme nyt 
turvata heimoveljiemme Inkerin, Eestin ja Komin elinehdot. Ja meidän on näistä heimolaisista 
siirrettävä ne omien rajojemme sisäpuolelle, mitkä me ryssän sisälmyksistä vielä löydämme.

V. 1919 me pelkäsimme siirtää rajojamme sinne, minne me sen nyt pyykitämme syystä, että 
me emme halunneet jättää ryssälle mitään syytä vihan pitoon sen vuoksi. Me naivisti ajat-
telimme, että ryssä näkee mielellään meidät rauhalliset ihmiset naapurinaan itsenäisinä ja 
onnellisina.

Mutta näin se pentele ei koskaan ole ajatellut eikä tule ajattelemaankaan. Se hyökkäsi kimp-
puumme 1939 ajattelemattakaan meidän liberalisuuttamme heitä kohtaan. Se halusi syödä 
meidät kokonaan.

Nyt me tahdomme heimolaistemme kanssa rakentaa yhteisen talon, jonka ympäristössä 
emme ryssää suvaitse määräilemään.

Sota on meidän kansamme herättänyt ja sodan vaaran terve tietoisuus on pitävä meidät pir-
teinä, on tekevä meistä kansan, joka näkee tulevaisuuteen nenäänsä pitemmälle eikä toimia 
kuten Tarton rauhassa vihollista suostutellakseen, vaan oman kansamme etua silmällä pitäen.

11/8.-42 Läksiäiset
Vierainani: Annikki-tyttäreni, Vieno ja Pauli Verho, tohtorit  Saraste, Eero Mustakallio, Rinne, 
Vehkalahti, Levander, Einola. Pastori Siljamäki oli erehdyksestä jäänyt pois.
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Ilta oli hauska ja viihtyisä ja kaikki näyttivät ystävällisen emännän antimista nauttivan.
   ../..

KARHUMÄESSÄ 1943 

22/6-43
Olen tullut tänään klo 15.15 Karhumäkeen, joka on jo viimekesäiseltä jonkin verran tuttua. 
Ilma on kaunis, lämmin ja aurinkoinen. Kuulen, että työtä on vähäsen. Olin tullut tekemään 
työtä yhteisen asian hyväksi ja siksi ensimmäinen iltani tuntuu synkältä, tuntuu, että olisin tul-
lut turhaan. Olkoon tietoisuus tarkoituksestani viihdytyksenäni. Joudunkohan muistelemaan 
sitä enemmän niitä, joille paljon merkitsen ja jotka ovat minulle yhtä paljon?

29/6 
Olen todennut, että työtä työmiehelle on vähäsen, mutta tyydyn siihen. Lohduttaudun sillä, 
että onhan sitä jo vuosien varrella tullut tehtyäkin ja ettei ole aivan turhaa, jos otan palve-
lukseni levon kannalta, kesäloman kannalta lintuineen ja reippaine, terveellisine elämisineen. 
Olen myöskin todennut, että kollegat ovat hienoja herroja, omine, sopivine harrastuksineen, 
joihin voin osallistua mielelläni. Ovat iloisia hienoine meininkeineen, kävelevät, juoksevat, kyl-
pevät, laulavat ja puheenaiheet miellyttäviä, nimeltään J. Ketola, Turpeinen, Lehtimäki, A. v. 
Fieandt, hammaslääkäri Schwindt ja sairaalassa olevat upseerit samaa maata, vänrikit Heiku-
rainen ja Aaltonen.

24/7
On ollut koko täällä oloaikani, joitakin harvoja päiviä lukuunottamatta, hellettä ja oikein kau-
nista ilmaa ja sen, mitä on satanut, on satanut öisin. Vesi järvissä ja joissa on, kuten ymmär-
rettävää, erittäin lämmintä. Tuskin olen sitten kuin poikasena uinut näin paljon, kuin tänä 
kesänä. Tulkoonpa mainittua ne vedetkin, missä olen kuluneen kuukauden aikana uinut: Ää-
nisjärven Perälahdessa, 6 km Karhumäestä etelään, jossa 33 KSllä kesämökki savusaunoineen; 
Karhumäen laidassa Ääniseen laskevassa Kumsa-joessa; matkan varrella Karhumäki-Paatere 
Ahvenjärvessä, Osterjärvessä, suuressa laidattomassa Seesjärvessä, jonka toisia rannikoita 
suojelee Suomen uljaat pojat ja toisia rannikoita luihu ryssä, jonka naapuriksi kova kohtalo on 
meidät asettanut. Vielä mainittakoon Lismajärvi, 70 km Karhumäestä etelään, jonka rannalla 
33 KSllä on myöskin kesämökkinä autio karjalaistalo saunoineen. Tässä kylässä kaikki saunat 
on rakennettu kivijalalle järveen eikä rannalle, paloturvallisuuden vuoksi.

Matka kartoittamaani tietä myöten, yhteensä n. 280 km, oli mitä nautintorikkain miellyttävän 
kollega Holmstenin seurassa, joka oli vankilaporukoiden lääkäri ja otti minut ystävällisesti mu-
kaansa tarkastusmatkalleen.

Lähdimme ½ 9 aamulla Karhumäestä kohti Seesjärveä ja poikkesimme aamiaiselle KS 25 B:ssä 
Ahvenjärvellä. Kenttäsairaala sijaitsi kauniissa, autiossa karjalaiskylässä järven rannalla. Sai-
raalaosastot sijaitsivat parakkirakennuksissa. Aamiainen maistui ystävällisten isäntien kanssa, 
omassa pikku rakennuksessa, erittäin maukkaalta. Isännät: Nohteri, Santalahti, Korpela.

Seuraava pysähdyspaikka Krivin tien vieressä 5 -- työmaa. Työntekijät täällä jostain syystä kan-
salaisluottamuksensa menettäneitä suomalaisia, jotka rakensivat vahvoja taistelukorsuja ja 
teitä isänmaan tarpeeksi. Sitten pysähdyttiin Osterjärven rannalla KS 25;n A-osastoon, joka 
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oli rakennettu melkein läpipääsemättömän metsän keskelle. Maaperä oli matalaa, märkää 
maata, jota oli ojittamalla koitettu kuivata. Mutta kaikki heikkoudet ympäristössä korvasi vir-
kaveljien suuri ystävällisyys.

Seuraava pysähdyspaikka oli työporukkaleiri, lähellä Petkellahden tietä, joka johtaa Suomen 
armeijan äärimmäiseen Itä-Pohjois -joukkoon Maaselän korkeudella, Seesjärven rannalla. Tääl-
tä sain neljällä Työmies-laatikolla Liistepohjan kaivoksista saadusta vuolukivestä tehdyn kuk-
kamaljan, jonka yläreuna oli koristeltu, kuten hautausmaa, asianmukaisine korostuksineen. 
Halusin tuon reunakoristuksen poistettavaksi ja toivon, että siitä sitten tulee mukiinmenevä.

Tämän jälkeen matkamme jatkui Paateren kauppalaan, jossa yöpyminen sikäläisessä KS:ssa. 
Kauppala oli täydellinen rötös ja KS muihin verraten kuului myöskin samaan luokkaan. Tul-
lessamme sinne saimme sen vaikutelman, ettemme kollegoille olleet yhtä suureksi iloksi, kuin 
mitä olimme muualla olleet, minkä vuoksi poistuimme me heitä vaivaamasta ja lähdimme sil-
mäilemään kauppalaa ja sen ympäristöä ja kävimme uimassa Seesjärven laineissa. Tarkastus-
matkalla lopuksi osuimme kauppalan kalmistoon, joita olen Itä-Karjalassa ennenkin nähnyt 
jo useita, kauvempaa katsellen. Kalmistossa kaikki puut, männyt ja kuuset olivat vuosisatoja 
vanhoja, joten kalmistot tästä syystä eroittaa muusta, pitkien matkojen päästä. Nämä iki-
hongat ja ikimännyt antavat kalmistolle arvokkaan leiman, kuten tuleekin. Ihminen tähän 
pyhään paikkaan vietäessä on päättänyt elämän taipaleensa ja kaiken, mikä elämäntaipaleella 
on ollut olevaista, on täällä täysin hävinnyt. Vain korkeampi turvepaikka osoittaa, että tässä 
on hävinnyt eräskin, ehkä paikkakunnan toimen mies. - Katseltuamme seudun perinpohjin 
palasimme siinä mielessä, että menemme suoraapäätä nukkumaan. Matkalla tapasimme vir-
kaveljet, jotka tällä välin olivat täydellisesti muuttaneet muotoaan ja olivat kovin herttaisia. 
He olivat järjestäneet herkullisen illallisen räiskäleiden ja korvikkeen kera ja näin ilta kului mitä 
hauskimmin.

Aamulla korvikkeen jälkeen jatkoimme kauniisti sijaitsevaan karjalaiseen kylään Selkkiin. Kylä 
sijaitsi järven päässä, järveen laskevan joen molemmin puolin. Kylä oli varmaan joskus ollut 
hyvänvoipa, karjalaiseksi kyläksi komeakin. Nyt oli bolsevikkivuodet kaikki vienyt rempalleen. 
Rakennukset olivat kallellaan, katoista puuttui toinen puoli, akkunoista ruudut pois. Huoneis-
sa oli romua ja roskaa. Kaikki näyttää kulkevan kohti katoavaisuutta. Teki mieleni surulliseksi 
ja miten surullinen lienee ollut mieli itse alkuasukkailla, joita tässä kylässä oli useita satoja. Ei 
ne osanneet olla ihastumatta meihin – ja vielä enemmän ne pelkäsivät, jos ryssä vielä palaisi 
takaisin. Elämä on todellista tragiikkaa.

Metsät tiellä, joka käy Soutjärven, Juustjärven ja Mäntyselän kautta Karhumäkeen, on koivu-
metsää, monin paikoin täydellisesti koskematonta aarniometsää. Siellä ei ihmisen kirves ole 
käynyt hävitysretkellä, kaikki oli saanut kasvaa ja kaatua luonnonlakien ohjaamana. Olisipa 
meidän Loukko semmoista aarniometsää, niin asuisimme siellä karhujen ja muiden elukoiden 
kanssa hyvässä sovussa, poissa elämän ja elämöimisen keskuksista! Tulenko jo vanhaksi, kun 
näin ajattelen?

1/8 

Miten kaunista jatkuvasti. Aurinko on paistanut koko täällä oloni ajan täydeltä terältä. Lämpö 
päivisin 25-30 astetta jatkuvasti. Pouta ei ole vihreyttä polttanut, sen verran on satanut. - En 
muista  näin pitkälti kaunista koskaan ennen saaneeni nähdä!
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Kirjat

SEITSEMÄN TYTÄRTÄ 
KEURUUN MURTOMÄESTÄ  ...........................50 €

POJAT ON POIKIA 
MURTOMÄESSÄKIN  .....................................25 €

E.A Aaltion kokoelmat suvun historiasta
MURTOMÄEN SUKU III, 
VUODELTA 1957  ......................................6,50 €
MURTOMÄEN SUKU IV, 
VUODELTA 1962 .......................................6,50 €

SUKULEHTI 1/2007,2/2008,3/2009, 4/2010 ..5 €
SUKULEHTI 5/2011, 6/2012 ..........................7 €

Adressit

SURU- TAI
ONNITTELUADRESSI .....................................15 €

Sukulehdet

Viirit

PÖYTÄSTANDAARI .......................................60 €
ISÄNNÄNVIIRI

(8, 10 JA 12M:N SALKOON) ....................................100 € 

Tekstiilit
T-PAITA .......................................................20 € 
HUIVI  .........................................................15 €
TYYNYLIINA ................................................15 €
 KASSIT

ISO .......................................................................... 15€ 
   PIENI ......................................................................... 10€su

ku
tu

ot
te

et

    
 Tuotteita voi tilata osoitteesta:

 Kirsti Paasu
 Keuruuntie 10, 42700 Keuruu
 Puh. 040 3000 701
 kirsti.paasu@keuruskopio.fi

LUSIKKA (ei varastotuote) ........................ 180€
RIIPUS

ISO (8 CM) KETJU 60CM ...........................................90 € 
KESKIKOKO (4 CM) KETJU 60CM ..............................  50 € 
PIENI (2 CM) KETJU 45CM .......................................  40 €

KORVAKORUT
ISOT (4 CM)..............................................................45 €
PIENET (2 CM) KOUKULLA TAI RUUVILLA .................  35 €

RINTASOLKI  ...............................................85 €
SOLMIONEULA (ei varastotuote) .................75 €
KALVOSINNAPIT (ei varastotuote) ...............60 €
YHDESSÄ OSTETTUNA ................................110 €
RANNEKORU  .............................................150 €
KÄÄTY ...................................................... 245€

Korut, hopea

KAIKKI KORUT TOIMITETAAN KORURASIOISSA
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KAIKKI KORUT TOIMITETAAN KORURASIOISSA

Varsinainen jäsen

Marketta Gustafsson, varapuheenjohtaja
marketta.gustafsson@gmail.com, p. 040 5560 068
tuija isokivi, tuija.isokivi@sci.fi, p. 0400 132 354
riitta kanGasaho, riitta.kangasaho@jynok.fi, 
p. 050 4315 145
Pirkko Mannerla, p. 040 9661 411
esko MurtoMäki, esko.murtomaki@gmail.com,
p. 050 5524 372
siMo MurtoMäki, simo.murtomaki@phnet.fi,
p. 044 3868491
Maarit Mäkelä, rahastonhoitaja/jäsensihteeri
maarit.makela@yahoo.com, p. 040 8366 268
riku räihä, riku.raiha@hel.fi, p. 041 5299 175
juha saranen, juha.saranen@lut.fi, 
p. 040-5362281
kiMMo vierinkari, kimmo.vierinkari@elisanet.fi,
p. 040 5472 353

Varajäsen

juhani aaltio, juhani.aaltio@gmail.com, 
p. 040 5296735 
sePPo harjula, seppo.harjula@pp1.inet.fi,
p. 050 3265 005
esko hietanen, esko.hietane@pp.inet.fi, 
p. 040 7174 549
nana keränen, p. 040 9601 584
heini kinnunen, h3ini@hotmail.com, 
p. 040-5568361 
eino kytölä, eino.kytola@pp.inet.fi, 
p. 0500 605 327
anis MurtoMäki, anismurtomaki@hotmail.com, 
p. 044 0372 340
kauko Pakari, kauko.pakari@elisanet.fi, 
p. 045 114 7073
antti Pekkala, p. 040 5236 211
Marjatta sydänMaa, marjatta.sydanmaa@keuruu.fi,
p. 040 8282 039
hannele tikanvaara, hannele.tikanvaara@formin.fi, 
p. 09 520 430
tuoMas virkajärvi, tuomas.virkajärvi@pp.inet.fi,
p. 050 5686 562

Sukuyhdistyksen kotisivut: 
http://keuruunmurtomaki.net

sähköposti: 
keuruunmurtomaki@gmail.com

Puheenjohtaja: Pekka t. rajala
Kuuvuorenkatu 2, 15830 Lahti
p. 040 5344 611, pekka.t.rajala@storaenso.com

sihteeri: reetta saariMäki
Jaakkolantie 6, 40950 Muurame  
puh. 040 838 8518, reetta.saarimaki@nic.fi

tarvikemyynti ja lehden toimitus:
kirsti Paasu
Keuruuntie 10, 42700 Keuruu
puh. 040 3000 701, kirsti.paasu@keuruskopio.fi

S
ukuyhdistyksen hallitus 20

10
-20

15 
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 VAPAUSSODAN RATKAISUISTA KERTOVA  
OOPPERAKONSERTTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libretto:  Raimo Kallio-Mannila       Sävellykset:  Paavo Joensalo 
Musiikin johto:  Janne Jääskelä             Juonto:  Lauri Sinkkonen 

Kantaesitys: 
* LIPERIN KIRKKO  pe 1.6.2012 klo 19 
Muut kiertueen esitykset: 
* KEURUUN KIRKKO su 3.6.2012 klo 14 ja  klo 19 
* VILPPULAN KIRKKO ma 4.6.2012 klo 19 
* TAMPEREEN TUOMIOKIRKKO ti 5.6.2012 klo 19 
 
  
  

    

Solisteina Sibelius-Akatemian kasvatit: 
* REETTA HAAVISTO, sopraano 

* MALIN DÖRAGRIP, mezzosopraano 
* MARKO NUUTINEN, tenori 
* ANTTI PAKKANEN, baritoni 

* MATTI TURUNEN, basso 

Kamariorkesteri  ja  tuotanto:     Eettisesti  Innovatiiviset  Kulttuurin  Uudistajat  EIKU  ry 
                 www.eikury.com           
Konsertin kesto n. 1 tunti 40 min                                          Käsiohjelma-libretto 10 € ovelta. 
    
    


