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ÄKKIÄ TAKASIN

Niin, minä muistan, oisko se
ollu kolomekymmentäluvul-

la, ku Sipilä ol teällä leäkärinä, ja
sitte tuolla järventakana ol heät.
Se ol muistoakseni tämä Nestor,
joka sitte koki siellä puukotuk-
sen. Vetivät aika pitkästi sen sele-
keä auki. Se män sitten yöllä tie-
tysti tuonne Sipilän luo ja Sipilä
neulo sitä kiinni, ni Nestor ol sa-
nonu, että ”neulo, neulo kiireesti
ja paa hyväks, että tästä täytyy
joutua häihin takasi”. 

AKKOJEN TÖIHIN
EI KOSKETA

Siellä yhessä talossa oli vankko-
ja miehiä vanhimmat lapset ja

ne tytöt oli niin kun nuorempia.
Niin se oli se emäntä, äiti pannu
sitten pojat alustamaan taikinaa.

Ja ne oli alustanu, mutta yhen po-
jan vuoro kun oli tullu alustoa,
niin sen ei ollu tarvinna alustoa
kun yhen ainuan kerran. Siellä oli
ollu jauhot kaikki ihan jauhona
siellä taikinan pohjalla. Poika ol
sanonu, että tämä ei oo hänen
työtä. Tek ens kerran heti erroon
ihtesä.      

Ja yks tukkilainen ol siellä Ho-
arajoen kämpällä töissä veljesä
kansa ja niiltä ol loppunna leipä.
Jauhoja oli. Tämä ol ruvenna lei-
pomaan. Se ol käsitelly sitä taiki-
nata sitte kovasti. Oli lyönnä pöy-
tään ja sanonna, että nyt et taiki-
na kenkkuile niinku äitvainajan
aikana. Ja sitten ne siinä kiukaan
päällä paistovat sitä.       

No, sitten isä puhu, sano, että
hän männöö yhtenä pyhäaamuna
kyllään. Jussi ol yksin kotona.
Emäntä ol lähtennä kirkkoon.
Jussi ol niin kun lapsia hoitamas-
sa siellä. Ja hän istuu siinä, ni lap-
set kävelöö lattialla, ne on mele-
kein alasti. Ja yks peästi siihen
keskelle lattiata. Kulluu aikoa,
hän sannoo Jussille, että siivoa
pois tuo tuosta lattialta. Niin Jus-
si sannoo, että ennen hän mökin

siirtää, ennen ku lapsenpaskan
siivoaa. Ne ol ne vanhat miehet
semmosia periaatteen miehiä, että
ne jako ne työt, että mikä kuuluu
kellenki.

OMASSA
SARJASSAAN

Yks ol semmonen vanhempi
mies kerran, ku myö ajettiin

sen kansa polttorankoja tuosta
Aholan rannasta moantien var-
teen. Myö kaikessa rauhassa teh-
tiin sitä kuormoa sitten ja rupes
kuulumaan puhe, niin katottiin.
Niin Vihtor tul ja sano, että hän
on kilipahiihtoon mänössä. En
muista missä se sano että ne hii-
hot ol. Mutta vähän hirvitti, kun
sillol semmoset metriset halot ja
ne ol aika isot puut. Ja kun se otti
peästä kiini, pit kiini niistä. Ne ol
sauvana, ku se hiihti. Ja myö pu-
huttiin, että ne ei pysy kyllä poi-
kasten käsissä.       

Kivijärven perinnepiiriläiset ovat muistelleet pieniä arkisia sattumuksia, 

joita ilman jokapäiväinen elämä olisi Kivijärven kylillä ollut entisaikaan paljon 

yksitoikkoisempaa. Perinnepiirin muistelut on nauhoitettu ja Sofia Kotilainen 

on työstänyt ne paperille. Murretta unohtamatta.

”Minä tiijän yhen tappauksen”

– ARJEN SATTUMUKSIA
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JÄRJESTYS 
OLLA PITTÄÄ

Siinä ol nimismiehen toimisto
siinä Lähteellä. Siinä punasella

puolella ol ne putkat. Minä lei-
muutin passin siinä, ku tulin so-
taväistä kolomekymmentäluvul-
la, sillon oli nimismiehen toimis-
to siellä. Siinä ol kaks asuinraken-
nusta, ja se oli siinä toisessa
asuinrakennuksessa. Perhe asu
sitten siinä toisessa rakennukses-
sa. Niissä putkissa oli jonkinlaiset
lautakopit. 

Siinä Lähteellä tapahtu vielä
niin yhen kerran, että siellä oli
piätetty putkassa ja yöllä ruppeaa
hirvittävä rytke kuulumaan. Put-
kan omistaja, vanginvartija, tul-
loo kahtomaan, niin siellä on piä-
tetty uluko-ovella ja sannoo, että
anna vasara ja nauloja, että hän
korjoaa putkan, kun hän särki
sen. Siinä vaiheessa tul katuma-
peälle.

Kotilassahan ol myöski putkat.
Kun ol semmosia nuoria alokkai-
ta suojeluskunnassa, niin tuo po-
liisi Vallinmäki vei, olko se Vallin-
mäki jo teällä, niin heijät vietiin
vahtiin sinne, että ei soa vangit
huutoa siellä putkissa. Niillä
alokkailla ol kiväärit mukana ja
ne istu penkillä, hyö vahti niitä
putkia. Se ol arpajaiset tai jotki
juhlat teällä ja tavallista enempi
humalaisia, ja sitten poijat ol vah-
toamassa, ettei ne huuva siellä ja
tie mittään pahhuutta. Eihän ne
putkasta pois ois peässy, mutta
kuitenkin ne istu siellä Kotilan
tuvassa. 

Sitten ne ol Leppäpurolla ne

putkat. Minä muistan vielä, ku
Vallinmäki sano, että se yhtä lähti
viemään, joka ol oikein aina hu-
malassa joka päivä, niin sitä lähti
viemään. Lähti teältä Tallouskau-
pan rannasta jostaki viemään
Leppäpurolle suoraan jeätä myö-
te. Se ei kävelly yhtään, niin Val-
linmäki kanto sitä. Tiiättekö mitä
se tek sitten? Peästi vettä polliisin
niskaan. Vaikka ois tappanna, ni
se ei kävelly, kun se sen peän ker-
ran otti, ei muuta ku kantamalla.
Se ol semmonen poika. Että niin
monessa paikassa ne putkat on
ollu. 

TERVOA JA 
HÖYHENNYSTÄ

Se oli se Erkki Kotilassa renkinä
pikkupoikana. Ja siinä oli sit-

ten tämä Onni myös renkinä. Ja
yhtenä aamuna takassa oli vala-
kea. Ne ol ruvennu tervoamaan
sitte kengänpohjia siinä takan
vieressä, kun ol puhe lähteä aja-
maam murroa.
Ja siinä se kuu-
ma tervapata
kiehu takassa ja
tervapenssel ol
siinä paassa.
Niin Erkki ol ot-
tanu sen terva-
pensselin ja
pyyhässy Onnia vasten suuta
nuin, sillä kuumalla tervapensse-
lillä. Ja sitte lähettiin juoksemaan
kilipaa navettaan. Erkki määräs
suunnan ja Onni vauhin.

Ja sitte Erkki pyyhkäs het siitä

täyvellä vauhilla eellä Kotilan na-
vettaan ja siitä suoroa kyytiä sin-
ne lehmäin etteen. Ja emäntä lyp-
si lehmeä siinä, niin se män sinne
emännän taakse. Ja Onnilla ol
taikko käessä vai hanko, ja se sa-
no että hän ois sen tappanu, mut-
ta kun se emäntä ol siinä välissä.
Hänellä ol het se miel, että hän
nyt tappaa iliman muuta Erkin. Ja
sano, että sitten hänen suusa, läh-
ti nahka kaikki pois ja se mäni ru-
velle. Ja sen nyt arvoa, mitä siinä
tapahtu. 

UIMAKOULU
OPETTAA

Ja minä olin jo semmonen poi-
kanen, että kun isommat poijat

lähti sunnuntaina käymään kyläs-
sä, niin minäkin lähin, karkasin
mukkaan. Ja kun ne sitte sieltä
nevasta veti minua ylös, niin ne
moitti, että ku sinä tulit tänne to-
as, ja minä mänin voan. Mutta ku
oli halu lähteä, niin minä voan

painon perässä.
Ja rupesin huu-
tamaan, niin ol-
han ne sev ver-
ran ystävällisiä,
että kiskovat
pois.      

Ja yks Heikki-
hän oli kans

semmonen koiranleuka, niin ku
sen jokkainen ties. Ne ol ollu kev-
väällä uitossa sitten, ja Heikillä-
hän oli aina pahat mielessä. Se te-
ki semmosia sammallauttoja sin-
ne jokkeen ja sitten neuvo pojille,

Arjen sattumuksia  •  Arjen sattumuksia  •  Arjen sattumuksia  •  Arjen satt
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että hypätkeä tuohon, hypätkeä
tuohon. Tuosta minäkin tulin yli-
te. Niin kun pojat hyppäs, niin ne
ol siellä het lakki veen pinnalla.
Niin Heikki ol sanonu, että ”voi
hyvän tähen, minä en ois suonu
sinulle tätä tapahtuvaks”. Ja sitten
keäntäny selekäsä ja nauroa hyt-
kyttäny, että näinkös tässä nyt
kävki.

HEVOS-
KAUPPOJA

Minä muistan, kun isä kerto
näiltä Jyväskylän markki-

noilta, yks mies ol ollu siellä suu-
tarin kansa. Ja se ol siellä vaihtan-
na sitten se mies hevosia, ja se
petti jotenki ja mitä viekkautta se
teki, niin se ol sitten Puuppolaan
tullessa, niin ol ajettu tie poikki ja
hevonen näin tiellä ja reki siinä.
Että ne ottaa miehen kiinni, ne ol
vahtoamassa sitä. Mies ol sanon-
na suutarille, että piähän varas,
kun se ol räpännä hevosta piiskal-
la. Se ol ajanu sen reen ylite ja sit-
ten pakkoon. Niin se suutar ol pi-
täny peätään, että kun löivät hän-
tä peähän. Niin sano tämä mies,
että hänhän sano, että piä varas.
Se ol semmosella viekkauvella se
hevoskauppaki, ymmärtivät vis-
siin toisiaan. Mitenkä lie. Mutta
se oli kuitenkin ollu sitte, että ku
aikasa vaihettiin, niin viimen sai
sen hevosen mistä alotti.

Niin olikos se sama mies sitte,
ku minulla jäi poikasena mieleen
semmonen, että ihmiset nauro
taikka kertovat yhtä tämän mie-

hen markkinaretkeä. Kyllä se ili-
meisesti tämä mies oli ollu. Sillä
ei ollu mittään, se lähti jalaka-
miehenä markkinoille ja kun se
tul markkinoilta sitte muutamav
viikon kuluttua,
niin sillä oli kau-
nis ja hyvä musta
hevone. Niin, ja
eikö sillä ollu toi-
sinaan kakski he-
vosta. Mutta sillä
kerralla kuiten-
kin, niin ne sitten
naapurit sano, että mitenkä se on
mahollista. Sulla ei ollu rahhoa
eikä sulla ollu hevosta, ja sinä nyt
kuitenki hevosella tulet. Niin se
ol sanonu, että no, se vaihatti kyl-
lä monta kertoa. Niin sitten ne
kysy, että mitenkäs sinä pääsit sit-
ten alakuun vaihtamaan ensin.
Niin sano, että no niin, onhan se
selevä, että ensimmäinen täyty
tietysti varastoa. Että peäs ala-
kuun.

SITTEN SE 
SIBELIUS-JUTTU

Sibelius ol semmonen, että se
huvikseen nikkaroi naapureis-

ta lauluja ja yks naapuri suuttu ja
tuli nimismiehelle kantelem-
maan. Nimismies aattel, että mi-
tenkähän hän tuossa menettellöö.

Niin hän sano polliisille, että
mänkeä hakemaan se mies tänne
ja se pittää ottoa se haitari muk-
kaan. No, sieltä tulloo sitten Sibe-
lius ja haitari, kaksrivinen haitari

olokapeällä. Ja hän
sannoo, että tämä
kanteloo, että työ
ootto pilikkalau-
lun hänestä tehny.
Se ol sanonu, että
kyllä hän laulun
on tehny, mutta ei
hän sitä oo niinku

pilikollaan tehny, että hän vaan
muuten, että asia ol näin. 

Niin se ol kesäaikoa, siinä ol
semmonen pihlas siinä pihalla.
Sehän siellä vanhan kanttorin
luona asu siinä, mikä se paikka
on siinä, siellä ol nimismiehen
toimisto. Niin nimismies sano, et-
tä tuon pihlaan juurelle määt istu-
maan ja soittamaan ja laulamaan
sen laulun. Hän poliisien kanssa
kuuntel, se kantelija ol siinä sit-
ten kansa, ja sitten Sibelius rupes
ja soitti kaksrivisellä haitarilla ja
laulo sen laulun alusta loppuun
ihan semmosenaan. Eikä siinä ol-
lu semmoset ruokottomat sanat,
että kyllä sen pysty esittämmään.
Mutta niin mukava laulu se ol, et-
tä nimismies sano, että kyllä hä-
nen ol vaikea olla totisena, mutta
totisena täyty olla. Ja ku hän pääs
loppuun, niin hän sano, että läh-
teä kottiinno, eihän tämä mik-
kään laulu ... Mutta kansa anto
sitten miehelle Sibeliuksen ni-
men. 

attumuksia  •  Arjen sattumuksia  •  Arjen sattumuksia  •  Arjen sattumuksia
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uomasin vii-
me syksynä

tässä samassa
lehdessä pikku-

uutisen, jossa mainittiin, että tä-
män kirjoittaja oli saanut Laukan
veljesten kanssa Kivijärven kuu-
luisilta kalavesiltä pitkästä sii-
masta 106 kpl komeita lahnoja.
Asiassa on vinha perä, ja sama
uutinen on kuulemani mukaan
kierrellyt melkein kaikissa maam-
me päivälehdissäkin, niin että
kuuluja ollaan.

Emme tosiaankaan arvanneet,
kun Laukan Matin ja Lassin kans-
sa suunnittelimme viime vuoden
elokuun loppupuolella pitkälle-
siimalle lähtöä, että reissustamme
tulee niin kuuluisa, että sanoma-
lehdet siitä oikein kirjoittelevat,
mutta mitäpä siitä.

Olimme päättäneet Matin ja
Lassin kanssa, että teemme sopi-
van ajan tultua yhteisen kalamat-
kan ja yritämme sitten oikein to-
denteolla lahnoja. Olimmehan
kaikki vanhoja kokeneita veijarei-
ta, jotka tiesimme veden viljan
kujeet ja konstit ja sitä paitsi
olimme kaikki jo tänä syksynä
saaneetkin aika hyviä tuloksia
pitkälläsiimalla. Sitä ennen olin
saanut kolmella kalamatkallani
64, 42 ja 28 kpl kauniita lahnoja,
joten olimme tulleet huomaa-
maan, että tänä syksynä lahna pu-
ree tavallista paremmin. Niinpä
sitten sonnustauduimme yhtei-
selle retkelle ja kun olimme kala-
vehkeemme lastanneet venee-
seemme, huomasimme, että meil-
lä oli pitkää siimaa tasan 1000

koukkua, joka on täällä Kivijär-
velläkin, joka on kalamiesten pa-
ratiisi, sellainen kansainvälinen
määrä. Haistelimme sitten tuulen
ja lähdimme ajelemaan pienellä
perämoottorillani ”Kala-Jussin”
lahnalaitumien laitehille ja aloi-
timme pitkänsiiman laskun hiu-
kan ennen pimeän tuloa tarkan
harkinnan ja vielä tarkempien sy-
vyysmittauksien mukaan. Las-
kimme pitkänsiimamme 5 eri pät-
kään, koska niin paljoa siimaa on
mahdoton saada muutoin kun-
nollisille kalapaikoille. Siimanlas-
kumme saimme päättymään pilk-
kopimeässä klo 23 paikkeilla ja
yövyimme niinsanottuun Reivin
rantaan. Tuuli tuntui puhaltele-
van rannan puissa koko yön aika
navakasti, johon olimme tyyty-
väisiä. Yömme vierähti rattoisasti
kalakeittoa syödessä ja korviketta
ryyppiessä, eikä tuntunut puuttu-
van meiltä keltään muistelmia en-
tisistä mitä kummallisimmista ka-
lamatkoista.

Aamun valjetessa sonnustau-
duimme sitten siimannostoon,
jonka tiesimme navakan tuulen ja
pitkien välimatkojen vuoksi kes-
tävän iltapuolelle. Lähtiessä Matti
sanoi minulle, että ”menehän nyt
sinä nostamaan ensin se tyhjä sii-
ma, koska illalla heitätit kalatto-
malle rannalle. Me Lassin kanssa
nostamme sitten ne lahnat”. No,
mitäpä siinä, vedetään siima ylös.
Olin saanut 2 tyhjää koukkua,
kun tuli ensimmäinen noin kilon
painoinen lahna, muutama tyhjä
välissä ja taas lahna, sen jälkeen
pari ahventa ja joitakin tyhjiä

Kivijärven
lahnavesiltä

Kivijärvellä pidettiin 

14.-15.8.2004 SM-veto-

uistelukisat. Saalis jäi 

kaikkien yllätykseksi melko

laihaksi. Kivijärvi-altaasta

nousí kalaa vain noin 500

kg, lohia ei ollenkaan. 

Vanhoja tarinoita lukiessa

tuleekin miettineeksi, oliko

entisajan saalit todellakin

paljon isompia, antoiko 

ahti tuolloin enemmän 

antimiaan vai milläköhän

vuosisadalla ne 

parhaimmat kalavaleet 

keksittiin! Niin tai näin, 

seuraava Eino Sanilan 

kirjoittama tarina on 

julkaistu Metsästys ja 

kalastus -lehdessä 

lokakuussa 1946. 

Artikkelin välitti koti-

seutuyhdistykselle 

Milka Ruuska.

H
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koukkuja ja kolme lahnaa peräk-
käin. Kannatti jo panna tupakak-
si, sillä alku näytti verrattain lu-
paavalta. Niinhän sitten nostelim-
me siimaamme ja vaihdoimme
miestä perään. Lahnaa tuli todel-
lakin hyvin, niin ettemme huo-
manneetkaan, kun päivä oli jo
vierähtänyt puoleen ja vatsakin
tuntui jotakin kaipaavan. Pitkä-
siimaa meillä oli vielä 400 kouk-
kua jäljellä. 

Päätimme kuitenkin mennä
rantaan ja keittää oikein mojovan
lahnakeiton, sillä muutoin emme
olisi jaksaneet urakkaamme lop-
puun suorittaakaan. Inventeera-
simme saaliimme ja tulos 68 kpl
lahnoja, lukuunottamatta muita
kalaoja. Hyvin oli mennyt, kun
oli tullut enemmän kuin lahna
kymmentä koukkua kohti, jota

pidetään hyvänä. Ennen kuin täy-
sillä vatsoilla lähdimme loppusii-
maa kokemaan, veikkasimme
pääsemmekö sataan. Päätimme,
että jos tuo määrä saavutetaan,
jolloin olemme lyöneet ennätyk-
sen pitkästä aikaa, niin juhlimme
tapausta yhteisellä huikkauksella
ja Työmies-tupakalla. Jännityk-
semme kohosi huippuunsa, kun
jäljellä oli  100 koukkua ja 6 lah-
naa puuttui sadasta. Mutta ei ku-
lunut kuitenkaan kauan, kun Ki-
vijärven ulapoita kiiri hurja kol-
men miehen kolminkertainen
hei, hei-hiukkaus ja kummallinen
hyvänolontunne lämmitti sydän-
alaa. Kun olimme nostaneet lo-
pun siimastamme, niin totesim-
me kuten edellä mainittiin, että
lahnoja oli veneessä 106 kpl,
kymmenkunta haukea ja suuri

joukko ahvenia sekä muita kalo-
ja, yht. 115 kpl kymmenysvaa’alla
punnittuna, jonka suoritimme
kotona.

Olen elämässäni joskus ennen-
kin saanut Kivijärveltä saaliita,
jotka ovat nousseet sadan kilon
nurkille, mutta se on tapahtunut
kesällä ja kala on ollut kuhaa,
haukea, ahventa ym. Koskaan en-
nen en ole saanut niin kaunista
lahnasaalista, sillä nyt painoivat
isoimmat lahnat 3 kg:n paikkeil-
la.

Rantaan tultuamme olimme li-
massa kuin sillin kalastajat, sillä
vene oli puolillaan kalaa, mutta
mitäpä siitä. Kivijärvi oli taas
näyttänyt, että se on kuulu anti-
mistaan, kalamiehen elämä tuntui
liitelevän onnen mailla ja kalapäi-
väkirjani sai makoisan palan.

SM-vetouistelijat rantautumassa Kivijärven satamaan elokuussa 2004.

Kuva: Kivijärven valokuvaseura ETSIN/Pirkko Korpiaho-Hakala
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unsaat viisikymmen-
tä vuotta on kulunut

siitä, kun näitä tante-
reita polvihousuisena poikana
juoksentelin. Tarkastelen maise-
maa. Surettaa vanhan pappilan
alennustila. Korjaustoimenpiteil-
läkin sen naama on mennyt täy-
sin pilalle. Mutta onneksi aitta on
lähes ennallaan. Poissa ovat liite-
ri, riihi, navetta, talli, heinäladot
ja vanha rantasauna. Kaivokin
peitetty, mutta rantametsä kasva-
neena lähes ennallaan.

Muistot valtaavat mielen. Py-
sähdyn. Koira ihmettelee paikal-
laoloa. Ihmetelköön. Näen nave-
tan, kaivon ja vesirännin karja-
keittiöön. Pieni poika vinttaa vet-
tä. Kaivo on syvä, kaksitoista
metriä. Kaksikymmentä ämpäril-
listä on määrä. Lapaset tahtovat
jäätyä veiviin. Väsyttää. Määrä tu-
lee täyteen. Huomenna on veli
Martin vuoro.

Yhä seison ja taas näen. Lehmät

tulevat navetasta. On kesä. En-
simmäisenä astelee Rusina. Ainut
sarvipää ja joukon johtaja. Peräs-
sä tulevat Kirjo, Ihana ja Pisara.
Viimeisenä sisareni Lea joka huu-
telee: Mänkääpä nyt joutuin,
Ykillä on kiire kouluun. Rantaha-
kaan mennään. Ohjailen laumaa
veräjälle pystykoira Turva apuna-
ni. Hyvin menivät hakaan. Veräjä
kiinni, reppu selkään ja kouluun.
Hympy siellä varmaan jo odottaa-
kin.

Koko seuraavan viikon palaa-
vat muistot mieleeni. Muistan,
kuinka Ihana – komea punakylki-
nen nupopää – haettiin Perhosta.
Pyörillä Lean kanssa mentiin, ta-
kaisin tullessa talutettiin. Lehmä
oli hitaanlainen löntystelijä. Mat-
kaa yli kolmekymmentä kilomet-
riä. Tuli siinä päivälle pituutta.
Kerran meinasi Ihanan kanssa
mennä välit poikki. Paimenessa
ollessani menin kesähelteellä ui-
maan. Takaisin tullessani oli hiki-

nen paita melkein syöty. Ihana oli
syntipukki. Meinasin julmistella,
mutta Ihanalla oli sellaiset isot
lempeät silmät ja niin jäi vihanpi-
to siihen.

Taas näen pienen pojan juokse-
massa navetalta keittiötä kohti
koko ajan hokien: Väistäpäs Ruu-
sa ronkkaas. Lea oli navetassa
sontalaaria puhdistamassa ja räp-
säytti Rusinaa lautaselle sanoen:
Väistäpäs Ruusa ronkkaas. Se oli
niin hyvin sanottu, että lähdin sa-
naa viemään heti eteenpäin. Pa-
haksi onneksi meillä oli vierailul-
la äitin sisar Ruusa-täti. Hän meni
äreänä Inkerin luo ja kysyi: Mitä
se tuo poika oikein minusta pu-
huu? Sisar Inkeri vastasi nokke-
lasti: ”Russakoistahan se poika
puhuu. Niitä on täällä keittiössä-
kin kiusaksi asti.” Ei tullutkaan
tukkapöllyä.

Kaikenlaista sattui. Puhelin soi
eräänä päivänä ja vihainen ääni il-
moitti: ”Teidän lehmät ovat hau-

Vuonna 2003 Kivijärvelle muuttanut Yrjö Havas 

katsasti lapsuudenmaisemiaan vanhan pappilan ympäristössä 

mukanaan nuori koiransa Vili.

Ajan kultaamia muistoja

VANHASTA
PAPPILASTA

R
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tausmaalla. Menkää heti hake-
maan ne pois”. Lea lähti oitis nii-
den perään. Vesi oli matalalla jär-
vessä ja niin ne olivat kiertäneet
juohoksen kautta. Hautausmaalle
mennessään Lea huomasi, että
siinä oli vasta kaivettu hauta. Hän
ajeli lehmiä kotiinpäin aivan ava-
tun haudan vierestä. Syvyydestä
kuului ääni: ”Pappilan lehmiäkös
ne ovatkin?”. Lea kertoi koke-
neensa elämänsä säikähdyksen.
Haudankaivaja Pasasen Vihtori
istui haudan pohjalla tupakalla ja
sieltä huuteli. Niiltä tulilta jou-
duimme me pojat juohosta jatka-
maan eivätkä lehmät enää hau-
tausmaalle päässeet.

Näin meidän perheessä maan-
viljelys alkoi. Isä kaatui jatkoso-
dan alussa. Melkein samanaikai-
sesti kuoli nuottaveneeseen pap-
pilan peltojen vuokraaja Särki-
nen. Papin leskenä äidillä oli
mahdollisuus asua pappilassa ns.

armovuodet. Hän teki rohkean
ratkaisun. Hän otti pellot omaan
käyttöönsä. Meitä oli kymmenen
lasta, sota-aika ja ruoka kortilla,
mutta näin saimme ruuat omasta
takaa ja runsaasti työtä koko per-
heelle. Se oli suuri muutos meille
kaikille. Nopeasti hankittiin he-
vonen, lehmät, lampaat, kanat ja
kukkokin. Minäkin sain oman
suojatin koiranpennun, jonka ni-
meksi tuli Turva. Näin minusta-
kin tuli paimenpoika, vähän myö-
hemmin hevospoika.

Muutos tuli keväällä 1945. Ar-
movuodet olivat kuluneet lop-
puun. Paimenpojan elämä mure-
ni. Edessä oli huutokauppa. Peik-
ko-hevonen oli myyty takaisin
sinne mistä se oli ostettukin. Se
tuntui hyvältä. Melkein kaikki
myytiin, irtaimisto, koneet ja kar-
ja. Ihana lemmikkini oli huuto-
vuorossa. Meklarin ääni kuului
kaiken kohun keskeltä: ”Ensim-

mäinen, toinen ja kolmas kerta”.
Juoksin rantasaunalle ja itkin.
Miksi sekin piti myydä? Turva-
koirani juoksi perässäni. Otin sen
viereeni ja itkuisin äänin selitin:
”Sinua ei ainakaan myydä”. En-
nen karjan myymistä oli sisareni
Lea lähtenyt Rusinan kanssa ke-
sämökillemme Kuhalaan uuteen
väliaikaiseen kotiimme. Vuosi-
kymmeniä myöhemmin hän ker-
toi: ”Koko matkan itkin. Itkin
lähtöämme ja sitä, miten äiti jak-
saa. Miten me muut mukulat jak-
samme”. Olihan maa, karja, vesi
olleet elämämme varsin pitkään. 

Vielä vuosikymmenten jäl-
keen, kun me sisarukset tapaam-
me muistelemme peltoja, niittyjä,
nummelan mansikoita, ko-
measarvista Rusinaa, punakylki-
sen Ihanan lempeitä silmiä. To-
teamme yhdestä suusta: Kivijär-
vellä on juuremme.

Yrjö Havaksen lapsuudenkoti, vanha pappila. 
Kuva: Kivijärven kotiseutukokoelma
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loitin kou-
lun syyskuus-

sa 1941. Isäni
oli kuollut kesä-

kuussa. Sota oli syttynyt Suomen
ja Neuvostoliiton välillä ja se vai-
kutti osittain koulunkäyntiini
esim. siten, että koulussamme oli
oppilaina sotatoimialueelta pois-

muut-
tanei-
den
siir-
to-

laisten lapsia. Siirtolaisten puhu-
ma murre ja erilaiset elämäntavat
hämmensivät mieltäni.

Tuntemattomat, vieraat luok-
katoverit ja isäni kuolema vähän
ennen koulun aloittamista teki
minut surulliseksi, mutta sopeu-
duin ajanmittaan.

Oppivelvollisuusaika oli kuusi
vuotta ja sen jälkeen jatkokoulua
kaksi vuotta. Jatkokoulua käytiin
muutaman viikon aikana. Käytyä-
ni kansakoulua kuusi vuotta me-
nin töihin linja-autonrahastajaksi
– samana päivänä täytin 13 vuot-
ta. Jatkokoulun käynti kärsi siitä,
että piti olla töissä kouluaikana,
mutta jotenkin sain kouluni käy-
tyä. Työelämäni kesti 47 vuotta.

Sota-aika vaikutti muidenkin
koulunkäyntiin. Monen oppilaan
isä tai veli kaatui sodassa tai inva-
lidisoitui. Ruoasta ja vaatetukses-
ta oli pulaa. Kouluun lähdettäessä
kotoa otettiin maitopullo ja leipä-
palaset. Aina ei ollut edes voita
laittaa leivän päälle. Miten her-
kullista olikaan syödä koulusta

tultuani äidin keskenään sekoit-
tamaa puolukkahilloa ja ruis-
jauhoja!

Olin liittynyt sotilaspoikiin, jo-
ten saimme ruskeat sotilaspoika-
puvut. Pukua pidin monena vuo-
tena koulussa. Mannerheimin las-
tensuojeluliitolta sain muutamat
käytetyt kengät. 

Vihdoin koitti rauha. Koulu-
ruokailu muuttui paremmaksi.
Moni koulukaveri muutti pois
siirtolaisvanhempiensa mukana
uusille asuinsijoilleen.

Erilaista oli entisajan koulun-
käynti sodan aikana verrattuna
tämän päivän koulunkäyntiin,
mutta opetti ymmärtämään elä-
mänarvoja. Mielestäni olin kiltti
oppilas, muistaakseni vain muu-
taman kerran arestissa enkä kos-
kaan seisomassa nurkassa. Nur-
kassaseisottaminen oli aika yleis-
tä varsinkin alkuaikoina. Poissa-
olopäiviä ei ollut montakaan. Jos-
kus opettaja sanoikin, että Ahtille
pitäisi antaa siitä palkinto. Saa-
matta se palkinto jäi.

Koulumuistoja 40-luvulta
Jos on elämänmeno 

muuttunut viime vuosi-

kymmeninä, niin on 

koulunkäyntikin. Ahti ja

Marjatta Särkisen Ruotsissa

asuva lapsenlapsi Jenni 

sai koulusta muiden 

oppilaiden tavoin 

tehtäväkseen tiedustella

isovanhemmiltaan, millaista

koulunkäynti oli heidän 

aikanaan. Tällaista oli Ahtin

kouluaikana. Ahti Särkinen kuvassa opettaja Aatto Mäntyvaaran vieressä v. -45.

A

Kuva: Ahti Särkinen


