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Lukijalle
Kesällä tuli jo 32 vuotta siitä, kun Henrik (Heikki)
Impola esitti Kämmäkän kylän kesäjuhlassa 1982
pitämässään esitelmässä, että olisi aika kerätä historiatietoa vaikkapa kirjaksi myös tämän kylän osalta.
Hänellä itsellään tietoa on ollut kerättynä jo aivan
pikkupojasta alkaen, mutta varsinaista kirjaa hän ei
ryhtynyt tekemään.
Keväällä 2011 Heikki Impola oli pitämässä esitelmää Vammalan sukututkijoille ja siinä yhteydessä Pertti Peuraniemi tiedusteli häneltä halukkuutta
olla mukana Kämmäkän kylän kyläkirjaa tehtäessä.
Saimme innostuneen ja myönteisen vastauksen häneltä hanketta kohtaan. Pidimme kokouksen jossa
olivat mukana Pentti Siltanen, Unto Rintala, Antti
Peuraniemi, Raimo Haavisto ja Pertti Peuraniemi.
Kokouksessa päätimme lähteä viemään hanketta
eteenpäin ja rahoitusta varten kyseltiin Kämmäkän
kyläseuran halukkuutta olla osallisena kirjan tekemisessä.
Hanke eteni sitten niin, että kyläseura tuli
mukaan ja tukirahoitusta haettiin ”Joutsenten
Reitti” –rahastosta. Tukea kirjan kustannuksiin luvattiin 9450 euroa joka jakaantui EU+ valtio ja kuntarahoitukseen.
Kirjan sisältöä ei alkuvaiheessa voitu määritellä
kovin tarkasti, mutta pääkohdat kyllä. Kylän asutushistorian osuus oli lähtökohtana ja sen ympärille rakennettiin sitten muut aineistot. Tästä osiosta kantoi
päävastuun Heikki Impola. Hankkeen rahoituksen
edellyttämän talkootyön osuuden työtunnit täyttyivät jo pelkästään Heikin työn osuudesta.
Kirja on pääosin tosiasioihin nojautuvaa aineistoa
sisältävä, mutta myös muistikuvia on tallennettu,
ovathan ne ainakin kertojien totuuksia. Päähuomio
kyläkirjassa on kiinnitetty torppien (myöhemmin tilojen) syntyvaiheisiin, historiaan ja niiden kaikki
asukkaat on pyritty ottamaan mukaan. Sata vuotta
nuorempaa aineistoa ei ole voitu kaikilta osin saada
tähän koska tiedon hankkiminen on rajoitettua.
Kämmäkkä oli tyypillinen torpparialue, perheet
olivat suuria ja lapset siirtyivät palveluammatteihin,

useimmiten kotiseudun ulkopuolelle. Antamalla
saatavissa olevat tiedot myös näistä poismuuttaneista on haluttu auttaa heidän jälkeläisiään löytämään
täällä olevat juurensa. Tältä osin kirja palvelee myös
sukututkimusta, vaikka tärkeät syntymä-, vihkimisja kuolinpäivät on täytynyt jättää pois.
Kirjan muut asiat koskettelevat paikkakunnan
elämää eri puolilta.
Aluenimi Kämmäkkä tarkoitti alunperin virallisesti vain Kiikan puoleista osaa, jolle sitten syntyi
Kämmäkän lukulahko ja Kämmäkän kolupiiri.
Epävirallisesti siihen kuitenkin ovat sisältyneet
myös ne Tyrvään, Huittisten ja Keikyän puolella
olevat tilat, joiden lapset kävivät koulua Kämmäkässä. Juuri koulun vaikutuksesta nimi, Kämmäkkä, on vakiintunut käsittämään ne tilat , jotka luetellaan tässä kyläkirjassa. Kirjan toimikunta toivoo,
että kirja edelleen vahvistaisi tätä käsitystä Kämmäkän alueesta.
Aineiston kerääminen on ollut hyvin työlästä ja
varsinkin kun ei muilla, kuin Heikillä ollut kokemuksia vastaavasta. Näin sitten on myös opittu löytämään vanhoja arkistoja ja poimimaan niistä olennaisia tietoja koskien kylämme historiaa. On sanottu, että ymmärtääkseen tätä päivää on ensin tunnettava historia, ja vasta sitten voi alkaa kehitys.
Heikki Impolan aivan uskomattoman hyvä
muisti ja hänen laajat muistiinpanonsa kattavat
Kämmäkän historiallisen osuuden aivan kylän asutuksen alkuvaiheista alkaen. Työmme kuluessa on
tullut selväksi, että tämä olisi ollut korvaamatonta,
jos emme olisi lähteneet tämän kirjan kokoamiseen.
Toki me katsomme asiaa tässä hyvin suppeasta näkökulmasta, kuitenkin tämä on pienen kylän pieni
kulttuuriteko.
Lukemattomat työtunnit ja ajatusten kokoamiset ovat johtaneet siihen, että kirja vihdoin syntyi.
Materiaalia, joka sopii kirjaan, on mietitty kovasti.
Kirjoituksilla ei pyritä tahallisesti loukkaamaan kenenkään yksityisyyttä ja jos sellaista joku tuntee,
niin pyydämme sitä anteeksi. Sanonnoilla ja henki-
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lökuvilla on ollut tarkoitus löytää ”kämmäkkäläistä” identiteettiä joka on jo katoamassa. Päätimme,
että emme käsittele Kämmäkässä tapahtuneita rikosasioita, emmekä ihmisten luonteen piirteitä kuin
jonkin yleisesti tunnetun jutun osalta.
Elämästä Kämmäkässä aivan kylän asutuksen alkuaikoina on saatavilla niukasti tietoja, mutta se ei
eronne kovin paljon muun Suomen syrjäkylien elämästä. Laajemmin mukaan otettiin 1917 -1918 – tapahtumien kulkua käsittelevä luku, koska se on
ollut hyvin vähän käsitelty ja jopa vaiettu aihe. Aineistoa ja osin elävää muistelua on saatu mukaan
Heikki Impolan ”kapina”-kertomuksen myötä. Toimitus toivoo ymmärrystä ajan ihmisten tilanteille ja
teoille riippumatta siitä, millä puolella sotaa he
elivät.
Jutut osassa uudemman, sotien jälkeisen elämän
kuvaukset ovat eri perheiden elämänhistorian kuvauksia ja siitä toivottavasti välittyy tuntemuksia
kylästä lukijoille ja myöhemmille sukupolville. Niin
moni mainio jutunkertoja on jo edesmennyt ja
usein kirjoituksia suunnitellessamme tuli huokaus
jonkin asian kohdalla, että voi kun se tai se vielä
eläisi, niin tästäkin muistettaisiin enemmän.
Valokuvia kirjaan saatiin valitettavan niukalti ja
sen toisaalta ymmärtää, koska kameroita ei ollut ja
varsinkin vanhat miehet eivät kuviin juuri pyrkineet.
Kaikki kirjaan materiaalia toimittaneet ansaitsevat suuret kiitokset! Erityiskiitokset Mika Sudelle,
joka avusti ansiokkaasti Valtiorikosoikeuden ja Valtiorikosylioikeuden asiakirjojen etsinnässä Kansallisarkistosta.
Kirjatoimikunta

Pentti Siltanen ja Pertti Peuraniemi.
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Kirjoittajat ja avustajat
Henrik (Heikki) Fabian Impola. Synt. 1927.
Fil.kand. 1953. Avustanut 1953–1955 ministeri Carl
Enckelliä ja 1956 presidentti J. K. Paasikiveä heidän
kirjoittaessaan muistelmiaan. V. 1957–1960 virkamiehenä Helsingin kaupunginarkistossa ja Helsingin rahatoimistossa. Ulkoasiainministeriön arkistonhoitaja v:sta 1966, arkisto- ja kansliatoimiston
päällikkö v:sta 1971. Jäi eläkkeelle ulkoasiainneuvoksena 1990. Suomen Valkoisen Ruusun ja
Suomen Leijonan ritarikuntien sihteeri 1971-1997.
Harrastanut sukututkimusta, mm. kerännyt tietoja
Tyrvään ja Kiikan kaikista taloista ja jonkin verran
muustakin väestöstä. Tässä yhteydessä selvittänyt
myös Kämmäkän torppariasutuksen syntyvaiheita.
Tärkeimmät julkaisut: Kiikan seurakunnan historia
1962 ja 1500-luvun rälssin matrikkeli (Frälset och
dess rusttjänst i Finland på 1500-talet, 2011).
Pertti Olavi Peuraniemi. Synt. 1947. Kemistiteknikko 1974. Nokian kumiteollisuuden palveluksessa
1974 alkaen 10 vuotta Nokian tutkimuskeskuksessa
ja sitten Nokian (Finnish Chemicals Äetsä) asiakaspalveluteknikkona. Liiketoimintojen myynnissä siirtyi Kemiran (Helsinki) vesikemikaalien myyntipäälliköksi ja myöhemmin Kemiran Kemwater Suomen
yksikön toimintojen sovelluspäälliköksi, josta jäi
eläkkeelle 2010. Harrastanut sukututkimusta Peuraniemen ja Lehtimäen suvuista ja Kämmäkän kylän
historiatietojen keräämistä eläkepäivistä alkaen.
Pentti Matias Siltanen. Synt. 1937 Tyrvään Näntölässä Ylistenjärven läheisyydessä Kämmäkäntien
varressa Uuno ja Katri Siltasen nuorimpana lapsena. Kämmäkän kansakoulussa vuosina 1945–1953.
Tehnyt nuorena metsätöitä sekä kalastanut ja ravustanut Ylistenjärvellä. Ollut rakennustöissä Vammalan suurilla ja pienemmillä rakennuksilla vuosina
1956–1980. Vanhempana ollut avustajana vaimon
kioskiyrityksessä vuosina 19812001. Tehnyt vakuutuksia Kansayhtiöön sivutoimena vuosina 19752001. Saanut viitenä vuonna mestarihankkijan tunnuksen, viimeisenä kultaisen kunniamerkin. Sukututkimus ollut harrastus jo vuosikymmeniä. Nyt
ollut avustamassa Kämmäkän kyläkirjan tekemistä.
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VANHAA HISTORIAA

Kämmäkän kylänmiehiä 1920-luvulla. Niilo Rintala, Oskari
Hauvonen, Eino Salminen, Kalle Järvensivu ja Uuno Ojansuu.
(Kuva: Unto Rintalan albumi.)

Kivitaltta Tekkalasta
Pertti Peuraniemi

Sastamalan museoon on toimitettu kivitaltta Kämmäkän kylän vanhimmalta asuinalueelta. Esine viittaa siihen, että alueella on ollut asukkaita jo ennen
tässä kirjassa kuvattua asutuksen alkua. (Valitettavasti museon kokoelmat ovat niin sekaisin, ettei kivitalttaa voitu löytää tähän kirjaan kuvattavaksi.)
Kivitaltta on voinut kulkeutua vaikkapa ohikulkevan ja vain vähän aikaa viipyvän metsästäjän
mukana paikalle, mutta myös esimerkiksi Illosta on
löydetty kivikautisia esineitä ja merkkejä asutuksesta (Heimo Välimäen tutkimukset, Veijo Mäkelän
kirjasta Jättiläisen jäljillä).

ollut ainakin läpikulkumatkalla. Tämäkin esine on
osittain tuhoutunut, ehkä siksi hylätty löytöpaikalle. Kuva esineestä on kuitenkin ohessa. Reiällinen
osa on vain puolikas.

→ Esineen nimi: Kourutaltta (käyräselkäinen)
→ Esineen nro: 3521
→ Saantitiedot: Kalle Pihlava löytänyt 1952 ns. Tekkalan tontilta (Ylä-Hulttisen talo, Impolan omistama) Kämmäkästä perunoita poimiessaan
→ Aines: Mustaa kiveä (sädekiviliuske tai gneissi)
→ Valmistustapa, rakenne: kaarevaselkäinen, terä
hiottu
→ Mitat: 11,3 x 3,5 x 2,5 cm
→ Muita tietoja: Muoto pohjautuu esikeraamiseen
Ilomantsin tyypin kirveeseen ja voi siten olla jo esikeraaminen. Mahdollista on myös Kampakeraaminen kulttuuri.
Vanhassa luettelossa on seuraavat tiedot: ”Kiikka,
Tekkala, Ylä-Hulttisen talo (Impolan omistama) ns.
Tekkalan tontilta ent. ruotusotamies löytänyt perunoita nostaessa Kalle Pihlava v. 1952.”
Toinen hyvin vanha esine, vasarakirves, on löytynyt
Äetsän Mielaanniemen Kuusistosta – löydön tekivät Hannele ja Heikki Kuusisto noin vuonna 1978
– kun oli tehty pellon salaojitusta. Esine on luovutettu Turun yliopiston arkeologian laitokselle.
Tämä viittaisi siihen, että kivikautinen ihminen on
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Yllä: Vasarakirveen selostus ja piirros Turun Arkeologian osaston luettelosta v. 1988, 456 Äetsä Mielaanniemi.
Oikealla: Kaksi kuvaa ja selostus esineestä (Turun yliopisto).
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Ennen isojakoa
Heikki Impola

Kämmäkän koulupiirin Kiikan ja Tyrvään puoleiset alueet kuuluivat suureen Jokisivun jakokuntaan,
joka käsitti Tyrvään pitäjän ”eteläpuolella vettä” sijaitsevat kylät Kilpijoesta Komerolaan. Huittisten
ja Keikyän puoleiset alueet kuuluivat Keikyän jakokuntaan. Taloilla oli peltovainionsa kylän välittömässä läheisyydessä ja niittyjä kauempana jakokunnan alueella. Kullakin kylällä oli lähellä sijaitseva
kylänmetsä tarvepuun ottamista varten. Kauempana olevat metsäalueet olivat jakokunnan yhteismaata, jolle talot voivat raivata niittyjä. Jokisivun jakokunnan takamailla oli kahden vesireitin synnyttämiä luonnonniittyjä, Illossa Illonjoen eli Sammunjoen ja Kämmäkässä Mustisojan varrella. Nämä rehevät niityt olivat luultavasti keskiajalta saakka
olleet käytössä karjanhoitoa varten.
Ylistenjärvellä on aina ollut suuri merkitys Kämmäkän asukkaille. Kalastus ja ravustus ovat olleet tärkeitä tulolähteitä rannalla asuville, ja muutkin ovat
harjoittaneet kalastusta kotitarpeiksi. Järvi sijaitsee
korkealla vedenjakaja-alueella ja on laskenut kolmeen suuntaan. Päälaskuväylä oli 1800-luvun puoliväliin saakka Mustisoja, joka alkaa Sammalon lahdesta ja laskee Illonjokeen Huittisten puolella
vähän Rekikosken yläpuolella. Se oli silloin paljon
runsasvetisempi kuin nykyisin. Muistitietoa on ainakin kahdesta vesimyllystä, joita voitiin käyttää
runsaan veden aikana. Toinen oli Mustismäen
torpan maalla lähellä Rajatietä nykyisen Mikko
Rintalan talon kohdalla ja toinen siinä kohdassa,
missä nykyinen Koivuniementie ylittää Mustisojan.
Ojasta käytettiin myös Myllyoja-nimeä lähellä
myllyä. Nimi Mustisoja on ollut käytössä menneinä
aikoina ja Warelius mainitsee sen ”Kertomuksessa
Tyrvään pitäjästä”, mutta se on sittemmin hävinnyt
paikkakunnan väestön tietoisuudesta.
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Pohjoiseen suuntaan Tapiolan lahden perukasta
lähti purkuojastoa kosteikkojen läpi Keskistenjärveen. 1800-luvun puolivälin jälkeen avattiin Pujosaaren kohdalta leveä Kravinoja, joka vie Ylistenjärven vedet Keskistenjärveen ja edelleen Tapiolanjärvestä laskevan Pesurinojan kautta Liekoveteen.
Tämä on nykyinen päälaskuväylä, ja se aiheutti
järven veden laskun ja vesijättömaiden syntymisen
rannoille. Vanhoista kartoista näkyy, että eteläkärjestä lähti toinen pieni oja, joka laski Illonjokeen
Kiikan Illon niittyaukealla. Järven veden virtauksia
on aikoinaan säädelty siten, että voitiin tehdä järviheinää niin Vähäjärveltä kuin Keskistenjärveltäkin.
Ojassa oleva pato suljettiin, ja siten virtaus kääntyi
heinänteon ajaksi toiseen suuntaan.
Kämmäkkä oli avoin vain lounaiseen suuntaan,
Huittisiin kuuluvaan Rekikoskenmaahan päin. Lännessä, pohjoisessa ja koillisessa laajat metsät erottivat sen muusta asutuksesta. Idässä rajana oli Ylistenjärvi. Kaakossa tuli vastaan Rekikangas, joka erotti
Kämmäkän nykyisestä Illosta. Ennen 1800-lukua Illo
tarkoitti vain Leiniälän jakokuntaan kuuluvaa ”Tyrvään Illoa”. Myöhemmän ”Kiikan Illon” niityillä oli
erilaisia nimityksiä: Rekikangas, Hakavuorenalusta,
Rautu, Hakasuo, Hohka, Suuniittu ja Hakakoski.
Isojakokarttojen mukaan Kämmäkkä oli aluenimitys, joka vastasi suurin piirtein myöhemmän koulupiirin Kiikan puoleista osaa. Kun ensimmäiset
kartat laadittiin 1700-luvun lopulla, tällä alueella oli
vain talojen niittypirttejä, ei vielä yhtään torppaa.
Mustisojan varrella oli Ylistenjärvestä päin laskettuna talojen Kämmäkkä- ja Jysiö-nimisiä niittyjä
seuraavassa järjestyksessä: Marttilan Heikkilän
Jysiö tämännimisen myöhemmän torpan kohdalla,
Hoipolan Kytän Kämmäkkä nykyisen Mäenpään
kohdalla, sitten Tyrväänkylän Pukin, Näntölän

Sastamalan vanha kartta 1800-luvun alusta, jolloin Kämmäkkään ei ole merkitty vielä yhtään torppaa.

Näntön ja Mielaanniemen Houtun Kämmäkät sekä
rakuunanniitty nykyisen Ylähulttisen (Impolan)
alueella, missä pieni mutta aikanaan runsasvetinen
sivuoja yhtyi Mustisojaan, edelleen Kytän Jysiö
sekä Soinilan Uotilan ja Ruutikan pienet Kämmäkät nykyisen Pakulan kohdalla ja lopuksi Ulvin YliPappilan kaksi suurehkoa Kämmäkkää myöhemmän Koiviston (Ryömän) alueella. Vähän kauempana Mustisojasta Ylistenjärvelle päin oli Kulmunti-

lan Äijälän Kämmäkkä edellä mainitun sivuojan
ympärillä myöhemmän Karimäen (Myllyniemen)
kohdalla ja jonkin matkaa Illoon päin olivat Mielaanniemen Eskolan ja Soinilan Pentin Kämmäkät
nykyisen Välimaan ja Koiviston alueilla. Ylistenjärven rannalle on karttaan nykyisen Ojalan kohdalle
merkitty Näntölän Knuutin niitty Kaijanlahti ja
siitä vähän etelään Knuutin ja Kulmuntilan Potin
Äijänperä -nimiset niityt (MHA 106/12).
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Isojako
Heikki Impola

Isojaossa, joka toimitettiin Jokisivun jakokunnassa
vuodesta 1766 noin vuoteen 1830 asti ja Keikyän jakokunnassa 1766–1787 (Piilonen: Sastamalan historia 2,
s. 239–240, Viikki: Suur-Huittisten historia II, s.
133–134), maanomistusolot uudistettiin perusteellisesti. Kukin talo sai osuutensa kylän pelloista ja niityistä äyrilukunsa mukaan mahdollisimman yhtenäisinä kappaleina, ja jakokunnan takamaat jaettiin talojen kesken manttaalin mukaan. Näissä molemmissa
jakokunnissa talojen lukumäärä oli niin suuri, että
kun niille jaettiin manttaalien mukaiset osuudet, ei
jäänyt lainkaan liikamaata, jolle olisi voinut perustaa
uudistaloja, kuten monissa muissa jakokunnissa.
Niiden alueelle syntyneet ja vastedes syntyvät asunnot
pysyivät sen vuoksi torppina 1900-luvun alkupuolelle
saakka. Keikyän jakokunnassa takamaiden jako sujui
kitkattomasti. Jaetut maakappaleet näyttävät vastanneen talojen aikaisempia niittyosuuksia Mustissuolla
ja Latoniitynmaassa. Jokisivun jakokunnan takamaiden jako oli vaikeampaa, koska niittyjä oli paljon
enemmän ja ne jakautuivat talojen kesken hyvin sekavasti. Valitusten johdosta ensimmäinen 1787 tehty ja
1796 vahvistettu isojako kumottiin 1807. Ainakin osa
tässä jaossa vedetyistä talojen rajoista jäi kuitenkin pysyvästi voimaan, kuten Kämmäkän ensimmäisen
torpan kohdalla voidaan todeta. Lopullisesti isojako
oli tässä jakokunnassa valmis vasta 1820-luvulla.
Ensimmäiselle ja lopulliselle jakosuunnitelmalle oli
yhteistä vain se, että jakokunnan alue jaettiin ”rintamaahan” ja ”takamaahan”. Rintamaa jaettiin talojen
kesken kylistä etelään päin meneviin pystysuoriin
”sarkoihin”. Kiikan puoleisessa osassa jakokuntaa
rintamaan ja takamaan erotti toisistaan Poikkilinja,
joka ensimmäisen jakosuunnitelman mukaan ulottui
Ylistenjärvestä Vähäjärven alapuolelta suorana viivana Huittisten rajalle. Tämän vaiheen isojakokartoissa nykyisen Kiikan puoleisen Kämmäkän alue siis
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kuului rintamaahan ja talojen pystysuorat sarat menivät sen läpi Rekikankaalle saakka. Lopullisessa
jaossa Poikkilinja siirrettiin pohjoisemmaksi linjalle,
joka ensin kulki jonkin verran Ylistenjärven pohjoispuolella ja kääntyi sitten etelään jatkuen Sammalon
lahdesta suorana linjana Huittisten rajalle. Kun torppien kohdalla puhutaan rintamaasaroista, tarkoitetaan niitä talojen pystysuoria metsäsarkoja, jotka
ulottuivat kylistä Poikkilinjaan. Takamaakappaleilla
tarkoitetaan talojen alueita Kämmäkässä ja Illossa.
Poikkilinjan eteläpuolella olivat ensin Kilpijoen talojen vaakasuorat itä-länsisuuntaiset sarat, sitten
Teukkulan talojen erimuotoiset osuudet, jotka käsittivät valtaosan Kiikan puoleisesta Kämmäkästä,
niiden eteläpuolella ensin Mielaanniemen talojen
erimuotoiset kappaleet ja sitten Soinilan ja Tyrväänkylän talojen vaakasuorat sarat, jotka rajoittuivat ja
osittain kuuluivatkin Rekikankaaseen. Poikkilinjan
ja Ylistenjärven välissä oli Näntölän talojen, Soinilan
Soinin ja Tyrväänkylän Kaistin kappaleita. Ylistenjärven länsipuoliset ranta-alueet jaettiin Jaamalan yksinäisen rusthollin ja Kulmuntilan talojen kesken.
Muutos omistussuhteissa oli valtava verrattuna
aikaan ennen isojakoa. Niistä taloista, joilla oli ollut
niittyjä Kämmäkässä, vain Mielaanniemen Eskola ja
Soinilan Pentti saivat maaosuutta samalta seudulta.
Teukkulan Hulttinen sai suurimman ja parhaimman
osan Mustisojan varren rehevistä niityistä. Samalla
Hulttinen menetti Illonjoen varrella ja Raudussa
olevat niittynsä Suuniittua lukuunottamatta.
Ensimmäiset torpat syntyivät Kämmäkkään ennen
isojakoa muutamien talojen niittyjen reunoille ja ne
merkittiin kirkonkirjoissa ko. taloon kuuluviksi.
Kun isojako oli vahvistettu, ne tulivat aivan toisen
talon alaisiksi, yleensä viimeistään 1820-luvun alusta.

Kämmäkän niityt ja isojaon alkuvaihe.

Ylistenjärvi ja Isojaon mukaiset torppien rajat.
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Torpat
Heikki Impola

1. Kämmäkkä I
2. Kämmäkkä II myöh. Karimäki
3. Jysiö
4. Ojanperä/Ylähulttinen
5. Rantala
6. Jysiönoja (hävinnyt torppa)
7. Nuppu eli Nuppula
8. Peuraniemi
9. Koivisto (Teukkula)
10. Tiensuu (Mustismäki)
11. Mäenpää
12. Rehakka I (Kanala)
13. Pakula (Mäkelä)
14. Koivisto (Soinila)
15. Ylinen
16. Lähteenmäki
17. Mäkelä (Sorvola)
18. Ojansivu, Sivula
19. Lehtimäki
20. Kuusisto
21. Latoniitty
22. Välimaa (Teukkula)
23. Riutta (Mäkelä)
24. Ylimäki
25. Järventausta
26. Järvenpää
27. Nousiainen
28. Nevanpää
29. Koivuniemi
30. Rintala (Raskala)
31. Pieska
32. Nevanperä
33. Anttila
34. Palomäki
35. Rehakka II Peevola
36. Tiensuu (Kulmuntila)
37. Kangasmaa
38. Rintala (Äetsä)
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39. Välimaa nyk. Ojala, Kulmuntila
40. Pruuka
41. Mauriala
42. Välimäki
43. Ojansuut
44. Kaskela
45. Rautasen mäkitupa
46. Raitakorpi aik. Perämaa
47. Korpela
48. Ruskiala
49. Lehtinen
50. Nieminen
51. Westergren/Vesanen
52. Tuomisto
53. Haapanen
54. Siltanen
55. Vähätalo
56. Rinne (Hietamäki)
57. Laine
58. Alppela
59. Harjunpää
60. Ruohola
61. Heinilä
62. Isokallio, Sarkala
63. Kaski, Lehtola
64. Vormisto (Mustassuo)

1. Kämmäkkä I (hävinnyt torppa)
Kämmäkkä-nimellä on asiakirjoissa kaksi torppaa.
Ensimmäinen ja todennäköisesti vanhempi mainitaan Mielaanniemen Eskolan jakamattoman rusthollin alaisena torppana ensimmäisen kerran 1797, mutta
se lienee perustettu jo 1795, jolloin Heikki Matinpoika (Henrik Mattsson) tuli rengiksi Eskolaan.
Tämä Kämmäkän ensimmäinen varmuudella tunnettu asukas oli syntynyt Nuupalan Ala-Svännillä
24.5.1770 rusthollari Matti Juhanpojan ja hänen
vaimonsa Valborg Juhantyttären poikana. Talo oli
kolmannes alkuperäisestä Svännin rusthollista,
kooltaan 1/3 manttaalia. Tämänkokoisten talojen
nuorempien poikien täytyi yleensä ryhtyä sotilaiksi, rengeiksi, torppareiksi tai käsityöläisiksi. AlaSvännilläkin vanhin poika Juha tuli isännäksi ja nai
Iso-Ketolan rusthollin tyttären, Matti perusti Korkeemäen torpan Ketolan kylään ja Heikki Kämmäkän ensimmäisen torpan. Nuorimmasta veljestä Erkistä tuli räätäli nimellä Grönblom.
Heikki Matinpoika oli ensin renkinä naapuritalossa Nuupalan Fadderilla ja avioitui 13.6.1791 Rautajoen piian Maria Tuomaantyttären kanssa. Vaimo
oli syntynyt Leikkuun Pietilässä 14.12.1770 talon
vävyn, reservisotilas Tuomas Erkinpoika Tångin ja
Pietilän tyttären Helena Juhantyttären toiseksi vanhimpana lapsena. Kämmäkän alkuhistorian kannalta on merkitystä sillä että Tuomas Erkinpoika oli
syntynyt Mielaanniemen Eskolassa tämän rusthollin vävyn ja tyttären poikana. Maria Tuomaantytärtä sanotaan Kämmäkässä asuessaan heikkomieliseksi, mutta tämä sairaus lienee puhjennut varsin myöhään. Nuoruudessaan hän näyttää menestyneen
hyvin palvelusalalla. Hän oli rippikirjan mukaan
lapsena jonkin aikaa Kokemäellä ja muutti 15-vuotiaana Turkuun, mistä hän sitten tuli palvelukseen
Rautajokeen ”herrainpuolelle”. Nuoren parin
vanhin tytär Maria syntyi Nuupalassa 1792. Pian
sen jälkeen perhe muutti Ulvilaan. Heikki Matinpoika oli renkinä Haistilan rusthollissa, missä tytär
Fredrika syntyi 1794. Seuraavasta vuodesta lähtien

perhe on kirjoissa sukulaistalossa Mielaanniemen
Eskolassa, todennäköisesti heti alusta lähtien torpparina Kämmäkässä.
Heikki Matinpoika rakensi perheelleen asunnoksi
pirtin Eskolan niityn reunaan (ellei paikalla jo ennestään ollut ”niittupirtti”). Kiukaan jäännökset
olivat nähtävissä vielä kymmenkunta vuotta sitten
ennen maantien levennystä Illontien vieressä Ville
Impolan pellon reunassa. Tätä peltoa, jonka Heikki
Matinpoika raivasi, on näihin päiviin saakka sanottu ”Prii-Heikin maaksi” – hän sai tällaisen nimityksen, koska hän oli vapaa henkirahasta eli ”fri”. Ei
ole mitään tietoa siitä, maksoiko hän tästä ensimmäisestä torpastaan mitään veroa vai saiko hän asua
ja viljellä sitä ilmaiseksi sukulaisuuden perusteella.
Kämmäkän torppa löytyy vain kirkonkirjoista; henkikirjoissa on 1796–1800 Abraham Eskolan (Iso-Eskolan) ja 1801 Matti Eskolan (Ala-Eskolan) rusthollin alla renki Henrik ja vaimonsa Maja, molemmat
on merkitty ”bräcklig” (tarkoittanee ainakin Henrikin
kohdalla vain yleisesti köyhyyttä, sillä jos hän olisi
ollut kovin ”sairaalloinen” tai ”raihnas”, ei hän olisi
voinut suorittaa pitkäaikaista raivaajantyötään). Sen
jälkeen he löytyvät henkikirjoista vasta vuodesta 1810
alkaen (ks. Rantala ja Kämmäkkä II).
Perheeseen syntyi tässä torpassa lapset Henrik 1797,
Johan, joka syntyi ja kuoli 1799 kuukauden ikäisenä, Helena 1800 ja Valborg 1803. Heikki Matinpoika luopui torpasta vuoden 1804 vaiheilla ja lähti
pois paikkakunnalta, perimätiedon mukaan suuttuneena siitä, että isojakoa toimeenpantaessa vedettiin raja, joka halkoi hänen peltonsa. Perimätieto
tarkoittaa Ala-Mattilan ja Hulttisen välistä talonrajaa, josta tuli myös Välimaan ja Ojanperän torppien
välinen raja. Kun isojaon vahvistaminen kuitenkin
lykkääntyi, luettiin tänne syntynyt torppa vielä
Mielaanniemen kylään kuuluvaksi.
Ei ole onnistuttu selvittämään, missä Heikki Matinpoika perheineen asui vuosien 1804 ja 1808 välisenä aikana. Perheeseen ei ole tänä aikana syntynyt
lapsia Kiikassa eikä Tyrväällä, mutta se ei löydy
myöskään ulos- ja sisäänmuuttaneiden luetteloista.

17

Vuonna 1808 Heikki Matinpoika palasi Kämmäkkään ja jatkoi sen jälkeen raivaajantyötään neljässä
torpassa: Rantalassa, toisessa Kämmäkkä-nimisessä torpassa, Ojanperässä ja Lähteenmäessä. Perheeseen syntyi 1808–1810 kolme pienenä kuollutta
lasta ja nuorimpana tytär Loviisa 1813. Lasten elämänvaiheisiin palataan jäljempänä.
”Prii-Heikin” jättämään torppaan tuli välittömästi
1805 uusi torppari Huittisista, Karhiniemen Höyssyn entinen isäntä Heikki Antinpoika. Hän oli palvellut renkinä Höyssyllä ja tullut isännäksi mentyään 1777 naimisiin talon leskiemännän Valborg Juhantyttären kanssa, joka oli häntä 25 vuotta vanhempi. Vaimon kuoltua hän avioitui uudelleen 1803
sotilas Matti Modigin lesken Kaisa Erkintyttären
kanssa Punkalaitumen Teikarlasta. Tämä toinen
vaimo ja hänen poikansa Matti Matinpoika tulivat
hänen mukanaan Kämmäkkään. Edelleenkin Kämmäkän torppa mainitaan vain kirkonkirjoissa, henkikirjoihin on Iso-Eskolan alle merkitty Henrik ja
Caisa, ”renki” ja ”renginvaimo”. He muuttivat 1812
Punkalaitumen Teikarlan Aarikalle, missä heidät
mainitaan itsellisinä, ei kuitenkaan enää 1823 alkavassa rippikirjassa.
Heidän jälkeensä tämä torppa häviää kirkonkirjoista. ”Prii-Heikin” raivaama pelto kuului isojaon jälkeen pääosaltaan Teukkulan Hulttiselle ja Hulttisen
pojat viljelivät sitä Ojanperän torppareina. Kun Ojanperän paikalle tuli Kalle Impolan omistama Ylähulttisen talo, hän antoi ”Prii-Heikin maan” vanhimmalle pojalleen Kallelle ja kun tämä muutti Tyrväälle, tuli
hänen veljensä Ville Impola sen omistajaksi.
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2. Kämmäkkä II, myöhemmin Karimäki
Toinen tämänniminen torppa näyttää syntyneen sotilastorppana. J.L. Runeberg on runokertomuksessaan ”Jouluilta” välittänyt tiedon, että sotilastorpat
saattoivat olla kaukana kylien takamailla. Taipaleen
ja Vistin torpat syntyivät tällä tavoin Ylistenjärven
toiselle puolen jo 1700-luvulla. Myös muutamat
Illon torpat olivat alkuaan sotilaiden asumuksia.
Kämmäkässä oli ennen vuosisadan vaihdetta 1800
vain sotilaiden niittyjä, isojakoasiakirjoissa puhutaan paitsi Mielaanniemen rakuunanniitystä myös
Ulvinkylän sotilaiden Ulfströmin ja Rothströmin
niityistä, jotka selvästi olivat lähellä Yli-Pappilan
niittyjä.
Sotilaat on kirkonkirjoissa merkitty sen kylän alle,
jonka ruotuun he kuuluivat, eikä heidän asunnoistaan mainita mitään, ei myöskään komppanioiden
rullissa. Sotilastorpat voidaan sen vuoksi yleensä
tunnistaa vasta sitten, kun ne ovat lakanneet olemasta sotilastorppia ja ovat muuttuneet tavallisiksi
torpiksi.
Vuosina 1807–1813 on kirkonkirjoissa kaksi Kämmäkän torpparia, yllä mainittu Heikki Antinpoika,
joka kuului Mielaanniemen kylään, ja Tuomas Tuomaanpoika, joka on merkitty Kulmuntilaan. Tämä
Tuomas oli syntynyt 1787 Kulmuntilan toisen
ruodun sotilaan Tuomas Tornin eli Goden poikana. Hänen torppansa ei ole voinut olla uusi, sillä
hän ei ikänsä vuoksi olisi ehtinyt raivata uutta torppaa. Sen on täytynyt olla joko hänen isänsä sotilastorppa tai ehkä pikemminkin kylän toisen ruodun
sotilaan Tuomas Kronan torppa. Se on nimittäin ilmeisesti sijainnut Äijälän talon niityn reunalla.
Tuomas Krona oli juuri sen ruodun sotilas, johon
Äijälä kuului, ja oli sitä paitsi naimisissa Äijälän tyttären kanssa. Vaikeutena on vain se että Krona oli
elossa 1807 ja näyttää kuolleen vasta vuosien
1808–1809 sodassa. Joka tapauksessa torppa Kämmäkkä II on saattanut olla vanhempikin kuin edellä
selostettu Kämmäkkä I, mutta ei paljon vanhempi,
koska se puuttuu isojakokartoista. Vanha käsitys,

että Kämmäkkä-Karimäki olisi paikkakunnan
vanhin tila, voi näin ollen pitää paikkansa, ellei
tämä käsitys johdu vain siitä, että Kämmäkkä pysyi
tämän torpan nimenä niin pitkään.
Tuomas Tuomaanpoika otettiin 1813 sotilaaksi n:o
76 Suomen 1. jääkärirykmentin Turun pataljoonan
Huittisten komppaniaan nimellä Svala. Hänen
torppansa tuli jälleen sotilastorpaksi eikä häntä
enää sanota torppari Kämmäkäksi vaan Kulmuntilassa asuvaksi jääkäri Svalaksi. Hän on vuosien
1813 ja 1818 välillä muuttanut pois Kämmäkästä.
Hänen vaimonsa Liisa Jaakontytär oli räätälin tytär
Meskalassa. Heillä oli 10 lasta, joista 6 kuoli pieninä. Täysi-ikäisiksi elivät pojat Tuomas, Juha Fredrik
ja Antti sekä tytär Liisa. Perheen myöhemmät vaiheet eivät liity Kämmäkän historiaan.

mukaan 1842 Tyrväälle mutta heitä ei ole merkitty
saapuneiksi sinne eikä Kiikkaan. Ainoa poika
Heikki oli isänsä apuna vielä Ojanperässäkin.
Helena ja Valborg muuttivat äitinsä esimerkkiä seuraten hyvin nuorina Turkuun ja käytyään välillä
kotona jäivät sinne koko elämänsä ajaksi. Helena
toi 1828 Kämmäkkään Turusta löytämänsä elämänkumppanin, hatuntekijäkisällin Fredrik Lybeckin.
Kiikan kappalainen K.M. Limon vihki heidät
15.2.1829 ”kotona”. Tästä merkinnästä näkyy, että
Heikki Matinpojan perheen pahin köyhyys oli jo takanapäin, sillä tuskin pappia olisi voitu savupirttiin
kutsua vihkitoimitusta suorittamaan. Lybeck toimi
”hattumaakarina” Huittisten Kirkonkylässä vuoteen 1832, minkä jälkeen hän perheineen muutti takaisin Turkuun.

Tässä puheena oleva torppa jatkui Kämmäkkä-nimisenä 1820–1850-luvuilla kolmen torppariperheen
hallussa. Heikki Matinpoika (”Prii-Heikki”) siirtyi
1818 raivaajaverensä pakottamana Rantalasta
Svalan jättämään torppaan laajentamaan sen ilmeisesti hyvin pieniä viljelyksiä. Tämän Äijälän niityn
reunalle perustetun torpan (Kämmäkkä II) täytyy
olla sama kuin myöhempi Teukkulan Yli-Mattilan
alainen torppa (Karimäki). Se oli hyvin lähellä
Rantalaa. Vaikka nämä kaksi torppaa, Rantala ja
Kämmäkkä II, ovat kirkonkirjoissa erillään, käsiteltiin niitä henkikirjoissa ennen talonrajojen vahvistamista yhtenä ja samana torppana. Tästä kerrotaan
tarkemmin Rantalan kohdalla. Kirkonkirjoista kuitenkin näkyy, että Heikki Matinpoika 1818 siirtyi
Kämmäkän torppaan ja jätti Rantalan vävylleen
Antti Matinpojalle ja tyttärelleen Fredriikalle. Kirkonkirjoissa hänen torppansa (Kämmäkkä II) on
Mielaanniemen kylän alla kuten hänen ensimmäinenkin torppansa (Kämmäkkä I).

Heikki Matinpoika asui torpassa Kämmäkkä II 15
vuotta. Jokisivun jakokunnassa pitkään kestänyt
isojako saatiin lopullisesti vahvistetuksi ja vuodesta 1833 Kämmäkän torppa on merkitty Teukkulan
Yli-Mattilan alaiseksi. Ehkä tämä muutos oli syynä
siihen että Heikki Matinpoika siirtyi sieltä pois ja
on kirkonkirjoissa merkitty asukkaaksi Teukkulan
Hulttisen alaiseen Ojanperän torppaan 1834–1837.
Uusi torppari Heikki Antinpoika oli kotoisin Tapiolan Nikkilän samannimisestä torpasta. Hänen
isänsä oli Nikkilän nuorempi poika, joka vanhemman veljen tullessa isännäksi perusti torpan kotitalon maalle. Heikki Antinpojan vaimo Kristiina Antintytär oli sotilas Canonin tytär Komerolan kylästä. He hoitivat Kämmäkän torppaa vuoteen 1842,
jolloin he siirtyivät Latoniittyyn Keikyän puolelle
mukanaan 8 lasta, joista kaksi vanhinta oli syntynyt
Ketolassa isän ollessa renkinä siellä. Heikki Antinpojalla ei nähtävästi ollut mitään sitovaa sopimusta Yli-Mattilan kanssa, koska hän 1840 joutui siirtymään pois.

Kaikki muut lapset olivat vanhempiensa mukana
Kämmäkän torpassa. Vanhin tytär Mariakin oli
siellä palveluspaikkojensa välillä ja muutti 1830 uudelleen Huittisiin. Hän avioitui Rieskalan Kukolan
rengin Jaakko Mikaelinpojan (s. 1805) kanssa. He
muuttivat Ulvilaan ja sieltä muuttoluettelon

Seuraava torpparipariskunta oli Abraham Heikinpoika, talollisen poika Soinilan Ruutikalta, ja Kaisa
Juhantytär, talollisen tytär Ulvin Ala-Pappilasta. He
olivat Kämmäkän torpassa 1840–1851. Abraham
Heikinpoika perusti senjälkeen Pieskan torpan
Hoipolan Ala-Hoipon rintamaasaralle. Siellä oli
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vanhastaan talojen niittyjä, jotka isojaossa tulivat
Ala-Hoipolle. Heidän viidestä lapsestaan on tiedot
Pieskan kohdalla.
Kämmäkän torppa oli asumattomana 1851–1854 ja
sen rakennuksetkin purettiin. Israel Karimäen tyttärenpoika Aleksi Järventausta kertoi, että hänen
isoisänsä oli Kämmäkkään tullessaan joutunut rakentamaan torpan kokonaan uudestaan. Torppa jäi
talon haltuun ja sen otti 1857 uudelleen viljelykseen
Yli-Mattilan poika Israel Mikonpoika, joka antoi
torpalle uuden nimen Karimäki. Kämmäkkä-nimi
säilyi kuitenkin kauan epävirallisena. Vielä 1900luvun puolivälissä kaikki paikkakunnan vanhemmat asukkaat tiesivät, että Karimäen alkuperäinen
nimi oli Kämmäkkä. Karimäki oli Israel Mikonpojan ja hänen vaimonsa sukunimi koko heidän elämänsä ajan, vaikka paikkakuntalaiset sanoivat heitä
”Pakulan Railiksi ja Tiltaksi” sen jälkeen kun he
muuttivat Pakulaan.
Israel Karimäki (s. 1831, k. 1916) syntyi Teukkulan
Yli-Mattilan isännän Mikko Heikinpojan ja Kristiina Sofia Ahlbergin toiseksi vanhimpana poikana.
Ahlberg-suvusta kerrotaan enemmän Välimaan kohdalla. Hän eli nuoruudessaan varakkaan talon
pojan huoletonta elämää. ”Minä panin sen mustan
oriin aseisiin ja minä kävin monessa kammarissa
samana yönä”, hän kertoi vanhoilla päivillään. Hän
meni 1857 naimisiin Tormilan Hannun tyttären
Maria Matilda Juhantyttären (s. 1836, k. 1922).
kanssa.
Israel Karimäki keräsi melkoisen varallisuuden, ei
kuitenkaan torppansa tuloilla vaan kauppamiehenä. Hän teki säännöllisesti kauppamatkoja Turkuun vielä vanhemmalla iälläänkin. Hänen pojanpoikansa Frans Pakula kertoi olleensa lapsuudessaan monesti hänen mukanaan näillä matkoilla. Alkuaikoina Israel nähtävästi keräsi Kämmäkän ja
ehkä Illonkin torppien voit, juustot ja lihat, möi ne
Turussa ja toi tullessaan vaatetavaraa, kahvia ym.
jokapäiväiseen elämään kuuluvia tarvikkeita.
Siihen aikaan ei meijereitä ja maakauppoja vielä
ollut. Myöhempinä vuosina hänen tiedetään kuljet-
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taneen puutavaraa Turun satamaan. Nämä matkat
eivät olleet vaarattomia. Vielä 1930-luvulla kerrottiin, mitä kaikkea Pakulan Railille oli sattunut ”Turkutiellä”, mutta nämä tarinat ovat valitettavasti
unohtuneet. Ainakin kerran hän lienee joutunut
rosvojoukkojen käsiin pitkällä asumattomalla Oripään kankaalla.
Israel Karimäellä oli yhdeksän lasta:
→ Kalle Vihtori (s. 1858, k. 1937). Otti nuorena
nimen Koskinen. Torppari, myöh. tilallinen Heinälahdessa Vesilahden Jokioisissa (Narvan Veston
alustaa). Pso 1:o Heinälahden edellisen torpparin
Heikki Heikinpoika Bärlundin leski Eeva Kristiina
Kallentytär (s. 1856, k. 1921). Pso 2:o Mariana Vlhelmiina Salonen. 1. avioliitossa syntyi 8 lasta,
joista 4 eli täysi-ikäisiksi.
→ Ananias (s. 1861, k. 1922). Torppari Harjunpää Tyrväällä Vehmaan Läykin maalla Tapiolan lukulahkon alueella. Pso 1:o edellisen torpparin Kalle
Herman Harjunpään leski Johanna Pauliina Kallenytär (s. 1853, k. 1918). Vaimolla oli 1. avioliitossaan mm. poika Tuomas Tapani, ks. Harjunpää.
Pso 2:o Helena Rebekka Välimaa. 1. avioliitossa
syntyi 5 lasta.
→ Maria Vilhelmiina (s. 1863, k. 1938). Pso torppari Vihtori Pärnä Punkalaitumen Pärnänmaassa,
Mäenpään Katilan alustaa (s. 1851, k. 1930). Heillä
oli 9 lasta. Vanhin tytär oli Hilda Maria, ks. Anttila.
→ Amanda (s. 1865). Pso Kustaa Vihtori Kulonen (s. 1860), torppari Parkin torpassa Huittisissa
(Yli-Naatulan alustaa), myöh. työmies Riesolan
Tiutulla. Hellä oli 6 lasta.
→ August (s. 1868), ks. alla.
→ Aleksandra (s. 1872, k. 1935). Pso torppari,
myöh. tilallinen Frans Vihtori Lähteenkorva Kiikan
Illossa, Hoipolan Oskuran alustaa (s. 1864, k.
1936). Avioliitossa syntyi 7 lasta. Tyttäret Fanny
Maria ja Lempi Severiina, ks. Nousiainen.
→ Frans Israel (s. 1876), ks. Pakula.
→ Fanny Severiina (s. 1880), ks. Järventausta.
Varallisuutensa perusteella Israel Karimäki saattoi
antaa velkaantuneelle Teukkulan Sopan isännälle
suurehkon lainan, joka kiinnitettiin Sopan taloon.

Kiinnitys purettiin siten, että Israel Karimäki sai
Pakulan torpanoikeudet. Hänellä oli tämän jälkeen
hallinnassaan kaksi torppaa, ja hän muutti vaimonsa ja nuorimpien lasten kanssa Pakulaan. Karimäkeä viljelivät 1890-luvulta alkaen hänen poikansa
August ja Frans yhdessä. Päärakennuksessa oli
kummallakin perheellä oma suuri pirttinsä keskellä olevan keittiön kummallakin puolella. Kun Frans
osti Pakulan 1908 ja muutti perheineen sinne jäi Karimäki Augustin haltuun. Virallisesti torpan hallinta oli jo vuodesta 1895 alkaen Augustin nimissä.
Hän teki 13.11.1897 tätinsä Amalian ja tämän
miehen Herman Yli-Mattilan kanssa vuokrasopimuksen seuraavilla ehdoilla: veroa 125 mk vuodessa sekä työtä kuusi päivää heinäaikana omalla ruualla ja kolme päivää leikkuuaikana talon ruualla.
Vuokrasuhde loppui, kun talollinen Nestori YliMattila kauppakirjalla 12.3.1921 myi Karimäen lohkotilan August Karimäelle, hänen vaimolleen ja perillisilleen 13.500 mk:n kauppasummasta.

August Karimäen (s. 1868, k. 1950) vaimo Amanda
Maria Palonen (s. 1870, k. 1927) oli Huittisten Riesolan Hekalin alaisesta Suutarinmaan torpasta.
Heillä oli 7 lasta:
→ August Edvard (s. 1892, k. 1954). Kauppias
Kauvatsalla. Pso Olga Maria Heinonen (s. 1894).
Heillä oli 3 täysi-ikäisiksi elänyttä poikaa ja 8 tytärtä, joilla kaikilla on runsaasti jälkeläisiä.
→ Frans Vihtori (s. 1895, k. 1950). Omisti Karimäestä erotetun palstatilan. Pso Anni Aleksandra
Suominen (s. 1900). Heillä oli tytär ja 3 poikaa.
→ Kaarle Ilmari (s. 1898, k. 1982). Viljeli Illossa
vaimonsa, kotitalosta lohkaistua tilaa. Pso Sanni
Aliisa Ylijärvi (s. 1904, k. 1979). Heillä oli 3 poikaa.
→ Iida Maria (s. 1901). Omisti Karimäestä lohkaistun palstatilan. Pso Kaarle Vihtori Jalonen (ks.
Välimaa) hänen 2. aviossaan. Avioliitto oli lapseton.
→ Lempi Amanda (s. 1904). Ks. alla.
→ Aleksi Nikolai (s. 1907, k. 1979), Rosenlewyhtiön palveluksessa Tampereella. Naimaton.
→ Vieno Aleksandra (s. 1910, k. 1988). Diakonissa, oli osastonhoitaja Hopun vanhainkodissa Vammalassa. Naimaton.

Karimäen Ilmarin ja Ylijärven Sannin häät Ylijärvellä 1928. (Kuva: Mäenpään perheen albumista.)
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Jäätyään leskeksi 1927 August Karimäki myi tilansa tyttärelleen Lempi Amandalle (s. 1904, k. 1936)
ja hänen miehelleen Valto Myllyniemelle (s. 1894,
k. 1968) asumisoikeutta ja eläke-etuja vastaan. Tyttärensä kuoltua hän asui enimmäkseen Tampereella poikansa Aleksin luona kuolemaansa saakka.
Lempi ja Valto Myllyniemellä oli pojat Veikko Valto
Einari, Mauno Erkki Alarik, Reino Paavali (ks. alla)
ja Pekka Antero. Valto Myllyniemen toinen puoliso
oli vuodesta 1938 Hilda Rebekka Viitala, o.s. Pietilä.
Seuraavat omistajat olivat Reino Paavali Myllyniemi (s. 1929, k. 2001) ja hänen vaimonsa Vuokko
Elvi, o.s. Impola (s. 1936). Nykyisin tilan omistaa
perikunta: Vuokko Myllyniemi sekä pojat Kauno
Kari Paavali ja Kimmo Uolevi.

Myllyniemet. Isä Valto ja pojat oikealta: Reino, Mauno, Veikko,
Myllyniemi (Karimäki) 1960-luvulla.
(Vuokko Myllyniemen albumi.)
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edessä keskellä Pekka. (Kuva: Vuokko Myllyniemen albumi.)

3. Jysiö
Nykyisen Kämmäkän pohjoisosassa oli vanhimpien
isojakokarttojen mukaan ainakin kaksi Jysiö-nimistä
niittyä, toinen kuului Marttilan kylän Marttilalle
(myöh. Heikkilä) ja toinen Hoipolan Kytälle. Nimi,
joka on isojakoasiakirjoissa joskus myös muodossa
Jysiä, johtunee siitä että nämä omistukset ovat aikoinaan kuuluneet Karkun Jysiän yksinäistilalle.
Jysiön torpan perustaja Matti Tuomaanpoika syntyi
Kiikanojan Isokestillä 1751 talollisen Tuomas Jaakonpojan ja Maria Heikintyttären nuorimpana lapsena. Hän kuului Kesti-sukuun, joka ainakin Kallialan kirkontileistä (1469–1524) lähtien oli omistanut Isokestin talon. Se oli talollissuvuksi muuttunut saksalainen hansakauppiassuku, joka keskiajalla oli asettunut asumaan Kiikkaan Kokemäenjoen
varrelle. Isokesti oli jo hänen syntymänsä aikoihin
muuttunut Ruotsilan lampuotitilaksi ja Kesti-suku
hävisi vähän myöhemmin sieltä pois.
Matti Tuomaanpoika oli vuodesta 1777 isäntänä
Hoipolan Ala-Hoipolla. Hänet vihittiin 1777 Katariina Antintyttären kanssa, joka oli sotilaan tytär
Huittisista. Perheeseen syntyivät lapset Maria,
Matti, Katariina (Kaisa), Ester ja Antti. Maria kuoli
Ala-Hoipolla 19-vuotiaana 1798 Keikyän Aarikkalan Kuljun pojan Tuomas Tuomaanpojan vaimona.
Matti meni 18-vuotiaana rengiksi Tyrvään pappilaan, ja hänen jälkiään ei ole voitu seurata. Vuonna
1799 Matti Tuomaanpoika muutti vaimonsa ja
kolmen nuorimman lapsensa kanssa Hämeenkyröön.
Hän ei kuitenkaan löytänyt sieltä tilaa tai torppaa,
jota nähtävästi oli lähtenyt etsimään, ja hän palasi
Kiikkaan asuttuaan muutaman vuoden ”itsellisenä”
(inhysing) eräässä Hämeenkyrön kylässä.
Vuonna 1804 Matti Tuomaanpoika sai hallintaansa
Marttilan kylän Marttilan (myöh. Heikkilä) taloon
kuuluvan Jysiön niityn ja perusti sinne torpan,
jonka nimeksi tuli Jysiö. Se on henkikirjoissa vuoteen 1830 ja kirkonkirjoissa pitemmällekin 1830-luvulle merkitty Johan Eskolan (Yli-Eskolan) rusthol-

lin alle, koska se sijaitsi tämän talon omistusten vieressä. Isojaon jälkeen se kuului Kilpijoen kylään.
Jakotoimituksessa 5.5.1817 Jysiön torpan tontti ja
kotipellot tulivat Kinnarin talon kappaleelle. Henkikirjoissa ja rippikirjoissa torppa kuitenkin alettiin
vähitellen merkitä Suutarin talon alle, koska suurin
osa viljelyksistä oli Suutarin maalla. Veroa maksettiin molemmille taloille.
Matti Tuomaanpoika kuoli 1818 ja hänen vaimonsa noin 1833 (puuttuu kuolleiden luettelosta). Jysiöön tuli hänen mukanaan kolme nuorinta lasta.
Kaisa muutti Kokemäelle ja avioitui 1823 Purjalan
Rahdun vanhan isännän Kaarle Mikkelinpojan
kanssa ja toisen kerran Nakkilassa rakuuna Erik
Bärmanin kanssa. Antti asui kotona vuoteen 1827
(ks. jäljempänä). Matti Tuomaanpojan suku jatkui
Jysiössä Ester-tyttären kautta.
Ester Matintytär (s. 1790) muutti jo lapsena Maskuun ja sieltä Maariaan, ilmeisesti Jysiön perheellä
oli Varsinais-Suomessa sukulaisia tai läheisiä tuttavia, joiden luona hän oli lapsentyttönä ja ”pikkupiikana”. Hän palasi vuonna 1805 Maarian kirkkoherran antamalla todistuksella, jossa kehuttiin hänen
luku- ja kristinopintaitoaan, vaikka hän ei vielä
ollut päässyt ripille. Tämän jälkeen tapaamme Esterin Ritalan rusthollin suuren palvelusväen joukossa. Hän löysi sieltä elämänkumppaninsa, renki
Antti Gabrielinpojan, joka oli häntä 9 vuotta vanhempi (s. 1781). Antin vanhemmat olivat Kiikan
lukkari Gabriel Lagus ja Brita Tuomaantytär, talollisen tytär Kilpijoen Kinnarilta. Hän esiintyy sukunimellä Lagus vain pari kertaa muuttoluetteloissa,
mutta ei muissa kirkonkirjoissa, kuten ei myöskään
veljensä Johan, joka otti nimen Silver. Lagus-suvun
selvityksessä (Uusi Sukukirja II) hänet mainitaan
Gabriel Laguksen poikana, mutta ei ole tunnettu
hänen elämänvaiheitaan. Sen sijaan Genoksessa
1/1994 on hänestä perinpohjainen selvitys, joka ei
kuitenkaan ulotu jälkeläisiin.
Antti Gabrielinpoika ja Ester Matintytär vihittiin
avioliittoon 1810. Antti eli vielä senkin jälkeen liikkuvaa rengin elämää vuoteen 1821 saakka. Ester oli
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rippimerkintöjen mukaan suurimman osan tästä
ajasta kotona Jysiössä, mutta useina vuosina hänkin
oli poissa miehensä mukana. Antti palveli ensin Ritalassa ja Jaamalassa, lähti sitten 1814 yksin pitkälle kiertomatkalle Loimaalle ja Vampulaan ja palasi
Jaamalaan 1818. Hän oli siellä yhdessä perheensä
kanssa, vanhempi tytär syntyi Jaamalassa. Perhe
muutti vielä vuodeksi Huittisiin Nanhian Torpolle
ja siirtyi sieltä 1821 ”Illon Jysiöön”, kuten muuttokirjassa sanotaan.
Jysiön torppa oli Matti Tuomaanpojan kuoltua
ollut hänen leskensä ja poikansa Antin hoidossa.
Antti Matinpoika on merkitty torppariksi
1818–1827. Hän tuli Evon Riisikan isännäksi naituaan talon tyttären Maria Kristiina Tuomaantyttären. Hänen jälkeensä vävystä Antti Gabrielinpojasta tuli Jysiön haltija 1827. Torppa oli suuri ja
vauras; rippikirjoissa luetellaan useita renkejä ja piikoja. Antille ja Esterille syntyi seitsemän lasta, joista
viisi kuoli pieninä ja täysi-ikäisiksi elivät vain tyttäret Ester Kristiina (s. 1818) ja Karoliina (s. 1825).
Vanhempi tytär muutti 1838 enonsa luo Riisikalle,
oli sen jälkeen piikana useissa Tyrvään ja Kiikan taloissa ja kuoli naimattomana 1846 28-vuotiaana.
Antti Gabrielinpojan ja hänen vaimonsa voimat heikentyivät iän myötä ja Ester Matintytär kuoli 1841.
Karoliina-tyttären oli sen vuoksi mentävä naimisiin
niin pian kuin mahdollista, jotta torppaan saataisiin nuori kyvykäs haltija. Hänet vihittiin 15-vuotiaana 1841 Taipaleen torpan pojan, Benjam Matinpojan (s. 1819) kanssa, joka oli tähän aikaan renkinä Näntölän Näntöllä. Benjam Matinpoika viljeli
Jysiön torppaa kuolemaansa saakka. Hänen veljensä Kristian oli torpparina Kinnarin alaisessa Nevanpäässä ja sisarpuolensa Kristiina torpparin vaimona Peuraniemessä. Hän tuntuu hyvin täyttäneen appivanhempien toiveet, sillä torpan vauraus jatkui ja
ehkä lisääntyikin hänen aikanaan. Hänelle ja Karoliina Antintyttärelle syntyi vuosina 1843–1860 kahdeksan lasta, joista neljä kuoli pieninä.
Benjam Matinpoika oli vielä parhaissa voimissaan,
kun hermokuume odottamatta katkaisi hänen elä-
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mänsä 1.6.1862. Seuraavana vuonna leski Karoliina
Antintytär avioitui torpan rengin Antti Juhanpojan
kanssa, joka oli talollisen poika Karkun Jassalan Väkiseltä. Heti tämän jälkeen perhe joutui lähtemään
Jysiöstä. Syynä oli varmaankin Antti Gabrielinpojan kuolema 8.4.1863. Vuokrasopimus, suullinen tai
kirjallinen, on ollut hänen nimissään ja tehty vain
hänen elinajakseen. Karoliina Antintytär, hänen
uusi miehensä Antti Juhanpoika ja hänen kolme
nuorinta lastaan muuttivat 1864 Tyrväälle. Antti Juhanpoika pääsi torppariksi Evon Törmän alaiseen
Korkeenurmen torppaan mutta siirtyi jo 1865 Evon
Heikkilään kuuluvaan Mäkelän torppaan. Karoliina Antintytär kuoli siellä 1867. Antti Juhanpoika ei
sen jälkeen kyennyt torppaansa hoitamaan vaan
siirtyi 1869 rengiksi Uudenkylän Hannulaan, avioitui 1870 uudelleen ja muutti toisen vaimonsa kanssa
Vesilahteen.
Benjam Matinpojan ja Karoliina Antintyttären
lapset jäivät 1867 täysorvoiksi; vain kaksi vanhinta
oli silloin täysi-ikäisiä:
→ Hilma Karoliina (s. 1843) ei muuttanut perheen mukana Tyrväälle vaan jäi Kämmäkkään. Hän
oli samaan aikaan kuin äitinsä avioitunut Jysiön
toisen rengin Fredrik Juhanpojan (s. 1842) kanssa.
He asuivat Lähteenmäen torpassa, Soinilan Ruutikalla, Peuraniemessä ja muuttivat sieltä 1881 pitämään Äetsän Horon torppaa Haavistoa Keikyän
puolella. He saivat siellä 10 lasta. (Heidän jälkeläisistään ks. Haaviston sukukirja, koonnut Tapio
Paavonen, 2013).
→ Juha Benjamin (s. 1846) oli työmiehenä ensin
Tyrväällä ja vuodesta 1882 Tampereella. Kirkonkirjoissa hänellä on vielä 1897 sukunimi Benjaminsson. Pso Eeva Josefa Joelintytär (s. 1843). Heillä oli
4 täysi-ikäisiksi elänyttä lasta.
→ Kalle Fabian (s. 1857) palveli renkinä tai muonamiehenä Tyrväällä, Hämeenkyrössä ja viimeksi
Lempäälän Kuokkalassa, kuoli siellä 1895. Kirkonkirjoihin on vähän ennen hänen kuolemaansa merkitty sukunimi, Koskinen. Pso 1. Katariina Elisabet
Vilhelmintytär (s. 1853, k. 1889). Pso 2. Gustava
Sofia Vilhelmintytär (s. 1868). 1. avioliitossa syntyi
3 lasta.

→ Emma (s. 1860). Orpolapsena Uudenkylän
Hannulassa ja ripille päästyään hän palveli Tyrvään
torpissa ja taloissa. Pso 1882 renki Akseli Alfred Villenpoika Marjamäen torpasta Karkun Ketunkylässtä. Muuttivat 1885 yhden lapsen kanssa Pirkkalaan.
Jysiön vuokraoikeutta ei ilmeisesti jatkettu Antti Juhanpojalle, koska toinen maanomistajista varasi
torpan. Kinnarin isäntä Kalle Fredrik Matinpoika (s.
1834, k. 1867) luopui nimittäin talostaan ja muutti
1864 torppariksi Jysiöön, jota hän kuitenkin ehti hallita vain kolme vuotta. Hänet oli 1858 vihitty Vampulassa avioliittoon Vampulan kylän Vilkkisen talon
tyttären Eeva Kristiina Joelintyttären kanssa (s.
1835). Leski solmi vähän yli vuoden kuluttua uuden
avioliiton kymmenen vuotta nuoremman Juha Alfred
Kustaanpojan kanssa, josta tuli Jysiön torpan pitkäaikainen ja vakavarainen haltija. Alfred Jysiö oli syntynyt 1845 talollisen poikana Tapiolan Ala-Laurilassa. Hän omisti vielä Jysiössä ollessaankin puolet AlaLaurilasta ja myi sitten osuutensa Kalle Nikkilälle.
Eeva Kristiina Jysiö kuoli lopulla vuotta 1918
hoidettuaan Jysiön emännyyttä 56 vuotta. Hänellä
oli kummassakin avioliitosaan neljä lasta, jotka
paitsi Herman olivat elossa äitinsä kuollessa. Vanhemman, ”kinnarilaisen” sarjan kolme ensimmäistä lasta syntyivät Kinnarilla ja vain nuorin Jysiössä:
→ Hilma Kristiina (s. 1859). Pso 1884 torppari
Juha Kustaa Ojaniemi (s. 1857) Punkalaitumelta
(Mäenpään Ala-Uotilan alustaa). Heillä oli 1900 5
poikaa ja tytär.
→ Kustaa (s. 1861). Palveli renkinä useissa Keikyän taloissa ja Karimäen torpassa Kämmäkässä.
Oli vuodesta 1891 työmies ja mäkitupalainen Tyr-

väällä Marttilan kylässä (Vammalassa) nimellä Tuominen. Pso Maria Serafia Kustaantytär (s. 1864).
Heillä oli 1904 kaksi poikaa ja viisi tytärtä.
→ Amanda Eufrosyne (s. 1863). Ks. Ojansivu.
→ Kalle Oskari (s. 1866). Meni nahkurinoppiin
nimellä Jalonen ja toimi ”ulosoppineena” nahkurina sekä myöhemmin nahkurinliikkeen harjoittajana Tyrvään Soinilassa, Vampulan Salmenojalla,
Multialla, Jalasjärvellä ja lopuksi Keuruulla. Pso
Mariana Vilhelmiina Kaarlentytär (s. 1867). Heillä
oli 1904 kaksi poikaa ja kolme tytärtä.
Nuoremmassa, ”laurilalaisessa” lapsisarjassa oli
kolme poikaa ja tytär:
→ Juho Alfred (s. 1870). Ks. alla.
→ Herman (s. 1872, k. 1915). Hänestä piti tulla
Jysiön torpan seuraava haltija. Hermanilla oli tytär
Lahja Maria Pirttioja (s. 1911), joka oli isän virallisesti tunnustama, koska hänet mainitaan perillisenä Eeva Kristiina Jysiön perunkirjoituksessa
8.9.1918. Äiti Iida Maria Pirttioja oli Pirttiojan
torpan tytär Keikyästä (Kanalan Sipilän alustaa);
hänen isästään Frans Fredrikistä ks. Latoniitty.
→ August (s. 1874) otti nuorena nimen Rantanen, joka jäi pois käytöstä, kun hänestä tuli torppari Kulmuntilan Potin torppaan Lanteeseen. Pso
Emma Serena Anttila (s. 1877), ks. Anttila. Useita
lapsia, jotka muuttivat äitinsä mukana Turkuun.
→ Sofia (s. 1876). Muutti ensimmäisen miehensä kuoltua Amerikkaan. Kuoli USA:ssa II maailmansodan aikana jäätyään toisen kerran leskeksi.
Pso 1:o talollisen poika Kalle Arvid Yli-Pappila
Ulvin kylästä, puuseppä Kikkerlän kylässä, k. 1926.
Pso 2:o (USA:ssa) N.N. Mäenpää. Molemmat avioliitot olivat lapsettomat.
Jysiö vuonna 1964. (Kuva: Pentti Siltanen.)
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Alfred Jysiö oli vuodesta 1920 toisessa lapsettomassa avioliitossa Hilda Peuraniemen kanssa. Hän
kuoli 26.2.1923 lunastettuaan Jysiön torpan itsenäiseksi tilaksi.
Aloitteen lunastusasiassa tekivät talolliset Ville Suutari ja Ville Kinnari, joiden yhteinen torppari Alfred
Jysiö oli. Kiikan eteläisen vuokralautakunnan ensimmäisessä kokouksessa Jysiössä 27.8.1919 todettiin, että torppa oli lunastuslain alainen ja vuokrakirjojen mukaan yhtenäinen viljelmä, vaikka olikin
kahden talon maalla. Rajat olivat riidattomat ja
torppari oli rakentanut rakennukset itse talojen
metsien aineista. Peltojen raivausta ei laskettu
Alfred Jysiön hyväksi, vaan ne olivat edellisten torppareiden raivaamia. Jysiön nautintaan oli kuulunut
laajoja metsäalueita ja talojen puolelta haluttiin
niistä vähentää metsiä pois. Lunastuslain mukaan
niin paljoa ei tarvinnutkaan luovuttaa. Hakakosken
puolelta metsää jätettiin pois luvusta molempien talojen alueelta. Tässä ensimmäisessä kokouksessa peltohehtaarin hinnaksi tuli 600 mk, metsän ja muun
alueen hinnaksi 300 mk/ha. Rakennusten osalta arvo
oli 3000 mk joka jaettiin taloille puoliksi. Puut, jotka
ovat 120 cm:n korkeudelta läpimitaltaan yli 20 cm, jäisivät talojen omistajille. Erotettava alue ja lunastushinta voitiin laskea Suutarin osalta, mutta Kinnarin
osalta ei, koska kuvitettua karttaa ei löytynyt. Lunastusasia jäi siis vuonna 1919 ratkaisematta.
Alfred Jysiön valitettua maanjako-oiketeen oikeus
palautti asian uudelleenkäsittelyyn lautakunnassa.
Uudessa kokouksessa 18.7.1921 lautakunta ehdotti
vapaata kauppaa asianosaisten kesken, joka sitten
syntyikin. Suutarin talosta erotetaan 25,5 ha josta
7,5 ha peltoa ja 18 ha metsää. Tästä osuudesta ja rakennuksista tuli hinnaksi 17.500 mk. Vastaavasti
maksetaan Kinnarin osuudesta 15.000 mk, kun
ensin erotetaan pois metsää, jota jää 18 ha ja peltoa
3,5 ha. Myöhemmin tilan kooksi mitattiin kokonaispinta-alana vähän yli 50 ha ja peltopinta-alaa 11 ha.
27.8.1919 lunasti myös suutari Kalle Saarinen
Jysiön nautinta-alueella Suutarin maalla olevan 1
ha:n mäkitupa-alueensa, jossa oli peltoa 10 aaria
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hintaan 1000 mk. Palstan nimeksi tuli Saarimäki.
Kalle Maurits Saarinen, ent. Lindroos (s. 1882, k.
1945) oli kotoisin Kantolan torpasta Tyrväänkylästä (Paavin alustaa). Hänen ensimmäinen vaimonsa
Emma Sofia oli Lähteenmäestä ja Juho Jalosen
vaimon Eufrosynen sisar. Perheessä oli Lähteenmäessä syntyneet lapset Kalle Vihtori (s. 1901, ks.
jäljempänä), Lempi Sofia (s. 1904), Olga Vilhelmiina (s. 1906), Senja Alina (s. 1908), Elma (s. 1911) ja
Saarimäessä syntyneet Eeva (s. 1913) sekä Eino (s.
1916). Näiden lasten lisäksi Emma Sofialla oli avioton lapsi Oskar Rikhard (s. 1899 ja katosi kansalaissodan aikana ja julistettiin kuolleeksi vasta 1924).
Hilda Jysiö, o.s. Peuraniemi, oli toisessa avioliitossaan Kalle Saarisen kanssa. He asuivat ensin Saarimäessä ja ostivat muutaman vuoden kuluttua Tiensuun entisen torpan Rantatien varrelta läheltä Ylistenjärveä. Saarimäen omistajaksi tuli Fredrik Rinne
ja myöhemmin hänen poikansa Reino Rinne.
Jysiö siirtyi Alfred Jysiön vanhimman pojan Juho
Alfred Jalosen (s. 1870, k. 1961) omistukseen. Hän
ryhtyi jo nuorena käyttämään velipuolensa Oskarin
nimeä Jalonen. Hän meni 1891 21-vuotiaana naimisiin Lähteenmäen torpan tyttären Eufrosynen
kanssa ja oli muutamia vuosia vävynä Lähteenmäessä. 1890-luvun puolivälissä hän muutti perheineen
Punkalaitumelle, oli ensin työmiehenä Mäenpään
Katilassa ja ryhtyi 1900-luvun alkuvuosina raivaamaan Hakalan torppaa Mäenpään Yli-Uotilan
maalle Pärnänmaahan. Hän sai liittää siihen Frans
Pärnän maan, kun tämä muutti torppariksi Ylisiin,
niin että hänellä oli muutaman hehtaarin tila Pärnänmaassa. Perheeseen oli Lähteenmäessä syntynyt
kaksi lasta, Frans Nikolai (s. 1892, k. 1946) ja Hilda
Eufrosyne (s. 1895, k. 1984), ja Punkalaitumella
syntyi seitsemän: Kalle Ilmari (s. 1897, k. 1907),
Einari Vihtori (s. 1899, k. 1907), Villiam Tapani (s.
1900, k. 1918), Helmi Elviira (s. 1903, k. 1966), Jalmari Adolf (s. 1905, k. 1964), Artturi Johannes (s.
1907, k. 1955), Aino Lyydia (s. 1909, k. 1982) ja
Kaarle Einari (s. 1913, k. 1930).

Juho Alfred Jysiö. (Kuva Jalosten

Hilda Jalosen (ent. Rantanen os. Lähteenmäki) 80-vuotisjuhla Lähteenmäessä 1952.

perhealbumista.)

(Kuva Jalosten perhealbumista.)

Juho Jalonen muutti perheineen Pärnänmaasta Jysiöön vuonna 1925. Tila ei kauan pysynyt kokonaisena. Lohkomistoimituksessa 4.8.1932 se jaettiin
Eufrosyne Jalosen kuoleman jälkeen perinnönjaon
toimittamiseksi miehen ja lasten kesken. Lasten
puolisko jaettiin heille vajaan 2 ha:n tiloiksi, jolloin
syntyi ”Jysiön kyläksi” nimitetty alue: Jysiö II
(toinen puoli) jäi Juho Alfred Jaloselle. Perälä tuli
Frans Nikolai Jaloselle, Keskumäki Hilda Eufrosyne Kestille, Kotilehto Artturi Johannes Jaloselle,
Lintula Jalmari Adolf Jaloselle, Myllyniitty Aino
Lydia Salmiselle, Kuusilehto Helmi Elviira Salmiselle ja Myllymäki Kaarlo Einari Jaloselle. Näistä tiloista on osa jo vaihtanut omistajaa, mutta ne ovat
kuitenkin olemassa samoilla rajoillaan.
Juho Jalonen myi muutaman vuoden kuluttua
osuutensa sisarenpojalleen Manne Ojansivulle ja
asui vanhuutensa päivät poikansa Einarin osuudelle rakentamassaan talossa toisen vaimonsa Hildan
kanssa, joka oli hänen ensimmäisen vaimonsa sisar
ja Oskari Rantasen (Lähteenmäki) leski.

Manne Villiam Ojansivu (s. 1902) omisti Jysiön päätilan kuolemaansa 1946 saakka. Hänellä oli vaimonsa Taimin (o.s. Korventausta, s. 1909) kanssa lapset
Tauno Viljami (s. 1932), Veikko Antero (s. 1936),
Heimo Johannes (s. 1938) ja Kalervo Kunnari (s.
1940). Taimi Ojansivu meni uuteen avioliittoon
Bruuno Koskelan (Pomarkku) kanssa ja he muuttivat
perheineen Kankaanpäähän. Nuorin pojista, Kalervo, ohjattiin ottolapseksi Illoon Otto Ojamäkeen.
Manne Ojansivun perikunta vuokrasi 1949 tilansa
Kiikan kunnan ohjauksella Eufrosyne Jalosen sisarenpojalle Kalle Vihtori Saariselle. Omistuskauppa
tehtiin 1954 Kalle ja Fanni Saariselle. He myivät
tilan 1964 vanhimmalle tyttärelleen Elvi Järviselle
ja hänen miehelleen Onnille. Tilan omistaa nykyisin heidän tyttärensä Aila miehensä Aaro Rajaniemen kanssa perinnönjaon seurauksena.
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4. Ojanperä/Ylähulttinen
Ojanperän torppa syntyi Mustisojan varrelle Kämmäkän suurimman niittyalueen reunaan. Niityt
kuuluivat karttojen mukaan Mielaanniemen Houtulle, Näntölän Näntölle ja Tyrväänkylän Pukille, ja
näillä vaiheilla oli myös Kämmäkän rakuunanniitty, joka lienee ollut joko Mielaanniemen tai Tyrväänkylän rakuunoiden nautinnassa. Ojanperä
syntyi kahden aikanaan runsasvetisen ojan yhtymäkohtaan, jossa niityt olivat erityisen reheviä ja tuottoisia. Se oli ennen isojakoa Houtun torppa ja merkittiin henkikirjoissa Houtun alle vielä isojaon vahvistamisen jälkeenkin vuoteen 1829 saakka. Ojanperä on asiakirjoissa käytetty virallinen nimi. Paikkakunnalla tätä torppaa sanottiin Tekkalaksi.
Ensimmäinen torppari täällä oli vuodesta 1808
Antti Antinpoika, joka oli syntynyt 1768 talollisen
poikana Kilpijoen Kinnarilla. Hänen vaimonsa
(vih.1807) Helena Tuomaantytär (s. 1781) oli talollisen tytär Nevon Tiukalta. Antti Antinpoika raivasi
Ojanperän ensimmäiset pellot ja rakensi ensimmäisen
vaatimattoman savupirtin. Se säilyi harvinaisen kauan
palvellen ensin Josef Ojanperän riihilatona ja sitten
Kalle Impolan heinälatona ja purettiin vasta 1960-luvulla. Antti Antinpoika ja hänen vaimonsa kuolivat
”pistotautiin” kuukauden väliajoin 1832.
Lapset, joista nuorin oli 11-vuotias, jäivät täysorvoiksi ja olivat liian nuoria jatkamaan torpanpitoa:
→ Katariina Elisabet (Kaisa Liisa, s. 1811) muutti
1833 Kauvatsalle. Pso torppari Juha Juhanpoika
Frisk Lievikosken kylässä (s. 1787).
→ Ester (s. 1814) oli piikana Karhiniemen Untolla ja Paavolassa 1833–1835, sen jälkeen hänen jälkiään ei ole voitu seurata.
→ Antti (s. 1817). Renki Takkulan rustholliin
kuuluvassa Sandbäckin torpassa, hänenkin jälkensä katoavat sen jälkeen.
→ Kalle (s. 1821). Oli kasvattina äitinsä kotitalossa
Tiukalla, sitten renkinä Nevon Kerolla ja Skinnarlan Koukulla. Piti vuodesta 1850 Knuutilan torppaa Lavian Ritaniemessä. Pso Ulrika Juhantytär.
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Seuraava torppari oli Heikki Matinpoika, jonka jo
tunnemme molemmista Kämmäkkä-nimisistä torpista. Hän oli Ojanperässä kolme vuotta,
1834–1837, ja siirtyi täältä viimeiseen torppaansa
Lähteenmäkeen. Isojako oli jo vakiintunut ja Ojanperä on vuodesta 1830 merkitty Teukkulan Hulttisen torpaksi. Huomattava osa Kämmäkän niittyalueesta tuli isojaossa Hulttiselle korvaukseksi niistä
niityistä, jotka talo menetti Illonjoen varsilla.
Heikki Matinpoika asui perheineen edellä mainitussa lähes nykyaikaan säilyneessä vaatimattomassa pirtissä. Ojanperän uudet suuremmat rakennukset olivat vähän ylempänä runsaasti tulvivasta
ojasta siten, että pitkä paritupatyyppinen päärakennus sijaitsi Illosta päin tultaessa tien oikealla puolella ja ulkorakennukset tien vasemmalla puolella,
paikalla jota edelleenkin sanotaan ”Vanhaksitontiksi”. Rakennukset olivat seuravien torpparien, Hulttisen poikien pystyttämiä. Talossa oli nimittäin
omia poikia, joille Ojanperän torpanoikeudet varattiin tämän jälkeen. Heikki Tuomaanpoika Hulttisella ja hänen vaimollaan Maria Matintyttärellä
(Tormilan Hannulta) oli neljä poikaa, joista vanhin,
Matti, tuli isännäksi. Muut kolme poikaa, Kalle
Henrik, Josef Vilhelm ja Juha Kristian, ottivat
kukin itselleen vaimon ”säätynsä alapuolelta” ja
heistä tuli torppareita.
Ensiksi asettui Ojanperään Kalle Henrik (s. 1817,
k. 1846) vaimonsa Elisabet Nymanin (s. 1816)
kanssa. Hänen vaimonsa oli värvätyn sotilaan
Johan Gladin (myöh. torppari Nyman) tytär Nuupalasta. Hän teki Matti-veljensä kanssa kontrahdin,
joka ei ole säilynyt. Kalle Henrikin kuoleman jälkeen leski asui lapsineen Ojanperässä vuoteen 1850
ja muutti sitten Meskalaan ja edelleen Tyrväälle,
missä hän avioitui vielä kahdesti. Kalle Henrikiltä
jäi kaksi tytärtä. Johanna (s. 1839) oli naimisissa
seppä Vilhelm Lindforsin kanssa Liuhalassa ja Katariina Amanda (s. 1841) sotilas David Stenhällin
kanssa Karkun Lammentakana ja myöhemmin Tyrväällä Ketolan kylässä.

Jo ennen Kalle Henrikin kuolemaa Ojanperän torpanoikeudet siirrettiin hänen veljelleen Josef Vilhelmille (s. 1819, k. 1899) hänen elinajakseen 3.1.1846
päivätyllä asiakirjalla (Kaarlo Impolan hallussa,
asiakirjat ovat seuraavalla aukeamalla). Ojanperä
oli hänen hallinnassaan 48 vuotta. Nuorin veli Juha
Kristian (s. 1821, k. vävynä Paunun torpassa Kilpijoella 1851) oli ensimmäisinä vuosina mukana raivaamassa Ojanperän peltoja. Eräs pelto, jota vieläkin sanotaan ”Kristiaanin maaksi”, on säilyttänyt
hänen nimensä jälkipolville.
Josef Ojanperän ensimmäinen vaimo Anna Elisabet
Matintytär (s. 1817, k. 1894) oli jääkäri Matti Trogenin tytär Tyrvään Ruoksamolta. He ottivat kasvateiksi tyttärentyttärensä Emman ja Oskar Ferdinand-nimisen pojan Järventaustasta. Heillä oli seuraavat 8 täyteen ikään elänyttä omaa lasta:
→ Vilhelm (s. 1838). Lautturi Teukkulassa, asui
perheineen Hulttisen maalla. Virallinen sukunimi
Salonen mutta tunnettiin nimellä Lautta-Ville. Pso
Hilma Serafia Matintytär (s. 1839). Riesolan Hekalin alaisesta Suutarinmaan torpasta. Heillä oli seitsemän lasta.
→ Hilma Henriika (s. 1840). Pso Juha Kustaa Antinpoika (s. 1842). Vävy Ojanperässä, avusti useita
vuosia appeaan torpan hoidossa. Torppari Hietalan
torpassa Hulttisen maalla Teukkulassa. Lapsia 4
poikaa ja 3 tytärtä.
→ Vilhelmiina Serafia (s. 1843). Pso 1:o Kalle
Fredrikinpoika (s. 1845, k. 1875). Vävy Ojanperässä, avusti appeaan torpan hoidossa. Pso 2:o YliMattilan työmies Juha Kustaa Vainionperä (s.
1816). Ensimmäisessä avioliitossa syntyi 5 lasta, toisessa yksi tytär.
→ Emma (s. 1847). Ennen avioliittoa tytär Emma
(s. 1867), oli isovanhempiensa kasvattina Ojanperässä. Pso Juha Kustaa Kustaanpoika (s. 1849). Pitivät aluksi Lammelan torppaa Hulttisen maalla.
Muuttivat 1876 Johanna-sisaren torppaan Haavistoon Mouhijärven Tiisalaan ja sieltä Saikkalan
Huidan torppaan Välimaahan sekä lopuksi Pirkkalaan vuonna 1880.
→ Johanna (s. 1849). Pso Juha Herman Juhanpoika (s. 1848). Pitivät ensin Haaviston torppaa

Mouhijärven Tiisalassa, sitten Ojaniemen ja Välimäen torppaa Mouhijärven Mustianojan kylässä.
→ Karoliina Josefiina (s. 1851). Pso maalarimestari Johan Vilhelm Jernroos Tyrvään Laukulassa.
→ Matilda (s. 1855). Pso 1:o torppari Kalle
Herman Lähtimäki Karkun Lielahdesta (s. 1845, k.
1875). Pso 2:o torppari Juha Kaarlenpoika Hurunmaa kanssa Tyrvään Isojärveltä (s. 1857).
→ Elisabet (s. 1859). Ks. alla.
Nuorin tytär Elisabet (Liisa) oli vielä melkein lapsi,
kun hänelle tuli kosija Antti Herman Westergren
Myllymaasta (Liuhalan Knuutilan alustaa). Heidät
vihittiin heti, kun Liisa oli täyttänyt 16 vuotta. Westergrenin perhe asui 1875–1894 Ojanperässä. Josef
Ojanperä ja vävy Antti Westergren käyttivät torpan
maita siten, että apella oli Mustisojan eteläpuoliset
pellot ja niityt, joita vieläkin sanotaan Äijänpelloksi ja Joosepinniituksi, ja vävy viljeli ojan pohjoispuolisia maita. Kummallakin oli omaa karjaa ja
myös oma riihi. Sen jälkeen kun Josef Ojanperä
luopui torpanpidosta ja torppa tuli Kalle Impolan
hoitoon, Westergrenin perhe asui mäkituvassaan
Ojanperän vieressä (ks. Westergren-Vesanen).
Ojanperän myöhemmätkin vaiheet liittyvät kiinteästi Hulttisen talon omistussuhteisiin. Matti Hulttisen kuollessa 1846 hänen ainoa lapsensa, tytär
Hilma Josefiina, oli vain 8-vuotias. Talon hallinnasta vastasi hänen alaikäisyytensä aikana hänen isäpuolensa Kristian Kallenpoika (Herkepaeus-sukua
Ala-Hoipolta). Hilma Josefiina avioitui 1857 Tyrvään Liuhalan Impolan isännän Antti Vilhelmin
kanssa, joka näyttää ajatelleen jättää Impola veljelleen Juhalle ja perustaa Teukkulaan suurtila yhdistämällä Sopan talo Hulttiseen. Hän oli 1860-luvulla mukana Kiikan kunnallishallinnossa nimellä Vilhelm Hulttinen ja hän omisti tähän aikaan myös
Yli-Kontin talon Kiikan kylässä. Kun Sopan talonkauppa kuitenkin peruutui, antoi Antti Impola
Hulttisen vuokralle vaimonsa isäpuolelle ja lisäsi
maaomaisuuttaan Tyrväällä ostamalla Vinkkilän kylästä Näpin ja Rängen talot. 1870-luvun lopulla hän
suunnitteli Impolan, Näpin ja Rängen antamista
vanhemmalle pojalleen Kallelle, joka oli tällöin
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Ojanperän torpankontrahti on tiettävästi vanhin kirjallinen torpankontrahti Kämmäkässä.
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vielä alaikäinen, ja aikoi ilmeisesti itse ryhtyä pitämään Hulttista ja laajentamaan sitä. Tämä suunnitelma raukesi 1880, kun Kalle ei avioliittoasiassa
noudattanut isänsä tahtoa vaan valitsi puolison,
jota isä ei hyväksynyt. Hulttisen päätilan hoito jäi
edelleen Kristian Kallenpojalle (”Hulttisen vaarille”). Hänen ikäännyttyään tuli vuokraajaksi Antti
Impolan tytärpuolen mies Kristian Huju.
Torpat olivat suoraan Antti Impolan alaisia. Ojanperän kontrahti oli tehty Josef-torpparin elinajaksi.
Kun hänen voimansa iän myötä heikkenivät, hän
jäi eläkkeelle ja Antti Impola antoi 1893 Ojanperän
torpan poikansa Kallen hoitoon. Josef Ojanperä
kuoli 8.3.1899. Hän oli vaimonsa Anna Liisan kuoltua 1894 avioitunut uudelleen 1896 Punkalaitumen
Vanttilasta kotoisin olevan lesken Fredriika Hirven
(s. 1848) kanssa, joka miehensä kuoltua muutti
ensin Poriin ja asui myöhemmin mäkitupalaisena
(siis omissa huoneissaan) Juha Reinilän maalla
Hailan torpan lähellä.
Vuosisadan vaihteessa Antti Impola ryhtyi järjestelemään maaomaisuutensa tulevaisuutta. Hän myi
1898 Impolan, Näpin ja Rängen talot pojalleen Fabianille ja tarjosi pojalleen Kallelle Hulttisen taloa
17.000 markan kauppasummasta. Kalle Impola ei
kuitenkaan uskaltanut ottaa velkaa, vaikka se olisi
ollut isälle ja olisi tullut kuitatuksi perinnönjaossa
1911. Antti Impola odotti muutaman vuoden poikansa päätöstä ja kun sitä ei tullut, hän teki ratkaisunsa. Hulttinen jaettiin kolmeen osaan: kylänpuoleinen Alahulttinen myytiin Teukkulan Sopan omistajille ja Illossa olevat maat torppari Juha Suuniitulle, minkä jälkeen Antti ja Hilma Impola luovuttivat 18.9.1902 pojalleen Kallelle ”kiinteimenä perintöosuutena” (siis ilmaiseksi) Ylähulttisen, johon
kuuluivat Ojanperän ja Mäenpään torpat Kämmäkässä, Nevanmaan metsäkappale Pirtinkorven torpalta Poikkilinjaan ja erilliset pienet maakappaleet
Keikyän puolella ja Kiikoisissa. Näin syntyi Ylähulttisen talo Ojanperän torpan paikalle. Kalle
Impola oli jo heti Kämmäkkään tultuaan pystyttänyt uudet rakennukset ”Tekkalan tontista” vähän
pohjoisempana olevalle mäelle.
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Kalle Vilhelm Impola (s. 1863, k. 1933) oli kahdesti naimisissa, ensin Hilma Sofia Lindrothin kanssa,
joka oli Tyrvään siltavoudin ja varanimismiehen
Henrik Lindrothin tytär (s. 1856, k. 1907) ja sitten
Matilda Pauliina Patasen kanssa (s. 1860, k. 1935),
joka oli syntynyt Hämeenkyrön Kalkunmäen Patasella, mutta oli varhaisesta lapsuudestaan saakka
ollut äidinäitinsä hoivissa Tyrvään Liuhalan Knuutilan rusthollissa.
Ensimmäisessä avioliitossa syntyi 10 täyteen ikään
elänyttä lasta:
→ Kalle Severin (s. 1880, k. 1946). Pso Elina Latoniitty (s. 1882, k. 1957). Viljeli kotitaloon kuuluvaa ”Prii-Heikin maata” (ks. Kämmäkkä I). Amerikassa 1909–1913. Omisti v:sta 1913 Lousajan Persosta erotetun Mäkelän tilan Tyrvään Vaununperällä. Heillä oli 2 poikaa ja 3 tytärtä.
→ Selma Sofia Emerentia (s. 1882, k. 1962). Pso
metsätyönjohtaja, myöh. tilallinen Kalle Kollin Tyrvään Illosta (s. 1877, k. 1961). Poika ja 2 tytärtä.
→ Vilhelm Knut (s. 1884, k. 1948). Pso Fanni Anttila (s. 1884, k. 1954), ks. Anttila ja Koivuniemi.
Hoiti Koivuniemen torppaa vaimonsa isoisän Juha
Koivuniemen torpparikauden loppuvaiheessa
1903–1910. Amerikassa 1910–1912. Viljeli veljensä
Kallen jälkeen ”Prii-Heikin maata”, joka lohkottiin
8.6.1925 Ylähulttisesta Kulma-nimiseksi tilaksi. Piti
samanaikaisesti vuokralla Yli-Hellän Mustissuonkappaletta (n. 4 ha) ja osti sen isänsä kuoleman jälkeen perintörahoillaan. Heillä oli 11 lasta, täysiikäisiksi eläneitä 4 tytärtä ja 3 poikaa.
→ Fanny Viola Fransiska (s. 1885, k. 1906). Kuoli
21-vuotiaana lentävään keuhkotautiin.
→ Aino Matilda Olivia (s. 1887, k. 1929). Pso
hänen isänsä serkku, talollinen Vilho Perso Tyrvään
Lousajalla, (s. 1884, k. punaisten murhaamana
1918). Heillä oli 2 poikaa.
→ Hugo Konrad (s. 1889, k. naimattomana),
omisti osan Nevanmaan tilasta.
→ Lauri Herman (s. 1893, k. 1968). Pso Saima
Maria Vieras. 4 poikaa (yksi k. lapsena) ja 3 tytärtä.
Ks. Lehtimäki.
→ Saima Amanda Vilhelmiina (s. 1895, k. 1985).
Pso tilallinen Niilo Oskari Koivisto Huittisten

Impolan sisarukset 1930-luvulla. Vasemmalta Heikki, Pentti,
Erkki, Lilja takana ja Antti.
Impolan talo 1960-luvulla. (Kuva Antti Impolan albumi.)

Fabian Impola ja pojat. Pentti takana
”sotavalakka”Hurjan selässä ja Antti
Hulmun selässä. (Kuva Impolan perhealbumista.)

Kämmäkän miehet 1950-luvun lopulla
Impolan pihalla. Vas. Jussi Mäkinen,
Pentti ja Toivo Impola.
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Tyyne ja Fabian
Impolan vihkikuva
vuodelta 1924.

Rekikoskella (s. 1894, k. 1957). 2 poikaa ja 2 tytärtä.
→ Fabian Rikhard (s. 1898). Ylähulttisen seuraava omistaja (ks. alla).
→ Oskar Otto (s. 1900, k. naimattomana 1976).
Omisti osan Nevanmaan tilasta.
Kalle Impola myi Ylähulttisen talon 1927 pojalleen
Fabianille jääden taloon eläkkeelle. Hän pidätti itselleen Nevanmaan metsätilan (noin 50 ha). Hän oli
jo aikaisemmin myynyt Kiikoisissa omistamansa
pienen Koluskosken tilan. Hän kuoli 1933 ja hänen
toinen vaimonsa Matilda 1935. Perikunta jakoi keskenään Nevanmaan metsätilan ja myi Keikyän puolella sijaitsevan Vittasuon Niilo Toivoselle (ks. Nevanperä).
Fabian Impola (s. 1898, k. 1976) vihittiin 1924 avioliittoon Tyyne Maria Jakkisen kanssa (s. 1895, k.
1968), joka oli ensimmäisenä opettajana Kämmäkän kansakoulussa 1921–1940. Heillä oli kuusi
täysi-ikäistä lasta, joista kaksi, Antti Päiviö (ks. alla)
ja Vuokko Elvi (ks. Kämmäkkä II-Karimäki) jäi
asumaan Kämmäkkään. Muut lapset ovat Henrik
(Heikki) Fabian (s. 1927), ulkoasiainneuvos eläkk.,
toiminut ulkoasiainministeriön arkisto- ja kansliatoimiston päällikkönä sekä SVR:n ja SL:n ritarikuntien sihteerinä, Lilja Annikki (s. 1929, k. 2001), pso
Risto Rafael Mäkinen, Pentti Kalervo (s. 1932, k.
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2007), ylityönjohtaja Jalostaja Oy:n palveluksessa
Turussa ja Erkki Samuli (s. 1934), HuK, toiminut
ruotsin kielen opettajana.
Antti Päiviö Impola (s. 1930) oli Ylähulttisen isäntänä 1962–1997. Hänen vaimonsa Kaisa Marjatta,
o.s. Heikkilä (s. 1935), on niin ikään ollut kansakoulunopettaja. Heillä on kolme tytärtä, Maria
Kaarina (s. 1963), lastenhoitaja, pso maatilateknikko Teemu Mäkelä, Kaija Johanna (s. 1965), fil.
maist., pso dipl.ins. Pertti Peltomaa ja Kirsi Marjaana (s. 1968), fil. maist., pso LuK, lehtori Pauli
Rautio. Heidän poikansa Kaarlo Antti Juhani
Impola (s. 1973) omistaa nykyisin Ylähulttisen. Hänenkin vaimonsa Kaija-Leena, o.s. Saarinen (s.
1970) on opettaja, Pehulan koulun rehtori Sastamalan Äetsässä. Heillä on kolme lasta.

5. Rantala
Kun Kämmäkän todennäköisesti ensimmäinen
asukas Heikki Matinpoika (”Prii-Heikki”) noin
neljän vuoden poissaolon jälkeen 1808 palasi Kämmäkkään, hän perusti Rantalan torpan Ylistenjärven länsirannalle. Se on kirjoissa alusta lähtien tällä
nimellä. Paikkakunnalla sitä sanottiin alkuaikoina
Ranta-Kämmäkäksi.
Kirkonkirjoissa Rantala on alussa vuoroin Mielaanniemen ja vuoroin Jaamalan alla ja vakiintuu vuodesta 1826 lähtien Jaamalan torpaksi. Se on kirkonkirjoissa selvästi erillään torpasta Kämmäkkä II.
Henkikirjoissa nämä torpat sitävastoin on käsitetty
vuoteen 1830 saakka yhdeksi ja samaksi Jaamalaan
kuuluvaksi torpaksi. Heikki Matinpojan vaimo
Maria Tuomaantytär (”Maija Randala”) on henkikirjoissa merkitty torpan haltijaksi 1810–1820 (1810
sanotaan että ”hänen miehensä Henrik on vapaa
päätöksen mukaan”, siis vapaa eli ”fri” henkirahasta, mistä johtui nimitys Prii-Heikki). Vuosina
1821–1830 on torpan haltijana heidän poikansa
Heikki (”Henrik Randala”). Vasta vuodesta 1831 on
heidän vävynsä Antti Matinpoika Rantalan torpan

Kuva Rantalasta 1927. (Antti Peuraniemen albumista.)

haltijana henkikirjoissa, sitä ennen hänet on merkitty ”pojaksi” tai ”langoksi”. Todellisuudessa ja
kirkonkirjojen mukaan hän sai Rantalan hallinnan
käsiinsä 1818, jolloin hänen appivanhempana
muuttivat torppaan Kämmäkkä II.
Heikki Matinpojan lapset (ks. edellä Kämmäkkä I
ja II) muuttivat 1818 hänen mukanaan Kämmäkän
torppaan vanhinta tytärtä Fredriikaa lukuunottamatta. Fredriika Heikintytär vihittiin avioliittoon
Antti Matinpojan (s. 1797) kanssa, joka oli kotoisin
Vistin torpasta Ylistenjärven vastakkaiselta puolelta, eronsaaneen sotilaan ja torppariksi muuttuneen
Matti Qvistin poika. Antti Matinpoika oli torpparina Rantalassa 1818–1854 ja oli elossa vielä 1862.
Avioliitossa syntyi kolme täysi-ikäisiksi elänyttä
lasta: Anna Helena, josta enemmän jäljempänä,
Maria Kristiina (ks. Mäkelä eli Riutta) ja Juha
Kustaa (ks. alla).
Juha Kustaa Antinpoika (s. 1834) oli isänsä jälkeen
torpparina Rantalassa 1854–1856. Hänen vaimonsa Vilhelmiina Heikintytär (s. 1836) oli Jaamalaan
kuuluvasta Haronojan torpasta Illosta. Heille
syntyi täällä poika August. Perhe muutti 1856 Punkalaitumen Kestilän Mäkelään, missä Juha Kustaa

Antinpoika oli torpparina kuolemaansa saakka
(1868). Leski piti torppaa 1880-luvulle saakka. Perheessä oli poika ja 4 tytärtä.
Seuraava torppari oli 1857–1877 Antti Matinpojan
vävy Lauri Benjamin Mikaelinpoika (s. 1820).
Häntä sanottiin Lasseksi, lapsetkin ovat kirjoissa
Lassenpoikia ja Lassentyttäriä. Hän oli syntynyt
Kallialan Pirasella, missä hänen isänsä Mikael Jaakonpoika, Pirasen tyttärenpoika, asui perheineen
itsellisenä. Lauri Benjamin tuli Lähteenmäen torpasta, jonka hän oli perustanut. Hänen veljensä
Magnus tuli Kämmäkkään samoihin aikoihin (ks.
Järvenpää). Hänet vihittiin 1848 ensimmäiseen
avioliittoonsa Rantalan tyttären Anna Helena Antintyttären (s. 1821) kanssa. Anna Helena oli 1843
kihlautunut ja mahdollisesti vihittykin Roismalan
Hyrkin rengin Kalle Vilhelm Britanpojan kanssa ja
saanut laillisen eron 1846. Tästä suhteesta syntyi
1844 poika August Vilhelm Kallenpoika, joka palveli renkinä useissa taloissa Tyrväällä ja asui vaimonsa Amanda Serafian kanssa vuodesta 1877 itsellisenä työmiehenä Tuomiston alueella Marttilan kylässä. Hänen ja perheensä nimeksi tuli Hakala ilmeisesti asuinpaikan mukaan. Hänellä oli täysi-ikäisiä lapsia 2 tytärtä ja poika.
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Lauri Benjaminilla ja Anna Helenalla oli viisi yhteistä lasta:
→ Herman (s. 1849). Palveli vuodesta 1870 renkinä Illossa Lähteenmäen ja Viikarin torpissa, Kaunistolla ja vuodesta 1888 Sadonojalla, missä hän
asui perheineen työmiehenä vielä 1902 nimellä Virtanen. Pso Hilma Sofia Kallentytär (s. 1863). Täysiikäisiä lapsia oli 8 poikaa ja tytär.
→ Frans Vihtori (s. 1851). Oli vuodesta 1870 renkinä Hiedanmaan ja Mäkelän torpissa Tapiolassa,
1876–1884 avioliittonsa kautta torpparina Aukeen
torpassa (Roismalan Torran alustaa) ja sen jälkeen
itsellisenä työmiehenä Roismalassa, Tapiolassa ja Illossa nimellä Siivonen. Pso torppari David Juhanpoika Aukeen leski Maria Tuomaantytär (s. 1848).
Heillä oli 3 poikaa ja 2 tytärtä.
→ Serafia (s. 1853) oli palveluksessa Saarikosken
ja Vuolteen torpissa Räikänmaassa. Pso Kustaa Vilhelm Heikinpoika (s. 1839), joka oli ensin torpparina Sammun Kyllyn Pirttikankaassa ja vuodesta
1901 Sammun Mäki-Laurilan Mansikkamäessä.
Avioliitto oli lapseton.
→ Heikki (s. 1856). Palveli renkinä Illon ja Sammaljoen alueilla ja asui 1885–1901 itsenäisenä työmiehenä Sammaljoen Perttulin maalla nimellä
Heikkilä. Toisen avioliittonsa kautta torppari Evon
Rahkilan Kuovasen torpassa vuodesta 1901. Pso 1:o
Ida Josefiina Eklin (s. 1847, k. 1901). Pso 2:o Kuovasen torpparin Josef Ananias Lundgrenin leski Ida
Karoliina, o.s. Malin (s. 1843). 1. avioliitossa syntyi
3 poikaa.
→ Elina (s. 1859, k. 1898). Palveli lähes 20 vuotta
Nanhian Hemmolla. Naimaton.
Anna Helena Antintyttären kuollessa 1867 Kämmäkän ensimmäisen asukkaan Heikki Matinpojan jälkeläisten hallintakausi Rantalassa päättyi. Lauri
Benjamin Mikaelinpoika vihittiin 1868 toiseen avioliittoon Nanhian Klaavolan piian Eeva Vilhelmiina
Joelintyttären (s. 1841) kanssa, joka oli kotoisin
Vampulasta. Tässä avioliitossa syntyi kolme lasta:
→ Rosa Maria (s. 1869). Pso torppari Kalle
August Tervakoski Tyrväänkylässä (Illossa).
→ Kalle (s. 1871). Renki vuodesta 1889 ja vielä
1903 Sammun Takkulan alaisessa Saarikosken tor-
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passa Räikänmaassa nimellä Rantanen. Naimaton
vielä 1903.
→ Oskari (s. 1876, k. 1899). Renki nimellä Rantanen vuodesta 1892 Mäenpään Sipilän alaisessa
Koiviston torpassa Pärnänmaassa, Sammun Erkkilässä ja Protingilla sekä viimeksi Leppäkosken
Kraatalassa. Naimaton.
Lauri Benjamin Rantala kuoli toukokuussa 1877.
Leski Eeva Vilhelmiina vihittiin seuraavana vuonna
toiseen avioliittoon renkinsä Juha Antinpojan
kanssa, joka oli syntynyt 1844 Huittistenkylän Heinerkkilän alaisessa Mäenpään torpassa. Mies mainitaan 1910 kuolleeksi. Eeva Rantala piti torppaa
leskenä kuolemaansa 1913 saakka. Heillä oli avioliitossaan lapset:
→ Amanda Eufrosyne (s. 1879). Pso seppä Heikki
Häkkinen Illosta.
→ Juha Evert (s. 1881). Ks. Riutta.
→ Vihtori (s. 1883), hoiti Rantalan torppaa äitinsä jälkeen 1914 ja asui sen jälkeen Pahanojan tilalla
Pärnänmaassa.
Eeva Rantalan kuoltua leskiemäntä Katariina Jaamala riitaantui Vihtori Rantalan kanssa ja ilmoitti,
että kontrahti on ollut sovittu vain Juha Antinpojalle ja hänen vaimolleen elinajaksi. Kiikan eteläinen vuokralautakunta käsitteli asiaa ja sen päätteeksi torppa luovutettiin Jaamalalle takaisin maaliskuussa 1915. Vuokranantaja joutui suorittamaan
Vihtori Rantalalle korvausta torpan kuntoon tehdyistä parannuksista 273 markkaa. Vihtorin oli vielä
kylvettävä kesän 1914 aikana 1,5 tynnyrinalaa rukiille ennen lähtöään Rantalasta.
Sen jälkeen oli vuokraajana Vilhelm (Ville) Peuraniemi (s. 1883, k. 1944) perheineen vaimonsa Hilda
Pauliinan (o.s. Munk, s. 1884) kuolemaan saakka
(1918). Heillä oli neljä lasta, joiden kohtalo oli
kova, koska Ville oli osallistunut kansalaissotaan ja
oli jälkiselvittelyjen vuoksi estynyt osallistumasta
lasten huoltoon. Lapset joutuivat sukulaisten ja
kunnallisen huollon piiriin eri taloihin.

Rantala oli lohkottu omaksi tilakseen jo vuonna
1914 Jaamalasta, jonka omistivat Kaarlo Jaamalan
perilliset. Samaan aikaan lohkottiin myös Hongiston, Haronojan, Niemen, Kulmalan ja Keskisen
tilat Illossa.
Jaamalan tilan omistusjärjestelyjen yhteydessä on
mainittu myös kiinteistöjä hallinnoiva yhtiö
Neptun. Antti Peuraniemen mukaan Rantalan tilan
osti Jaamalan perikunnalta Neptun-yhtiön edustajana metsänhoitaja Arnold Ingmar Lindsay von
Julin, joka myi sen vuonna 1918 Juho Vilho Vesterbergille (s. 1871) ja hänen vaimolleen Emma Josefiinalle (o.s. Siren, s. 1875).
Juho ja Emma Vesterbergillä oli 9 täysi-ikäisiksi elänyttä lasta, jotka kaikki olivat syntyneet Tyrväällä.
Heistä Vilho, Viljo ja Esko muuttivat sukunimensä
Vestalaksi:
→ Vilho Matias (s. 1899). Pso Elma Fredriika Reinilä (s. 1902).
→ Viljo Mikael (s. 1900). Toimi valtion metsätilan hoitajana Padasjoella. Pso 1:o Helmi Maria
Rinne (s. 1898). Pso 2:o edellisen sisar Anni Aliina
Rinne (s. 1900). Ks. Rinne.
→ Aili Kerttu Emilia (s. 1903, k. 1987). Pso Toivo
Emil Rinne (s. 1902). Asuivat ensin Jysiöstä erotetussa Saarimäessä ja omistivat 1930-luvun alusta
Mustissuolla tilan, johon kuului pääosa Rintalan
maista.
→ Onni Yrjö Johannes (s. 1904). Omisti 1934
Tuomiston Mustissuolla ja piti sen jälkeen vaimonsa kotitilaa Vähä-Kömiä Rekikoskella. Pso Fanny
Karoliina Kömi (s. 1908).
→ Martti Aleksei (s. 1906). Ks. Ylinen.
→ Maria Elisabeth (s. 1906, k. 2003). Ks. alla.
→ Arvo Antero (s. 1909, k. 1988).
→ Esko Eemeli (s. 1910). Asui omistamallaan tilalla Jaamalan alueella Niemenmaassa. Pso Ingrid
Ojala. Ks. Välimaa (Ojala).
→ Eero Ensio (s. 1910). Pso Irja Ilona Haavisto
(s. 1914, k. 1992).
Juho ja Emma Vesterbergin kuoltua Rantalan tila
siirtyi 1940 tyttären Maria Elisabethin ja miehensä

Toivo Herman Peuraniemen perheen omistukseen.
Vuonna 1970 tilan omistajiksi tulivat tytär MarjaLiisa ja miehensä Pentti Jänesniemi. Marja-Liisan
kuoltua 2008 tila jäi perikunnan haltuun.

6. Jysiönoja (hävinnyt torppa)
Tämä on ollut ainoa Ulvin kylään kuulunut torppa
Kämmäkässä. Ulvin talot eivät saaneet isojaossa takamaaosuuksia Kämmäkästä, ja vasta paljon myöhemmin syntyi niiden metsäsaroille pari Kämmäkän koulupiiriin kuuluvaa torppaa. Mutta ennen
isojakoa oli Ulvin Yli-Pappilalla täällä niittyjä alueella, jotka isojaossa tulivat Teukkulan Hujulle.
Tänne syntyi 1813 Jysiönojan torppa, joka henkikirjojen ja kirkonkirjojen mukaan kuului Yli-Pappilan
taloon. Nimi osoittaa että Mustisojaa nimitettiin
näin yläjuoksunsa osalta. Torppa sijaitsi mainitun
ojan varrella lähellä Mustismäkeä ja Huittisten
rajaa. Kummiluetteloiden mukaan sen väellä oli läheiset suhteet Nupun ja Rehakan kanssa.
Nuori torpparipariskunta Heikki Heikinpoika ja
Anna Matintytär tuli Keikyästä. Heikki oli suutarinoppilas Pehulan Linnulta ja Anna palveli Meskalan Torpolla, kun heidät vihittiin 1813. He raivasivat Yli-Pappilan niitylle peltoa, joka sittemmin ilmeisesti kuului Mustismäen torppaan. Jysiönojan
torppa oli heidän hallussaan vuoteen 1830. Heille
syntyi täällä lapset Johanna, Karoliina, Kustaa,
Kustaava, Juha Henrik, Kalle ja Lucina.
Tämän pariskunnan oli luovuttava torpastaan ja
muutettava pois nähtävästi siitä syystä, että alue
kuului isojaon vahvistamisen jälkeen Teukkulan
Hujulle. Hujun pojat perustivat tänne Koiviston ja
Tiensuun (Mustismäen) torpat. Heikki Heikinpoika perheineen muutti Huittisiin 1830 ja oli lampuotina Karhiniemen Unton sotilasvirkatalossa. Perheeseen syntyi siellä vielä kolme lasta.
Heikki Heikinpojan raivaamat pellot yhdistettiin
joko Koivistoon tai Mustismäkeen.
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7. Nuppu eli Nuppula
Keikyän jakokuntaan kuuluvan Huittisten Sorvolan kylän taloilla oli täällä kolme torppaa. Niistä
vanhin on Laurilan talon torppa, jonka nimenä on
asiakirjoissa Nuppula, mutta joka paikkakunnalla
tunnetaan pelkästään nimellä Nuppu. Jo ennen isojakoa täällä oli Peevolan Rauhan Nuppuniittu
(1766).
Nupun ensimmäinen varma asukas Abraham Erkinpoika syntyi 1777 Nanhian Torpolla, missä hänen
isänsä Erkki Heikinpoika oli lampuotina (vuokraajana) vuodesta 1775. Torpolta isä siirtyi 1784 lampuodiksi Sammun Tiisalle ja 1793 Karhiniemen
Unton luutnantinpuustelliin. Isän kuoltua 1796
hänen leskensä Maria Tuomaantytär viljeli Untoa
poikiensa kanssa ja 1807 Abraham on merkitty
sinne lampuodiksi. Hän siirtyi seuraavana vuonna
lampuodiksi naapuritaloon Kouhin furiirinpuustelliin ja muutti sieltä 1815 torppariksi Nuppuun.
Samassa Sorvolan Laurilan torpassa on vuoden
1815 henkikirjassa yhdessä Abraham Erkinpojan
perheen kanssa värvätty sotilas Johan Gren ja vaimonsa Maja. Kirkonkirjoista ilmenee että Grenin
perheessä oli neljä vuosina 1796–1805 syntynyttä
lasta. Jos Nuppu on ollut Grenin sotilastorppa, se
kilpailee torpan Kämmäkkä I kanssa paikkakunnan
vanhimman torpan arvosijasta. Tätä on vaikea todistaa, koska sotilastorppia ei mainita asiakirjoissa,
kuten torpan Kämmäkkä II kohdalla jo todettiin.
Abraham Erkinpojan vaimo Anna Matintytär (s.
1783) oli talollisen tytär Hurulan Hurulta. Heidän
vanhin tyttärensä, Katariina (ks. Mäkelä, Sorvola)
syntyi Untolla. Kouhilla syntyivät Heikki, joka sairasti kaatumatautia ja kuoli 28-vuotiaana (löydettiin kuolleena metsästä) ja Anna Kristiina (ks. Lehtimäki). Nupussa syntyivät nuoremmat lapset Kalle
(ks. alla), Johanna (ks. alla) ja Eeva Elisabet (s.
1824, pso räätäli Frans Jakob Granroos Huittisissa).
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Abraham Erkinpoika kuoli ”vanhuudenheikkouteen” 1851. Torpan hallinta oli sen jälkeen pojalla
Kalle Abrahaminpojalla (s. 1816) vuoteen 1860.
Hän muutti Nanhian kylään, missä hän oli myllärinä Torpon maalla, Vuonna 1870 hän osti Suutarin
talon Pehulan kylästä ja oli siellä elossa vielä 1903
vanhana isäntänä. Hänen vaimonsa Loviisa Antintytär (s. 1818) oli rusthollarin tytär Kiikan Yli-Talalta. Heillä oli kaksi poikaa, joista vanhempi kuoli
pienenä. Nuorempi poika Kalle Evert oli Pehulan
Suutarin isäntänä vuodesta 1875.
Vuosina 1860–1867 Nupun hallinta oli kahden
lesken, Anna Matintyttären ja hänen tyttärensä Johanna Abrahamintyttären käsissä. Torpankontrahti oli nähtävästi voimassa Anna Matintyttären kuolemaan saakka 30.12.1867.
Johanna Abrahamintytär (s. 1822) oli 1847 vihitty
avioliittoon Kristian Antinpojan kanssa, joka oli
syntynyt 1827 talollisen poikana Kiikan Teukkulan
Sopalla ja oli äitinsä ja veljiensä kanssa muuttanut
Kämmäkkään Pakulan torppaan. Kristian perusti
Niemenmaan torpan Kulmuntilaan Potin maalle
mutta lähti sieltä vaimonsa kanssa pois jo 1848. He
asuivat sitten Nupussa ja Lehtimäessä ja Kristiania
sanotaan rengiksi. Hänen kuoltuaan 1853 leski Johanna asui kahden tyttärensä kanssa Nupussa ja
kuoli siellä 1868. Vanhempi tytär Aleksandra Vilhelmiina (”Latoniitun Santra”, (s. 1848) oli naimisissa
torppari Herman Latoniityn kanssa. Nuorempi,
Amanda Josefiina (s. 1851), meni 17-vuotiaana palvelukseen Nanhian Torpolle ja Räikänmaahan Rantaniitun torppaan, missä hän tapasi miehensä Matti
Vilhelmin (s. 1843), vuodesta 1874 työmies Koskinen Nanhialla Torpon maalla.
Anna Matintyttären jälkeen Nupun haltijaksi tuli
1867 Kustaa Antinpoika naapuritorpasta Tiensuusta (Mustismäestä) (s. 1836, k. 1918). Hänen vaimonsa Vilhelmiina Mikontytär (s. 1847, elossa vielä
1912) oli kotoisin Sammun Takkulan alaisesta Rekiojan torpasta Rekikoskenmaasta. Hänellä oli sisar
Katariina Mikontytär Riutan (Mäkelän) torpassa.
Avioliitto oli lapseton. Kaksi läheistä sukulaista

avusti heitä pitkään torpan töissä: Vilhelmiinan
nuorempi sisar Amanda Rekiojalta (k. Nupussa
1900) ja sisarenpoika Vihtori Riutalta, joka otti
nimen Tuominen. Myöhemmin Nupussa oli kasvatteina nuoria sukulaislapsia, Olga Laine ja Anna
Rautanen. ”Nupun Kustaa ja Miina” muistettiin
paikkakunnalla 1900-luvun jälkipuoliskolle saakka.
Frans Lehtimäellä oli hallintaoikeus Nuppuun
edellä mainittujen haltijoiden jälkeen. Hän luovutti sen tyttärelleen Selmalle, joka osti Nupun itsenäiseksi (1. lainhuuto 21.3.1922). Selma ja Viljo Ylinen
myivät sen heti tämän jälkeen Kustaa Vilhelmi
(Vilho) Koivuniemelle ja hänen vaimolleen Annalle, joka oli kotoisin Ylimäestä ks. Ylimäki.
Vilho oli kotoisin Illon Koivuniemestä, isä Kustaa
Juhonpoika Koivuniemi (s. 1878 Tyrvää) ja äiti
Emma Maria os Tammela (s. 1878). Ennen avioliittoa Vilho oli Amerikassa kahteen otteeseen, ensimmäinen matka 1898 Minnesotaan Duluthiin jossa
hän oli kaivosmiehenä. Toisen kerran hän matkasi
sinne 1913 jolloin hän oli juuri avioitunut Annan
kanssa. Annankin piti lähteä mukaan, mutta hän
palasi Hangosta takaisin, kun ei halunnut jättää kotimaataan. Toisella matkallaan Vilho oli jo kokenut
Amerikan kävijä ja hänen mukanaan matkustivat illolaiset Vihtori Rinne ja Kalle Jalmari Koivuniemi
sekä Kalle Murtoo Sammaljoelta. He käyttivät
Amerikassa sukunimenään Koivua. Toisen matkansa aikana Vilho työskenteli sahamiehenä ja palasi
kotimaahan 1919. Perhe asui ensin Illon Koiviniemessä, mutta osti Nupun tilan 1922 joka oli sillon
jo itsenäistynyt.
Vilholla ja Annalla oli 5 lasta:
→ Aarre s. 1920 Tyrvää, k. 1960 Huittinen
→ Armas s. 1922 Tyrvää, k. 1924 Huittinen
→ Vappu s. 1924 Huittinen, k. 2009 Huittinen
→ Eeva s. 1926 Huittinen
→ Anja s. 1929 Huittinen
Koivuniemen perikunta myi tilan 1960-luvulla
Timo Kömille, joka viljeli sitä naapuritilan Mäkelän yhteydessä. Se on nykyisin hänen tyttärensä ja
vävynsä omistuksessa.

8. Peuraniemi
Peuraniemi syntyi alueelle, joka isojaon jälkeen
kuului Tyrvään Soinilan Soinille. Torpan nimi on
kirkonkirjoissa ja henkikirjoissa alusta alkaen näin;
paikkakunnalla sitä on sanottu Peuraaksi. Ensimmäinen asukas oli kirkonkirjojen mukaan Johan
Jakob Ahlqvist, syntynyt 1793 Jaamalan rusthollissa Kiikassa, josta hänen vanhempansa omistivat
kolmasosan. Hän oli Peuraniemessä torpparina
vuodesta 1818 vaimonsa Anna Marian ja kahden
lapsensa kanssa. Hän muutti 1823 takaisin Jaamalaan ja kuoli siellä 1831.
Seuraavista asukkaista on tietoja vuodesta 1829 lähtien, jolloin Peuraniemeen tulee torppariksi Heikki
Mikonpoika. Hän oli syntynyt 1789 Varilan Iisan
alaisessa Saukolan torpassa Illossa ja oli torpparina siellä isänsä Mikko Jaakonpojan jälkeen
1813–1828. Hän luovutti Saukolan hallintaoikeuden veljelleen Matti Mikonpojalle ja oli sen jälkeen
lyhyen ajan lampuotina (vuokraajana) Vehmaan
Villillä. Peuraniemessä hän ehti asua vain vajaan
vuoden. Hän kuoli siellä 1.8.1830. Hänen vaimonsa Kristiina Matintytär (s. 1795, k. 1872) oli kotoisin Taipaleen torpasta Ylistenjärven toiselta puolen.
Avioliitossa syntyneistä kuudesta lapsesta elivät
täysi-ikäisiksi tytär Katariina (ks. Kuusisto) ja
poika Juha (ks. Koivuniemi).
Kristiina Matintytär piti Peuraniemen torppaa pari
vuotta leskenä ja vihittiin 1832 toiseen avioliittoon
David Antinpojan kanssa (s. 1802, k. 1864), joka oli
syntynyt talollisen poikana Kiikan Ulvinkylän Kittilässä. Hänen isänsä Antti Erkinpoika luopui myöhemmin Kittilän talosta ja asui Ulvinkylässä jääkärinä nimellä Granat. David Antinpoika oli Peuraniemen haltijana 1833–1855. Avioliitossa syntyi
yhden pienenä kuolleen lapsen lisäksi vain poika
Kalle Aleksanteri 1833. Hänet mainitaan asiakirjoissa yleensä toisella etunimellään.
Aleksanteri Peuraniemellä oli torppa hallinnassaan
1855–1868. Hänen vaimonsa vuodesta 1853 oli
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Aleksanteri ja Anna Peuraniemen kuudesta lapsesta kolme elivät täyteen ikään, kaksi tytärtä ja poika.
Vanhimmasta tyttärestä Elinasta ks. alla. Toinen tytär
Justiina (s. 1856) oli vuosina 1873–1880 palveluksessa Iiverin, Lehtimäen, Sillanaukeen ja Arolan torpissa Huittisten puolella sekä Hoipolan Kytällä ja YliHoipolla. Hän huolehti sen jälkeen sokeasta äidistään
kotona Peuraniemessä ja asui vuodesta 1895 lähtien
Soinilan kylässä avioliitossa Josef Vilhelm Lindbergin
(s. 1848) kanssa hänen 2. aviossaan (ks. Välimaa).
Ainoa poika Vilhelm (Ville), s. 1863, otti nimen Nieminen. Hänellä ja perheellään oli asunto Soinin
maalla Illontien varrella (ks. Nieminen).

Vasemmalta: Fanni Heinonen (Saarinen), Elina Peuraniemi ja
Hilda Peuraniemi (Jalonen) Peuraniemen pirtissä 1920-luvulla.
(Kuva: Peuraniemen perhealbumi.)

Anna Matintytär, talollisen tytär Kiikan Ulvinkylän
Ala-Pappilasta (s. 1834). Aleksanteri Peuraniemi
kuoli 1868 ja hänen vaimonsa Anna eli leskenä
useita vuosikymmeniä, k. 1914. Hän oli rippikirjojen mukaan heikkonäköinen ja viimeisinä vuosinaan sokea. Hänen vanhuudenpäivinään nousi
esille kysymys suuresta Amerikan-perinnöstä.
USA:sta tuli ilmoitus, että hänen veljensä, Ala-Pappilan poika, Juha Kustaa Matinpoika (s. 1843), olisi
muuttanut sinne nimellä Johan Gustaf Nybom ja
olisi amerikkalaistetulla nimellä Gustave Niebaum
kohonnut San Franciscossa miljonääriksi pankkiirina, viinitilallisena ja suurten kiinteistöjen omistajana. Perintöasiaa oli tarkoitus lähteä ajamaan ensin
1908 ja uudestaan 1919. Siitä luovuttiin, kun Amerikasta saatiin virallinen ilmoitus, että Niebaumilta
oli jäänyt vaimo ja vaimon kuolleen veljen virallisesti adoptoidut poika ja tytär. Viimeaikaisten tutkimusten katsotaan osoittavan, että tämä NybomNiebaum olisikin ollut poliisin poika Helsingistä.
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Elina Aleksanterintytär (s. 1854, k. 1935) jatkoi Peuraniemen torpan hallintaa miehensä kanssa. Hän
suoritti merkittävän elämäntyön paikkakunnalla
hoitamalla ”paarmuskan” (kätilön) tehtäviä useiden vuosikymmenien ajan, vielä 80-vuotiaanakin.
Viimeisinä vuosinaan hänelle sattui Kämmäkässä
yhden vuorokauden aikana jopa neljän lapsen synnytys: Oskari Koivistossa kaksostytöt Liisi ja Lyyli,
Lauri Impolassa Marketta, ja vielä Ylisissä Kirsti
Vesterberg (jonka syntymä on merkitty seuraavan
päivän kohdalle). Asian muisti hyvin Toivo Peuraniemi, kun hän nuorena miehenä joutui kuljettamaan jo huonojalkaista kätilöä hevosella ja työreellä yli 10 km:n matkan kolmeen eri paikkaan.
Hän solmi 21.10.1872 avioliiton Kalle Vihtori Juhanpojan kanssa (s. 1851, k. 1920), joka oli kotoisin
Evon Luukolan alaisesta Valkaman torpasta. Heillä
oli kaikkiaan 10 lasta, joista tytär Matilda kuoli alle
vuoden ikäisenä ja poika Frans Viktor 6-vuotiaana.
Täysi-ikäisiksi elivät viisi poikaa ja kolme tytärtä:
→ Kalle (s. 1873) otti nimen Lahtinen. Hän asui
vuodesta 1895 perheineen työmiehenä Laukulan kylässä (Mattilan alustaa). Pso Hilma Johanna (s.
1870) Tervakosken torpasta Illosta (Tyrväänkylän
Pukin alustaa). Perheessä oli 7 tytärtä ja 2 poikaa.
→ Herman (s. 1875). Ks. alla.
→ Juho Oskari (s. 1877). Ks. Lähteenmäki.
→ Fanny Serafia (s. 1879). Tytär Fanny Sofia (s.
1900), ks. Nieminen. Pso Kalle Herman Heinonen
(s. 1877). Ks. Lähteenmäki.
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Fabian Impola, Hermanni Peuraniemi, Toivo Peuraniemi, tuntematon, tuntematon, Ville Kuusisto, Jalmari Peuraniemi, Ville Peuraniemi ja Vilho Ojansuu.

Peuraniemi, Fanny Saarinen, takana tuntematon, Martta Rintala, Hilma Lahtinen, Kalle Lahtinen, Vihtori Nieminen, Lauri Peuraniemi, Ville Vesterberg, Jalmari Rantanen, Alma Peuraniemi, takana

Saarinen, Anni Kallio, tuntematon, Aili Rinne, takana tuntematon, Lempi Hermannintytär Peuraniemi, takana tuntematon, Lempi Villentytär Peuraniemi, takana tuntematon, tuntematon, Hilja

edessä poika Veikko Saarinen, Jorma Tammela, takana Kalle Eskola ja Fanny Kuusisto, edessä Kalle Saarinen ja tytär Elvi Saarinen, Siina Ojansivu ja takana Voitto Heinonen, taain tuntematon, Hilda

Kyläkätilö Elina Peuraniemen hautajaiset Tyrvään Uudella hautausmaalla vuonna 1935. Henkilöt: vasemmalta Kalle Maurits Saarinen, Fanny Heinonen, tuntematon, takana tuntematon, tuntematon,

Keskellä Herman ja Alma Peuraniemi sekä Hermannin äiti Elina,
vasemmalla Artturi ja Hilda Jalonen sekä pojat Eero ja Kalevi
vasemmalla, oikealla Lempi Peuraniemi (Salminen).

Peuraniemen pihassa neljä vanhinta lasta 1950, vasemmalta
Pertti, Sakari, Terttu ja edessä Pirjo.

→ Vilhelm (Ville, s. 1883, k. 1944). Asui kotona
vielä 1903. Myöhemmin hän asui perheineen ensin
Koivuniemessä ja sitten torpparina Rantalassa
1915–1918. Pso Hilda Pauliina Munck (s. 1884, k.
1918). Lapset Urho (s. 1907), Voitto (s. 1909), Elo
(s. 1912) ja Lempi (s. 1915). Voitto ja Lempi pääsivät Rantalasta äidin kuoltua sukulaisten luokse asumaan, mutta Urho ja Elo joutuivat Tyrväänkylän taloihin kunnallisen hoidon piiriin. Ville oli sillon
kansalaissodan jälkiselvittelyjen vuoksi estynyt
osallistumasta lastenhoitoon.
→ Eufrosyne (s. 1886). Pso Frans Viktor Lehto
Krannin torpasta Illosta (Hoipolan Kytän alustaa).
Muuttivat Amerikkaan 1908. Eufrosynellä oli Fransin kanssa yksi tytär, Evelyn, jonka viidestä lapsesta (2 poikaa) on edelleen elossa kolme tytärtä
USA:ssa (Virginia). Frans muutti 1931 Neuvostoliittoon (Kontupohja) ja sinne piti Eufrosynenkin tyttären kanssa mennä, mutta yhteydet häneen katkesivat ja jälkensä hävisivät.
→ Jalmari (s. 1890, k. 1970). Omisti 1920-luvun
alusta lähtien Uudentalon tilan Peuraniemen lähellä. Pso Hilja Vilhelmiina (s. 1893) oli kotoisin Tuomistosta Keikyän puolelta (ks. Tuomisto). Heillä oli
pojat Urho ja Yrjö.
→ Hilda (s. 1892). Pso 1:o tilallinen Juho Alfred
Jysiö (ks. Jysiö). Avioliitto oli lapseton. Pso 2:o
Kaarle Maurits Saarinen hänen 2. aviossaan (ks.
Tiensuu).
Kaikki kahdeksan lasta
Helmi-äidin 90-vuotispäivänä. Takana vasemmalta: Hannu,
Heikki, Aimo, Aino,
Sakari ja Pertti. Edessä:
Marja-Terttu, Helmi ja
Pirjo.
(Kaikki sivun kuvat
Peuraniemen perhealbumista.)
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Kalle Vihtori Peuraniemi kuoli 1900-luvun alussa.
Hänen jälkeensä hallinta siirtyi toiseksi vanhimmalle pojalle Herman Peuraniemelle (s. 1875, k. 1950)
joka lunasti torpan itsenäiseksi tilaksi vuonna 1924.
Tila oli kuitenkin lohkottu Oskari Soinin aloitteesta jo 1919 Soinilan kylän Soinin talosta samoin kuin
rajanaapuritorpat Ojamaa ja Uusitalo. Ojamaa tuli
torppari Ville ja Fanny Koivuniemelle ja Uusitalo
torppari Jalmari Peuraniemelle.
Herman Peuraniemi solmi 1903 avioliiton Alma
Aleksandra Kuusiston kanssa (s. 1883, k. 1945, ks.
Kuusisto). Heidän vanhempi poikansa Toivo
Herman (s. 1913) tuli avioiduttuaan Maria Elisabet
Vesterbergin kanssa isännäksi Rantalaan (ks. Rantala). Nuoremmasta pojasta Laurista ks. alla. Myös
tyttäriä oli kaksi: Hilda, pso Artturi Jalonen (ks.
Jysiö), ja Lempi, pso Toivo Salminen (ks. Välimäki).

Rantalassa 1935. Takana Toivo ja Lauri Peuraniemi, edessä
Emma Vesterberg, Maija Peuraniemi sylissään poika Antti,
Alma Peuraniemi. (Antti Peuraniemen albumi.)

Lauri Urho Johannes Peuraniemi (s. 1920, k. 1999)
oli Peuraniemen seuraava omistaja vuodesta 1945.
Hänen ja vaimonsa Helmi Marian (o.s. Pakula, s.
1922) avioliitossa syntyi kahdeksan lasta: Terttu
Nekala (s. 1943, asuu Sastamalassa), Sakari (s. 1946,
asuu Turussa), Pertti (s. 1947, asuu Sastamalassa),
Pirjo Vuorio (s. 1949, asuu Rymättylässä), Aino
Mettänen (s. 1951, asuu Punkalaitumella), Aimo (s.
1953, asuu Uudessakaupungissa), Heikki (s. 1956),
joka omistaa vuodesta 1978 Peuraniemen tilan, ja
Hannu (s. 1958, asuu Vesilahdessa).
Helmi Peuraniemen kotitilan Keskumäen (ks.
Pakula) on Heikki Peuraniemi ostanut Frans Pakulalta 1977. Uudentalon maat on liitetty Peuraniemen tilaan 1990 ja rakennukset tontteineen osti
Aimo Peuraniemi kesäasunnoksi.

Ville (Vilhelm) Peuraniemen perhettä. Takana Ville hattu
päässään, muut nimeämättä. (Pentti Siltasen albumi.)
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9. Koivisto (Teukkula)
Koivisto syntyi heti talonrajojen tultua vedetyiksi
alueelle, jossa oli ollut Ulvin Yli-Pappilan niittyjä ja
joka isojaon jälkeen kuului Teukkulan Hujulle.
Juha Jaakonpoika Hujulla ja hänen vaimollaan Katariina Juhantyttärellä (Vakkalan Sipilästä) oli viisi
poikaa, joista vanhin, Bertil, tuli Hujun isännäksi
ja seuraavat kolme poikaa saivat kukin torpan viljeltäväkseen. Matin ja Antin torpat olivat Hujun
maalla Kämmäkässä (Koivisto ja Tiensuu eli Mustismäki) ja Juha sai vaimonsa kotitaloon Kanalan
Sipilään kuuluvan Mäkelän torpan Keikyän puolelta. Nuorin poika Heikki nai Varilan Sepän leskiemännän ja tuli Sepän isännäksi.
Matti Juhanpoika (s. 1791) lähti kotoa hyvin nuorena ja oli renkinä viimeksi Jaamalassa sekä vuodesta 1819 Jaamalan lampuotina (vuokraajana).
Vuonna 1823 hän perusti Koiviston torpan Hujun
maalle Kämmäkkään. Hän saattoi luultavasti tehdä
niityistä peltoa pelkästään ojittamalla ja kyntämällä, mutta niiden reunoilla olevan metsän raivaaminen vaati enemmän työtä. Koiviston ja Mustismäen
välisenä rajana oli Mustisoja, Matti viljeli ojan pohjoispuolista ja Antti etelänpuolista maata. Koiviston rakennukset pystytettiin nykyiseltä tontilta
vähän matkaa länteen päin lähelle Nuppua ja Huittisten rajaa. Ne olivat Keikyään menevän Selkätien
valmistuttua lähellä tietä, vanha navettarakennus
oli aivan ”tiessä kiinni”. Rakennukset siirrettiin
tältä alkuperäiseltä tontilta nykyiselle paikalle vasta
1920-luvulla. Vanhalla tontilla on vieläkin selviä
jälkiä asunnosta.
Matti Juhanpojan vaimo Maria Antintytär (s. 1792)
oli Tapiolan Nikkilän alaisesta Nikkilän torpasta.
Hänen isänsä Antti Jaakonpoika oli Nikkilän talon
poika ja äitinsä Beata Heikintytär Soinilan Pentin
tytär. Hänen veljensä Heikki Antinpoika oli torpparina Kämmäkkä-Karimäessä ja Latoniityssä. Koiviston ensimmäisellä torpparipariskunnalla oli
täysi-ikäisiksi eläneitä lapsia neljä poikaa ja neljä tytärtä. Kolmella pojalla oli torpat Kämmäkän alueel-
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la. Lapset olivat ikäjärjstyksessä seuraavat:
→ Katariina (s. 1821, k. 1852). Palveli nuorena
Raukon kartanossa. Pso Raukon renki Matti Matinpoika (s. 1821) hänen 1. aviossaan (2. pso Ulrika
Juhantytär Tolpo). Arendaattori Keikyässä Aarikkalan Käsärillä, renki Yli-Krekolassa. Poika Matti
Vilhelm (s. 1849, k. 1903) oli renkinä useissa taloissa ja Koiviston torpassa, asui vuodesta 1887 naimattomana itsellisenä Teukkulan kylässä nimellä Toivonen.
→ Eeva Kristiina (s. 1823, k. 1873). Palveli Kilpijoen Ala-Kallolla, Sillanaukeen torpassa
→ Anna Elisabet (s. 1825, k. 1848). Pso 1848 Kristian Matinpoika Taipaleen torpasta. Muuttivat
Huittisiin pitämään Sammun Pitkäseen kuuluvaa
Jaakolan torppaa. Anna Liisa kuoli siellä isorokkoon 23-vuotiaana vain muutaman kuukauden kestäneen avioliiton jälkeen. Kristian Matinpojan 2.
avioliitosta ks. Nevanpää.
→ Antti Vilhelm (s. 1827). Ks. Anttila.
→ Kalle (s. 1829). Ks. alla.
→ Susanna (s. 1833, k. 1867). Palveltuaan vuoden
Mäkelän (Pakulan) torpassa Kämmäkässä asui
kotona Koivistolla poikansa kanssa. Poika Josef Vilhelm (s. 1853, k. 1905), otti nimen Koivunen, vuodesta 1882 torppari Nanhian Kylä-Juuselan alaisessa Rantalan torpassa avioiduttuaan torppari Isak
Antinpoika Rantalan lesken Helena Sofia Kallentyttären kanssa.
→ Josef (s. 1836, k. 1859). Naimaton.
→ Juha Magnus (s. 1841). Ks. Välimäki.
Matti Juhanpoika kuoli 1868 ja hänen vaimonsa
1867. Koiviston uusi haltija oli heidän toiseksi
vanhin poikansa Kalle Matinpoika (s. 1829). Hänen
viljelyksensä kaksinkertaistuivat, kun Mustismäen
torpan maat tulivat hänen hallintaansa 1870-luvun
lopulla. Koivisto oli sen jälkeen vauras torppa, vuosien 1882–1890 rippikirjassa on useita renkejä ja piikoja. Kalle Matinpoika oli kahdesti naimisissa. Ensimmäinen vaimo vuodesta 1863 oli Mariana Kallentytär (s. 1840), talollisen tytär Keikyän Äetsän
Hongolta. Tässä avioliitossa syntyi poika, nuorempi Kalle Koivisto, josta tuli seuraava isäntä, ja neljä
tytärtä:

→ Mariana Eufrosyne (s. 1866). Pso 1883 Vihtori Villenpoika Arola Kivirannan alaisesta Arolan
torpasta Rekikoskenmaasta. He asuivat ensin Koivistolla ja Arolassa ja muuttivat 1897 Punkalaitumelle, missä he pitivät Oivukan torppaa Perttulan
talon maalla Vanttilassa. Heillä oli 1902 elossa 3
poikaa ja 2 tytärtä.
→ Amanda Vilhelmiina (s. 1869). Pso 1888 Oskari
Juhanpoika Uusi-Uolan Kariniemen torpasta Rekikoskenmaasta (s. 1863). Oskari Kariniemi osti 1893
Raisiosta Vattelan Vähätalon puolen manttaalin
talon. Heillä oli siellä vuoteen 1901 mennessä 2
poikaa ja 2 tytärtä.
→ Kalle (s. 1874). Ks. alla.
→ Alma Aleksandra (s. 1877). Pso 1898 Kustaa
Oskari Tryykäri Takkulan alaisesta Vähä-Tryykärin
torpasta Suontaustanmaasta. Hän oli vävynä Koivistolla ja muutti perheineen 1903 Anttilan torppaan (ks. Anttila).
→ Olga Severiina (s. 1879). Pso 1897 hänen pikkuserkkunsa poika Kalle Huju (s. 1873). Koiviston
torpan haltija 1897–1899, muutti sitten perheineen
Tohmajärvelle, mistä hän osti maatilan.
Kalle Matinpojan ensimmäinen vaimo kuoli 1891 ja
hänet vihittiin 1893 toiseen avioliittoon Huittisissa
Maria Kristiina Fredrikintyttären (s. 1842) kanssa,
joka oli syntynyt Kuusiston torpassa Loimankylässä (Rytin alustaa) ja oli 1892 jäänyt leskeksi ensimmäisen miehensä Takkulan Moision torpparin
Heikki Kustaa Heikinpojan jälkeen. Tämä toinen
avioliitto oli lapseton, samoin Maria Kristiinan ensimmäinen avioliitto.
Lukuunottamatta Kalle Hujun lyhyttä hallintakautta Koivisto oli Kalle Matinpojan hallinnassa
26.6.1911 saakka, jolloin hänen ainoa poikansa
Kalle lunasti sen itsenäiseksi tilaksi sukulaisiltaan
Kristian ja Karoliina Hujulta. Tilan pinta-ala oli silloin 71 hehtaaria. Vanhempi Kalle Koivisto asui eläkeläisvuosinaan toisen vaimonsa kanssa Mustismäen torpan päärakennuksessa. Hän kuoli siellä 87vuotiaana vuonna 1916. Maria Kristiina Fredrikintytär (”Mustismäen Maija”) eli vuoteen 1924
saakka. Hän oli elämänsä viimeiset vuodet liikun-

takyvyttömänä vuodepotilaana. Selma Kaunismaa
(ks. Kaskela), joka oli joutunut kahden pienen
lapsen kanssa vaikeaan asemaan menetettyään miehensä 1918, oli hänen hoitajanaan ja sai siten mahdollisuuden selviytyä ensimmäisistä kansalaissodan
jälkeisistä vuosista.
Uutta isäntää, nuorempaa Kalle Koivistoa, sanottiin lyhyen kokonsa takia Pikku-Kalleksi erotukseksi suurikokoisesta isästään, Iso-Kallesta. Tämä nimitys säilyi hänellä vielä vanhanakin. Hänen 1910
vihitty vaimonsa Sofia Adolfiina (s. 1863) oli Hiirijoen torpasta Tyrväänkylästä (Toivon alustaa).
Avioliitto oli lapseton. Tästä pariskunnasta on ollut
paikkakunnalla paljon kaskuja. ”Koiviston Viia”
piti tarmokkuudellaan ja äärimmäisellä nuukuudellaan tilan pystyssä koko elämänsä ajan. Nämä
hänen luonteenominaisuutensa olivat vastakohtana
Kallen huolettomuudelle ja anteliaisuudelle, jota sivulliset halukkaasti käyttivät hyväkseen. Kun Viian
korviin oli kantautunut tieto, että Koiviston metsästä olivat arvopuut hävinneet, hän vaati Kallea näyttämään metsää hänelle. Kalle vei hänet viereiselle
Impolan metsäsaralle, minkä jälkeen Viia saattoi
tiuskaista tietojen levittäjille: ”Kehtaattekin valehdella, mettä oli niin vahvaa, ettei taivasta näkynyt”.
Kerran kun Koivistolla oli vieraita ja Viia, tarjottuaan ensin kahvileipää vieraille, työnsi korppuvatia
Kallelle päin, niin Kalle kysyi hämmästyneenä:
”Saanko minäkin korpun?”. ”Aina Kalle on korpun
saanut”, tokaisi Viia. Tästä tuli pysyvä vitsi. Kun
emännät Kämmäkässä tarjosivat isännälle kahvileipää, he usein leikillisesti sanoivat: ”Aina Kalle on
korpun saanut.”
Sofia Adolfiinan kuoltua 1932 Kallen sisarten lapset
järjestivät nopeasti 22.6.1932 huutokaupan, jossa
talo myytiin. Omistajiksi tulivat Heikki Matias
Ryömä Karkusta (s. 1901, k. 1986) ja hänen vaimonsa Elvi Sofia, o.s. Vastaranta (s. 1906, k. 1966). Kalle
Koivisto jäi syytingille ja kuoli syntymätalossaan
1951. Heikki Ryömällä oli kaksi lasta. Tytär EevaLiisa Marjatta (s. 1934) solmi avioliiton Martti Kaasalaisen (s. 1931) kanssa; heillä oli maatila Huitti-
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sissa. Heikki Ryömän poika Antti Ryömä (s. 1936)
oli Koiviston seuraava isäntä. Hänellä ja puolisollaan Ritva-Liisalla, o.s. Mäkelä (s. 1933) on lapset
Anna-Maija (s. 1965) ja Juha (s. 1958), jolle he
myivät Koiviston vuonna 1992. He ovat sen jälkeen
asuneet Mustismäelle rakennuttamassaan talossa.
Juha Ryömä myi vuonna 2008 Koiviston maat Juha
Savelalle, ja ne palautuivat tällöin Hujun suvulle.
Tontti ja rakennukset ovat nykyisin Marjatta (os.
Mäkinen) ja Pertti Lähdekorven omistuksessa.

10. Tiensuu (Mustismäki)
Hujun toinen poika Antti Juhanpoika (s. 1798) sai
hallintaansa ne Hujun maat, jotka sijaitsivat Mustisojan eteläpuolella. Hän tuli Kämmäkkään vuotta
myöhemmin kuin veljensä Matti ja perusti 1824
torpan, jonka nimenä on asiakirjoissa Tiensuu.
Tämä nimi oli paikkakunnalla tuntematon, torppaa
sanottiin pelkästään Mustismäeksi. Niittyjen muuttaminen pelloiksi oli täällä yhtä helppoa kuin
Matti-veljen Koivistossa. Torpan rakennukset olivat
aivan Huittisten rajalla mäellä, jolta oli laaja näköala huittislaisten ja keikyäläisten omistamille Mustissuon niityille. Paikalla on nykyisin useiden tilojen yhteinen viljankuivaamo.
Antti Juhanpoika vihittiin 1821 ensimmäiseen avioliittoon Elisabet (Liisa) Mikaelintyttären kanssa (s.
1794, k. 1828), jonka vanhemmat Mikael Antinpoika ja Katariina Juhantytär asuivat Tiensuussa vielä
tyttärensä kuoleman jälkeen. Isää sanotaan ”vanhaksi torppariksi” ja hän näyttää pitäneen Vuorionimistä torppaa Teukkulassa. Hän oli sotilas Antti
Roxbergin poika Tyrvään Ruoksamosta ja Antti Juhanpojan vaimokin mainitaan vielä myöhemmin
sukunimellä Roxberg. Tässä avioliitossa syntyi 2
poikaa:
→ Juha Kristian (s. 1823, k. 1904). Palveli muutamia vuosia renkinä ja avioitui 1850 Liuhalan
Knuutilan alaisen Koivuniemen torpan tyttären Johanna Kallentyttären kanssa (s. 1834). Hän oli Koivuniemessä ensin vävynä ja sitten haltijana vuoteen
1862, jolloin hän osti Ala-Pietilän talon Leikkuun
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kylästä. Häneltä jäi 2 poikaa ja 4 tytärtä, mutta talo
siirtyi hänen kuolemansa jälkeen vieraisiin käsiin.
→ Antti (s. 1826). Otti nimen Lindgren ja muutti
Turkuun 10.6.1853.
Toiseen avioliittoon Antti Juhanpoika vihittiin 1829
Anna Matintyttären kanssa, joka oli syntynyt 1807
Illon Heikkilässä uudistilallisen Matti Matinpojan
tyttärenä. Kun Heikkilä tuli Kauniston lampuotitilaksi 1825, Matti Matinpoika muutti torppariksi
Mielaanniemen Houtun alaiseen Kytövuoren torppaan Illossa. Tässä avioliitossa syntyi 5 täyteen
ikään elänyttä lasta, 3 poikaa ja 2 tytärtä:
→ Kalle (s. 1830, k. 1883). Perusti 1862 Kangasniemen torpan Punkalaitumelle Mäenpään Eskolan
maalle. Pso Henrika Karoliina Matintytär (s. 1830,
elossa 1900). Avioliitto oli lapseton.
→ Kustaa (s. 1836). Ks. Nuppu.
→ Vilhelm (s. 1839, k. 1900). Piti lyhyen ajan
Tuomiston torppaa Punkalaitumen Haviokosken
kylässä. Oli torpparina Kangasniemessä veljensä
Kallen jälkeen vuodesta 1883. Pso veljensä leski
Henrika Karoliina Matintytär. Tämäkin avioliitto
oli lapseton.
→ Anna Kristiina (s. 1841). Ks. jäljempänä.
→ Karoliina (s. 1847, k. 1887). Pso Antti Antinpoika (s. 1849), torppari Anttilan torpassa Kiikoisten
Hongistonmaassa (Kiimajärven Ala-Perttulan alustaa), myöh. työmies Niemenmaan Ala-Korpelassa.
Antti Juhanpoika kuoli 1870. Leski Anna Matintytär piti torppaa yhdessä lastensa Vilhelmin ja Anna
Kristiinan kanssa kuolemaansa saakka heinäkuuhun 1878. Sen jälkeen Tiensuun torpan maat yhdistettiin Koivistoon. Nuorin lapsista, tytär Karoliina,
oli avioliiton solmittuaan muuttanut Kiikoisiin 1872.
Rippikirjassa 1881–1890 on Tiensuuhun vielä merkitty entisen torpparin poika Vilhelm ja tytär Anna Kristiina. Vilhelm muutti Punkalaitumelle 1882 ja Anna
Kristiina oli hänen mukanaan Tuomiston torpassa
hänen taloudenhoitajanaan. Sen jälkeen Anna Kristiina Kiikan rippikirjan 1881–1890 mukaan asui
Prunkkalassa (Aurassa) ja hänen sanotaan olevan
”kaatuvainen”. Seuraavassa rippikirjassa Anna Kristiina on vielä jäljellä merkinnöillä, että hän kävi vii-

meksi Herran Ehtoollisella Kiikassa 11.6.1882 ja kuoli
4.12.1892 (ilmeisesti siis Prunkkalassa).
Tiensuu-Mustismäen asuinrakennus säilyi kauan
torppariperheen lähdön jälkeen. Siinä lienee asunut
Koiviston tilapäisiä vuokralaisia. Viimeksi se oli
Kalle Matinpoika Koiviston ja hänen toisen vaimonsa eläkeläisasuntona. Tämä vanha päärakennus purettiin 1920-luvun lopulla tai 1930-luvun alussa.
Vanha riihi oli jäljellä vielä sen jälkeen monia vuosia.

11. Mäenpää
Mäenpää tulee 1824 henkikirjoihin Teukkulan
Hulttisen alaisena torppana. Se on asiakirjoissa
aina tällä nimellä, mutta paikkakunnalla sitä sanottiin kauan Huhtalaksi. Huhta tarkoittaa järeään
metsään hakattua kaskea.
Ensimmäinen torppari Antti Matinpoika syntyi
Raukossa 1792 itsellisen Matti Heikinpojan ja
Helena Erkintyttären poikana. Hän palveli renkinä
Roismalan Napparilla, Näntölän Näntöllä ja Tyrväänkylän Yli-Kaistilla. Hän tuli torppariksi Mäenpäähän eli Huhtalaan 1824 ja raivasi ensimmäiset
pellot osaksi ehkä huhdanpoltolla ja osaksi ottamalla viljelykseen Mustisojan varrella olevia niittyjä. Rakennusten kerrotaan olleen alkuaikoina
varsin kaukana nykyiseltä tontilta, sillä paikalla
Pertti Ojansuun maalla, missä ennen oli heinäsuuli Korpeen menevän peltotien mutkassa. Antti Matinpoika tunnettiin kauan jälkeenpäin nimellä
Huhta-Antti.
Antti Matinpojan vaimo Anna Bertilintytär (s. 1789,
k. 1851) oli sotilas Bertil Taptoun tytär Tyrvään
Lousajalta. Vihkimismerkintää ei ole löytynyt.
Kaksi vanhinta lasta on syntynyt ennen avioliittoa;
he ovat kuitenkin kirjoissa Antintyttärinä. Viisi
lasta, 2 poikaa ja 3 tytärtä elivät täysi-ikäisiksi:
→ Elisabet (Liisa) (s. 1816). Seurasi sisartaan
Mariaa Säkylään ja palveli 1836–1840 Iso-Säkylän
taloissa Vimmalassa, Yli-Bruunilla ja Yli-Klemolas-

sa. Oli Kiikkaan palattuaan useaan otteseen piikana Hulttisella. Vuosina 1843–1846 hänet on henkikirjoissa merkitty Mäenpään torpan haltijaksi.
Kuoli naimattomana Hulttisella 1851.
→ Maria (s. 1818). Lähti 15-vuotiaana Säkylään
1833, palveli Iso-Säkylän taloissa Laurilassa, jossa
pääsi ripille, ja Ala-Klemolassa sekä Pyhäjoen Vilpolassa ja Köyliön Kankaanpään Rantalassa. Palattuaan Kiikkaan 1840 asui itsellisenä Kämmäkän torpassa, Mielaanniemen ja Kulmuntilan kylissä ja viimeksi Hoipolassa, missä hän kuoli 1867. Naimaton,
mutta hänellä oli kolme au-lasta, joista vain tytär
Maria Kristiina (s. 1853, k. 1895) jäi eloon ja avioitui Hulttisen rengin Juha Vilhelm Juhanpojan (s.
1855) kanssa, joka otti nimen Haapanen.
→ Kristiina (s. 1821). Palveli Nanhian Hemmolla, Mielaanniemen Iso-Eskolasa ja Raukon kartanossa. Asui itsellisenä Hulttisella au-poikansa
Kallen (s. 1843) kanssa avioituessaan 1850 Hulttisen rengin Isak Juhanpojan kanssa. Kuoli 1861 Tormilan Hailassa miehensä palvellessa siellä renkinä.
Avioliitossa syntyivät lapset Kristian 1850 ja Kristiina Sofia 1852.
→ Antti (s. 1824) Palveli renkinä Hulttisella ja
Jaamalassa ja kuoli Jaamalassa 1846 24-vuotiaana.
Pso Hedvig Juhantytär Rautajoen Poussan torpasta (2. mies torppari Antti Matinpoika Rättsoja,
Vinkkilän Katilan alustaa). Antti Antinpojalta jäi
poika Juha Vilhelm (s. 1844). joka kuoli 15-vuotiaana isäpuolensa torpassa Rättsojassa.
→ Matti (s. 1827) Aloitti renkinä Houhajärven
Puuskalla ja siirtyi Kilpijoen Kinnarille. Ryhtyi
1849 raivaamaan Nevanpään torppaa Kinnarin metsäsaralle. Luopui tästä yrityksestä vuoden kuluttua,
siirtyi rengiksi Hulttiselle ja mainitaan 1853 torpparina jossakin tuntemattomassa paikassa Hulttisen
maalla. Tämäkin yritys keskeytyi, ja 1854 Matti Antinpoika muutti Vesilahdelle rengiksi tutun kiikkalaispariskunnan torppaan Halkivahan Kuljunmaahan. Hän on Vesilahden rippikirjassa 1861–1867
”yleisesti etsintäkuulutettuna” entisenä renkinä ja
rippikirjassa 1868–1877 merkinnällä ”tuntematonta missä oleskelee”.
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Seuraava torppari Juha Vilhelm (Ville) Tuomaanpoika on Mäenpäässä kirkonkirjoissa vuodesta 1846
ja henkikirjoissa vuodesta 1848. Samanaikaissti on
kirjoissa kuitenkin Hulttisen talon alla vielä myös
torppari Antti Matinpoika ja vaimo Anna vuoteen
1851, jolloin toinen torppa häviää kirjoista. Antti
Matinpoika asuu sen jälkeen Mäenpäässä ”vanhana torpparina” kuolemaansa saakka (1867). Kaikesta päättäen Ville Tuomaanpoika alkoi heti Kämmäkkään tultuaan pystyttää uusia rakennuksia
Mäenpään nykyiselle tontille ja Antti Matinpoika
jäi asumaan Huhtalan vanhalle tontille, jolta rakennukset sitten hävitettiin hänen kuolemansa jälkeen.
Uusi torppariperhe tuli Keikyästä. Ville Tuomaanpoika syntyi 1816 Tyrväällä Iso-Ketolassa rusthollari Tuomas Tuomaanpojan ja Elisabet Matintyttären
(Komerolan Isokomerolta) poikana. Perhe muutti
1821 Keikyään Äetsän Horolle. Ville Tuomaanpoika oli isänsä jälkeen Horon isäntänä vuodesta 1841,
myi talonsa ja muutti perheineen torppariksi Mäenpäähän 1846. Hänen vaimonsa vuodesta 1840 Eeva
Kristiina Antintytär (s. 1821) oli talollisen tytär
Leikkuun Kongalta. Avioliitossa syntyi viisi täyteen
ikään elänyttä lasta, kolme tytärtä ja kaksi poikaa.
Ville Tuomaanpoika kuoli 1867. Jo edellisenä
vuonna oli vanhin tytär Johanna Karoliina (s. 1842)
mennyt naimisiin Juha David Heikinpojan (s. 1839)
kanssa, joka oli kotoisin Mättään torpasta Sammaljoelta. Hän oli Välimaan Heikki Vilhelm Heikinpojan veli. Hän oli vävynä Mäenpäässä 1866–1870.
Tarkoituksena lienee ollut, että vanhin poika Juha
Vilhelm (s. 1847), joka meni 17-vuotiaana 1864 rengiksi Hoipolan Kytälle, muutamien renkivuosien
jälkeen ryhtyisi pitämään Mäenpään torppaa.
David Heikinpoika ja Karoliina Villentytär muuttivat sen vuoksi 1870 Rompunmaahan Korkeemäen
torppaan (Ala-Ketolan alustaa), jossa melkein koko
suuri torppariperhe oli vaikeina vuosina 1867–1868
kuollut, vain perheen äiti ja vanhin tytär olivat jääneet eloon. Ikäjärjestyksessä toinen tytär, Edla Vilhelmiina (s. 1845) lähti 1864 palvelukseen Reinilään
ja sieltä Kytälle sekä edelleen Karunan kappalaispappilaan, missä hän solmi avioliiton pappilan
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vuokraajan Antti Ilanderin kanssa. He muuttivat
1875 Paraisille ja viljelivät siellä erästä torppaa Lemlahden kylässä. Eeva Kristiina Antintytär muutti
1869 kahden nuorimman lapsensa kanssa Pakulaan
solmittuaan toisen avioliittonsa Pakulan torpparin
Juha Matinpojan kanssa. Hänen myöhemmistä vaiheistaan ja lapsista Amanda Sofia (s. 1858) ja Frans
Filemon (s. 1860) ks. Pakula.
Mäenpää oli siis vuonna 1869 jäänyt asumattomaksi, mutta ei pitkäksi aikaa, sillä seuraavana vuonna
Juha Vilhelm (Ville) palasi Kytältä ja ryhtyi hoitamaan torppaa. Hän raivasi näinä vuosina maantien
vieressä Kämmäkän koulun alapuolella olevan
pellon, jota on sanottu ”Villen kuokkamaaksi”. Hän
lienee kuitenkin jo edellisinä vuosina valmistellut
tulevaisuuttaan Kytällä, joten torpanpito Mäenpäässä olisi hänen sisarensa ja lankonsa varassa,
koska nuorin veli Frans oli vielä lapsenkengissä.
Karoliina Villentytär ja David Heikinpoika palasivatkin Mäenpäähän jo 1871. Juha Vilhelm muutti
lopullisesti Kytälle 1874 ja solmi avioliiton häntä
huomattavasti vanhemman leskiemännän Anna
Kristiina Tuomaantyttären kanssa. Tämä avioliitto
oli lapseton. Toisessa avioliitossaan Amanda Maria
Haukan kanssa Ville Kytällä oli kaksi poikaa, Turun
ja Porin läänin maaherra Vilho Kyttä ja talon seuraava isäntä Kalle Kyttä, sekä naimaton tytär Jenny
Maria.
Juha Vilhelmin lähdettyä Mäenpään torppa jäi
David Heikinpojan hoitoon. Torpankontrahti oli
tehty Ville Tuomaanpojalle ja hänen vaimolleen
heidän elinajakseen. Sen jälkeen kun Eeva Kristiina Antintytär 1886 muutti pois Kämmäkästä, teki
Hulttisen omistaja Antti Vilhelm Impola David
(Taavetti) Heikinpojan kanssa 16.4.1887 uuden
kontrahdin, joka on otettu tähän esimerkkinä
vuokrasuhteesta, johon sisältyi vain rahavero ilman
työvelvollisuutta:
”Minä allakirjoittanut arenderaan Hultisen taloon kuuluvasta Kämmäkänmaasta Mäenpään torpan nyt olevalle asujalle Taavetti Heikinpojalle ne maat, jotka hänen
hallusansa on ollut ja talon rintasaralta peräpäästä

Poikkilinjalta alkaen viisisataa kyynärän mittaa kylään
päin, josta Mäenpää saa nauttia kuusi ja koivu mettää
torpan tarpeisiin seuraavaisia ehtoja vastaan:
1. Josta Mäenpää on maksanut kahreksan sataa
markaa kontrahtin tekopalkkaa.
2. Tulee rahavero Mäenpään maksaa joka vuosi tammikuun sisällä talon omistajalle 150 sata viisikymmentä
suomen markaa.
3. Tämä kontrahti alkaa sitte vasta kun vanhat
kaupat on loppunut paitti veron makso alkaa nyt kohta
ensi tammikuusa ja sen jälkeen joka vuosi maksetaan.
4. Tämä kontrahti kestää hänen ja nyt olevan vaimonsa Karoliina Willentyttären elämän ajaan vaan eikä
siinä maasa saa hän muille asunto oikeutta antaa.
5. Jos yhrellä taikka toisella tavalla rikkovat erellä nimitettyjä ehtoja on kontrahti kohta ylös sanottua rikki ja
ylössanottu torppa tulee jäämään talon haltuun.
Tyrväällä 16. päivä huhtikuuta 1887.
Wille Antinpoika Impola.”

David Heikinpoika kuoli 1899 ja leski Karoliina
jatkoi torpanpitoa nuorimpien poikiensa kanssa.
Perheessä oli 6 poikaa ja 3 tytärtä:
→ Ida Karoliina (s. 1867, k. 1904). Pso torppari
Vihtori Koliseva (Vakkalan Junnilan alustaa) hänen
1. aviossaan.
→ David Vilhelm (Ville) (s. 1868). Torppari Ylistenniemessä (Soinilan Uotilan alustaa) solmittuaan
1891 avioliiton torppari Kristian Ylistenniemen
lesken Anna Kristiinan (s. 1849) kanssa.
→ Kalle Vihtori (s. 1871). Torppari Isokalliossa
Huittisten Palojoenmaassa (Kaharilan Isokaharin
alustaa) Herman Isokallion (ks. Koivuniemi ja Anttila) jälkeen vuodesta 1906. Pso Fanny Josefiina
Kallentytär (s. 1886).
→ Frans Selim (s. 1873). Nahkuri Tyrväällä Marttilan kylässä (Tuomiston alustaa) ja vuodesta 1899
Multialla. Otti nimen Mäkinen. Pso Helga Severiina Antintytär (s. 1879).
→ Juha Evert (s. 1875). Avioliittonsa kautta torppari ja myöh. tilallinen Hiedanmaassa Ylistenjärven
toisella puolella (Marttilan Tuomiston alustaa). Pso
Hilma Amanda Kristianinntytär (s. 1882).
→ August Ferdinand (s. 1877). Oli nahkurinoppilaana nimellä Tamminen Juho Jokisen liikkeessä

Mäenpään Fanni sylissään Helvi ja Herman sylissään Elsa.
Mäenpään pihalla 1922. (Mäenpään perhealbumi.)

Marttilan kylässä vuodesta 1899. Muutti Pylkönmäelle 1901.
→ Herman (s. 1879). Ks. alla.
→ Amanda Sofia (s. 1881). Pso tilallinen UusiLaurila Tapiolassa.
→ Fanny Lydia (s. 1884). Pso tilallinen Tuomo
Kangasmaa (Kankaanpää?) Rekikoskenmaassa.
Hulttisen jaon yhteydessä Mäenpää tuli 1902 Kalle
Impolan omistaman Ylähulttisen alaiseksi. Torpanoikeudet olivat edelleen Karoliina Villentyttärellä
edellä mainitun kontrahdin mukaisesti. Kalle Impolan hoitaessa Hulttisen jaosta johtuvia lohkomistoimituksia tuli myös Mäenpään torpan tulevaisuuden järjestäminen ajankohtaiseksi. Kalle Impolan
aikomuksena oli muuttaa pois Kämmäkästä ja hän
suunnitteli Herman Mäenpään kanssa vapaaehtoista kauppaa, jonka kautta Mäenpää olisi tullut itsenäiseksi tilaksi jo ennen torpparilakia. Tässä tarkoituksessa Mäenpäästä muodostettiin 1914 erillinen
tila maarekisteriin muiden Hulttista koskevien lohkomistoimitusten yhteydessä. Kalle Impolan muuttosuunnitelmat kuitenkin peruuntuivat ja samalla
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Aarre ja Elsa Ojansuun perhe, vieraina Tyyne (tuolissa) ja Fabian Impola vasemmalla. (Mäenpään perhealbumista.)
”Evakot”Mäenpäässä Talvisodan aikaan. (Mäenpään perhealbumista.)
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peruuntui tilankauppa Herman Mäenpään kanssa.
Mäenpää jäi maarekisteriin yhtenä Kalle Impolan
omistamista tiloista ja itsenäistyi vasta torpparilain
perusteella.
Kiikan eteläisen piirin vuokralautakunnan päätöksellä 2.10.1919 Mäenpään torppa oikeutettiin lunastettavaksi niissä rajoissa, joissa maanmittari oli sen
vuonna 1914 erottanut. Herman Mäenpää oli
saanut torpan vuokraoikeuden vanhemmiltaan
eläke-etuja vastaan. Tila erotettiin Ylä-Hulttisen talosta niin, että muutamin tilusvaihdoin saatiin suorittua rajat ja näin pinta-alaksi tuli 42,86 ha. Tätä pidettiin lunastuslain mukaan liian suurena ja siitä
erotettiin pois metsäpalsta noin 4 ha. Tilan kooksi
tuli sitten 38,86 ha, josta peltoa 13 ha, raivausmaata 2 ha ja metsää 23 ha. Torpan rakennukset: tupa,
puoti, pakari, riihi ja 10 latoa ja vähän hirsiä vanhassa navetassa, joka oli kunnostettu ostoaineilla.
Viljelysmaa oli tyydyttävässä kunnossa, mutta uutta
maata ei ollut raivattu viimeisten 20 vuoden aikana.
Isot puut jäivät Ylä-Hulttisen talon käytettäviksi
(120 cm korkeudelta halkaisija 20 cm). Samoin vesija koskioikeudet jäivät myyjälle. Torpan lunastushinnaksi määriteltiin rakennuksineen 19.600 mk.
Itsenäistyneen tilan omistajiksi tulivat Herman
Mäenpää (s. 1879, k. 1928) ja vaimonsa Fanny Matilda, o.s. Mäkipää (s. 1887, k. 1972 ). Mäenpäästä
erotettiin 1926 kansakoulun tontti nimellä Kuusela, jonka Frans Välimaa oli ostanut ja lahjoittanut
Kiikan kunnalle tähän tarkoitukseen. Fanny Mäenpää piti tilaa kauan leskenä. Välittömästi sotien jälkeen Herman ja Fanny Mäenpään vanhemmalle tyttärelle Elsalle (s. 1918, pso Aarre Ojansuu s. 1919)
erotettiin 1944 Niittumaan tila ja toiselle tyttärelle
Helville (pso Reino Haronoja) metsäkappale. Päätilan omistajiksi tulivat vuonna 1952 poika, Osmo
Kalevi Mäenpää (s. 1927, k. 1998) ja hänen vaimonsa Alli, o.s. Hieta (s. 1925). Heillä on kolme lasta,
Pauli (s. 1952), joka omistaa Mäenpään tilan vuodesta 1989 ja asuu siellä tyttärensä Tiian kanssa,
Elisa (s. 1955), pso Reijo Pönttä, ja Timo (s. 1965).

12. Rehakka I (Kanala)
Vuonna 1824 ilmestyy Huittisten henkikirjoihin Kanalan Jungfrufiinan sotilasvirkatalon alainen Rehakan torppa. Asukkaina mainitaan Antti Erkinpoika
ja vaimonsa Liisa, joilla on yksi lapsi. Vuosina
1829–1830 heillä on kaksi lasta. Vuodelta 1831 ei ole
tietoja. Vuodesta 1832 lähtien torpassa on uudet
asukkaat.
Tämä ensimmäinen torpparipariskunta tuli Kiikasta ja kysymyksessä on Antti Erkinpoika, Skinnarlan
Koukun renki (s. 1787), joka 1821 vihittiin avioliittoon talollisen tyttären Elisabet Juhantyttären (s.
1792) kanssa Ungerlan Eskolta. Heille syntyi Kiikassa 1822 poika Antti ja Huittisissa 1827 tytär Johanna. He muuttivat pois Rehakasta 1830, muuttoluettelon mukaan Loimaan Haaroisiin, mutta eivät
löydy sieltä.
Vuonna 1829 muutti Punkalaitumelta Kivirannan
Arolan torppaan lähelle Rehakkaa 22-vuotias renki
Juha Simonpoika vaimonsa Helena Juhantyttären
ja tyttärensä Maria Kristiinan kanssa. Hän oli syntynyt Urjalan Riitojalla lampuoti Simo Matinpojan
poikana ja vaimo oli Pirttikosken torpasta Illosta,
Arolan ensimmäisen torpparin Matti Juhanpojan
sisar. He ovat rippikirjassa koko ajan merkittyinä
Arolaan, mutta henkikirjoista ja kastekirjasta näkyy,
että Juha 1832–1833 oli torpparina Rehakassa.
Tytär Karoliina syntyi siellä 1832. Perhe muutti takaisin Arolaan, missä syntyi tytär Ester 1834. Juha
Simonpoika kuoli siellä 1836, ja leski lapsineen
muutti takaisin Punkalaitumelle, mutta palasi pian
Arolaan ja asui siellä vielä 1840-luvulla.
Vuodesta 1835 alkaen Rehakassa oli vähän pitkäaikaisempia asukkaita. Torppariksi tuli Matti Jaakonpoika, seppä Jaakko Erkinpojan poika Nanhialta
(s. 1813). Hänet vihittiin avioliittoon Tyrväällä 1834
Katariina Matintyttären kanssa, joka syntyi 1810
Illon Heikkilässä uudistilallisen Matti Matinpojan
tyttärenä ja muutti 1825 vanhempiensa mukana Kytövuoren torppaan. Hänellä oli sisar Anna Kristiina
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Matintytär naapuritorpassa Tiensuu-Mustismäessä.
Perheeseen syntyi täällä Kanalan Rehakassa kaksi
poikaa ja viisi tytärtä. Matti Jaakonpoika perusti 1853
Peevolan Rauhan maalle lähelle Kanalan Rehakkaa
uuden torpan, jonka nimeksi myös tuli Rehakka.
Tästä torpasta kerrotaan erillisessä luvussa.
Kanalan Rehakkaan tuli 1853 torppariksi Antti Antinpoika Orre, joka oli syntynyt Tyrväällä Rautajoessa 1826 renki Antti Jaakonpojan ja Juliana Juhantyttären poikana. Hän käytti isoisänsä sotilasnimeä Orre, toisin kuin veljensä, Raskan Rintalan
torppari Juha Kristian (ks. jäljempänä). Hänen vaimonsa Vilhelmiina Matintytär (s. 1830) oli talollisen tytär Hoipolan Oskuralta. Heillä oli neljä vuosina 1853–1871 syntynyttä ja täysi-ikäisiksi elänyttä
lasta, Emma Vilhelmiina, Antti Vihtori, Kalle
Oskari ja Frans Kustaa. Perhe muutti 1873 Rehakasta Raskalan Karan alaiseen Levomäen torppaan.
Myös seuraava perhe asui Rehakassa vain 14 vuotta,
1872–1886. Uusi torppari oli Juha Maurits Juhanpoika, joka oli syntynyt 21.9.1838 Laukulan VähäIivarilla entisen talollisen Juha Juhanpojan poikana. Isä piti myöhemmin Välimäen torppaa Laukulassa. Juha Maurits Juhanpoika oli 1859–1872 renkinä Raukon kartanossa ja Kilpijoen Suutarilla, välillä kuitenkin torpparina vuonna 1863 Kiviniemen
Uotilan alaisessa Välimäen torpassa Latoniitynmaassa (ks. Välimäki). Vuonna 1872 hän muutti
perheineen lopullisesti Huittisiin (Keikyään) Rehakan torppaan. Näiden monien muuttojen yhteydessä hänen syntymäaikansa muuttui ja on Huittisten
kirjoissa 2.9.1838. Hänellä oli Kämmäkässä veli ja
sisar (ks. Pruuka). Hän oli ensin vuodesta 1866 naimisissa Ulvinkylän räätälin Juha Tallströmin tyttären Hilma Josefiinan kanssa (s. 1839) ja toisen
kerran vuodesta 1882 Amanda Sofia Villentyttären
kanssa (s. 1858, ks. Pakula). Täysi-ikäisiksi eläneitä
lapsia oli 1. aviosta kuusi ja 2. aviosta kaksi.
Jäätyään toisen kerran leskeksi Juha Maurits Juhanpoika avioitui vielä kolmannen kerran 1886 Karoliina Vilhelmiina Matintyttären kanssa, joka myös
oli leski Kivirannan alaisesta Lehtilän torpasta. Hän
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muutti 1886 suuren perheensä kanssa torppariksi
Lehtilään.
Seuraava torpparipariskunta tuli 1886 Punkalaitumelta. Kustaa Matinpoika oli syntynyt 1852 Huittisten Hakunissa torppari Matti Tuomaanpoika Rajamäen poikana ja hänen vaimonsa Sofia Karoliina
Villentytär 1853 Kiikan Ritalassa torppari Juha Vilhelm Laupiomäen tyttärenä. Heillä oli kasvattipoika Frans Oskari Kulmala, Kustaa Matinpojan sisarenpoika. He muuttivat Pöytyälle 1898.
Kaikki edelliset torppariperheet olivat Rehakassa
vain enintään parikymmentä vuotta ja niiden elämä
jatkui muualla. Vuonna 1898 tuli Tyrvään Houhajärveltä perhe, joka jäi tänne pysyvästi. Uusi torppari oli Juha Vilhelm Matinpoika (s. 1862) Yli-Houhalan alaisesta Mäkelän torpasta. Hän on kirkonkirjoissa nuoruudestaan saakka nimellä Numminen. Hän oli Houhalan rusthollarisukua; tästä
enemmän Raskan Rintalan kohdalla. Uusi kotiseutu oli hänelle varmasti tuttua sukulaisuuksien perusteella. Raskan Rintalan Anna Albertiinantytär
oli hänen tätinsä ja Soinilan Koiviston torppari
Ville Matinpoika hänen isänsä serkku. Hänen äitinsä Helena Kristiina Juhantytär oli Vähä-Kömin torpasta Mustissuon toiselta puolen (Nanhian Juuselan alustaa).
Juha Vilhelm Nummisen puoliso Maria Kristiina
Juhantytär (s. 1867, Tyrvää) oli Kaunistoon kuuluvasta Myllyntaustan torpasta ja naapurin Ville Niemisen vaimon Vilhelmiinan sisar. Perheen kolme
vanhinta lasta Aina Matilda (s. 1890, pso tilallinen
Oskari Latoniitty), Hilja Aurora (s. 1895, pso tilallinen Pietari Edvard Nurminen Visurin Mäkelästä)
ja Sem Edvard (s. 1898) olivat syntyneet Houhajärven Mäkelässä. Rehakassa syntyivät Niilo Paavali
(s. 1901), Selma Sofia (s. 1903), Vilho Artturi (s.
1905) ja Kauno Oskari (s. 1910, k. 1911). Perhe
muutti 1913 Keikyän Kanalan Rehakkaan.
Juha Vilhelm Nummisen jälkeen tilasta erotettiin
perintöosuuksia Aina Latoniitylle ja Niilo Nummiselle. Sisaruksista kaksi, Sem (naimaton) ja Selma
(Kalle Kömin leski), asuivat Rehakassa viimeksi,

vielä 1950-luvulla. Selma Kömillä oli kaksi poikaa:
Kalevi ja Veikko. Sen jälkeen tilan jäljellä olevat
maat on yhdistetty toiseen eli Peevolan Rehakkaan.
Niilo Nummisen tilan osti 1981 Onni ja Elvi Järvisen
poika Heimo Järvinen, joka asuu siellä perheineen.

13. Pakula (Mäkelä)
Torppa on henkikirjoissa vuodesta 1827 Teukkulan
Sopan alle merkittynä. Sen virallinen nimi oli 1800luvulla Mäkelä, mutta tämä nimi on paikkakunnalla ollut tuntematon. Torppaa ja myöhempää tilaa
on aina nimitetty Pakulaksi. Tämä torppa syntyi
Sopan Kämmäkän kappaleelle, jolla ennen isojakoa
oli pieniä niittyjä, Kytän Jysiö sekä Soinilan Uotilan ja Ruutikan Kämmäkät.
Ensimmäinen torppari Antti Erkinpoika oli ilmeisesti langoiltaan, Koiviston ja Tiensuun torppareilta kuullut täällä olevista hyvistä raivausmahdollisuuksista. Hän oli syntynyt 1781 Roismalan Hyrkillä talollisen Erkki Matinpojan ja Maria Mikaelintyttären (Roimalan Junttilasta) poikana. Hän avioitui 1811 Teukkulan Hujun tyttären Maria Juhantyttären kanssa (s. 1788) ja oli sen jälkeen 1811–1816
Hujun isäntänä. Hän piti vuokralla Storminkylän
Pakulaa 1818–1819. Sen jälkeen hän oli renkinä sisarensa luona Tormilan Hailalla ja mainitaan ”itsellisenä” Teukkulassa 1824. Pakulan torppa on voinut
syntyä jo silloin, vaikka se asiakirjoihin merkittiin
vasta 1827. Antti Erkinpoika on antanut torpalleen
nimen aikaisemman lampuotitalonsa Pakulan
mukaan.
Antti Erkinpoika joutui luopumaan Pakulasta 1841,
kun se otettiin talonväen käyttöön. Hän kuoli siellä
”vanhana torpparina”1844 ja hänen leskensä 1861.
Perheessä oli seitsemän vuosina 1812–1829 syntynyttä lasta. Vanhin poika Antti kuoli vuoden ikäisenä ja tytär Maria 10-vuotiaana. Kaksi lapsista oli
kuuromykkiä, Ester (s. 1818, k. 1832) ja Kalle (s.
1829), joka asui serkkunsa luona Leikkuun Ala-Pietilässä ja kuoli siellä 1894. Kolme lapsista muutti

kauas pois kotiseudulta, Katariina (s. 1814) Turkuun 1829, Juha Kristian (s. 1816) ja Kustaa (s.
1824) Raisioon 1834 ja 1840.
Sopan isäntä Antti Antinpoika kuoli 1840 ja hänen
leskensä Helena Juhantytär, joka oli syntynyt 1800
Lauttakylän Vingolla, joutui jostakin syystä luovuttamaan talon miehensä sisarelle ja langolle. Hän pidätti itselleen Pakulan torpan ja asettui 1841 sinne
asumaan kolmen poikansa kanssa. Pojista ei
kukaan jäänyt Pakulaan. Juha Kustaa (s. 1825) piti
kahta Sopan torppaa, ensin lyhyen ajan Myllyniittua Teukkulassa ja sitten vuodesta 1856 Sammaljokea Illossa, missä hän kuoli 1892 jätettyään torpan
vanhimmalle tyttärelleen Johannalle. Kristian (s.
1827) matkusti 1844 17-vuotiaana Pietariin, palasi
seuraavana vuonna takaisin ja avioitui 1847 Nupun
tyttären Johanna Abrahamintyttären kanssa. He perustivat Niemenmaan torpan Kulmuntilan Potin
maalle mutta asuivat siellä vain pari vuotta. Kristian oli sen jälkeen vävynä Nupussa kuolemaansa
(1853) saakka. Hänen lapsistaan ks. Nuppu. Josef
Vilhelm (s. 1829) perusti 1862 Illoon Sopan maalle
Moision torpan, joka – samoin kuin hän itsekin –
häviää Kiikan kirjoista vuoden 1870 vaiheilla.
Helena Juhantytär vihittiin 1842 toiseen avioliittoon ensimmäisen miehensä serkun Juha Matinpojan kanssa, joka oli syntynyt talollisen poikana Sopalla 1809. Hän oli torpparina Pakulassa kuolemaansa (1885) saakka, 43 vuotta. Helena Juhantytär kuoli 1869 ja Juha Matinpoika avioitui uudelleen samana vuonna Mäenpään torpan lesken Eeva
Kristiina Antintyttären kanssa, joka muutti Pakulaan mukanaan kaksi nuorinta lastaan: Amanda
Sofia ja Frans Filemon. Rippikirjassa myös Juha Vilhelm on merkitty Pakulaan äitinsä mukana, vaikka
hän oli jo silloin renkinä Kytällä. Amanda vihittiin
täällä 1882 avioliittoon torppari Juha Rehakan
kanssa (ks. Rehakka). Frans avioitui samana
vuonna Nevanperän torpan tyttären Elina Matintyttären kanssa. Heidän kaksi vanhinta lastaan syntyivät Pakulassa ennen kuin he 1886 muuttivat Paraisten Lemlahteen, jonne Fransin sisar Edla Vilhelmiina oli muuttanut vähän aikaisemmin. Leski Eeva
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Kristiina Antintytär palasi miehensä kuoleman jälkeen takaisin Mäenpäähän ja muutti sieltä 1890 poikansa luokse Paraisille.
Pakulan torppa tuli Juha Matinpojan jälkeen Israel
Karimäen haltuun. Sopan isäntä Anton Maurits Heikinpoika oli 1860-luvulla pahasti velkaantunut ja lopulta Sopan talo noin 1867 myytiin Turun lääninkonttorissa maksamattomista kruununveroista Keikyän Saappalan Jaatsin leskiemännälle Maria
Helena Jaakontyttärelle, joka osti sen pojalleen Evertille. Naapuritalon Hulttisen omistaja Antti Vilhelm
Impola oli Turussa samalla asialla, mutta hän ei halunnut ryhtyä kilvoittelemaan huutokaupassa ja korottamaan hintaa, koska Jaatsin emäntä oli sukulainen (hänen isäpuolensa veljen leski). Antin tarkoituksena oli ollut ostaa Soppa Hulttisen yhteyteen.
Anton Soppa oli kuitenkin lainannut suurehkon
summan rahaa Israel Karimäeltä, joka oli lainan vakuudeksi saanut kiinnityksen Sopan taloon. Lainaa
ei ollut maksettu takaisin, kun talon omistus siirtyi
Jaatsin pojalle Evertille. Uuden omistajan oli suostuttava kiinnityksen purkamiseen siten, että Pakulan torpanoikeudet siirtyivät Israel Karimäelle. Pakulan sivu on vuoden 1886 jälkeen rippikirjassa
tyhjä ja Israel Karimäki on edelleen merkittynä Karimäen torpan sivulle, mutta muistitiedon perusteella tiedetään, että hän vaimonsa ja nuorimman tyttärensä
kanssa muutti Pakulaan.
Kerrotaan että Evert Soppa ei
tiennyt Sopalle tullessaan
mitään kiinnityksestä. Hän raivostui, kun Israel Karimäki löi
asiakirjat pöytään. Hän sinkosi
kirouksen, että Israelin suku
häviää Pakulasta kolmannessa
polvessa. Kämmäkkäläiset muistivat Sopan kirouksen, kun
omistajasuku todellakin kolmannen sukupolven jälkeen vaihtui
Pakulassa 1930-luvun alussa.
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Israel Karimäki kuoli 1916 ja hänen vaimonsa
Maria Matilda 1922. Jo tätä ennen, 9.6.1907, nuorin
poika Frans Israel (s. 1876) ja hänen vaimonsa Anna
Sofia ostivat Pakulan Evert ja Amanda Sopalta itsenäiseksi tilaksi. He muuttivat lapsineen Karimäestä Pakulaan ja perheen sukunimeksi tuli
Pakula. Pakulassa oli tähän aikaan kaksi asuinrakennusta, isällä ja pojalla kummallakin omansa.
Lohkomisasiakirjan 17.9.1914 mukaan Pakulassa oli
peltoa 14,4 ha ja metsää 22,9 ha.
Frans Israelin vaimo Anna Sofia Kustaantytär (s,
1870) oli Teukkulan Ala-Mattilan alaisesta Kangasmaan torpasta. Hänen vanhemmistaan ks. Kangasmaa. Perheeseen syntyi kuusi lasta:
→ Frans Vihtori (s. 1895, k. 1978). Omisti Pakulasta 1920 erotetun Keskumäen tilan. Hänellä oli
avioliitossaan Hilda Amanda Sipilän (s. 1898, k.
1970) kanssa tytär Helmi Maria (s. 1922), pso Lauri
Urho Johannes Peuraniemi, ks. Peuraniemi.
→ Hilda Sofia (s. 1897) Asui Pakulassa äitinsä
kuolemaan saakka ja sen jälkeen tyttärensä AnnaLiisa Kyllikin (s. 1923) ja hänen miehensä Reino
Saarenmaan luona.
Frans Israel ja Anna Karimäki (Pakula) yhdessä tyttärensä
Emma ja Paavo Tammisen nelilapsisen perheen kanssa, takana
Hilda Pakula. (Kuva Peuraniemen perhealbumista.)

→ Emma Karoliina (s. 1899, k. 1992) Pso Paavo
Alarik Tammisen (s. 1903, k. 1989). He asuivat Kilpijoella Kiikassa. Heillä oli yhdeksän lasta.
→ Viljo Israel (s. 1901) kuoli 1926. Viljo oli kihloissa Elle Ylimäen kanssa ja heillä oli lapsi, Eila (s.
1926, k. 2008)
→ Kalle Jalmari (s. 1904). Ks. alla.
→ Toivo Immanuel (s. 1907), pso Elma ja heillä
oli kolme lasta, kun muuttivat 1939 Somerolle.
Pakulasta lohkottiin 1920-luvulla kolme tilaa: Vesanummi (ks. Westergren -Vesanen), Hakamaa Kiikan
kunnalle kansakoulua varten ja Keskumäki Frans
Vihtori Pakulalle. Frans Israel ja Anna Sofia Pakula
myivät talon 27.8.1927 pojalleen Kalle Jalmarille (s.
1904, k. 1986), joka piti sitä ensimmäisen vaimonsa
Aino Esterin (os. Mäkelä s. 1904, k. 1981) kanssa
vuoteen 1933.
Talonpito oli usein velkaista ja tilan tuotto ei riittänyt velkojen maksuun, ja näin tila huutokaupattiin.
Kalle ja Esteri erosivat. Kalle muutti pois paikkakunnalta ja avioitui uudelleen Helmi Vilhelmiinan
(os. Siliämaa) kanssa kanssa ja hankki uuden maatilan Mouhijärveltä. Kallella oli toisen vaimonsa
kanssa lapset: Maila Vilhelmiina (s. 1937), Eira
Rauha (s. 1939), Sirkka Kaarina (s. 1943) ja Pekka
Kalevi (s. 1948). Esteri meni myös myöhemmin
Karkussa naimisiin Vihtori Haapamäen kanssa.
Frans Israel Pakula kuoli äkilliseen sairauskohtaukseen 1934. Hänen leskensä Anna Sofia asui eläkeläisenä Pakulassa uuden omistajan hallinta-aikana
kuolemaansa saakka (1959). Uusi isäntä oli Kalle
Pihlava (s. 1911, k. 1984), joka teki pakkohuutokaupassa 30.9.1933 korkeimman tarjouksen 52.000 mk.
Hän tuli vaimonsa Lainan (s. 1913, k. 1992 o.s.
Kivi) kanssa Kopin talosta Kiikan Meskalasta. Pihlavat myivät 1957 talon Paavo Lehtimäelle (s. 1912,
k. 1973) ja hänen vaimolleen Fannille (s. 1901, k.
2000, o.s. Suonsivu). Se siirtyi 1971 heidän pojalleen Pentille (s. 1941) ja on edelleen hänen ja vaimonsa Marjan omistuksessa.

14. Koivisto (Soinila)
Tyrvään Soinilassa asui 1700-luvun lopulla perheineen värvätty sotilas Johan Flinta (s. 1769, k. 1834).
Hän syntyi Keikyän Hellilässä apulaismaanmittari
Johan Forseliuksen aviottomana poikana. Isästä tuli
1777 Turun ja Porin läänin komissionimaanmittari.
Äiti Karin Bertilintytär oli sotilas Bertil Resen tytär
Huittisten Rieskalasta. Värvätyillä sotilailla ei ollut
samanlaisia ruotujen järjestämiä sotilastorppia kuin
vakinaisilla ruotusotilailla, mutta varmasti monilla
oli jonkinlainen maatilkku perheen elantoa varten.
Koska Flintan vaimo Maria Tuomaantytär (s. 1764,
k. 1837) oli Pentin talon tytär, ei ole mahdotonta,
että perhe olisi asunut Kämmäkässä Pentin niityn
reunalle raivatussa torpassa jo 1790-luvun lopulla.
Koivisto kilpailisi silloin Kämmäkän torpan kanssa
paikkakunnan vanhimman asunnon arvosijasta samalla tavoin kuin Nuppu. Tästä meillä ei kuitenkaan ole todisteita; asiakirjoihin on merkitty vain,
että Flintan perhe asui Soinilassa.
Tämä sotilastorppa olisi joka tapauksessa jäänyt välillä asumattomaksi, sillä Flinta perheineen on jo
Tyrvään rippikirjassa 1807–1813 merkitty Illoon
torppaan, joka isojaon vakiintuessa tuli Mielaanniemen Reinilän rusthollin alaiseksi nimellä Männistö.
Hänen nuorempi poikansa Antti ja vielä tämänkin
samanniminen poika jatkoivat siellä torpanpitoa.
Vanhempi poika Heikki (s. 1794) oli renkinä Tyrväänkylän Paavilla ja Kaukolan Yli-Knapilla, jossa
hän avioitui talon piian Maria Heikintyttären kanssa.
Vaimo oli syntynyt 1794 Vinkkilän Katilassa talon
pojan Heikki Juhanpojan ja Liisa Heikintyttären (veljentytär Marttilan Hopulta) tyttärenä. Vanhemmilla
oli myöhemmin Tervamäen torppa Katilan maalla.
Tämä pariskunta, Heikki Juhanpoika (Flinta) ja
Maria Heikintytär, olivat Koiviston torpan ensimmäiset varmat haltijat, mutta kuten edellä otaksuttiin, ensimmäiset raivaukset oli ehkä tehty jo aikaisemmin. He ovat vielä rippikirjassa 1818–1822 YliKnaapilla mutta jo seuraavassa kirjassa merkittyinä
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Koiviston talo. (Helge Laineen albumi.)

tänne. Henkikirjoihin torppa tulee vasta 1826. Se
perustettiin karttojen mukaan Soinilan Pentin
niityn yhteyteen ja oli aluksi nimenomaan Heikki
Juhanpojan äidin kotitalon Pentin torppa. Myöhemmin, kun peltoa raivattiin enemmän Uotilan
kappaleelle, torppa merkittiin ensin Pentin ja Uotilan yhteiseksi ja lopulta pelkästään Uotilan torpaksi. Koivisto oli aluksi kirkonkirjoissa suoraan Soinilan kylän alla ja siirrettiin 1800-luvun puolivälissä Vähä-Illon lukulahkoon.
Tyttärenpoikansa Ville Koiviston kertoman mukaan
tätä ensimmäistä torpparia sanottiin ”Plintta-Heikiksi” – isän sotilasnimi Flinta siis säilyi vielä hänellä tässä muodossa. Hän oli tyttärenpoikansa
mukaan erittäin tarmokas raivaaja ja viljelijä. Koiviston torpan myöhemmälle tunnetulle vauraudelle luotiin näin pohja jo alkuvaiheessa.
Heikki Juhanpoika kuoli 1867 ja hänen leskensä
1876. Heidän seitsemästä lapsestaan kolme tytärtä
eli täysi-ikäisiksi:
→ Eeva Elisabet (s. 1821). Pso 1845 torppari Juha
Kustaa Erkkilä Huittisten Sammusta (Nikkilän
alustaa).
→ Johanna (s. 1833). Ks. alla.
→ Vilhelmiina (s. 1835). Pso 1855 torppari Juha
Mäkelä Huittisten Sammusta.
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Koivistolle tuli 1849 vävyksi 19-vuotias Vilhelm Matinpoika. Hänen vaimonsa, edellisten haltijain keskimmäinen tytär Johanna Heikintytär oli tällöin 16vuotias. He saivat torpan muutaman vuoden kuluttua hallintaansa. Vilhelm eli Ville Matinpoika oli
syntynyt 1829 Sammaljoella Kuutin alaisessa Ketolan torpassa. Hänellä oli sukulaisia Huittisten puolelle samaan aikaan syntyneessä Rintalan torpassa
ja myöhemmin myös vanhemmassa Rehakan torpassa. Torpan viljelyksiä ei liene hänen aikanaan lisätty, koska hän poikansa kertoman mukaan ei ollut
samanlaista raivaajatyyppiä kuin appensa.
Vilhelm Matinpojalla ja Johanna Heikintyttärellä
oli seuraavat kuusi täysi-ikäisiksi elänyttä lasta:
→ Hilma Johanna (s. 1854). Pso 1871 Järvenpään
torpan poika Lauri Benjamin Maununpoika (s.
1847). Asuivat Koivistolla vuoteen 1876, jolloin
muuttivat Kauniston rusthollin alaiseen Peltolan
torppaan ja sieltä 1885 lapsineen Uudellekirkolle
Viipurin lääniin.
→ Eeva Kristiina (s. 1856). Pso 1878 torppari Vihtori Mikonpoika Tuohimäki Punkalaitumelta (Haviokosken Maunulan alustaa).
→ Josef Vilhelm (s. 1858). Ks. alla.
→ Amanda Josefiina (s. 1867). muutti nuorena
Uuteenkaupunkiin ja otti siellä nimen Westerholm.
Pso Tyrväällä 1895 David (Taavetti) Järvinen, vuo-

Koiviston torpanoikeudet siirtyivät 1880 vanhimmalle pojalle Josef Vilhelmille eli Villelle (s. 1858, k.
1937). Pentin talon kanssa tehty kontrahti ei ehkä
ole säilynyt, mutta Frans Uotilan kontrahti
12.3.1880 on. Se on tehty Ville Villenpoika Koiviston ja hänen vaimonsa elinajaksi. Torppari sai nauttia ”kaiken mitä tähänkin asti”, metsää torpan tarpeeksi mutta ei mäntymetsää. Vuokra oli 10 mk
rahaa ja leiviskä voita vuodessa sekä työtä 3 päivää
suvella ja 3 päivää talvella (mies ja hevonen).
Ville Koivisto oli äidinisänsä kaltainen tarmokas
raivaaja ja viljelijä. Hänen vaimonsa veljenpoika
Erkki Järvinen, joka nuoruudessaan oli Koivistolla
renkinä, muisteli vanhoilla päivillään, että Pentin ja
Uotilan mailla olevia soita raivattiin pelloksi monen
miehen voimalla. Työn tuloksena Koiviston peltopinta-ala oli 1800-luvun lopulta lähtien Kämmäkän
suurimpia. Siihen kuului Pentin ja Uotilan kappaleiden lisäksi myös niiden rajalta Kiikan puolelta
vuokrattu Mielaanniemen Reinilän niitty, joka raivattiin pelloksi.
Fredrika ja JoosefVilho Koivisto perheineen.
(Kuva Helge Laineen albumista.)

desta 1899 torppari syntymäkodissaan Järvenpään
torpassa Punkalaitumen Liitsolassa (Aukeentaustan talon alustaa).
→ Vihtori (s. 1869). Räätäli vuodesta 1893 Nuupalan kylässä nimellä Virtanen. Pso Anna Sofia Josefintytär (s. 1871).
→ Kalle August (s. 1871). Muutti äitinsä kanssa
Humppilaan 1887 ja sieltä edelleen Tammelaan
Forssan tehtaille, missä hän toimi kehruuhuoneen
työmiehenä nimellä Lehtinen. Asui Kuuston kylässä ja rippikirjaan on erikoisesti merkitty, että hän
toimi pyhäkoulunopettajana. Pso Olga Maria
Vikman (s. 1874). Perhe, jossa oli tytär ja poika,
muutti Tampereelle 1899.
Vilhelm Matinpoika kuoli 1884 ja hänen leskensä
Johanna Heikintytär muutti 1887 Humppilaan solmittuaan uuden avioliiton Murronkylän Yli-Jaakolan vanhan isännän Juha Vilhelm Jaakonpojan (s.
1827) kanssa. Molemmat olivat elossa vielä 1907.

Villen vaimo Fredriika Vilhelmiina (s. 1859, k. 1924)
oli kotoisin Marttilan kylän Järvenpään torpasta,
vanhemmat olivat torppari Tuomas Heikinpoika
Järvenpää ja Kristiina Antintytär, talollisen tytär
Kiikan Hykkerlän Tipilästä. ”Koiviston Riika” oli
miehensä veroinen tarmokkaassa taloudenpidossaan. Hän hankki karjanhoidollaan torpan pääasialliset tulot. Hän nautti paikkakunnalla suurta
arvonantoa. Hänellä oli täysi syy olla ylpeä torpan
vauraudesta ja hän toi sen esiin suoraluontoisella
tavallaan: ”kaks sonnia on navetossa ja kolmas
istuu pöydän takana”. Siinä oli samalla näpäytys
aviomiehelle, jonka oli vaikea pysyä aviollisen uskollisuuden kaidalla polulla.
Fredriika Koiviston elämä päättyi pitkän päivätyön
jälkeen rauhallisesti 1924, hän jopa tiesi etukäteen
kuolinhetkensä. ”Koiviston Riika kuolee tänään
kolmelta”, ilmoittivat Illontieltä tulevat lapset opettajalle aamulla kouluun tullessaan. ”Eihän sellaista
voida tietää”, sanoi hämmästynyt opettaja. ”Kyllä
voidaan, se on sen itte sanonu”, vastasivat lapset.
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Niin merkilliseltä kuin se tuntuukin, näin todella
kerrotaan tapahtuneen.
Ville Koivisto löysi eläkevuosinaan uuden elämänkumppanin Amandan (s. 1883, k. 1957), joka oli kotoisin Mustalahden torpasta Tapiolasta. Vanha mies
oli kovasti kiintynyt paljon nuorempaan puolisoonsa. Kun hän kuoli Koivistolla vuonna 1937, ei Mantalla sen jälkeen ollut siellä mitään laillisia oikeuksia, mutta hän sai keskinäisen testamentin nojalla
pitää miehensä henkilökohtaisen omaisuuden. Kun
hän nyytteineen lähti Koivistolta jalkaisin Tyrväälle päin, hän poikkesi Impolaan ja jätti sinne rakkaan kissansa pyytäen kyynelsilmin, että siitä pidettäisiin hyvää huolta.
Ville Koivisto eli nuoruusvuosinaan pysyvässä suhteessa torpan piian, Lähteenmäen tyttären Eeva
Kristiinan kanssa, joka Koivistolla palvellessaan
synnytti kaksi lasta (ks. Lähteenmäki). Hänen
toinen avioliittonsa oli lapseton. Ensimmäisessä
avioliitossa syntyi 4 poikaa:
→ Frans Herman (s. 1880), ks. Laine.
→ Oskari Vilhelm (s. 1885) ks. alla.
→ Kaarle Lauri (s. 1889). Kuoli naimattomana
1913.
→ Väinö Fabian (s. 1893). Häntä oli ajateltu Koiviston seuraavaksi isännäksi, mutta tämän lupaavan
nuorukaisen elämä päättyi 24-vuotiaana 1917 suureksi suruksi vanhemmille.
Oskari Vilhelm Koivisto (s. 1885, k. 1955) muutti
nuorena Helsinkiin ja oli siellä puusepän ammatissa vuoteen 1917 saakka. Veljensä Väinön kuoleman
johdosta hänen oli palattava kotiin ottamaan Koiviston isännyys käsiinsä. Helsingissä vietetyt vuodet
olivat muuttaneet hänen käytöstapojaan ja puhetyyliään, niin että hänen selkänsä takana puhuttiin
”Koiviston herrasta”. Hän solmi 1918 avioliiton
Laina Rantaniityn kanssa (s. 1897, k. 1966). He ostivat Koiviston pääosan (Soinilan Pentin osuuden)
Oskarin vanhemmilta 4.11.1920 20.000 mk:n hinnasta ja eläke-etuja vastaan.
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Perheeseen syntyi kolme poikaa ja yhdeksän tytärtä: Olavi Oskari (s. 1918), Laura Laina Helena (s.
1920,pso Toivo Lahti), Veikko Vilho Valtter (s.
1921), Lempi Tyyra Kaarina (s. 1923, pso Vilho Peltomäki), Lahja Laila Ilona (s. 1925), Lilja Linnea (s.
1927, k. 2013, pso Unto Pinomäki), Leila Eeva-Liisa
(s. 1927, pso Veikko Vähä-Ruohola), Lea Marjatta
Pirttikoski (s. 1934), Liisi Marjatta (s. 1934, pso
Reino Saarinen), Lyyli Anelma (s. 1934, pso Simo
Hietanen), Lauha Sanelma (s. 1937, pso Antti Peuraniemi), Ossi Samuli (s. 1941). Kaikki kävivät
Kämmäkän koulua ja koulun jälkeen siirtyivät pois
paikkakunnalta.
Leskeksi jäätyään Laina Koivisto solmi vielä avioliiton Vesilahden Rämsööstä olevan Rytkösen
kanssa.
Koiviston lunastus tapahtui useassa vaiheessa,
koska maata oli kolmesta talosta. Ville ja Fredrika
Koivisto ostivat päätalon Pentin osuuden 32 ha Ferdinand Pentiltä jo 26.11.1904 3000 mk:n hinnasta,
mutta se erotettiin vasta 1915 ja vahvistettiin
(kolmas lainhuuto) 1916. Kaupan vahvistumisen
viivästys johtui myyjäpuolen alaikäisyydestä. Reinilän osuuden 8 ha ostivat Oskari ja Laina Koivisto Juha Nestori Reinilän perikunnalta 7.11.1920
7800 mk:n hinnasta. Uotilan osuus oli vuokrapohjalla vielä 1923, jolloin vuokrakirja viimeisen kerran
vahvistettiin. Se on siis ostettu vasta 1920-luvulla.
Oskari Koiviston kuoleman jälkeen perikunta
omisti tilan vuoteen 1956, jolloin perikunta myi sen
sysmäläiselle Olavi Nurmiselle, joka sahasi Koiviston tilan puut ostamallaan Kämmäkän sahalla. Hän
myi tilan edelleen muutamaa vuotta myöhemmin
kansanedustaja Nestori Kaasalaiselle, joka luovutti
tilan pojalleen Pekalle ja hänen vaimolleen Leenalle (o.s. Tilli). Nykyisin tilan pellot on myyty kahdelle illolaiselle viljelijälle, Kovuniemelle ja Antti
Hongistolle lisämaiksi.

15. Ylinen
Ylistenjärven koilliset ranta-alueet tulivat isojaossa
Näntölän kylän taloille Näntölle ja Knuutille. Tälle
alueelle syntyi Näntön maalle 1820-luvulla ensimmäinen torppa, jonka nimenä oli alusta alkaen
Ylinen. Se on henkikirjoissa vuodesta 1828 mutta
on perustettu jo muutamaa vuotta aiemmin.
Ensimmäinen torppari, joka alkoi raivata tällä alueella olevia niittyjä pelloiksi, oli Tuomas Antinpoika, syntynyt 1794 Koivulan Sepällä, vanhemmat talollinen Antti Bertilinpoika Seppä ja hänen toinen
vaimonsa Maria Antintytär Ruoksamon Jarkolta.
Antti Bertilinpojalla oli kolmessa avioliitossaan
kuusi poikaa, mutta siitä huolimatta talo joutui
pois suvulta seuraavassa polvessa. Kaksi poikaa oli
talollisina, Abraham Nuupalan Fadderilla ja
nuorin, Kustaa, lyhyen ajan kotitalossaan. Neljästä
pojasta tuli torppareita renkivuosien jälkeen.
Tuomas Antinpoika oli vuodesta 1814 renkinä Tyrväänkylän Pukilla ja Paavilla, Hongiston torpassa Illossa, Sammaljoen Kuutilla ja Roismalan Napparilla. Vuosina 1821–1823 oli Tuomaan kotitalossa Sepällä piikana Johanna Maria Juhantytär. Hän on kastekirjan mukan syntynyt 15.11.1793 Rontun torpassa Leiniälässä. Hänen isänsä torpparikausi siellä on
ollut hyvin lyhyt, koska tätä perhettä ei tavata Rontussa muissa lähteissä. Tuomas ja Johanna menivät
vihille 1823 ja alkoivat välittömästi etsiä torpanpaikkaa. Kastekirjassa Tuomas on vielä 1824 renki Koivulassa mutta jo 1826 torppari Ylinen Näntölässä.
Tuomas Antinpoika oli samanlainen sisukas raivaaja kuin muutkin paikkakunnan torppien perustajat.
Hän oli myös äkkipikainen ja suuttui silmittömästi, jos hän katsoi, että hänelle tehtiin vääryyttä.
Niinpä hän vielä elämänsä lopulla jonkun riidan
yhteydessä löi puukolla herastuomari Antti Knuuttia, ei kuitenkaan hengenvaarallisesti. Hän kuoli
1851 nivelsärkyyn, nähtävästi hän sairasti vaikeanlaatuista reumaa. Leski Johanna eli hänen jälkeensä 17 vuotta, vuoteen 1868.

Perheeseen syntyi viisi tytärtä:
→ Maria Margareeta (s. 1824). Ks. alla.
→ Vilhelmiina (s. 1826). Pso 1851 Juha Kristian
Tuomaanpoika (s. 1828) Liedeksimen torpasta
Houhajärven rannalta (Komerolan Piipan alustaa).
Asuivat Liedeksimessä ja saivat 5 lasta. Vaimonsa ja
molempien vanhempiensa kuoltua 1867 Juha Kristian muutti toisen vaimonsa ja lasten kanssa pois,
rippikirjaan ei ole merkitty minne.
→ Katariina Elisabet (Kaisa Liisa) (s. 1830, k.
1886). Pso 1850 Roismalan Torran poika Kustaa Juhanpoika (s. 1827, k. 1892). Asuivat Torralla vuoteen 1856, pitivät sitten jonkin aikaa Sandin torppaa (Vehmaan Villin alustaa), palasivat Torralle ja
saivat 1872 viljeltäväkseen Torraan kuuluvan Mäkelän torpan. Heillä oli 5 lasta.
→ Kristiina (s. 1832). Pso 1861 ruotusotilas Johan
Aleksander Hjerppe. Asuivat Laukulan Holpilla,
molemmat olivat elossa 1903. Lapsista eli aikuisiksi 2 poikaa.
→ Johanna Gustava (s. 1834). Pso 1856 Juha
Kustaa Juhanpoika (s. 1832), työmies ensin Näntölän ja Tyrväänkylän taloissa, 1861–1880 Isokallion
torpassa Lavian Karhiniemessä ja vuodesta 1880
Soinilan Uotilassa, missä hänellä oli talon maalla
Laveenmäki-niminen mäkitupa. Molemmat olivat
elossa 1902 ja heillä oli 4 aikuista lasta.
Tuomas Antinpojan vanhin tytär Maria Margareeta vihittiin 1850, vähän ennen isänsä kuolemaa,
avioliittoon Aleksanteri Juhanpojan kanssa, joka oli
syntynyt 1820 Storminkylän Stormin alaisessa Kankaantaustan torpassa. Vävy sai torpanoikeudet Ylisiin appensa jälkeen. Nähtävästi hän laajensi viljelyksiä 26 vuotta kestäneen hallintakautensa aikana.
Perheeseen syntyi vuosina 1853–1865 neljä täyteen
ikään elänyttä lasta.
Aleksanteri Juhanpoika muutti 1876 vaimonsa ja
kolmen nuoremman lapsensa kanssa vuokraajaksi
eli arendaattoriksi, kuten silloin sanottiin, Keikyän
Kanalan Sipilän 1/3 manttaalin taloon. Häntä sanotaan myöhemmin isännäksi, joten hänestä näyttää tulleen talon omistaja. Hän kuoli siellä ”entisenä isäntänä” 1900. Hänen vaimonsa Maria Marga-
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reeta oli silloin vielä elossa ja hänen kohdallaan on
rippikirjassa epäselvä muuttomerkintä. Heidän
kolme nuorinta lastaan asuivat kaikki Keikyässä:
→ Antti Vilhelm (s. 1856) kuoli naimattomana Sipilässä 1880.
→ Maria Kristiina (s. 1860) avioitui 1880 Frans
Vihtori Iisakinpojan kanssa (s. 1857), joka oli appensa jälkeen isäntänä Sipilässä 1882–1889. Hän oli
sen jälkeen myllärinä Äetsän Horon maalla; hän
”vaihtoi paikkaa” mylläri Josua Antinpojan kanssa,
joka tuli hänen tilalleen Sipilän isännäksi (ks. Vähätalo). Maria Kristiina Aleksanterintytär kuoli Horolla 1894 ja Frans Vihtori Iisakinpoika muutti
heidän kahden lapsensa kanssa Honkolan Iso-Hongolle, missä hän oli työmiehenä nimellä Honkonen.
→ Kalle Herman (s. 1865) seurasi sisartaan ja lankoaan Horolle ja oli siellä työmiehenä vielä 1903.
Pso 1890 Hilma Amalia Erlandintytär (s. 1870).
Heillä oli 1903 kaksi lasta, tytär ja poika.
Aleksanteri Juhanpojan perheen muuttaessa Keikyään jäi vanhin poika, 23-vuotias Juha Aleksanteri (s.
1853) Ylisiin ja otti torpan hoitoonsa. Hän solmi
samana vuonna (1876) avioliiton Kallialan Sarkosen talon 20-vuotiaan tyttären Emma Juhantyttären
(s. 1855, k. 1910) kanssa. Juha Aleksanteri Ylisen
elämä päättyi 1899 parhaassa miehuusiässä, 46-vuotiaana. Hänen lapsistaan oli neljä kuollut pieninä,
elossa olivat isän kuollessa seuraavat viisi:
→ Juha Oskari (s. 1879). Oli työmies läheisessä
Lammin torpassa. Pso 1901 Lammin tytär Johanna
Aleksandra Villentytär (s. 1880).
→ Fanny Amanda (s. 1880), kuoli naimattomana
1903.
→ Eufrosyne (s. 1884).
→ Hilda Sofia (s. 1887).
→ Kalle (s. 1891).
Ylisiin tuli uusi isäntä Punkalaitumelta, kun leski
Emma Ylinen 1901 avioitui Frans Matias Pärnän
kanssa (s. 1864). Pärnällä oli edellisestä avioliitostaan 5-vuotias poika Frans Viljo, joka kasvoi aikuiseksi Ylisissä ja sai – samoin kuin isänsä - sukunimen Ylinen.
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Frans Ylinen avioitui kolmannen kerran 1911 torppari Herman Santamäen (k. 1904) lesken Amanda
Vilhelmiinan (o.s. Lammi, s. 1885) kanssa, jolla oli
edellisestä avioliitosta tytär Selma (s. 1904).
Amanda ja Frans Ylisen avioliitossa syntyi 1911
tytär Laina Maria, joka meni 1931 naimisiin Martti
Westerbergin (s. 1906) kanssa (ks. Rantala). Heille
syntyi tytär Kirsti Maria 1934. Laina kuoli tapaturmaisesti 19.12.1939. Hän oli lehmää astuttamassa
Kämmäkän Heinilässä, kun sonni puski hänet karsinaa vasten ja hän kuoli myöhemmin saamiinsa
vammoihin sairaalassa.
Ylisen tilan itsenäistyminen on kuvattu tarkoin Tyrvään keskisen piirin vuokralautakunnan kokouspöytäkirjassa 22.11.1919. Siinä mainitaan, että
vuokranantaja Lauri Knuutti vaati torpan lunastamista itsenäiseksi tilaksi. Hän oli lyijykynällä tehnyt
kartan, jossa oli suunnitellut Ylisen torpan alueet.
Vuokraaja Frans Ylinen esitti Kalle Knuutin sekä
hänen ja vaimonsa Emman välillä 15.11.1913
tehdyn 50-vuotisen vuokrakirjan, joka oli rekisteröity. Näin ollen vuokraoikeus ja lunastusoikeus olivat
selvästi olemassa. Peltoa oli 5,32 ha ja lisäksi ns.
Torkkolan maa 0,99 ha, joka vastaavasti oli ollut
neljättä vuotta Ylisellä suullisella sopimuksella. Lisäksi pelloksi soveltuvia maita löytyi vuokra-alueella 1,0 ha, siis yhteensä 7,31 ha peltoa.
Vuokralautakunta hinnoitteli huoneet (rakennukset) ja alueet. Rakennusten arvoksi tuli 2560 mk
(jopa aidat ja lautatavara oli hinnoiteltu mukaan).
Pellot ja metsät sekä pelloksi kelpaavat maat olivat
6572 mk:n arvoiset. Lunastusarvoksi tuli 9000 mk.
Tila periytyi Laina Yliselle ja sen jälkeen hänen ja
Martti Vesterbergin ainoalle tyttärelle Kirstille.
Omaisuusjärjestelyjen perusteella Martti Vesterberg
oli kuitenkin isäntänä kuolemaansa saakka. Hänellä oli toisessa avioliitossaan Fanny Puntalon (s.
1905, o.s. Rantanen) kanssa kolme tytärtä: Toini
Mäki-Laurila (s. 1942, k. 2013), Anneli (s. 1944,
muuttanut Ruotsiin, kuollut siellä) ja Pirkko Haavisto (s. 1948). Nykyisin tilan omistaa nuorin tytär
Pirkko, yhdessä miehensä Päiviö Haaviston kanssa.

16. Lähteenmäki
Ojanperän kohdalla jo kerrottiin, että Heikki Matinpojan eli ”Prii-Heikin” täytyi muuttaa sieltä pois,
kun torppa varattiin Hulttisen talon omille pojille.
Hän muutti nyt 1837 viidennen kerran asuinpaikkaa ja ryhtyi raivaamaan uutta viljelystä sen niittyalueen eteläiselle tai kaakkoiselle reunalle, jonka
pohjoiselle reunalle hän oli 40 vuotta aikaisemmin
perustanut ensimmäisen torppansa (ks. Kämmäkkä I). Niityt olivat jo ennen isojakoa kuuluneet
Mielaanniemen Eskolan rusthollille ja sen jakauduttua kolmeen osaan tuli uuden torpan alue suurimman osatalon Iso-Eskolan alaiseksi. Rakennnukset pystytettiin niittyalueen taakse korkealle
mäelle, josta ne näkyivät kauas Kämmäkästä Illoon
menevälle tielle. Niiden takaa soilta ja metsistä
tuleva puro purkautui rinnettä alas pitkänä koskena, jonka solina kuului varsinkin keväisin kauas
ympäristöön.
Nimi Korpitölli, joksi tätä torppaa pitkään sanottiin paikallisessa kielenkäytössä, ei esiinny asiakirjoissa. Kiikan kappalainen on vuosien 1841–1847
rippikirjaan merkinnyt Heikki Matinpojan torpan
nimeksi Ojanperä edellisen rippikirjan mukaan.
Tässä rippikirjassa on sen vuoksi kaksi Ojanperää,
toinen Teukkulan ja toinen Mielaanniemen kylän
alla. Jälkimmäisen nimen päälle on myöhemmin lisätty: Lehtenmäki. Nimi Lähteenmäki tulee ensi
kertaa näkyviin vuoden 1845 kastekirjassa. Myöhemmät käsitykset, joiden mukaan uudet vuonna
1856 tulleet asukkaat olisivat antaneet torpalle
tämän nimen aikaisemman kotipaikkansa Huittisten Loimankylän Lähteenmäen mukaan, eivät siis
pidä paikkaansa.
Heikki Matinpoika oli tänne tullessaan 67-vuotias
ja kuoli täällä 1845 75-vuotiaana. Hänen vaimonsa
kuoli kaksi vuotta myöhemmin. Rippikirjan
mukaan heidän kanssaan oli vain nuorin tytär Loviisa, joka 1845 vihittiin avioliittoon Huittisissa
1827 syntyneen Kustaa Tuomaanpojan kanssa. Vävy
oli juuri ennen vihkimistä täyttänyt 18 vuotta ja oli

vaimoaan 14 vuotta nuorempi. On hyvin epätodennäköistä, että hän olisi ollut sen lapsen isä, jonka
Loviisa synnytti kaksi vuotta aikaisemmin,
14.10.1843, ja joka eli vain yhden päivän. Mutta
vaikka tämä vävy olisikin jo silloin asunut Lähteenmäessä kirkonkirjoihin merkitsemättömänä 16-vuotiaana, oli Heikki Matinpoika kuitenkin sitä ennen
kuuden vuoden aikana raivannut torpan ensimmäiset pellot sairaalloisen vaimonsa ja nuorimman tyttärensä kanssa. Se oli senikäiseltä mieheltä kunnioitusta herättävä saavutus.
Emme tiedä, oliko vävyn Kustaa Tuomaanpojan
raivaajahenki luontaista vai oliko se apen esimerkin
vaikutusta. Joka tapauksessa tämä ”Pieskan
Kustaa” muistetaan vieläkin samanlaisena raivaajana ja uusien torppien perustajana. Hän oli syntynyt
Keikyässä Potilan kylässä pitäjänseppä Tuomas
Rothstenin poikana, mutta hän ei käyttänyt tätä sukunimeä kuten vanhempi veljensä Kalle Rothsten,
Riutan eli Mäkelän torpan perustaja. Molemmat
veljekset liittyivät avioliittojensa kautta Kämmäkän
ensimmäisen asukkaan Heikki Matinpojan perheeseen, Kustaa nai tyttären ja Kalle tyttärentyttären.
Kustaa Tuomaanpoika asui Lähteenmäessä vuoteen
1848. Varmaankin hän tänä aikana lisäsi peltoalaa
jonkin verran. Perheeseen syntyi täällä neljä lasta,
jotka kaikki kuolivat alle vuoden ikäisinä. Raivaajaverensä pakottamana Kustaa halusi perustaa
uuden torpan. Hän sopi Iso-Eskolan isännän
kanssa, että hän saisi aloittaa raivaukset talon rintamaasaralla noin viisi kilometriä Kämmäkän keskustasta Kiikkaan päin. Näin syntyi Hatanpään
torppa, jossa Kustaa ja Loviisa asuivat vuodesta
1848 (ks. Nousiainen).
Lähteenmäen uusi torpparipariskunta, Rantalan
vävy Lauri Benjamin Mikaelinpoika ja Anna
Helena Antintytär, oli läheistä sukua edellisille,
Anna Helena oli Heikki Matinpojan tyttärentytär
ja Loviisa Heikintyttären sisarentytär. He olivat
Lähteenmäessä 1848–1855 ja palasivat sen jälkeen
pitämään Rantalan torppaa.
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Torppa jäi vuonna 1855 ilman haltijaa. Kun Iso-Eskolan isäntä Kalle Abrahaminpoika Turun-matkallaan poikkesi vaimonsa kotitaloon Huittisten Loimankylän Uusi-Pietilään eli Lähteenmäkeen, hän
tapasi siellä nuoren avioparin Kalle Matinpojan ja
Eeva Kristiina Matintyttären. He olivat palvelleet
useissa taloissa Huittisissa ja olivat juuri menneet
naimisiin. Iso-Eskola tarjosi heille Kämmäkässä vapaana olevaa torppaa ja vuokrakaupat tehtiin heti.
He ovat Kiikan kirjoissa Lähteenmäen torpan haltijoina vuodesta 1856 alkaen. He eivät kuitenkaan
antaneet torpalleen entisen palveluspaikkansa
nimeä, kuten on arveltu. Loimankylän Lähteenmäen ja Kämmäkän Lähteenmäen nimiyhteys on
pelkkä sattuma.
Kalle Matinpoika syntyi 1831 Sammun Erkkilässä,
missä hänen vanhempansa Matti Matinpoika ja Loviisa Jaakontytär silloin palvelivat. Eeva Kristiinan
(Eevastiinan) isä oli myös renkinä Sammun Nikkilässä, kun tytär syntyi 1831, myöhemmin hänellä oli
Punon torppa Korkiakosken Ala-Praadin maalla.
Avioon mennessään (1855) he palvelivat Loimankylässä, Kalle Rytillä ja Eevastiina Yli-Jaakolassa, siirtyivät 1856 Uusi-Pietilään ja sieltä välittömästi Lähteenmäen torppaan Kämmäkkään. He olivat
nuoria, parhaissa voimissaan, ja selviytyivät hyvin
torpanpidosta omin voimin ilman palvelusväkeä
siihen saakka kun nuorimmat tyttäret tulivat naimaikään. Siinä vaiheessa heillä oli apunaan peräkkäin kolme vävyä.
Korpi-Kallella, jota nimeä hänestä yleisesti käytettiin, ja hänen vaimollaan oli 7 lasta, yksi poika,
isänsä kaima, ja 6 tytärtä:
→ Eeva Kristiina (s. 1857, k. 1892). Meni 17-vuotiaana piiaksi naapuriin Koiviston torppaan. Hänellä oli Koiviston pojan ja myöhemmän torpparin
Josef Vilhelmin (Villen) kanssa vakinainen suhde,
jossa syntyi kaksi poikaa, 1875 Frans Viktor ja 1877
Kalle Herman. Pso 1882 Koiviston renki Josef Vilhelm Lindberg (ks. Välimaa). Avioliitossa syntyi
neljä lasta. Koivistossa syntyneet au-pojat saivat isäpuolensa sukunimen Lindberg. Nuorempi, Kalle
Herman, vaihtoi sen kuitenkin, tultuaan suutari
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Frans Heinosen oppipojaksi, nimeen Heinonen.
Hän toimi suutarina, avioitui Fanni Serafia Peuraniemen kanssa ja asui perheineen Tyrväänkylän
Finskan maalle Illontien varrelle perustamassaan
torpassa, jonka hän lunasti itsenäiseksi tilaksi.
Frans Viktor Lindberg oli työmiehenä Kiikan Ulvinkylän, Huittisten Karhiniemen ja Keikyän Villilän kylien taloissa. Hän oli vuodesta 1896 avioliitossa Roosa Maria Lehdon kanssa. Perhe asui vielä
1903 Villilän Fatkalla.
→ Vilhelmiina (s. 1860) oli piikana Koivuniemen
ja Kalle Koiviston torpissa Kämmäkässä. Hänen jälkensä katoavat, kun hän otti muuttokirjan Huittisiin 1882 mutta ei ole kuitenkaan saapunut sinne.
→ Kalle (s. 1865) meni 17-vuotiaana rengiksi
Huittisiin ja otti siellä nimen Saarinen. Hän oli välillä muutamia vuosia kotona ja muutti 1890 Lietoon, missä hän oli renkinä Nautelan Knaapilla ja
Kurkelan Mattilassa. Pso 1894 Maria Matilda Matintytär Kukkarkosken Perälän torpasta. Sen jälkeen mylläri Raision Mälikkälässä ja Huittisten Loimankylässä, mistä muutti perheineen 1899 Prunkkalaan (Auraan).
→ Helena Amanda (s. 1867). palveli Tyrväällä
Vehmaan Löytäneessä ja Huittisissa Yli-Naatulan
Parkin torpassa, muutti 1885 Kylmäkoskelle Poutalan Mikkolaan ja Saviniemen Ala-Laadulle, 1887
Lempäälän Taipaleen Hinkalle, missä hän otti
nimen Jokinen, ja sieltä 1889 Kakskertaan.
→ Eufrosyne (s. 1870). Pso 1891 Juho Alfred Jalonen (ks. Jysiö).
→ Hilda Maria (s. 1872). Ks. alla.
→ Emma Sofia (s. 1875). Hänellä oli au-poika
Oskar Rikhard (s. 1899). Pso 1901 Kaarle Maurits
Lindroos, myöh. Saarinen. He asuivat aluksi Lähteenmäessä ja heille syntyi täällä 4 lasta. Muuttivat
1909 Jysiöstä erotetulle Saarimäen palstatilalle,
missä syntyi 3 lasta.
Kalle Matinpoika Lähteenmäki kuoli 73 vuoden
iässä 1904. Hänen vaimonsa Eevastiina eli 80-vuotiaaksi, vuoteen 1911.
Toiseksi nuorin tytär Hilda Maria (s. 1872, k. 1958)
oli vuodesta 1898 avioliitossa Peuraniemen torpan

pojan Juho Oskarin (s. 1877, k. 1935) kanssa, joka
otti nimen Rantanen. He asuivat aluksi Peuraniemessä, jonkin aikaa myös Laukulan kylässä (Ingin
alustaa), ja muuttivat Lähteenmäkeen 1902. Oskari
Rantasesta tuli virallisesti torpan haltija apen poismenon jälkeen. Hän hoiti torppaa anoppinsa
vuokrakirjalla joka oli tehty jo 1856. Torpassa tehtiin välikatselmus 1910 ja torpan kontrahti jatkui
edelleen. Vuonna 1911, kun anoppikin oli kuollut,
maanomistaja, Iso-Eskolan emäntä Hilma Eskola
ilmoitti vuokralautakunnan käsiteltäväksi Lähteenmäen torpan vuokraoikeuden uudelleen. Hän myös
ehdotti vuokraoikeuden päättämistä vuoteen 1913,
koska vanhempien elinikäinen kontrahti oli päättynyt Eevastiinan kuoltua. Oskari Rantanen väitti, että
hänen vuokraoikeutensa kestää lain mukaan, taannehtivan kohdan perusteella, vuoden 1916 maaliskuuhun, ja hänen tulee saada korvaus tekemistään
parannuksista. Hän oli kuitenkin valmis luopumaan
korvauksista, jos torppa hänelle edelleen vuokrattaisiin 25 vuodeksi kohtuullista vuokraa vastaan. Maanomistaja suostui ehdotukseen ja vuokraksi tuli 80
mk vuodessa. Oskari oli ilmeisesti hoitanut torppansa vastuut hyvin, sillä usein maanomistajat ajoivat
heikot torpparit pois mailtaan.
Kiikan eteläinen vuokralautakunta oli kutsuttu
koolle 7.11.1919 torpan lunastusta varten. Oskari
Rantanen oli hoitanut torppaansa liki 20 vuotta rai-

vaten uutta peltoa 2 ha, koko peltoala oli 5 ha.
Metsää laskettiin tulevan torpan tontin kanssa 11,15
ha. Rakennukset olivat talon, paitsi mäkipirtti,
jonka vuokraaja oli rakentanut talon metsän tarpeista. Huoneiden hinnaksi arvioitiin 1150 mk, metsä ja
tontti (11 ha) 3350 mk, vanha pelto (3 ha) 2100 mk
ja uusi pelto (2 ha) 500 mk. Metsän suurimmat puut
laskettiin (300 kpl) ja niiden arvoksi tuli 1500 mk.
Koko tilan lunastushinta oli siten 8600 mk.
Hilda ja Oskari Rantasen perheessä oli pojat Eino
Oskari (s. 1898), Kalle Herman (s. 1899, k. Hämeenlinnan vankileirillä 1918), Frans Vihtori (s.
1902), Eero Edvard (s. 1904) ja Onni Jalmari (ks.
alla) sekä tyttäret Hilda Sofia (s. 1906) ja Laina
Maria (s. 1907). Vanhimmasta pojasta, Einosta ks
Heinilä. Oskari Rantasen leski Hilda Maria oli vielä
vanhempana toisessa avioliitossa lankonsa Juho Jalosen kanssa.
Oskari Rantasen poismenon jälkeen Lähteenmäen
omistus siirtyi nuorimmalle pojalle Onni Jalmarille (s. 1911, k. 1995). Hänellä ja puolisollaan Aililla
(s. 1915, k. 2000, o.s. Rehakka) on kolme lasta:
Ritva Koivisto (s. 1938, pso Veikko Koivisto),
Heikki (s. 1940, pso Ritva, o.s. Ikänen s. 1944),
Maire Alho (s. 1947) ja Sinikka Mäkipää (s. 1955).
Lähteenmäen nykyinen omistaja on heidän poikansa Heikki Rantanen.
Kuvassa oikealta: Oskari Rantanen
ent. Peuraniemi, edessä vaimonsa
Hilda o.s. Lähteenmäki. Keskellä: Juho
Jalonen, edessä vaimonsa Eufrosyyne,
o.s. Lähteenmäki. Vasemmalla: Vilho
Kesti, edessä vaimonsa Hilda, o.s.
Jalonen. Kestin lapset. Kuva 1930luvulta. (Kestin perhealbumi.)
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17. Mäkelä (Sorvola)
Tälle Huittisten Sorvolan Visurin sotilasvirkatalon
torpalle ei ole asiakirjoissa tarkkaa perustamisvuotta. Henkikirjoihin se tulee vasta 1848 mutta on ollut
olemassa paljon aikaisemmin. Kämmäkän ensimmäisen asukkaan Heikki Matinpojan ainoa poika
Heikki on kirjoitettu Kiikan rippikirjassa
1834–1840 Ojanperään vanhempiensa jälkeen ilman
rippimerkintöjä ja muuttomerkinnällä ”Huittisiin
3.4.1839”. Hän on siis vasta tällöin virallisesti muuttanut Huittisiin. Huittisten rippikirjassa 1839–1845
hänet on merkitty Nupun torpan sivulle ”torpparinpoikana Kiikan Eskolan Kämmäkästä” ja Nupun
vanhimman tyttären Katariina Abrahamintyttären
”kihlattuna sulhasena” ja lasten isänä, joista vanhin
oli syntynyt 1828. Rippikirjan mukaan hän pyysi
avioliittoon vihkimistä ja sanoi olevansa ”torppari
Visurin Mäkelän uudessa torpassa”. Se merkittiin
nyt rippikirjaan nimellä Mustassuonpää eli Mäkelä
ja lisäyksellä, että sitä sanottiin paikkakunnalla Kiivasmäeksi. Näistä tiedoista voidaan päätellä, että
torppa on syntynyt jonakin aikana vuosien 1828 ja
1839 välillä.
Heikki Heikinpoika, joka aloitti ”Mustassuonpään”
eli Mäkelän peltojen raivaamisen, syntyi Kämmäkän vanhimmassa torpassa 1797. Hän oli torpparina Mäkelässä vuoteen 1858, jolloin hän jätti torpan
hoidon pojalleen Vilhelmille. Hänen pitkäaikainen
elämäntoverinsa Katariina Abrahamintytär oli viimeisinä vuosinaan ruotuvaivainen ja kuoli 1867.
Heikki Heikinpoika kuoli suurina nälkävuosina
29.2.1868 järkyttävällä tavalla tulipalossa, jossa
torpan päärakennus paloi. August Rautanen kertoi
isänsä muistitietoa tapauksesta: Talossa oli polttopuutkin loppunut ja Heikki ei kyennyt enää puita
hankkimaan tai edes pyytämään apua sulkeutuneen
erakkoluonteensa vuoksi. Kylmissään hän lämmitti torpan lattialankuilla tupansa uunia ja tuli pääsi
valloilleen polttaen hänet ja asumuksen. Vanha
seppä Rautanen lähti sitten kertomaan asiaa kruununvoudille, joka pyysi lähettämään ruumiin tai
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mitä siitä olisi jäljellä. Heikki Heikinpojan jäännökset päätyivät näin puutynnyriin kerättynä hautuumaalle.
Viranomaisten huolimattomuuden johdosta Katariina Abrahamintytärtä nimitettiin kirkollisissa asiakirjoissa ja henkikirjoissa koko hänen elämänsä
ajan ”piiaksi” eikä vaimoksi ja vielä kuolleitten luettelossakin ”naisihmiseksi” (qvinsperson). Lapset
syntyivät kyllä aviottomina kahta nuorinta lukuun
ottamatta, koska isän vihkimispyyntöön ei suostuttu ennen kuin kovin myöhään. Vihkiminen on tapahtunut viimeistään 1841. Silloin syntynyttä Kustaava-tytärtä sanottiin Heikintyttäreksi eikä Katariinantyttäreksi kuten vanhempia lapsia. Nuorin
lapsi Frans Viktor on 1847 kastekirjaankin merkitty
aviolapsena syntyneeksi ja Heikki Heikinpoikaa sanottiin Katariinan kuoleman jälkeen leskimieheksi.
Onnettomuudeksi vihkimismerkintä on jäänyt tekemättä kirkonkirjoihin. Lapset paitsi kaksi nuorinta jäivät koko elämänsä ajaksi Katariinan- tai Kaisanpojiksi ja -tyttäriksi, kun isän tunnustusta ei
otettu huomioon.
Heikki Heikinpojan lapset ja heidän jälkeläisensä
ovat Kämmäkän ensimmäisen asukkaan Heikki
Matinpojan ainoita jälkeläisiä suorassa miespuolisessa linjassa. Sen vuoksi heidän vaiheitaan on tässä
kylähistoriikissa selvitetty tavallista tarkemmin.
Lapsia oli viisi, 3 poikaa ja 2 tytärtä, lisäksi yksi
tytär kuoli 4-vuotiaana:
→ Loviisa (s. 1828, k. 1890). Vanhin tytär meni
20-vuotiaana palvelukseen Potilan Järälle ja sen jälkeen Meskalan Torpolle. Pso 1851 Torpon renki
Juha Tuomaanpoika (s. 1815, k. 1868), kotoisin
Laukamon torpasta Tyrvään Tapiolasta (Ojansivun
torpparin Antti Susannanpojan velipuoli). Loviisa
asui leskenä Torpolla kuolemaansa saakka. Hän oli
viimeisinä vuosinaan täysin sokea. Kaksi lasta: Juha
Vihtori (s. 1852), kirjoissa sukunimellä Vänni, ja
Emma Josefiina (s. 1855), joka otti sukunimen
Salmi. Juha Vänni oli renkivuosien jälkeen myllärinä ensin Huittisten Pöyriälässä ja sitten Kokemäen
Kakkulaisten kylässä. Pso 1877 Ester Antintytär (s.
1840) ja kolme lasta (s. 1880–1885), olivat elossa

1900. Emma Salmi oli piikana Huittisten taloissa,
yhden vuoden myös sukulaispaikassa Lehtimäen
torpassa. Asui vielä 1903 Kirkonkylän Ala-Kykylässä. Hänellä oli poika Frans Vilhelm (s. 1880), muutti
Helsinkiin 1900.
→ Johan Gustaf (s. 1833, k. 1907). Heikki Heikinpoika Mäkelän vanhin poika muutti 1853 Poriin ja
otti siellä sukunimen Lindström. Värjärin- ja
myöh.muurarinoppilas Porissa. Vuodesta 1861 työmies ja myöh. itsellinen Anolan kartanossa Nakkilassa. Pso 1860 Gustava Gustavintytär (s. 1831, k.
1867), torpparin tytär Anolan Mäkelästä. Heillä oli
kolme lasta: 1. Johan Nikanor Lindström (s. 1860),
räätäli Anolassa ja vuodesta 1902 Porissa, naimisissa ja 7 lasta (s. 1882–1900). 2. Edla Sofia (s. 1862),
pso Karl Herman Isaksson, työmies Porissa, 3 lasta.
3. Wendla Gustava (s. 1865), pso Juho Sigfrid
Niemi, työmies Porissa, 2 lasta 1902.
→ Vilhelm (s. 1837). Ks. alla.
→ Kustaava (s. 1841, k. 1917). Heikki Heikinpojan nuoremman tyttären nuoruudenaikaiset vaiheet
ovat jonkin verran epäselvät. Hänestä on vain muutama rippimerkintä Mäkelän kirjoissa sen jälkeen
kun hän pääsi ripille 1854. Sitten hänet on 1880 ja
1881 – kauan vanhempiensa kuoleman jälkeen –
merkitty Mäkelään ”entisen torpparin tyttärenä”.
Hän ei ole voinut enää asua Mäkelässä vaan hän on
ilmeisesti juuri silloin miehensä kanssa pystyttänyt
Nanhian Ailun metsälle lähelle Mäkelää sen mökin,
jossa he asuivat kuolemaansa saakka. Pso
18.11.1881 entinen sotilas Esaias Larm (s. 1826, k.
1907, ks. Kuusisto). Heidät on Huittisten kirjoissa
merkitty asuviksi itsellisinä (inhysing) Ailulla. Kustaava oli ”Prii-Heikin” viimeinen jälkeläinen Kämmäkässä. Tienviitta ”Taava” Vittaanmäellä risteyksessä, jossa metsätie - entinen Taavan mökille johtava polku - erkanee Räikänmaahan ja Lauttakylään
menevästä tiestä, on jäänyt hänestä muistoksi.
Muistitieto ei kerro Larmista paljoakaan, Taavasta
sitä enemmän. Kertomukset viittaavat siihen, että
hän sairasti kleptomaniaa. Kun hän tuli johonkin
asuntoon, hänen oli vaikea lähteä sieltä ilman että
olisi yrittänyt ”pihistää” jotakin, vaikka kuinka mitätöntä tavaraa. Hänen varkauksiensa syytä ei tunnettu, ja häntä rangaistiin niiden vuoksi ainakin

kahdesti, 1858 ja 1907.
→ Frans Vihtori (s. 1847). Heikki Heikinpojan
nuorin poika palveli renkinä Huittisten taloissa
vuoteen 1883, jolloin hän sai hallintaansa Sillanpään torpan Leppäkosken kylässä (Kylä-Liuhalan
alustaa). Hän asui siellä vielä 1903 perheineen. Pso
1874 Loviisa Matintytär (s. 1843) Ristiniitun torpasta (Takkulan alustaa). Avioliitossa syntyi 1882
poika Frans Vihtori.
Heikki Heikinpojan keskimmäinen poika Vilhelm
Heikinpoika (s. 1837, k. 1885) oli isänsä jälkeen
torpparina Mäkelässä 1858–1868. Hänet vihittiin
1857 avioliittoon Karoliina Albertiina Juhantyttären kanssa (s. 1838, elossa vielä 1903), joka oli kotoisin Tapiolasta Santamäen torpasta. Hän lähti vaimonsa ja kolmen vanhimman poikansa kanssa pois
Mäkelästä vuonna 1868 sattuneen tulipalon ja
isänsä järkyttävän kuoleman johdosta ja meni rengiksi Koskuan yksinäistaloon. Hän palveli sen jälkeen Korkiakosken Yli-Äyhöllä, Lauttakylän
Sahkon alaisessa Ojalan torpassa, Vanhassa-Uolassa ja lopuksi kuolemaansa saakka Kirkonkylän YliKykylässä. Hänet mainitaan joskus nimellä Mäkelä;
mitään uutta sukunimeä ei ole kirjoissa.
Vilhelm Heikinpojalla oli neljä poikaa:
→ Vilhelm August (s. 1858). Palveli renkinä yli 20
Huittisten talossa ja torpassa ja oli vielä 1903 työssä
Mommolan Härkälän alaisessa Korpelan torpassa.
Otti 40-vuotiaana sukunimen Pajunen. Naimaton.
→ Frans Vihtorilla (s. 1861) oli sukunimi Reunanen. Hän oli 16-vuotiaasta renkinä seitsemässä
Huittisten talossa, useimmin Leppäkosken Nikkilässä, ja oli vielä 1903 työssä Koskuan yksinäistalossa, missä hän asui perheineen. Pso Josefiina Heikintytär (s. 1861) Leppäkosken Nikkilän alaisesta
Brunnilan torpasta. Hellä oli 4 poikaa.
→ Kustaalla (s. 1863) oli sukunimi Laaksonen.
Hän oli renkinä etupäässä Sorvolan ja Raskalan
kylien taloissa vuoteen 1901, jolloin hän siirtyi YliMatikkalaan, missä hän asui perheineen vielä 1903.
Pso Tekla Josefiina Abrahaminntytär (s. 1862) Kauvatsalta Työtilän Einolan alaisesta Kiilin torpasta.
Heillä oli 6 lasta, 5 poikaa ja tytär.
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Mäkelän talo 1950-luvulla. (Mäkelän perhealbumista.)

Inkeri ja Voitto Mäkelä sekä vasemmalla Arvo ja Elli Mäkelä.

→ Kalle Oskari (s. 1872) otti Frans-veljensä
nimen Reunanen. Hän oli 15-vuotiaasŧa renkinä Pehulan Suutarilla, Honkolan Iso-Hongolla, Tyrvään
Lousajan Persolla ja Tyrvään pappilassa sekä asui
vuosina 1894–1899 sotilaana ja itsellisenä pappilan
alueella. Muutti 1899 Tyrväältä rengiksi Muurlan
Isotaloon ja 1903 edelleen Uskelaan. Pso Muurlassa 1900 Martta Fredriika Lehtinen (s. 1881). Heille
syntyi Muurlassa kaksi lasta, tytär ja poika.
Jo samana vuonna, jona Vilhelm Mäkelä siirtyi pois,
sai torppa uudet haltijat. Uusi torppari Josef Tuomaanpoika oli syntynyt torppari Tuomas Jaakonpoika Perämaan poikana Kiikan Leikkuussa 1834
ja oli 6-vuotiaana muuttanut vanhempiensa kanssa
Veittimäen torppaan Kiikoisten Hongistonmaahan.
Molemmat torpat olivat hänen isänsä kotitalon
Leikkuun Sepän maalla. Josef Tuomaanpoika polveutui vanhasta jo keskiajalta tunnetusta tyrvääläisestä nimismiessuvusta, sen laajimmasta haarasta
Liuhalan Knuutilan suvusta. Hänen vaimonsa (vih.
1862) Vilhelmiina Kallentytär (s. 1844) oli kotoisin
Haapaniemen Yli-Kokon alaisesta Mäentaustan torpasta Kiikoisten Jaaranmaasta.

Mäkelän perhe kaupan rappusilla. Keskellä Inkeri ja Voitto,
istumassa vasemmalla Seppo, oikealla Jukka, seisomassa Ritva
ja Kirsti.
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Josef Tuomaanpoika muutti 1863 Kiikoisista vaimonsa ja ensimmäisen lapsensa kanssa Keikyään ja
oli viisi vuotta torpparina Potilan Järän alaisessa
Tuomiston torpassa. Kaksi seuraavaa lasta syntyi
siellä. Tämä torppa näyttää hänen jälkeensä hävin-

neen. Vuonna 1868 hän siirtyi vapaaksi tulleeseen
Sorvolan Visurin Mäkelän torppaan ja oli sen haltijana kuolemaansa saakka (1894). Hänen vaimonsa oli elossa 1903. Perheessä oli 10 lasta, 6 poikaa
(Ansgarius kuoli 4-vuotiaana 1887) ja 4 tytärtä:
→ Josua Albinus (s. 1862) otti nimen Mäkinen.
Palveli renkinä Tyrväänkylän, Soinilan ja Näntölän
taloissa vuoteen 1888, jolloin hän muutti perheineen Ulvilaan ja oli vuokraajana Koiviston Myllärin Mäkelässä. Palasi 1891 kotiseudulle ja oli työmiehenä Tyrvään Lousajan Härmällä ja Huittistenkylän Matikaisessa vuoteen 1899, jolloin hän palasi
takaisin Ulvilaan ja asui itsellisenä Harjunpään ja
Toejoen kylissä. Muutti Kiikkaan 1909 vaimonsa ja
kolmen nuorimman lapsensa kanssa. Pso 1:o 1883
Eufrosyne Vilhelmiina Wallin Wallinin torpasta Tyrvään kylässä. Pso 2:o Emilia Lydia Heikkilä Pomarkusta. Ensimmäisessä avioliitossa syntyneistä lapsista 7 eli täysi-ikäisiksi. Kämmäkässä heistä tunnettiin vain vanhin poika Frans Josua Mäkinen (”KalaJosu”) ja vanhin tytär Elviira Eufrosyne (ks. Tuomisto).
→ Nestori (s. 1865). Ks. alla.
→ Anton Malakias (s. 1867, k. 1912). Hänellä oli
ensin nimi Mäkinen ja myöhemmin Jalonen. Oli
1883–1888 renkinä Tyrväänkylän Ryssällä ja Kaistilla sekä Hiirijoen torpassa samassa kylässä. Vuodesta 1889 hän oli oluttehtaan työmies Marttilan
kylässä. Hänellä oli asunto Heikkilän maalla. Pso
1889 Hilma Kristiina Sarkala Näntölän Knuutin
alaisesta Sarkalan torpasta. Heillä oli 5 lasta.
→ Ananias Vilhelm (s. 1870). Otti nimen Oksanen. Renki Tyrväänkylän Kaistilla 1886–1888, asui
sen jälkeen kotona. Kuoli naimattomana 1895.
→ Josef (1873) otti Anton-veljensä sukunimen Jalonen. Palveli vuodesta 1889 renkinä Sorvolan Laurilassa, Nanhian Hemmolla ja Sammun Nikkilässä
sekä viimeksi Tyrväänkylän Kaistilla, kuoli siellä
naimattomana 1896.
→ Vilhelmiina Eufrosyne (s. 1876). Palveli 1892
Tyrväänkylän Toivolla nimellä Salo. Hänen jälkiään
ei ole voitu seurata pitemmälle; hän otti 1893 muuttokirjan takaisin Huittisiin, mutta ei ole saapunut
sinne.
→ Candida Beata (s. 1879). Palveli vuodesta 1894

Kuninkaisten yksinäistalossa. Pso 1897 saman talon
renki Evert Aleksander Ruohonen (s. 1872). He
asuivat Kuninkaisissa vielä 1903 ja heillä oli kaksi
lasta.
→ Elina (s. 1884). Palveluksesa Kiikassa Ulvin
Kittilässä, Mielaanniemen Juha Reinilässä ja Jauhoparran kappalaisentalossa. Pso 1904 Vakkalan Junnilan renki Aaron Laine (s. 1881). He asuivat Junnilassa kahden lapsensa kanssa vielä 1910.
→ Edla Rebekka (s. 1888), kotona Mäkelässä
vielä 1903.
Torpanpitoa Mäkelässä ryhtyi isänsä jälkeen jatkamaan toiseksi vanhin poika Nestori (s. 1865, k.
1941). Hänellä oli nuorempana kirkonkirjoissa nimi
Nurminen, joka oli myös vanhemmilla lapsilla, kun
taas nuoremmilla – ja hänellä itselläänkin myöhemmin – oli sukunimi Mäkelä. Hän oli ollut
1881–1886 renkinä Tyrväänkylän Ryssän rusthollissa ja avioitunut siellä Matilda Vilhelmiina Kallentyttären kanssa, joka myös palveli Ryssällä. Vaimo
oli syntynyt 1865 Suoniemen Ala-Taljalla itsellisen
Karl (Kalle) Ängbäckin tyttärenä.
Virkatalojen torppien lunastusmenettely oli hitaampaa ja byrokraattisempaa kuin tavallisten torppien,
koska vastapuolena oli valtio, jota näissä asioissa
edusti asutushallitus ja Mäkelän tapauksessa myös
metsähallitus. Nestori Mäkelä jätti hakemuksensa
19.7.1922, mutta vasta 25.5.1925 hänen asiansa otettiin käsittelyyn Huittisten Sammun piirin vuokralautakunnassa. Peltojen, metsän ja rakennusten
arvot arvioitiin erittäin yksityiskohtaisesti, rajat katsotiin sopiviksi ja lunastusoikeus todettiin. Asiaa ei
kuitenkaan voitu ratkaista ja vuokrasuhde jäi edelleen voimaan, koska vuokraaja ei ollut pyytänyt verovapautusta. Vasta uudessa kokouksessa 9.10.1927
vuokralautakunta päätti torpan lunastamisesta itsenäiseksi Visurin sotilasvirkatalosta 5767,45 mk:n
hinnalla. Lohkomisasiakirjan mukaan tilalla oli
peltoa 7,2 ha ja metsää 7,2 ha.
Nestori ja Tilda Mäkelä omistivat tilan ja asuivat
siellä vielä eläkeläisinä. Heillä oli seuraavat lapset:
→ Fanny Matilda (s. 1885). Pso tilallinen Vihtori
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Tammela Rekikoskella (s. 1870), (ks. Riutta ja
Nuppu).
→ Pietari Edvard (s. 1887). Hänellä oli isänsä
nuoruudenaikainen nimi Nurminen. Omisti Metsänrannan tilan Huittisten Nanhian kylässä (Vittaalla). Pso Hilja Aurora Rehakka (s. 1895).
→ Hilja Sofia (s. 1889). Emännöitsijä Uudessatalossa Rekikoskella. Naimaton.
→ Eino Jalmari (s. 1894). Oli palstatilallinen Rekikoskella (nimellä Nurminen). Pso Lempi Anna
Siviä Rautanen (s. 1914).
→ Saima Alina (s. 1895). Pso tilallinen Santamäki Tapiolassa.
→ Naema Aleksandra (s. 1897). Pso talollinen
Lauri Hoipo Kiikan Illossa.
→ Helmi Helena (s. 1899). Pso tilallinen Arvo
Ruusula Rekikoskella.
→ Väinö Eemeli. Ks. alla.
→ Voitto (s. 1904, k. 1965) oli nuoruudessaan Oy
Rosenlew Ab:n palveluksessa metsätyönjohtajana
ja avioitui esimiehensä Frans Välimaan tyttären
Sylvi Inkerin (s. 1912, k. 1991) kanssa. Hän siirtyi
kauppiaan ammattiin ja omisti kauppaliikkeen
ensin Urjalassa ja vuodesta 1939 Kämmäkässä. Hänellä oli avioliitossaan neljä lasta. Poika Jukka
Mäkelä toimi autoilijana Kämmäkässä ja asuu nykyisin Vammalassa.
→ Arvo (s. 1906, k. 1964). Peltovirran teurastamon palveluksessa Roismalassa.
→ Toivo (s. 1910 k. väkivaltaisesti naimattomana
1935).
Väinö Eemeli Mäkelä (s. 1902, k. 1969) omisti Mäkelän tilan isänsä jälkeen, hän myi sen Timo Kömille. Hän harjoitti samalla teurastajan ammattia. Pso
kansakoulunopettaja Vieno Sigrid Vuori (s. 1902, k.
1992). Heillä oli avioliitossaan pojat Antero (s.
1933, k. 1983) ja Rauni (s. 1935).
Timo Uuras Antero Kömi (s. 1935, k. 2000 ), ks.
Tuomisto, osti 1960-luvulla Mäkelän tilan ja viljeli
sitä yhdessä naapuritilan Nupun kanssa. Sen omistaa nyt perikunta, johon kuuluu hänen vaimonsa
Kirsti Helena, o.s. Mäkelä (s. 1942) ja lapset.
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18. Ojansivu (Sivula)
Ojansivun torppa syntyi 1837 osaksi Kiikan ja osaksi
Tyrvään alueelle. Tontti, rakennukset ja pieni osa
pelloista olivat Kulmuntilan Tammelan rintamaasaralla Poikkilinjan vieressä. Ohitse virtaa luonnonoja,
joka vie Isonsuon vedet Ylistenjärveen. Suurin osa
pelloista raivattiin Näntölän Näntön niitylle Kämmäkäntien varteen. Ojansivu on virallinen nimi; paikallisessa kielenkäytössä torppaa on sanottu Sivulaksi.
Ensimmäisen torpparin Antin syntyperä tunnetaan,
mutta patronyymi ”Susannanpoika” on ongelmallinen. Hän syntyi Tapiolan Ala-Laurilassa 1800 piika
Susanna Matintyttären poikana eikä isästä ole kastekirjassa mitään mainintaa. Äiti oli kotoisin Mattilan
torpasta Illosta, joka pian muuttui itsenäiseksi uudistilaksi ja sen paikalle syntyi Kauniston rustholli.
Hänestä tuli 1807 Tapiolan Heikkilän pojan Tuomas
Juhanpojan vihitty vaimo. Tuomas perusti ensin
Nätkinojan torpan Koivulan kylään ja muutamaa
vuotta myöhemmin Tapiolaan Laukamon torpan,
joka isojaossa tuli Tyrväänkylän Finskan alaiseksi samalla kun sen nimi muuttui Santamäeksi.
Antti kuului tähän perheeseen vanhimpana, ilmeisesti isän tunnustamana poikana. Kirkonkirjoissa
hänet on siitä huolimatta merkitty aviottomaksi
”Susannanpojaksi”. Siviiliviranomaisten menettely
oli asiallisempaa; henkikirjoissa hänen nimenään
on koko ajan ”Anders Ojansivu”. Nimi Tuomaanpoika esiintyy yhden kerran, kun hänet 1833 vihitään avioliittoon Ilomäen torpan tyttären Anna Elisabet Heikintyttären kanssa (s. 1812). Hän on nähtävästi kuulutuksia ottaessaan vaatinut isännimen
käyttämistä. Vaikuttaa siltä että häntä on yleisesti
pidetty Tuomas Juhanpojan poikana ja että nimitys
”Susannanpoika” on samanlaista viranomaisten
mielivaltaa kuin Sorvolan Mäkelän Katariinan- eli
Kaijanpoikien ja Rintalan Anna Albertiinantyttären
nimet.
Ilomäen torppari Heikki Juhanpoika Råbock oli
vähän aikaisemmin kuollut ja Santamäen Antti

ryhtyi heti avioliiton solmittuaan hoitamaan tätä
Tyrväänkylän Pakilaan kuuluvaa torppaa, joka sijaitsi aivan Turun valtamaantien vieressä. Hänen
kaksi vanhinta lastaan syntyivät siellä. Vuonna 1837
hän jätti Ilomäen juuri täysi-ikäiseksi tulleelle langolleen Heikki Heikinpojalle ja alkoi raivata uutta
torppaa Ojansivua Kiikan puolelle. Hänellä on
henkikirjoissa ammattinimitys metsänvahti. Ei ole
löytynyt tietoja siitä, kuinka laajaa metsäaluetta hän
valvoi. Todennäköisesti kaikki Kiikan Jokisivun talojen sekä Tyrväänkylän, Soinilan ja Näntölän talojen rintamaasarat kuuluivat siihen. Hänen palkkauksestaan ei ole tietoja eikä myös siitä, suorittiko
hän vartiointitehtävästään huolimatta torpastaan
veroa Tammelaan ja Näntölle.

tokirjan Helsinkiin 1865, mutta ei ole löytynyt
sieltä.
→ Vilhelm (Ville) (s. 1846). Asui naimattomana
Ojansivussa vielä 1910.
→ Herman (s. 1848). Suutari Kristian Palmrothin
oppipoika Kaukolassa 1863–1867. Otti nimen Koskinen. Muutti Helsinkiin ja sieltä edelleen Pietariin,
missä toimi suutarimestarina useita vuosikymmeniä. Kuoli siellä 11.10.1918. Pso suutarimestari
Lindroosin leski Sara Lovisa Avellan. Heillä oli ainakin kaksi tytärtä.
→ Hilma (s. 1852). Asui kauan naimattomana
Pieskassa ja luultavasti hoiti siellä taloutta ja
Kustaa Pieskan sairasta vaimoa. Pso 1893 Tyrvään
kirkon urkujenpolkija Karl Arthur Hellsten.

Antti ja Anna-Liisa Ojansivu kuolivat suurena nälkävuonna 1867 muutaman kuukauden väliajoin.
Heillä oli 4 poikaa ja 3 tytärtä (lisäksi Maria Kristiina, s. kaksosena 1834, k. 1835):
→ Anna Elisabet (s. 1834 kaksosena, k. 1922).
Palveli vuodesta 1853 piikana Kiikan, Huittisten ja
Tyrvään taloissa, viimeksi Pelttarin torpassa Vaununperällä. Pso 1861 Pelttarin poika, ruotusotilas
Thomas Petrell (s. 1833, k. 1913). Miehen erottua
armeijasta he asuivat itsellisinä, viimeksi Lousajan
kylän alueella Vaununperällä. Kahdeksan lasta ja
runsaasti lastenlapsia, joista monet pääsivät elämässä eteenpäin tavallista paremmin. Matilda Karoliinan lasten joukossa oli Turun hovioikeuden presidentti Filip Jaatinen ja etevä saksan kielen tutkija
fil. tri Martta Jaatinen.
→ Antti (s. 1838). Lähti 15-vuotiaana rengiksi,
palveli useissa Kiikan ja Kiikoisten taloissa. Sai
1879 hallintaansa Lanteen torpan Kulmuntilan
Potin rintamaasaralla. Pso Sofia Karoliina (s. 1845).
Asuivat Lanteessa kahden nuorimman lapsensa
kanssa vielä 1910, mutta torpan hallinta oli 1906
siirtynyt August Rantaselle (ks. Jysiö). Perheessä oli
yhdeksän lasta; pojat käyttivät nimiä Laaksonen ja
Aalto.
→ Maria (s. 1841). Ks. alla.
→ Kaarle (s. 1844). Oppipoika pitäjänräätäli
Jakob Elfvengrenin luona Vakkalassa, tuli myös itse
pitäjänräätäliksi ja otti nimen Saksinen. Otti muut-

Antti ja Anna Liisa Ojansivun keskimmäinen tytär
Maria Antintytär (s. 1841) oli vanhempiensa apuna
torpan hoidossa. Hänelle syntyi 1861 au-poika
Herman (ks. alla). Vanhempien kuoltua 1867
torpan hallinta siirtyi Marialle ja hänen miehelleen
Juha Immanuel Juhanpojalle (s. 1841), joka oli kotoisin Ulvin Uotilan alaisesta Hakavuoren torpasta
Illosta. Juha oli Hakavuoren nuorin poika, ja hän
oli palvellut renkinä 15-vuotiaasta alkaen, mm. Jysiössä, ja oli ehtinyt muutaman vuoden pitää Ulvinkylän Yli-Haukan torppaa.
Juha Immanuel Ojansivun tavoitteena oli päästä
kohoamaan torppariasemasta maanomistajaksi.
Hän muutti 1894 perheineen Itä-Suomeen, Kirvun
pitäjään, oli ensin vuoden ajan vuokraajana Apulan
kylän talossa n:o 1 ja osti sitten 1895 Juho Ikävalkolta Virolan kylän talon n:o 3. Hän asui siellä perheineen vielä 1899. Perheessä oli pojat Viktor Emanuel (s. 1865), Ferdinand (s. 1872) ja Oskar Fabian
(s. 1883) sekä tytär Aina Maria (s. 1873). Isällä ja
molemmilla nuoremmilla pojilla oli sukunimi Ojansivu. Vanhin poika Viktor Emanuel oli ollut sorvarinopissa ja sorvarina Tyrväällä, Alastarossa ja Mynämäellä ja oli saanut sukunimen Tamminen. Hän
oli jo ennen Kirvuun muuttoa avioitunut Vilhelmina Ottilia Aspin kanssa, joka oli syntynyt Karkussa
1869. Aina Marialla oli sukunimi Lindgren, jonka
hän oli saanut asuessaan itsellisenä leipurimestari
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Nordqvistin luona Tyrväällä Marttilan kylässä.
Ojansivun torppa jäi Maria Antintyttären pojan
Hermanin (s. 1861) hallintaan. Hänellä on nuorempana kirjoissa sukunimi Suhonen, mutta myöhemmin hän esiintyy nimellä Ojansivu, kuten myös
kaikki hänen lapsensa. Hänen vaimonsa Amanda
Eufrosyne (Siina, s. 1863) oli kotoisin Jysiöstä. Perheessä oli seitsemän lasta:
→ Amanda Sofia (s. 1887).
→ Hilda Aleksandra (s. 1889, k. 1974). Pso Frans
Vihtori Vormisto (s. 1887, k. 1971). Perustivat 1920luvun alussa hyvin menestyvän pienviljelystilan
Keikyän Ala-Hellän Mustissuon-kappaleelle.
→ Herman Nikolai (s. 1892).
→ Jenny Matilda (s. 1895) ks. alla.
→ Saima Siviä (s. 1897). Pso Frans Setälä.
→ Kaarlo Johannes (s. 1890).
→ Manne Villiam (s. 1902). Ks. Jysiö).
Herman Ojansivun pitäessä torppaa siellä suoritettiin maanomistajan Ville Tammelan vaatimuksesta
katselmus 1910. Torpassa oli tulipalo keväällä 1910
tuhonnut asuinrakennuksen ja navetan. Torppari
asui perheineen luultavasti huonokuntoisessa saunarakennuksessa, jossa ei edes ollut kiuasta. Riihirakennus oli tyydyttävässä kunnossa ja siellä oli
kiuas, jota saattoi lämmittää. Muita rakennuksia oli
liiteri ja lato. Peltoa oli vähän (37 aaria); se oli huonokuntoista ja ojittamatonta. Näistä lähtökohdista
oli vaikeata ponnistaa. Torppari oli kuitenkin alkanut jo 1910 rakentaa uutta asuinrakennusta, ja maanomistajan kanssa tuli riitaa, koska hirret olivat
omistajan metsästä sellaiselta osalta, josta nautintaoikeutta ei ollut. Kohtuullinen korvaus hirsistä oli
katselmusmiesten mukaan 4 mk hirreltä ja se hyväksyttiin. Rakennus tuli sitten rakentajan omaksi,
mutta lisää puita ei saanut ottaa talon metsästä,
mikäli jo kaadetut eivät riittäisi.
Kiikan eteläisen piirin vuokralautakunta oli kutsuttu koolle Ojansivun torppaan 11.8.1919 torpan lunastusta varten. Ojansivussa oli peltoa 37 aaria ja
nautinta-alueeseen kuului metsää suurempi alue,
jossa oli suota ja joka lautakunnan mukaan olisi
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torpan aluetta. Torpan viljelykset olivat niin pienet,
että se ei ollut tulkittavissa mäkitupa-alueeksi. Näin
pientä maapalaa Herman Ojansivu ei hyväksynyt,
ja neuvottelukaan ei tuottanut tulosta. Niin sitten
vuokralautakunta asetti siirtosumman, jonka
vuokraaja saa kun siirtyy pois vuokra-alueeltaan.
Vuokraajan tuli siirtyä pois alueeltaan marraskuun
1. päivästä vuoden päästä ja hän saisi Tammelan
talon omistajalta 2500 mk ja saisi viedä mukanaan
oman asuinrakennuksensa, puodin ja mitä hän on
itse rakentanut omista aineistansa. Tällä kertaa ratkaisua ei syntynyt. Ojansivun Kiikan puoleisen
osan lunastus on kuitenkin vähän myöhemmin toteutunut. Tyrvään puolella oleva Näntön peltoalue
lienee ollut vuokrapohjalla paljon pitempään.
Ojansivu siirtyi 1937 edellisten omistajien tyttären
Jennyn ja hänen miehensä Antti Laakson omistukseen. Jenny ja Antti Laaksolla oli tytär Helvi (s.
1928, pso Esko Juurikivi) sekä pojat Armas (s. 1923,
pso Aino Ojansuu), Kalle (s. 1925, pso Rauha Välimaa) ja Lauri (s. 1931), joka omisti Ojansivun päätilan vanhempiensa perinnönjaon jälkeen. Antin ja
Jennyn perinnönjaossa Ojansivusta erotettiin
pienet palstat (vapaa-ajan tontit) kaikille perillisille. Laurilla oli avioliitossaan Ritva Mäenpään (ks.
Mauriala) kanssa poika Tapio, joka nykyisin omistaa rakennukset ja niiden ympärillä olevan alueen.

19. Lehtimäki
Lehtimäki oli Huittisten Raskalan Karan torppa.
Sen perustamisvuotena voidaan pitää vuotta 1840,
jolloin Karl Abrahamsson ja Anna Kristina Abrahamsdotter merkittiin pariskuntana Nuppulan
(Nupun) torpan aukeamalle Huittisten rippikirjassa. Heidän torppansa nimi näkyy vasta seuraavassa
rippikirjassa. Henkikirjoihin Lehtimäki tulee 1848.
Kalle Abrahaminpoika oli syntynyt 1816 Keikyän
Kiviniemen Yli Nyrrillä (myöh. Yli-Mäkelä) talollisen Abraham Heikinpojan poikana. Kun vanhempi veli Abraham oli tuleva isännäksi, lähti Kalle jo

16-vuotiaana rengiksi ja hänet tavataan 1832 Raskalan Karan palvelusväen joukossa yhdessä tulevan
vaimonsa, Nupun torpan tyttären Anna Kristiinan
eli Annastiinan kanssa. Vaimo oli syntynyt 1810
Karhiniemen Kouhilla, missä isä oli lampuotina
ennen kuin siirtyi pitämään Sorvolan Laurilan
alaista Nupun torppaa. Heidät vihittiin 1836.
Heidän ainoa lapsensa, tytär Eeva Kristiina, syntyi
Karalla 1835 vuotta ennen avioliiton solmimista.
Luultavasti Lehtimäen perustamisesta ja torpanoikeuksista sovittiin tulevan torpparipariskunnan
palvellessa Karalla. Vuoden 1862 kontrahdista
näkyy, että ensimmäinen kontrahti oli suullinen.
Torpan viljelykset syntyivät kuten useimmissa muissakin tapauksissa siten, että alueella olevat talon
niityt raivattiin pelloksi. Rakennukset pystytettiin
vanhalle tontille, joka oli aivan nykyisen tontin vieressä. Vanhan pitkän ja matalan päärakennuksen
kerrotaan olleen Selkätien vieressä melkein ”tiessä
kiinni”. Se purettiin 1900-luvun alussa, kun uusi
päärakennus rakennettiin vähän ylemmäs mäelle
Latoniitynmaahan päin. Paikalla kasvoi varmaankin aikoinaan lehtimetsää, josta torppa sai nimensä.
Ensimmäisinä vuosina Annastiinan sisar Johanna
Abrahamintytär ja hänen miehensä Kristian Antinpoika (ks. Nuppu) asuivat Lehtimäessä ja auttoivat
torpan pidossa. Myöhemmin torpassa oli säännöllisesti ainakin yksi renki ja piika. Asukkaat näyttävät
olleen alusta saakka vakavaraisia ja hyvin toimeentulevia. Tällaisen torpan ainoan tyttären ei tarvinnut
kauan odottaa kosijaa. Eeva Kristiina Kallentytär vihittiin 1855 Juha David Antinpojan kanssa, joka oli
syntynyt 1831 Sammaljoella Tyrväällä Harsunkorven
uudistilan alaisessa Lehtimäen torpassa. Nimien yhtäläisyys on puhdas yhteensattuma, molemmilla torpilla oli nimi Lehtimäki paljon ennen Eeva Kristiinan ja Juha Davidin avioliittoa.
Kalle Abrahaminpoika kuoli 1866 ja hänen vaimonsa 1867. Vävy Juha David Antinpoika sai torpanoikeudet omaksi ja vaimonsa elinajaksi kontrahdilla
2.8.1862. Vero oli 20 hopearuplaa ja leiviskä voita
vuodessa. Taksvärkkiä ei vaadittu, mutta tämän

kontrahdin erikoisuutena oli ”20 paria hyväksi veisteltyjä koivusia tyäreen anturoita” vuodessa. Juha
David oli torpparina Lehtimäessä yli 30 vuotta ja
kuoli 1900. Hänen leskensä Eeva Kristiina oli elossa
vielä 1920-luvun alussa. Heidän aikanaan Lehtimäessä oli pitkäaikaisena työmiehenä Juha Davidin
veli Kalle Konstantin, jolla oli nimi Lehtinen. Perheessä oli 5 täysi-ikäisiksi elänyttä lasta:
→ Kalle Kustaa (s. 1859). Kuoli naimattomana
1885.
→ Johannes Vihtori (s. 1862). Kuoli naimattomana 1896.
→ Frans Vilhelm (s. 1869). Ks. alla.
→ Oskari (s. 1872). Kuoli naimattomana 1896.
→ Amanda Eufrosyne, (s. 1874). Pso 1898 Fabian
Juhanpoika Oksanen (s. 1867). Työmies vuodesta
1900 Kirkonkylän Ala-Hannlassa, kotoisin Sammun
Nikkilän alaisesta Erkkilän torpasta (hänen vanhemmistaan ks. Koivisto, Soinila).
Frans Lehtimäki (vanhempana yleensä Ville tai
Vilho) oli tämän kyläyhteisön merkittävimpiä henkilöitä. Hän laajensi viljelysaluettaan huomattavasti jo torpparikaudella. Hän osti 1908 yhdessä
Fredrik Rinnen kanssa Potilan Mälläsen kappaleen
Mustissuolta ja sai 1910-luvulla hallintaansa Nupun
torpan. Näiden ja Lehtimäen lisäksi hänellä on täytynyt olla muutakin maata vuokrapohjalla, koska
hän tilattoman väestön alakomitean keräämien tietojen mukaan viljeli 35 ha:n peltoalaa. Hän harjoitti myös kauppaa, Lehtimäessä oli hänen aikanaan
kauppapuoti, ehkä paikkakunnan ensimmäinen.
Frans Lehtimäki oli kahdesti naimisissa. Ensimmäinen vaimo (vih.1898) Pauliina Juhantytär oli Välimäen torpasta, (s. 1869, k. 1919). Hänellä on kirjoissa ennen avioliittoa nimi Laaksonen. Avioliitossa
syntyi kolme lasta:
→ Väinö Vilhelm (s. 1899). Osallistui punakapinaan ja teloitettiin sen jälkiselvittelyissä 1918, Naimaton.
→ Selma Serafia, (s. 1900), pso Frans Viljo Ylinen
(s. 1896). Ks. Ylinen ja Nuppu.
→ Laina Pauliina (s. 1902), pso tilallinen Martti
Paavali Aukee Tyrvään Houhajärveltä.
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Väinö Lehtimäen kohtalo 1918
kuvastaa senaikaista yhteiskunnallista tilannetta. Vaikka
hän oli varakkaasta kodista,
hän liittyi punaisiin, koska
koti ei ollut itsenäinen maatila
vaan torppa. Ne Kämmäkän
entiset torpparit, jotka olivat
saaneet lunastaa tilansa itsenäisiksi vapaaehtoisilla kaupoilla, kannattivat laillista hallitusta ja olivat siis valkoisella
puolella. Väinön äiti ei koskaan
toipunut poikansa kuoleman
aiheuttamasta järkytyksestä.
Ehkä hänen mielenterveytensä
ei ollut aiemminkaan ollut kovin vahva, mutta nyt se
järkkyi tavalla, joka herätti pelkoa. Kuolema vapautti hänet pian surusta. Vielä kauan jälkeenpäin heikkohermoisemmat paikkakuntalaiset karttoivat Lehtimäkeä, koska he uskoivat, että ”Pauliina kummittelee”.
Vaimonsa kuoleman jälkeen Frans Lehtimäki avioitui Vieno Matilda Keisarin kanssa, joka oli kotoisin
Keisarin torpasta Houhajärveltä. Tämä avioliitto oli
lapseton. Frans Lehtimäellä oli vapaaehtoista tietä
hankittua maaomaisuutta jo ennen torpparilakia,
mutta asuintorpan lunastusasia kesti muodollisista
syistä tavallista kauemmin. Huittisten Sammun
piirin vuokralautakunta ei hyväksynyt hakemusta,
koska sen oli tehnyt leski Eeva Kristiina Kallentytär, vaikka hän oli siirtokirjalla 30.11.1909 luovuttanut vuokraoikeutensa pojalleen ja asui erillään torpasta tyttärensä ja vävynsä luona. Pitkien mutkien
jälkeen asia ratkaistiin siten, että Frans ja Vieno
Lehtimäki ostivat kauppakirjalla 31.10.1924 torpan
itsenäiseksi tilaksi Karan omistajalta Kustaa Oskari
Raskalta, minkä jälkeen se erotettiin Karasta. Jo sitä
ennen oli vanhempi tytär Selma lunastanut Nupun
itsenäiseksi 1922 ja myynyt sen Vilho Koivuniemelle (ks. Nuppu).
Frans Lehtimäen kuoleman jälkeen toimitetussa perinnönjaossa Lehtimäen päätila jäi leskelle Vieno
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Impolan veljekset Matti, Timo ja Mikko. (Antti Impolan albumi.)

Lehtimäelle. Tyttäret ensimmäisestä avioliitosta
Selma Ylinen ja Laina Aukee perivät puolet maaomaisuudesta (tilat Mustassuo ja Peltola). Kiinteistön kaikkien rakennusten (20 kpl) jaosta tehtiin
tarkka selvitys ja annettiin niille hinta-arviot (yhteensä 41.210 mk). Jaosta sovittiin lopulta niin, että
puolet rakennuksista myytiin huutokaupalla poisvietäväksi ja puolet (kuten päärakennus, navetta ja
aitta ym.) jäivät Lehtimäkeen.
Selma Ylinen myi Mustassuon tilan välittömästi
Frans Välimaalle ja Laina Aukee Peltolan tilan Kalle
Ojansuulle ja Erkki Koivuselle. Vieno Lehtimäki
myi päätilan 1931 Lauri Impolalle ja muutti toisen
miehensä Kalle Vilposen kanssa Koivuniemeen ja
sieltä edelleen Tyrväälle Roismalaan, mistä he ostivat palstatilan.
Lauri Herman Impola (s. 1893, k. 1968), ks. Ojanperä, kävi Vännin karjanhoitokoulun Tyrväällä ja
oli ennen vuotta 1931 pääkarjanhoitajana Sunniemen kartanossa Ulvlassa ja Kaarilan kartanossa
Pirkkalassa. Hänen vaimonsa Saima Maria (s. 1901,
k. 1983) oli kotoisin Tyrvään Lousajan Vieraalta.
Heillä on seitsemän lasta (yksi kuoli pienenä).
Kämmäkässä asuu vain nuorin poika Matti Risto
Juhani (s. 1947) vaimonsa Kielo Sinikan (o.s.
Kuusisto, s. 1946) kanssa. Avioliitto on lapseton.

Muut lapset ovat: Mikko Lauri Vilhelm (s. 1932).
rakennusinsinööri, lehtori, Seija Marketta Helena
Nurmela (s. 1934), Timo Yrjö Johannes (s. 1936),
metsätalousinsinööri, Liisa Lilli Eliisa Helminen (s.
1941) ja Lilja Katariina Reunanen (s. 1941).
Lehtimäki on nykyisin Mikko, Timo ja Matti Impolan omistama maatalousyhtymä, jota Matti Impola
hoitaa. Hän on pitänyt siellä koiratarhaa.

20. Kuusisto
Kuusiston torppa syntyi Hoipolan Yli-Hoipon rintamaasaralle Kämmäkän puoleiseen päähän.
Tuomas Larmilla oli kastekirjan mukaan torppa
Hoipolassa jo 1834 mutta Oskuran alaisena. Vuodesta 1841 lähtien hänen torppansa on selvästi merkitty Yli-Hoipoon kuuluvaksi ja tarkoittaa Kuusistoa. Torpan nimi oli aluksi Larm ja vaihtui Kuusistoksi 1885, kun siihen otettiin uusi torppari.
Ensimmäinen torppari Tuomas Tuomaanpoika
Larm syntyi 1804 Kiimajärvellä sotilas Tuomas
Larmin ja Liisa Erkintyttären poikana. Kaksi edellistäkin polvea oli kiikkalaisia sotilaita. Äiti oli
Huittisista. Palveltuaan nuoruudessaan renkinä
Tuomas Larm oli torpparina ainakin vuodesta 1834
lähtien. Hänellä oli rippikirjojen mukaan vanhemmalla iällään puujalka. Hänen vaimonsa Maria Mikaelintytär oli syntynyt 1806 Eurajoella Kaukomäessä torppari
Mikael Mikaelinpojan tyttärenä.

riin ja sieltä palattuaan asui ”entisenä soturina” Tyrväällä Soinilan kylässä vuoteen 1881, jolloin hän
avioitui Mäkelän torpan tyttären Gustava Heikintyttären kanssa (ks. Mäkelä).
Josua Tuomaanpoika Larm (s. 1834), joka sai
torpan haltuunsa 1860, solmi avioliiton Peuraniemen torpan tyttären Katariina (Kaisa) Heikintyttären kanssa (s. 1820). Heidän molemmat lapsensa
kuolivat pieninä. Aikuiseksi eli vain vaimon tytär
Emma Josefiina (s. 1851), joka muutti Tyrväälle
1871 ja avioitui torppari Kustaa Nikolaus Vuorenniemen (s. 1852) kanssa (Varilan Uotin alustaa ja
Tapiolan lukulahkoa). Vaimonsa kuoltua (1881)
Josua Larm luopui torpasta 1885 ja asui sen jälkeen
itsellisenä Hoipolassa kuolemaansa saakka (1888).
Uusi torppari Juha Alfred Juhanpoika, joka 1885 sai
Kuusiston torpan haltuunsa, oli syntynyt 1854 Näntölän Näntöllä talollisen Juha Juhanpoika Näntön
ja hänen vaimonsa Maria Vilhelmiina Juhantyttären
(Vehmaan Villiltä) poikana. Isä, joka oli kotoisin
Loimaan Inkilän Iso-Eskolan rusthollista, oli ensin
pitänyt Vehmaan Huiskoa ja ostanut 1854 Näntön
talon, josta vanha suku hävisi pois. Uuden torpparin vaimo Helena Katariina Fredrikintytär (s. 1852)
oli Vehmaan Villin alaisesta Ikalan torpasta.
Vierailulla Yli-Eskolassa. Vas. Herman ja Alma Peuraniemi, oik.
Kalle Eskola vaimoineen. (Peuraniemen perhealbumi.)

Tuomas Larm oli torpparina täällä
vuoteen 1860 ja kuoli 1874. Hänellä
oli poika Josua, josta tuli seuraava
torppari, ja tytär Maria (s. 1841),
joka muutti 1858 Turkuun. Larmin
torpassa varttui aikuiseksi myös
Maria Mikaelintyttären au-poika
Esaias (s. 1826), joka sai isäpuolensa sukunimen. Hän meni sotilaaksi
tarkk’ampujapataljoonaan Viapo-
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Pidettyään Kuusiston torppaa tasan 20 vuotta Juha
Alfred Kuusisto muutti 1905 perheineen – lukuunottamatta kahta vanhinta tytärtä, jotka jo olivat
naimisissa – Huittisiin Palojoenmaahan. Hän piti
siellä Keskinen-nimistä torppaa (Kaharilan Iso-Kaharin alustaa) vuoteen 1910, jolloin hän osti Kiikasta Mielaanniemen Yli-Eskolan ja muutti sinne vaimonsa, poikansa ja kolmen nuoremman tyttärensä
kanssa. Häntä sanotaan Kiikan kirkonkirjoissa rustitilalliseksi, koska talo oli neljännes alkuperäisestä
yhden manttaalin veroisesta Eskolan rusthollista.
Juha Alfred Eskolalla – sukunimi muuttui talon
mukaan – oli yksi poika ja 5 tytärtä:
→ Fanny Amanda (s. 1881). Ks. alla.
→ Alma Aleksandra (s. 1883). Pso 1903 torppari,
myöh. tilallinen Herman Peuraniemi (ks. Peuraniemi).
→ Kalle Oskari (s. 1885). Yli-Eskolan isäntä
isänsä jälkeen.
→ Selma Katariina (s. 1889), pso 1910 torppari
Frans Jalmari Tammela Huittisista.
→ Hilda Maria (s. 1892). Yli-Eskolassa vielä 1910.
Myöhemmin avionimi Paunu.
→ Hulda Alina (s. 1897). Yli-Eskolassa vielä 1910.
Myöhemmin avionimi Tammela.
Juha Alfred Kuusiston muutettua vaimonsa ja nuorempien lasten kanssa Huittisiin 1905 ryhtyi vanhin
tytär Fanny Amanda (s. 1881, k. 1954) pitämään
Kuusiston torppaa miehensä Vilhelm (Ville) Jalosen (s. 1881, k. 1944). Ville Jalosen sukunimi muuttui Kuusistoksi. Hän oli torppari Emanuel (Manu)
Matinpoika Hiedan (Ulvinkylän Uotilan alustaa)
ja Matilda Hugrenin poika. Emanuel Matinpoika
oli eräässä vaiheessa myös Teukkulan Hujun arendaattorina. Ville Kuusiston äidinisä David Hugren
toimi useissa eri ammateissa. Hänet mainitaan
Ruotsilan renkivoutina ja sen jälkeen Teukkulassa
myllärinä, puuseppänä ja viimeksi muurimestarina.
Ville Kuusisto lunasti torpan itsenäiseksi tilaksi
vuonna 1919. Yli-Hoipon perikunta omisti Kuusiston torpan alueen ja vaati sen lunastamista itsenäiseksi lohkotilaksi. Tätä varten oli vuokralautakun-
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Raitakorven Santra maidolla Palomäessä. (Kuva HeikkiKuusisto.)

ta kokoontunut 13.9.1919 Kuusiston torppaan. Torpanoikeudet oli siirtänyt Ville Kuusistolle vuokrakirjalla hänen anoppinsa. Rakennukset olivat
torpan metsästä otetuilla tarpeilla rakennetut paitsi
jyväaitta, joka oli vuokraajan oma. Tontti ja viljelty
ala olivat noin 3 ha ja metsää oli saatu nauttia rajattomasti, vaikka tarpeet eivät olleet niin suuret viljelmään verrattuna.
Ville Kuusisto oli maksanut edelliselle vuokraajalle
1000 mk siirtosummana. Edellisen vuokraajan oli
pitänyt raivata lisää peltoa 1/4 ha joka vuosi.
Torpan aluetta tuli erotettavaksi 3 ha ja sille vastaava metsäala 1100 m:n pituisena, pinta-alaltaan noin
1,5 ha. Lunastusmaksuksi tuli yhteensä 5000 mk.
Torppa lohkottiin vasta 11.5.1923.
Ville Kuusisto kuului pitkän aikaa Kämmäkän kansakoulun johtokuntaan. Perheessä oli kolme
poikaa, Toivo (s. 1906, Kiikan seurakunnan suntio),
Kalle (s. 1912), joka viljeli vaimonsa Katri Välimaan
perimää tilaa Huittisten Raskalan kylässä (Mustissuolla) ja Lauri (s. 1919), ks. Nousiainen, sekä naimattomat tyttäret Anni (s. 1905) ja Aino (s. 1909),
jotka asuivat Kuusistossa. Heidän kuolemansa jälkeen tilan omistus siirtyi perikunnalta Jouko
Kuusistolle.

21. Latoniitty
Kun Kämmäkkä-Karimäen torppa isojaon jälkeen
tuli Teukkulan Yli-Mattilan alaiseksi, sijoitti talo
sinne vuonna 1840 uuden torpparin Abraham Heikinpojan. Heikki Antinpoika perheineen joutui siirtymään pois. Hän ryhtyi luultavasti välittömästi
raivaamaan Huittisten (Keikyän) puolelle Äetsän
Hongon maalle uutta torppaa, jonka nimeksi tuli
Latoniitty. Nimi oli vanhaa perua: jo ensimmäisissä isojakoasiakirjoissa 1766 mainitaan Peevolan
Rauhan Latoniitty.
Heikki Antinpoika siirtyi Huittisiin ilman muuttokirjaa Kiikasta eikä perhettä näin ollen voitu heti
merkitä Huittisten kirkonkirjoihin. Hän ei ollut
myöskään sopinut torpasta Hongon talon kanssa.
Kalle Juhanpoika Honko ilmoitti kirkkoherran tiedustelun johdosta, että hän ei tiedä mitään tällaisesta torpparista. Kirkonkokouksen aikaisemman päätöksen mukaan ilman muuttokirjaa tulleiden oli palattava takaisin kotiseudulleen. Tämä ilmoitettiin
Heikki Antinpojalle ja hän on sen jälkeen 19.9.1842
ottanut Kiikasta muuttokirjan, mutta sitä ei jostakin syystä ole Huittisissa merkitty muuttoluetteloon. Hän on myös saanut Hongolta luvan asua Latoniityssä ja vuokrasta tai taksvärkkipäivistä on varmaankin sovittu.
Heikki Antinpoika raivasi torpan ensimmäiset
pellot ja pystytti rakennukset Latoniityn vanhalle
tontille, joka sijaitsi myöhemmältä tontilta vähän
Keikyään päin Selkätien toisella puolella. Ensimmäisen torpparipariskunnan elämä päättyi, kuten
monen muun Kämmäkän asukkaan, suurina nälkävuosina, Heikki Antinpojan vuoden 1868 alussa ja
Kristiina Antintyttären syksyllä 1867.
Heillä oli tullessaan 7 lasta ja Latoniityssä syntyi
vielä kaksi. Poikia oli 4 ja tyttäriä 5:
→ Heikki Vilhelm (s. 1830, k. 1867). Perusti Pirttiojan torpan vaimonsa kotitalon Kanalan Sipilän
maalle. Pso Sipilän tytär Johanna Juhantytär (s.
1835). Häneltä jäi kaksi poikaa, Frans Fredrik ja

Juha Nestor. Leski piti torppaa avioitumatta uudelleen siksi kunnes vanhempi poika Frans tuli täysiikäiseksi ja ryhtyi jatkamaan.
→ Juha Kustaa (s. 1831). Oli muutman renkivuoden jälkeen vävynä vaimonsa kotitalossa
1855–1864. Työmies vuodesta 1864 Huittisten Kirkonkylän Yli-Kykylässä, missä hän ja vaimonsa
asuivat vielä 1903. Pso Kristiina Juhantytär Huittistenkylän Ala-Heinerkkilästä (s. 1832) hänen 2.
aviossaan (1. mies Fredrik Heikinpoika). Myöhemmissä rippikirjoissa on sukunimi Varpula. Lapsista
elivät täysi-ikäisiksi poika Kustaa Ferdinand sekä
tyttäret Amanda Karoliina ja Alma Maria.
→ Maria Kristiina (s. 1834). Asui kotona vuoteen
1878 ja hänellä oli kaksi pienenä kuollutta au-lasta.
Muutti Punkalaitumelle 1878. Pso Haviokosken
Uusi-Kuitin työmies Kalle Kustaa Mikonpoika
hänen 2. aviossaan (s. 1838). He asuivat mäkitupalaisina Haviokosken Maunulan maalla vielä 1902.
Avioliitto oli lapseton.
→ Karoliina Johanna (s. 1835, k. 1893). Muutti
Kokemäelle ja oli palveluksessa parissa Ylistaron ja
Tulkkilan talossa. Pso 1860 Kokemäenkartanon
torppari Juha Robert Fredrikinpoika Rajala. Heillä
oli tytär Amanda sekä pojat Kalle Nestor, Juha Vihtori ja Frans Oskar. Juha Rajala asui vielä 1900 torpassaan kahden nuoremman poikansa ja heidän
perheittensä kanssa.
→ Katariina Elisabet (Kaisa Liisa) (s. 1837). Pso
1:o renki Vilhelm Jaakonpoika Meskalan Torpon
alaisesta Harjun torpasta (s. 1826). Pso 2:o Meskalan Ala-Viikarin työmies Matti Erkinpoika Lukkari
hänen 2. aviossaan (s. 1805). Tytär Amanda Karoliina 1. avioliitosta asui äitinsä kanssa Ala-Viikarilla
vielä 1903.
→ Herman (s. 1838). Ks. alla.
→ Hilma (s. 1840). Pso torppari Kalle Korpela
Kämmäkässä hänen 1. aviossaan (ks. Korpela)
→ Elina Matilda (s. 1842, k. 1901). Asui koko elämänsä ajan Latoniityssä. Naimaton, mutta hänellä
oli tytär Amanda Sofia (s. 1870), pso Tyrväällä YliKetolan rusthollin työmies Kalle Mäkelä (s. 1869).
→ Kalle (s. 1844). Työmies Leikkuun Ala-Pietilässä nimellä Koivunen koko työikäisen elämänsä
ajan. Hän ja vaimonsa Karoliina Serafia, o.s.
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Klingsberg, asuivat siellä vielä 1910. Heillä oli
poika Kalle Kustaa, jolla oli nimi Järvinen.
Herman Heikinpoika (s. 1838) oli tasan 30-vuotias,
kun hän isänsä kuoleman jälkeen 1868 ryhtyi hoitamaan Latoniityn torppaa. Isän kuollessa päättyi
hallintaoikeus torppaan, mikäli sellaisesta oli sovittu. Hermanilla ei ollut sitovia torpanoikeuksia.
Hänen torpparikautensa kesti sen vuoksi vain yhdeksän vuotta, vuoteen 1877. Hänellä oli kyllä
senkin jälkeen asumisoikeus Latoniityssä ja hän rakensi sinne oman asunnon. Hänet merkittiin kirjoihin ”itsellisenä” ja entisenä torpparina. Hän oli löytänyt elämänkumppaninsa läheisestä Nupun torpasta. Hänet vihittiin 1864 Aleksandra Vilhelmiina Kristianintyttären (s. 1848) kanssa, jonka äiti Johanna
Abrahamintytär silloin hoiti leskenä syntymätorppaansa Nuppua. Aleksandra oli 5-vuotiaana jäänyt
orvoksi isästään Kristian Antinpojasta, joka oli talollisen poika Teukkulan Sopalta ja oli äitinsä kanssa
muuttanut Sopan torppaan Pakulaan (ks.. Pakula).
Herman ja Aleksandra Latoniitty olivat elossa ja
asuivat Latoniityssä 1903. Heillä oli 6 aikuiseksi elänyttä lasta, 4 poikaa ja 2 tytärtä:
→ Amanda Vilhelmiina (s. 1865). Palveluksessa
Kaunistolla. Pso 1887 työmies Juha Kustaa Rintala
(s. 1859). Itsellisinä Hujun Majamaan torpan sivulla rippikirjassa vielä 1910 (Rintala eli Koskinen).
→ Juha David (s. 1869, k. 1899). Palveli renkinä
useissa taloissa Huittisissa, Kiikassa ja Tyrväällä nimellä Salonen. Asui viimeksi perheineen työmiehenä Tyrväänkylän Finskan maalla. Pso 1891 Hilda
Maria Hermanintytär Näntölän Koiviston torpasta
hänen 1. aviossaan (s. 1873). Heillä oli 4 lasta, joista
2 oli elossa isän kuollessa.
→ Kalle Konstantin (s. 1871) Renkinä etupäässä
Kiikan Jokisivun taloissa, viimeksi (vielä 1910) Reinilässä, nimellä Koivunen. Pso 1898 Fanny Matilda
Mäkinen (s. 1880). Heillä oli 1910 4 tytärtä ja yksi
poika.
→ Selma Serafia s. 1873). Palveli vuodesta 1890
Tyrväänkylän Ryssällä, Kaunistolla, Sammaljoen
Kuutilla ja Roismalan Junttilassa. Naimaton vielä
1903.
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Ville Oksanen (Oksaville)/Latoniitty. (Unto Rintalan albumi.)

→ Vilhelm Oskar (Ville) (s. 1881). Otti nimen
Oksanen. Aloitti työmiehenuransa 1896 Jaamalassa
ja oli renkinä mm. sukulaistorpassa Lehtimäessä.
Oli paljon ”maailmalla” eikä aina tiedetty, missä
hän liikkui, mutta hän palasi Kämmäkkään ja oli
”avoliitossa” Kalle Koivuniemen lesken Amandan
kanssa. ”Oksa-Ville” oli tuttu hahmo Kämmäkän
keskustassa viikonloppuisin; hänen ympärillään oli
aina miehiä ja poikia. jotka innokkaasti kuuntelivat
hänen juttujaan.
→ Vihtori Gabriel (s. 1893). Asui vielä 1903 Latoniityssä vanhempiensa luona.
Vuonna 1877 Latoniityn torppa otettiin talon haltuun ja sinne tuli asumaan Hongon nuorin tytär
Anna Katariina Kallentytär (s. 1850) miehensä
kanssa. Torppa lienee ollut jonkinlainen sisarosuus
eikä siitä nähtävästi suoritettu mitään vuokraa.
Anna Katariina synnytti aviottoman tyttären 1872
ja avioitui sen jälkeen Jungfrufiinan sotilasvirkata-

lon rengin Antti Vilhelm Juhanpojan kanssa. Hänen
siirtymistään kotitalosta Latoniittyyn varmaan helpotti se, että läheisessä Koiviston torpassa emännöi
hänen vanhempi sisarensa Mariana Juhantytär.
Uusi torppari Antti Vilhelm oli kolme vuotta vaimoaan nuorempi. Hän oli syntynyt 1853 Sillanpään
torpassa Tyrvään Rautaniemessä. Hänen isänsä
Juha Kustaanpojan elämäntarina antaa selittävän
taustan pojanpojan Oskari Latoniityn rohkealle
aloitteellisuudelle. Juha Kustaanpoika syntyi 1815
Kurussa vanhasta talollissuvusta ja lähti etsimään
onneaan kaukaisemmilta seuduilta. Hän päätyi Sahalahden kautta Tyrväälle ja avioitui 1849 ollessaan
renkinä Kaukolan Vänniällä talon piian Maria Kristiina Juhantyttären kanssa. He saivat hallintaansa
Evon Törmään kuuluvan Sillanpään torpan, mutta
oman maan nälkä ajoi eteenpäin ja 1858 he saivat
hankituksi puolet Ojanperän Markulan talosta Keikyässä. Juha Kustaanpojan elämä kuitenkin päättyi
parhaassa miehuusiässä 1860, ja kun äiti otti uuden
nuoren aviomiehen ja talossa oli vanhempi veli, oli
Antti Vilhelmin lähdettävä etsimään renginpaikkaa.
Antti Vilhelm ja Anna Katariina Latoniitty hoitivat
torppaansa hyvällä menestyksellä ja ostivat sen itsenäiseksi 1909 Anna Latoniityn veljenpojalta
Berndt Hongolta. Tilalla oli lohkottaessa peltoa 5,6
ha ja metsämaata 11,6 ha. Tilan varsinainen ”suuruudenaika” oli vasta heidän poikansa Oskarin hallintakaudella.
Latoniityssä oli vanhimpana lapsena vaimon tytär
Amanda (s. 1872), myöhemmin räätäli Frans
Haggrenin puoliso Vammalassa. Aviopuolisoilla oli
6 yhteistä lasta:
→ Oskar Vilhelm ks. alla.
→ Ida Maria (s. 1879). Pso Erhard Kallenpoika
(s. 1875), joka oli kasvattina Pruukassa. Muuttivat
Punkalaitumelle,
→ Elina (s. 1880, k. 1957). Pso tilallinen Kalle Severin Impola, ks. Ojanperä-Ylähulttinen.
→ Anna Varma (s. 1886). Pso maanviljelijä, myöh.
poliisikonstaapeli Edvard Akseli Kullaa hänen 1.
aviossaan (s. 1889, k. 1968).
→ Fanny s. 1888). Pso tilallinen Frans Eerik

Ojansuu, ks. Ojansuu.
→ Olga Severiina (s. 1892, k. 1971). Pso kauppias
Frans Koskenranta.
Oskari Latoniitty (s. 1876, k. 1954) oli nuoruudessaan useita vuosia Amerikassa ja hänellä oli ehtymätön varasto jännittäviä kertomuksia kokemuksistaan. Palattuaan Suomeen hän sai Latoniityn
torpan haltuunsa ja lunasti sen itsenäiseksi tilaksi.
Hän laajensi huomattavasti viljelyksiä ostojen ja
myös vaimonsa Rehakasta saaman perinnön kautta,
niin että Latoniitty oli hänen aikanaan peltopintaalaltaan Kämmäkän suurimpia tiloja. Hän omisti
tilan kuolemaansa saakka. Hänen vaimonsa Aina
Matilda (s. 1890) oli kotoisin Kanalan Rehakasta.
He menettivät molemmat lapsensa tulirokkoepidemian riehuessa.
Latoniitty on itsenäisenä tilana nykyään kokonaan
hävinnyt. Osa maista on lähisukulaisten hallussa.
Tauno Ojansuu osti vuonna 1964 päätilasta puolet,
tilan tätä osaa omistaa nykyisin hänen poikansa
Rauno Ojansuu. Pentti Ojansuu osti toisen puolen
(nykyisin hänen poikansa Juha Ojansuun hallussa).
Rakennukset on osaksi purettu.

22. Välimaa (Teukkula)
Isojaossa muodostui Kämmäkkään Teukkulan
kylän alueelle Mielaanniemen alueen rajalle noin
puolentoista kilometrin pituinen ja vain muutaman
sadan metrin levyinen vyöhyke, joka ulottui Potivuorelta Huittisten rajalle. Tämä pitkä ja kapea
maakappale tuli Ala-Mattilan talon osuudeksi. Sen
keskiosassa oli vanhoja Eskolan rusthollin niittyjä,
jotka oli helppo muokata pelloiksi. Tänne syntynyt
torppa sai kuin luonnostaan nimen Välimaa.
Kun Lempäälän nimismies Gustaf Herkepaeus 1799
perheineen muutti Kiikkaan Hoipolan Ala-Hoipolle, tuli hänen apulaisensa ja vävynsä Mikael Ahlberg hänen mukanaan. Ahlberg oli syntynyt 1759
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Välimaan päärakennus 1960-luvulla. (Raimo Haaviston albumi.)

Loimaalla Vesikosken Hollon rusthollissa ja oli
opiskellut Turun akatemiassa vuodesta 1779. Häntä
sanottiin ”komissaariksi”. Hän sai noin 1815 haltuunsa Teukkulan Ala-Mattilan ja siirtyi sinne vaimonsa Anna Sofia Herkepaeuksen ja lastensa
kanssa.
Hänen pojistaan vain vanhin, Johan Petter, AlaMattilan seuraava isäntä, on asiakirjoissa nimellä
Ahlberg, muut ovat ”Mikaelinpoikia”. Vilhelm oli
Raukon kartanon vuokraaja, Kristianin vaiheita ei
tunneta, Josef perusti Välimaan torpan Ala-Mattilan osuudelle Kämmäkkään ja Efraim Sammaljoen
torpan Illon osuudelle. Ainoa tytär Kristiina Sofia
oli naimisissa Teukkulan Yli-Mattilan isännän
Mikko Heikinpojan kanssa (ks. Karimäki).
Josef Mikaelinpoika (s. 1814) solmi 1840 avioliiton
Tyrväänkylän Ryssän rustholliin kuuluvan Korpelan torpan tyttären Eeva Kristiina Abrahamintyttären kanssa (s. 1814). Hän hoiti pari vuotta vaimonsa kotitorppaa. Vuodesta 1843 hän on perheineen
Välimaan torpassa Kämmäkässä, joten se on perustettu edellisenä vuonna. Se oli hänen hallinnassaan
hänen kuolemaansa saakka (1862). Josef Välimaa ja
hänen vaimonsa ovat olleet erityistä huomiota herättämättömiä henkilöitä, koska heistä ei ole jäänyt
mitään muistitietoa. Hänen vaimonsa eli kauan
hänen jälkeensä, vuoteen 1888.
Heillä oli 5 täysi-ikäisiksi elänyttä lasta, 3 vanhempaa tytärtä ja 2 nuorempaa poikaa.
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→ Eeva Katariina (s. 1840). Pso 1:o 1863 torppari Antti Vilhelm Stålsten Houhajärveltä (s. 1838, k.
1865). Pso 2:o 1867 työmies Antti Vihtori Antinpoika (s. 1844), joka otti nimen Lindell ja ryhtyi 1884
hoitamaan kotitorppaansa Välimäkeä (Ala-Ketolan
alustaa ja Vähä-Illon lukulahkoa). 1. avioliitossaan
hänellä oli yksi poika Vilhelm Viktor, joka otti
nimen Tähtö ja perusti Tähtön maalausliikkeen
Marttilan kylään (Vammalaan). 2. avioliitossa
syntyi 5 poikaa. Eeva Katariinan ilmoitetaan muuttaneen 1896 miehensä ja kahden nuorimman poikansa kanssa Punkalaitumelle, mutta heitä ei ole
merkitty saapuneiksi sinne.
→ Elina Matilda (s. 1844). Ks. alla.
→ Johanna (s. 1845). Pso 1:o 1863 Ala-Mattilan
renki Erland Juhanpoika (s. 1837, k. 1878). Muuttivat 1864 Punkalaitumelle, missä heillä oli hallinnassaan Hakalan torppa (Mäenpään Hemmon alustaa). Pso 2:o 1880 Heikki Oskari Kustaanpoika (s.
1862), seuraava torppari Hakalassa. Täysi-ikäisiä
lapsia oli 1. avioliitossa 2 tytärtä ja poika, 2. avioliitossa 2 poikaa ja tytär. Koko perhe asui Hakalassa
vielä 1903.
→ Josef Vilhelm (s. 1848). Otti nimen Lindberg.
Renkinä vuodesta 1868 Keikyässä Äetsän Hongolla ja Kiviniemen Uotilassa sekä pisimmän ajan, 10
vuotta, Äetsän Horolla. Palasi 1881 Kämmäkkään
rengiksi Ville Koivistolle. Asui perheineen vuodesta 1882 itsellisenä Soinilan kylässä ja muutti sieltä
1899 Nuupalaan Raivion alueelle. Tyttärien lähdettyä palvelukseen hän asui 1902 Nuupalassa toisen
vaimonsa ja poikansa kanssa. Pso 1:o Koivistolla
1882 torpan piika Eeva Kristiina Kallentytär (s.
1857, k. 1892) (ks. Lähteenmäki). Pso 2:o 1895 Justiina Aleksanterintytär Peuraniemen torpasta (s.
1856). Perheeseen syntyi lapset Vilhelmiina (s.
1882), Fanny Sofia (s. 1886), Amanda Eufrosyne (s.
1887, k. 1896) ja Vilhelm Lauri (s. 1889) ja siihen
kuuluivat myös vaimon au-pojat Frans Viktor ja
Kalle Herman (myöh. Heinonen), jotka saivat isäpuolensa nimen Lindberg (heistä myös Lähteenmäen kohdalla). Toinen avioliitto oli lapseton.
→ Kalle Vihtori (s. 1854). Perusti Korpelan
torpan lähelle Välimaata, ks. Korpela.

Vv. 1862–1865 Välimaan torppa oli Josef Mikaelinpojan lesken ja tyttären Elina Matildan (”Tiltan”, s.
1844, k. 1888) hoidossa. Tyttärelle tuli 1865 kosija
Heikki Vilhelm Heikinpoika (s. 1837) ja torppa sai
samalla uuden tarmokkaan 28-vuotiaan haltijan.
Hän oli nuoruudestaan huolimatta jo leskimies, oli
ollut vävynä Kukolan torpassa (Yli-Houhalan alustaa). Hänellä oli mukanaan 4-vuotias poika Vilhelm
Fritiof ensimmäisestä avioliitosta, joka oli päättynyt
nuoren vaimon Anna Kristiina Juhanyttären kuolemaan (s. 1840, k. 1862).
”Välimaan Heikki” on niitä kämmäkkäläisiä, joista
paikallinen muistitieto tietää kertoa eniten. Hänen
väsymätön uurastuksensa herätti yleistä kunnioitusta ja hänen syksyinen päiväohjelmansa (”kahdelta
tupakeita pätkiin ja neljältä riihelle”) muistettiin
pitkään, samoin hänen toinen erikoinen luonteenominaisuutensa, äärimmäinen nuukuus. Perheasioihinsakin hän suhtautui realistisesti ja taloudellispainotteisesti ja arvosti erityisesti kolmannen vaimonsa tuottoisaa karjanhoitoa, ”Ei Jahannasta saa
puhua mitään, Jahanna tekee paljon voita”, hän varoitti naapureitaan. Hän oli vuodesta 1889 kolmannessa avioliitossa Johanna Juhantyttären (s. 1858)
kanssa, joka oli kotoisin Ojansivun torpasta Vaununperältä (Kallialan Rannan alustaa).
Heikki Välimaa jäi leskeksi kolmannen kerran ja
kuoli yli 80-vuotiaana 1917. Perunkirjoituksessa,
joka pidettiin heti hautajaisten jälkeen, oli läsnä 5
poikaa ja 3 tytärtä. Vilhelm Fritiof (s. 1861), joka oli
1. avioliitosta, meni 22-vuotiaana rengiksi Kallialan
Sarkoselle ja Mottiselle, siirtyi sieltä Sammaljoelle
nimellä Laitinen ja oli vuodesta 1888 perheellisenä
työmiehenä Koivun talossa. Hän oli elossa 1917.
Hänellä oli vaimonsa Amanda Karoliina Juhantyttären (s. 1866) kanssa 3 poikaa ja 2 tytärtä.
Toisessa avioliitossa syntyivät:
→ August (s. 1866). Oli nuoruusvuosinaan Paraisilla sukunimellä Henriksson. Torppari vuodesta
1894 Rekikankaassa Illossa (Näntölän Knuutin
alustaa). Pso 1894 torppari Kalle Kustaa Rekikankaan leski Hilda Aurora (s. 1855). Heidän ainoa

poikansa Frans August Rekikangas (s. 1897) teloitettiin kapinan jälkiselvittelyissä 1918.
→ Ida Pauliina (s. 1868). Pso 1897 torppari Kalle
Jalmari Ojansuu Sammaljoelta (Perttulin alustaa)
(s. 1876). Olivat elossa 1904 ja heillä oli 2 poikaa ja
tytär.
→ Kaarle Vihtori (s. 1871). Otti sukunimen Jalonen, Muutti Tampereelle 1905 ja oli siellä Rosenlewyhtiön palveluksessa. Pso 1:o N.N. Pso 2:o Iida Maria
(Maija) Karimäki (s. 1902), ks. Karimäki. Poika 1.
avioliitosta Nikolai Jalonen (s. 1908) asui kouluikäisenä Välimaassa ja kävi koulua Kämmäkässä.
→ Nestori (s. 1874) Työmies Kulmuntilan Potilla 1890-luvulla ja sen jälkeen kotona nimellä Laaksonen. Muutti 1910 vaimonsa kanssa Pirkkalaan.
Pso 1900 Matilda Korteniemi (s. 1871). Hän on
kuollut lapsettomana ennen isäänsä, koska häntä ei
mainita perunkirjoituksessa.
→ Frans Henrik (s. 1876). Ks. alla.
→ Herman (s. 1882). Työmies Kulmuntilan Äijälässä vuodesta 1898 ja vielä 1910. Pso 1907 Aina
Maria Hollo (s. 1884). Hän oli elossa 1917 ja hänellä oli ainakin poika Frans Einar (s. 1909).
Heikki Välimaan kolmannessa avioliitossa syntyivät
1889 kaksostyttäret Hilja Johanna (pso talollinen Vilhelm Looru Koivulan kylässä) ja Fanny Severiina
(pso tilallinen Oskari Kankaanpää Rekikoskella).
Frans Heikki Välimaa (s. 1876, k. 1946) oli perinyt
isänsä toimintatarmon ja hänellä oli myös uudemmalle aikakaudelle ominaista aloitteellisuutta ja
eteenpäinpyrkimystä. Hän meni varsin nuorena Rosenlew-yhtiön palvelukseen ja kohosi nopeasti vastuulliseen asemaan metsänostajana ja metsätöiden
johtajana. Hän osti Välimaan itsenäiseksi tilaksi
1913 ja se lohkottiin 29.12.1913 Ala-Mattilasta.
Siinä oli tällöin peltoa 6,3 ha ja metsämaata 18,7 ha.
Sen jälkeen hän suoritti huomattavia maanostoja,
joiden kautta tilan peltopinta-ala laajeni kaksinkertaiseksi ja metsäpinta-ala vieläkin enemmän. Hän
yhdisti tilaansa Mielaanniemen Yli- ja Ala-Eskolan
Kämmäkän-kappaleet ja osti Mustissuolta Lehtimäkeen kuuluneen 5 ha:n peltokappaleen. Hän uudisti myös tilan rakennukset. Välimaassa pidettiin
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Frans Välimaa. (Kuva: Pasi Mäkelän
albumista.)

Artturi Välimaa ja parihevoset.

Aulis ja Maija Välimaa, Mäkelän
lapset vasemmalta Jukka, Kirsti ja
Seppo. (Kuva: Veikko Siltanen.)i

hänen aikanaan arvokkaita juhlia, joihin kutsuttiin
Rosenlew-yhtiön johtoporrasta. Niinpä siellä ei
enää ollut ”pirttiä” kuten paikkakunnan muilla tiloilla vaan ”sali” tyylihuonekaluineen ja kattokruunuineen.
Frans Välimaa kuoli pian jatkosodan jälkeen.
Hänen puolisonsa Hilma Alina Söderlund (s. 1888,
k. 1972), joka oli kotoisin Porin mlk:sta, eli kauan
hänen jälkeensä ja asui viimeiset vuotensa, kun tila
oli jo siirtynyt vieraisiin käsiin, tyttärensä Katri
Kuusiston luona. Perinnönjako suoritettiin sodan
jälkeen, jolloin maatalouden uudistuminen ei ollut
vielä alkanut ja hyviä elinkelpoisia maatiloja pirs-
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tottiin hyvinkin pieniin osiin. Puolet tilasta jäi leskelle Hilma Välimaalle, joka luovutti sen nuoremmalle pojalleen Heikki Aulikselle (s. 1919). Toinen
puoli jaettiin muitten lasten kesken, niin että muutaman pelto- ja metsähehtaarin osuus tuli vanhemmalle pojalle Frans Artturille sekä tyttärille Sylvi Inkerille (s. 1912, pso Voitto Mäkelä), Katri Mirjamille (s. 1917, pso Kalle Kuusisto), Sally Alinalle (s.
1922, pso Veikko Kesti) ja Rauha Marialle (s. 1924,
pso Kalle Laakso).
Frans Artturi Välimaa (s. 1915, k. 1986) rakensi vaimonsa Helvi Kaarinan, o.s. Segerman (s. 1919, k.
2010) kanssa perintöpalstalleen (n 2,3 ha) asunnon,

jossa hänen perheensä asui 1950–1955. Tila sijaitsi
Myllyniemen ja Frans Karimäen rajamailla ja sitä
kutsuttiin yleisesti Haastinkorveksi. Nimi on
vanhaa perua ja osoittaa, että tästä maakappaleesta, jota sanottiin myös ”Eskolan niituksi”, on käyty
oikeutta aikaisempina vuosisatoina. Artturi Välimaan perheeseen syntyi Kiikassa neljä lasta: kaksoset Tuula Aulikki ja Pirjo Tuulikki (s. 1945), Seija
Terhikki (s. 1947) sekä Ahti Artturi (s. 1950). Perhe
muutti ensi Tyrväälle 1955 ja vanhemmat erosivat.
Anderssonin perhe (ks. Riutta) asui Haastinkorvessa jonkin aikaa 1960-luvun alussa. Senjälkeen talo
kuitenkin purettiin ja hirsistä rakennettiin omakotitalo Vammalan Lousajaan. Maat yhdistettiin
Mäenpäähän.
Aulis Välimaa piti tilan puolikasta vaimonsa Maijan
(s. 1919, os. Koivumäki) kanssa vuoteen 1957, jolloin sitä huutokauppattiin. Hinta ei kuitenkaan
noussut riittävästi ja he myivät tilan ensin Raimo
Haavistolle ja hän edelleen veljelleen Jukka Haavistolle. Aulis ja Maija Välimaa muuttivat Nokialle. Välimaan historia maanviljelystilana päättyi 1968, jolloin naapuritilan Koiviston omistaja Pekka Kaasalainen osti tilan pellot. Tontilla ja rakennuksilla on
ollut useita vaihtuvia omistajia.

23. Riutta (Mäkelä)
Lähteenmäen jaksossa kerrottiin jo kahdesta veljeksestä, Potilan sepän Tuomas Rothstenin pojista,
jotka tulivat Kämmäkkään vähän ennen 1800-luvun
puoliväliä. Karl Rothsten (s. 1823, k. 1881) tuli
1846, vuotta myöhemmin kuin nuorempi veljensä
Kustaa, ja sai puolisokseen Kustaan vaimon sisarentyttären Maria Kristiina Antintyttären (s. 1828,
k. 1876) Rantalan torpasta. Maijastiina oli Kämmäkän ensimmäisen asukkaan Heikki Matinpojan tyttärentytär ja hänen jälkeläisensä kuuluvat siis Kämmäkän ”alkuasukkaisiin”.
Kalle Rothsten käytti koko elämänsä ajan sukunimeä toisin kuin veljensä Kustaa. Hän perusti Mie-

laanniemen Houtun rintamaasaralle Poikkilinjan
pohjoispuolelle torpan, jonka nimenä on asiakirjoissa koko ajan Mäkelä. Tämä nimi on paikkakunnalla täysin tuntematon, torppaa on alusta saakka
sanottu Riutaksi. Ensimmäistä torpparia sanottiin
Riutta-Kalleksi ja hänen toista vaimoaan RiuttaKaijaksi, ja heidän poikansa August oli vielä vanhanakin samanikäisille kämmäkkäläisille Riuttapoika.
Kun vanhoilta kämmäkkäläisiltä miehiltä kysyttiin
syytä siihen että Riutanmaahan, Nevanmaahan ja
Pieskanmaahan oli syntynyt asuntoja, he vastasivat:
karjanhoidon takia. Riutankin pellot olivat vähäiset,
mutta pohjoiseen leviävillä suurilla metsäalueilla oli
havupuuvaltaisten mäkien välissä ruohoisia lehtimetsiä, joissa lehmiä ja kuttuja voitiin paimentaa.
Kalle Rothstenin ja Maria Kristiina Antintyttären
kaikki lapset lähtivät etsimään palveluspaikkaa heti
ripille päästyään, jotkut jo ennenkin. Useimmat
heistä olivat perineet isoäitinsä isän Heikki Matinpojan levottoman veren, joka pakotti siirtymään
paikasta toiseen ja usein mahdollisimman kauas kotiseudulta.
Täyteen ikään eläneitä lapsia oli 4 poikaa ja 3 tytärtä. Vain vanhimman pojan sukunimi muuttui,
muilla kolmella pojalla oli nimi Rothsten koko
heidän elämänsä ajan, samoin tyttärillä oli isänsä
sukunimi ennen namisiinmenoa:
→ Kalle Maurits (s. 1847). Renkinä 15-vuotiaasta vuoteen 1873 Hoipolan Kytällä, Kiikan kylän
Ala-Kontilla, Tyrväänkylän Ryssällä ja Nakkilan
Lammaisten Ala-Laurilassa. Torppari Kokemäellä
Pyssymäen torpassa (Sonnilan Isopereen alustaa)
1873–1878 Asui sen jälkeen itsellisenä mäkitupalaisena Ylistaron Kuusinaisten talon maalla. Pso Kokemäellä 1872 Maria Kristiina Iisakintytär (s. 1872).
Muutti perheineen Tyrväälle 1886. Nimi Rothsten
muuttui tähän aikaan nimeksi Lehtonen. Otti 1889
muuttokirjan Jääskeen mutta pysähtyikin Ruokolahdelle ja asui itsellisenä Puntalan kylän talon n.o
1 alueella vuoteen 1898, jolloin muutti Antrean pitäjään ja ryhtyi jatkamaan veljensä Johannes Rothstenin torpanpitoa Mikko Kuisman maalla Oravaky-
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dön kylässä. Asui siellä vaimonsa kanssa vielä 1906.
Heillä oli kaksi poikaa, jotka palasivat 1895 Kokemäelle rengeiksi. Frans Edvard (s. 1876) palasi 1899
vanhempiensa luokse Antreaan, mutta Karl Fredrik
(s. 1878) jäi Kokemäelle.
→ Emma Josefiina (s. 1851). Palveli Hongiston
ja Haaviston torpissa Illossa. Pso 1877 Hongiston
renki Vihtori Juhanpoika (s. 1848). Heidän työ- ja
avioelämänsä jatkui Punkalaitumen Kestilässä ja
Illon Kaunistolla, jossa sukunimeksi on merkitty
Nieminen. Muuttivat 1884 Kaunistolta Jääskeen ja
pitivät siellä Puntalan torppaa Pelkolan kylässä.
Muuttivat kahden poikansa kanssa 1897 Antreaan
tarkemmin tuntemattomaan paikkaan.
→ Elina (s. 1858). Palveli myös Illon torpissa
Hongistossa, Mäkelässä ja Ojamäessä sekä Soinilan
Pentillä ja Jaamalassa. Pso 1883 Jaamalan renki
Kalle Kallenpoika Sund (s. 1855). Hekin muuttivat
Jääskeen 1884. Sund oli työmiehenä lankonsa Vihtori Niemisen torpassa Puntalassa. Heitä ei ole merkitty poismuuttaneiksi ennen vuotta 1899.
→ Kustaa (Rothsten) (s. 1861). Palveli renkinä
Ulvin Uotilassa, Punkalaitumen Mäenpään Kestilässä ja Vehmaan Löytäneen torpassa. Pso 1883
torpparinpoika Kalle Vilhelm Kanniston leski
Fredriika Vilhelmiina Heikintytär Kaltsilasta (s.
1846), kotoisin Heikkilän torpasta Rautaniemestä.
Perheellinen työmies 1880-luvulla Kaltsilan Sorvan
maalla. Kustaa Rothsten piti 1890–1898 Mäkelän
torppaa Varilan kylässä (Sepän alustaa). Muutti
perheineen 1898 Antrean pitäjään, mutta häntä ei
ole ainakaan vielä silloin merkitty asuvaksi Oravakydön kylässä, jonne hänen kaksi veljeään oli asettunut. Perheessä oli kaksi tytärtä ja siihen kuului
Tyrväällä myös vaimon kaksi au-tytärtä. Toinen
näistä oli Olga Vilhelmiina (s. 1871), pso 1899 mäkitupalainen David Vilhelm Koivunen (s. 1874) Tyrväänkylässä Finskan maalla. Olgan au-poika Erkki
Konrad (s. 1889) sai isäpuolensa nimen Koivunen.
Hän toimi maanmittarien avustajana ja asui perheineen Kämmäkässä Mäkelän tyttären Kustaava Heikintyttären (Taavan) asunnossa Nanhian Ailun metsäsaralla (ks. Mäkelä). Muistitiedon mukaan hän
olisi ollut Taavan kasvatti.
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→ Vilhelmiina (s. 1866). Palveluksessa vuodesta
1881 Mielaanniemen Iso-Eskolassa ja Juha Eskolassa. Muutti 1886 Pirkkalaan, Pso 1886 Vastamäen Jutilan renki Juha Vihtori Juhanpoika (s. 1857), myöh.
itsellinen työmies nimellä Lehtonen. Perhe asui
Haaviston Utolan maalla vielä 1900 ja siinä oli 2
poikaa ja 3 tytärtä.
→ Johannes (Rothsten, s. 1870). Hän aloitti työmiehenuransa 1885 Teukkulan Sopalla ja siirtyi
sieltä Mielaanniemen Houtulle ja Matti Eskolaan.
Muutti 1895 Antrean pitäjään Oravakydön kylään
Mikko Kuisman taloon kuuluvaan torppaan, jota
hän viljeli vuoden ja palasi sen jälkeen Tyrväälle.
Asui vielä 1900 perheellisenä työmiehenä ja mäkitupalaisena Roismalassa Maijalan maalla. Pso 1896
Aleksandra Karoliina Ojanperä (s. 1873). Perheessä oli pojat Vihtori Johannes ja Kalle Nikolai.
→ Vihtori (Rothsten) (s. 1874). Aloitti työuransa
1889 Mielaanniemen Reinilässä. Oltuaan välillä
kotona muutti 1898 Tyrväälle ja palveli Laukulan Ingillä ja Liuhalan Knuutilassa sekä itsellisenä työmiehenä Roismalassa. Pso 1898 Knuutilan piika Emma
Karoliina Vaununmaa (s. 1869). Asui sen jälkeen itsellisenä työmiehenä appensa Anshelm Vaununmaan
luona Pohjalan alueella. Perheessä oli 1904 kolme tytärtä, kaksoset Emma Maria ja Elna Katariina sekä
Martta Aleksandra. Kaksostyttäret asuivat Roismalassa ainakin vielä 1950-luvulla. ”Ruutsteenin plikoilla” oli hautausmaan luona täsmälleen samanlaiset
”pirtit” vastakkain Punkalaitumen tien molemmilla
puolilla. Molemmilla oli useita lapsia.
On paljon perheitä, joissa on ”kolmenlaisia” lapsia,
mutta Riutalla perhesuhteet muodostuivat sellaisiksi, että lapsia oli ”neljänlaisia”. Maria Kristiina Antintyttären kuoleman jälkeen Kalle Rothsten otti
1876 toisen puolison Rekikoskenmaasta, Sammun
Takkulan alaisen Rekiojan torpan tyttären Katariina Mikaelintyttären (s. 1844), jonka kanssa hänellä
oli poika August (ks. alla). Perheeseen kuului myös
Katariinan poika Vihtori (s. 1870), joka oli 16-vuotiaasta renkinä tätinsä luona Nupussa siihen saakka
kun hän sai oman tilan Tammelan Rekikoskenmaasta äitinsä kotitorpan vierestä. ”Riutta-Kallen”
kuoleman jälkeen ”Riutta-Kaija” solmi 1882 toisen

avioliittonsa Vihtori Osusen (s. 1856) kanssa. Aviopuolisot pitivät Riutan torppaa vielä 1900 ja heillä
oli tytär Amanda Sofia (s. 1882).
Torpankontrahti oli tehty Katariina Mikaelintyttären elinajaksi. Hänen kuolemansa jälkeen hänen ja
Kalle Rothstenin poika August (s. 1879) asui Riutalla vielä vuoden mutta joutui sitten lähtemään
pois. Hän asui sen jälkeen Riutan lähelle Mäki-Reinilän maalle rakentamassaan asunnossa. Hänellä oli
sukunimi Mäkinen. Hänen avioliittonsa Komerolan Liedeksimen torpan tyttären Fannin (s. 1884)
kanssa oli lapseton. Fanni Mäkisen kertoman
mukaan hänen miehensä olisi ehkä saanut torpansopimuksen Houtun talon kanssa, ”mutta ei tullut
tehtyä”, ”eivät kai oikein tykänneet”.
Kiikan eteläisen vuokralautakunnan pöytäkirjan
mukaan pidettiiin Riutan torpassa 29.5.1916 tulokatselmus ja samalla vahvistettiin 28.11.1915 tehdyllä vuokrakirjalla torpanoikeudet Evert (”Eevi”)
Rantalalle (s. 1881, k. 1920), ks. Rantala. Hän oli aikaisemmin hoitanut kotitorppaansa Rantalaa ja on
asiakirjoissa joskus nimellä Rantala-Riutta. Katselmuksessa mainitaan peltojen yhteydessä kiviröykkiöitä, joista voidaan päätellä Riutta-nimen johtuneen. Torpan maiden halki virtasi aikaisemmin
hyvin vuolas Ylistenjärven laskuoja (Mustisoja),
jonka yli oli kapulasiltoja. Ojassa oli ollut myös ve-

simylly. Virtausten pienennyttyä ojassa (Ylistenjärven pinnan laskettua) uutta peltoalaa oli mahdollista raivata ojan alajuoksulta.
Evert Rantalan vaimo Kristiina Vilhelmiina (Miina,
s. 1883, k. 1973) oli syntynyt Teukkulan Hulttisen
alaisessa Pirtinkorven torpassa. Jäätyään leskeksi ja
oltuaan vähän aikaa nimellisessä avioliitossa Ferdinand Haapasen kanssa (ks. Haapanen) hän osti
Riutan itsenäiseksi tilaksi talolliselta Isma Houtulta 4.10.1925 tehdyllä kauppakirjalla. Tilalla oli tällöin peltoa 1,2 ha ja metsää 3,4 ha ja lunastushinta
oli 1700 mk.
”Riuttan Miina” oli Kämmäkän värikkäimpiä ja
huumorintajuisimpia henkilöitä ja hänellä oli harvinaiset kertojanlahjat. On vahinko että kansanperinteen kerääjät eivät halunneet häntä haastatella
hänen suorasukaisen kielenkäyttönsä takia. Miinalla oli hyvä sydän, hänen luonaan asui melkein aina
sellaisia, joilla ei ollut omaa kotia. Hänen ei olisi tarvinnut käydä taloissa töissä, mutta hän auttoi mielellään kiireisinä viljankorjuuaikoina, ja leikkopellolta
saattoi joskus kuulua hänen iloinen laulunsa:
”Koti Riutalla on rikkaille ja köyhille
ja maailman kulkureille.”

Raikusen Erkin ja Selman lapset kotinsa (Riutan) edustalla. Vas. edestä Jukka, Eira,
Heimo, Harri ja Esko. Kesk. vas. Tarja, Elvi, Hanna. Takana Merja, Asta, Ansa ja Eija.
”Riuttan Miina”, Vilheemina Haapanen.

(Raikusten perhealbumista.)
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Miina asui lähes kuolemaansa asti Riutassa lukuunottamatta viimeisiä vuosia, jotka hän vietti Kiikan
vanhainkodissa. Hän oli silloin lähes sokea. Hänellä oli elinikäinen asumisoikeus Riutassa, vaikka
omistajat vaihtuivat.
Miinalla oli avioliitossaan Evert Rantalan kanssa
tyttäret Martta Vilhelmiina (s. 1911, k. 1928) Saima
Vilhelmiina (s. 1915), joka asui 1950-luvulla miehensä Erkki Järvisen kanssa Pieskassa ja leskeksi
jäätyään Illossa. Hänen nuorin tyttärensä Selma
Kaarina (s. 1921) avioitui maalari Erkki Raikusen
kanssa, joka toimi maalarina vammalalaisessa
Tähtön maalausliikkeessä 40- ja 50-luvuilla, myöhemmin Äetsän Finnish Chemicalsin tehtailla. He
omistivat Riutan parikymmentä vuotta ja myivät
sen 1962 Risto Anderssonille ja hänen vaimolleen
Allille (o.s. Saarinen, ks. Tiensuu). Riutan omistaa
nykyisin heidän poikansa Ari-Pekka Andersson,
joka asuu siellä perheineen.

24. Ylimäki
Ylistenjärven koilliskulman reunoilla oli vanhastaan kolme niittykappaletta, joista keskimmäinen
ulottui melkein rantaviivaan saakka. Se tuli isojaossa Näntölän Knuutin osuudeksi. Siihen syntyi 1800luvun puolivälissä torppa, jonka alkuperäinen nimi
oli asiakirjoissa Blid ja paikkakunnan puhekielessä
Pliiti. Torpan rakennukset pystytettiin mäelle vähän
matkaa rannasta. Blid oli alun perin torpan ensimmäisen haltijan isän sotilasnimi. Nimi Ylimäki syrjäytti vähitellen nimet Blid ja Pliiti 1800-luvun lopulta lähtien.
Blidin torppa tulee rippikirjaan ja henkikirjoihin
1854, mutta sen historia alkaa vuodesta 1847, jolloin renki David ja vaimonsa Maja ensi kertaa merkittiin näissä asiakirjoissa Näntölän Knuutin alle.
Kaiken todennäköisyyden mukaan he asettuivat silloin asumaan tähän Knuutin maalle perustamaansa torppaan. Johan David Blid oli syntynyt 1824
Uudessakylässä korpraali Johan Blidin poikana.
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Ylimäki.

Isä, joka oli Haronojan torpasta Illosta, sai jääkäripataljoonaan otettaessa nimen Flitig ja ylentyessään
korpraaliksi uuden sotilasnimen Blid. Äiti Anna
Heikintytär oli rippikirjan mukaan Karkusta, mutta
ei ole löytynyt sieltä. David Blid löysi kotikylästä
elämänkumppaninsakin, Yli-Orvolan talon tyttären
Maria Johanna Antintyttären (s. 1821).
David Blid ehti hoitaa torppaansa 20 vuotta, kun
hänen elämänsä päättyi suurena nälkävuonna 1867.
Luultavasti hän siinä ajassa sai Knuutin niityt raivatuksi pelloksi suurimmaksi osaksi. Leski Maria
Johanna vastasi sen jälkeen torpasta ainakin 25
vuoden ajan. Vasta vuosien 1893–1902 rippikirjaan
on merkitty, että hän on eläkkeellä ja ”asuu erillään”. Tämän torpan pojat lähtivät vieraiden palvelukseen yleensä vasta noin 20-vuotiaina, joten äidillä oli aina apuna lähes aikuinen mies torpan hoidossa. Maria Johanna Antintytär oli elossa vielä 1903
yli 80-vuotiaana.
Ensimmäisellä torpparipariskunnalla oli täysi-ikäisiksi eläneitä v. 1849–1864 syntyneitä lapsia kuusi,
pojat Johan David, Alfred, Vilhelm ja Karl sekä tyttäret Vilhelmiina ja Hilma Karoliina.
→ Juha David (s. 1849) on kirjoissa ensin sukunimellä Blid ja myöhemmin nimellä Haapanen.
Aloitti työelämän uransa 1869 Laukulan Ingillä,
palveli sitten useissa Tyrvään taloissa ja asui naimisiin mentyään perheellisenä työmiehenä Marttilan
kylässä (Tuomiston alustaa). Hän oli elossa 1903.
Pso 1:o 1877 Amanda Karoliina Heikintytär (s.

1851, k. 1896). Pso 2:o 1896 Amanda Tuomaantytär
Kantonen (s. 1865). Lapsia vuonna 1903 1. aviosta
2 poikaa, 2. aviosta 2 poikaa ja tytär.
→ Vilhelmiina (s. 1854) oli muutamia vuosia palveluksessa Marttilan kylän taloissa. Pso 1883 torppari Kalle Erkinpoika Koivumäki (Laukulan
Nurkin alustaa, s. 1841). Luopuivat torpasta 1891
ja asuivat sen jälkeen itsellisenä työmiesperheenä
Marttilan kylässä Tuomiston maalla nimellä Koivunen (vielä 1902). Heillä oli 6 tytärtä.
→ Alfred (s. 1856). Otti nimen Jokinen, Nahkurinoppilas ensin Kiimajärvellä ja sitten Hämeenlinnassa, muutti sieltä 1884 Haminaan. Hänen vaiheitaan ei ole voitu seurata pitemmälle.
→ Vilhelm (s. 1858). Otti nimen Virta. Työmies
Ritalassa 1883–1902 ja Kulmuntilan Tammelassa
1902–1907, sen jälkeen perheellinen työmies Tyrväällä Soinilassa Soinin maalla. Pso 1883 Hilma
Pauliina Davidintytär (s. 1857). Heillä oli 2 poikaa
ja tytär.
→ Hilma Karoliina (s. 1860). Ks. alla.
→ Kalle (s. 1864). Otti nimen Suhonen. Palveli
pienin keskeytyksin Kulmuntilan kylän taloissa
vielä 1910. Pso 1885 Johanna Josefiina Davidintytär
(s. 1851). Avioliitto oli lapseton.
Nuorempi tytär Hilma Karoliina (s. 1860, k. 1937)
avioitui 1881 Vilhelm Matinpojan kanssa (s. 1857,
k. 1941), joka oli kotoisin Räikän torpasta Räikänmaasta (Nanhian Torpon alustaa). He asuivat muutamia vuosia Räikässä ja tulivat Ylimäkeen 1884.
Torppa oli kuitenkin anopin nimissä 1890-luvulle
saakka ja Ville Matinpoika on merkitty vävyksi.
Avioparin nimiasiasta on muistiin jäänyt Villen sanonta: Ole sinä Hilma Ylimäki, minä olen sitten
Ville ”Pliiti” (Blid oli Hilman isän sukunimi).
Joka tapauksessa Ville Ylimäki on saanut torpan
hallinnan käsiinsä ennen vuotta 1900, mutta on epäselvää, milloin kontrahti on tehty hänen nimiinsä.
Hänen aikanaan Ylimäki tuli itsenäiseksi tilaksi
torpparilain perusteella, kun Kalle ja Iida Knuutti
myivät 25.3.1925 omistamastaan Knuutin talosta
Ylistenmaan palstan Ville ja Hilma Ylimäelle.

Heillä oli 11 täysi-ikäisiksi elänyttä lasta:
→ Hilja Amanda Helena (s. 1882). Lapset: Ellen
Amanda (Elli, s. 1904, k. 1975 Huittisissa, hänellä
tytär Eila, s. 1926, k. 2008 Huittisissa), Anna Helena
(Anni Åstrand, s. 1905, asui Espoossa avioliitossa)
ja Kalle (s. 1911, otti nimen Koskinen, k. 1978 Kiikassa avioliitossa).
→ Kalle Akseli (s. 1885). Otti nimen Mäkinen,
lähti Amerikkaan 1907 eikä palannut koskaan, julistettiin kuolleeksi 1978.
→ Oskari Johannes (s. 1887). Kävi Vännin karjanhoitokoulun Tyrväällä, hoiti monen suuren kartanon karjaa Etelä-Suomessa. Oskari Ylimäen poika,
Aarre Ylimäki, kohosi Maatalouden tutkimuskeskuksen kasvitautiosaston johtajaksi ja professoriksi. Hänen erikoisalanaan oli perunan tautien tutkiminen.
→ Antti Mikael (s. 1888). Kuoli 1918 (teloitettiin
kansalaissodan jälkiselvittelyissä Tyrväällä).
→ Hilda Aurora (s. 1892, k. 955 Kiikassa). Pso 1:o
Kalle Ojaniemi, Punkalaidun, kuoli kansalaissodan
jälkeen vankileirillä saamiinsa vammoihin. Heiltä
jäi kaksi poikaa: Toivo (s. 1914), joutui jatkosodassa kadoksiin, ja Erkki (s. 1915), kaatui jatkosodassa. Hildalla oli vielä lapset Liisa (s. 1929) ja Esko (s.
1930). Pso 2:o Juho Korpisaari.
→ Anna Katariina (s. 1893). Pso tilallinen Vilho
Koivuniemi (ks. Nuppu).
→ Vilho Aleksi (s. 1896, k. 1969 naimattomana).
Toimi Rosenlew-yhtön metsätyönjohtajana Tuuloksessa.
→ Katri Maria (s. 1898, k. 1981). Pso Uuno Heribert Siltanen (s. 1897, k. 1938). Heillä oli asunto
Ylimäen tilan alueella vuokrapohjalla, ks. myös
Haapanen. Perheessä oli 7 täysi-ikäisiksi elänyttä
lasta: Erkki Uuno Johannes (s. 1920), Veikko Antti
Olavi (s. 1921), Esko Heimo Henrikki (s. 1923),
Reino Leo Pietari (s. 1926), Tauno Oiva Kalevi (s.
1928), Helmi Maria (s. 1931) ja Pentti Matias (s.
1937).
→ Fanny Emilia (s. 1899). Pso Kalle Jalmari Hakakoski Huittisissa.
→ Semmi Viljami (s. 1901). Kuoli naimattomana
Tyrväällä 1940.
→ Alma Sofia (ks. alla)
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Vuonna 1925 itsenäistynyt tila ei ollut kauan Ville
ja Hilma Ylimäen omistuksessa. He myivät sen
8.9.1926 tyttärelleen Alma Sofialle (s. 1902, k. 1959)
ja hänen miehelleen Vilho Nestori Ojansuulle (s.
1899, k. 1971, ks. Ojansuu). Heillä oli neljä täysiikäisiksi elänyttä lasta:
→ Liisa (s. 1923). Pso Toivo Madekivi Keikyässä.
→ Lea (s. 1924, k. 2000). Pso Kalle Tähtinen Kiikassa.
→ Sirkka (ks. alla).
→ Antti (s. 1931). Kuoli 2011 Askolassa naimattomana.
Seuraavassakin sukupolvessa omistajaksi tuli
nuorin tytär Sirkka (s. 1926, k. 2009) yhdessä miehensä Pentti Juurijoen (s. 1921, k. 1983) kanssa. Ylimäki on nykyisin Juurijoen perikunnan hallussa (5
osakasta).

25. Järventausta
Ylistenjärven eteläosan Kämmäkän puoleiset rantaalueet tulivat isojaossa Kulmuntilan kylän taloille.
Jokaisen talon alueelle, Laurilaa lukunnottamatta,
syntyi torppa 1800-luvun puolivälissä. Isojakokarttojen mukaan vanhoja niittyjä oli vain Potin kappaleella (ks. Välimaa, Kulmuntila). Vaikuttaa siltä että
muidenkin talojen kappaleille raivattiin myöhemmin pieniä niittyjä, jotka olivat torppien pohjana,
kun niitä alettiin perustaa.
Ensimmäinen näistä torpista oli Järventausta eli
Järventaka Runnin talon kappaleella aivan järven
rannalla. Sitä sanottiin aikaisemmin Prekuksi,
mutta asiakirjoissa nimi on alusta saakka ollut Järventausta. Se on sijaintinsa puolesta Kämmäkkää
ja on kuulunut Kämmäkän lukulahkoon, mutta
lapset ovat käyneet kansakoulunsa Kiikan Illossa,
jonne on vähän lyhyempi matka.
Järventaustan perustaminen vuonna 1847 oli välitön seuraus siitä muutoksesta, joka tapahtui Kiikan
Illon Kankaanpäässä. Tämä Hoipolan Ala-Hoipoon
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kuuluva torppa annettiin talon omalle pojalle Matti
Kallenpojalle (Herkepaeus-sukua) ja Antti Heikinpojan, joka 25 vuotta aikaisemmin oli aloittanut
siellä raivaukset ja torpanpidon, oli siirryttävä pois.
Ensimmäisillä torppareilla ei yleensä ollut päteviä
kirjallisia sopimuksia ja Kämmäkässä ja Illossa ei
niitä voinutkaan olla, koska vanhimpien torppien
syntyessä isojakoa ja talojen omistuksia ei vielä
ollut vahvistettu. Useimmilla oli luultavasti vain
jonkinlainen suullinen lupaus, joka voitiin koska tahansa peruuttaa.
Antti Heikinpoika löysi heti sopivan uuden torpanpaikan Ylistenjärven rannalta. Hän oli kotoisin
Raukon kartanoon kuuluvasta Leskenmaan torpasta; isä oli Soinilan Pentiltä ja äiti Meskalan Ala-Horilasta. Vuonna 1794 syntyneenä hän oli väestön silloisen ikärakenteen mukaan jo keski-iän ylärajalla
eikä enää parhaissa voimissaan. Hänellä oli elinaikaa jäljellä vain viisi vuotta, vuoteen 1852. Hänen
ensimmäinen vaimonsa Katariina Antintytär oli
kuollut Kankaanpäässä ja hänellä oli tästä avioliitosta pojat Juha Kristian, joka tuli isänsä kanssa
Järventaustaan, ja Adolf Vilhelm, joka oli jo aikaisemmin mennyt vieraiden palvelukseen. Järventaustan ensimmäiset raivaukset lienee suurimmaksi
osaksi tehnyt Juha Kristian (s. 1824). Hänet merkittiin isänsä jälkeen Järventaustan torpan haltijaksi,
mutta hän muutti jo 1854 torppariksi Mielaanniemen Levomäkeen. Juhan äitipuolella, Antti Heikinpojan toisella vaimolla Anna Heikintyttärellä (s.
1804), joka oli Jokelan torpasta Illosta (Kauniston
alustaa), oli lääkärin antama työkyvyttömyystodistus. Hän ei siis kyennyt vastaamaan torpasta. mutta
hän asui Järventaustassa eläkeläisenä kuolemaansa
saakka (1869). Tämä avioliitto oli lapseton; vaimolla oli tytär Anna Kristiina (ks. Ruskiala).
Seuraava torppari (1856–1867) Johan Fredrik Sulander oli syntynyt 1823 sepän poikana Kokemäellä ja oli vanhempiensa kanssa muuttanut Mielaanniemen Reinilän alaiseen Joenperän torppaan Illossa. Hänellä oli vaimonsa, Kilpijoen Paunun torpan
tyttären Ester Tuomaantyttären (s. 1824) kanssa
kolme tytärtä:

→ Hilma Karoliina (s. 1849). Palveluksessa Hoipolan Kytällä. Pso 1877 renki Kalle Sundvall
Karkun Lielahdesta.
→ Emma Sofia (s. 1853). Pso 1869 talollinen
Kalle Adolf Ala-Pappila Ulvin kylästä.
→ Hilda Vilhelmiina (s. 1855). pso Elias Juhanpoika hänen 2. aviossaan, vävy Raudun torpassa Illossa (Ulvin Ala-Pappilan alustaa).
Järventaustan vaiheista suurina nälkävuosina
1867–1869 on säilynyt Kalle Tiensuun kertomus,
jonka hänen leskensä Siina (o.s. Rautanen) välitti
muistitiedon keräilijöille (SKS:n arkisto). Kun hän
1869 tuli Tiensuuhun, hän poikkesi tullessaan Järventaustaan, josta asukkaat olivat lähteneet kerjuulle. Hän löysi vain vanhan naisen, joka makasi kuolleena muurin vieressä. Hän sai apua Tervamäen torpasta ruumiin kuljettamiseksi kirkolle hautaamista
varten. Kuolleen naisen on täytynyt olla edellisen
torpparin 65-vuotias leski Anna Heikintytär, jonka
kirkonkirjat ilmoittavat kuolleen ”vanhuuttaan”
3.5.1869. Kuten edellä todettiin, hänen terveytensä
oli kauan ollut heikko. Hän on jäänyt yksin Järventaustaan, kun Sulanderin leski ja tyttäret nähtävästi heti perheenisän kuoleman (4.3.1867) jälkeen tilapäisesti muuttivat sieltä pois ankean ajan johdosta. Kalle Tiensuun kertomus ”kerjuulle lähtemisestä” voi hyvinkin olla totta; sellaisesta on varmoja
tietoja näiltä vuosilta. Tämän perheen elämä koheni
kuitenkin nopeasti. Keskimmäinen tytär Emma
Sofia solmi 6.4.1869 avioliiton Ala-Hoipon pojan
Kalle Adolfin kanssa ja emännöi kohta sen jälkeen
Ala-Pappilan talossa. Vanhin tytär oli piikana Kytällä. Äidin ja nuorimman tyttären olinpaikasta
1869 ei ole tietoa; he ovat esim.voineet asua AlaPappilassa.
Ester Tuomaantytär vihittiin 5.4.1869 toiseen avioliittoon Skinnarlan Yli-Hannulan rengin Juha Vilhelm (Ville) Matinpojan kanssa. Hän oli vihittyjen
luettelon mukaan leski Kulmuntilan Järventaustan
torpasta, mutta jos Kalle Tiensuun kertomus pitää
paikkansa, hän ei tuohon aikaan ole voinut asua
siellä. Jo samana vuonna uusi torppari Ville Matinpoika näyttää kuitenkin aloittaneen siellä torpanpi-

don, jota hän sitten jatkoi 35 vuotta (1869–1904).
Hän oli syntynyt Komerolan Vähä-Komerolla (Illossa) talon vuokraajan Matti Antinpojan poikana
ja oli aloittanut renginuransa sisarensa ja lankonsa
luona Ojalan torpassa Huittisten Karhiniemellä.
Hänen isänsä oli Kikkerlän Ala-Maijalasta. Hänen
lapseton avioliittonsa Ester Tuomaantyttären
kanssa päättyi vaimon kuolemaan 1892. Hän avioitui uudelleen Illossa itsellisenä asuneen Fredriika
Joelintyttären kanssa (s. 1849). Heillä oli yksi yhteinen lapsi, poika Aaro Johannes (s. 1896) joka Kämmäkässä tunnettiin ”Prekun Aarona” senkin jälkeen
kun hänen syntymäkodistaan alettiin paikallisessa
puheessa käyttää virallista nimeä Järventausta. Hän
oli vanhempiensa kuoleman jälkeen poissa Kämmäkästä mutta palasi tänne vanhemmalla iällään ja
asui monissa paikoissa, muun muassa Riutan
Miinan ja Kaskelan Selman (Selma Kaunismaan)
luona.
Perheeseen kuului myös Fredriika Joelintyttären
kolme au-poikaa:
→ Oskar Ferdinand (s. 1880). Kasvattina Ojanperän torpassa, muutti Huittisiin 1896.
→ Jaakko Aleksanteri (s. 1885). Muutti Tyrväälle
1900.
→ Frans Eerik (s. 1891).
Ville Järventausta luopui torpastaan 1904 ja muutti
vaimonsa sekä poikien Aaro Johanneksen ja Frans
Eerikin kanssa Jaakkimaan 1904. Perhe palasi Kiikkaan Jääskestä 1907. Silloin oli Järventaustassa jo
uudet haltijat.
Vuonna 1905 Järventaustaan tuli Illosta uusi torppari Kalle Oskari Lähteenkorva, jonka sukunimi samalla muuttui Järventaustaksi. Hän oli syntynyt
1866 Lähteenkorvan torpassa (Hoipolan Oskuran
alustaa) ja oli 1902 avioitunut Fanny Severiina Karimäen (s. 1881) kanssa, joka oli Israel Karimäen
nuorin tytär (ks. Pakula). Veljekset olivat naimisissa sisarusten kanssa; Frans Lähteenkorvan vaimo
Aleksandra oli myös Karimäestä. Kalle Järventausta lunasti tämän torpan itsenäiseksi tilaksi. Hän
kuoli 1943 ja hänen vaimonsa 1960.
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Perheessä oli vaimon poika Herman Aleksi Järventausta (s. 1899), joka sittemmin omisti Rantalan tilan
Illossa. Aviopuolisoilla oli kolme yhteistä lasta:
→ Lempi Severiina (s. 1904). Pso rukkimestari
Maurits Saurio Teukkulassa.
→ Hilja Alina (s. 1906). Pso tilallinen Jaakko
Ensio Vesaniemi.
→ Junno Oskari (s. 1915, k. 1992). Junno oli Järventaustan isäntä isänsä jälkeen. Pso Salli Maria,
o.s. Kariniemi (s. 1925, k. 2008) omisti perintönä ¾
kotitilastaan Rekikankaasta Illossa.

Katariina Juhantyttären au-poika Juha Vilhelm (s.
1839) oli 1858–1872 renkinä Varilan ja Marttilan
kylien taloissa ja asui vuodesta 1872 perheellisenä
työmiehenä Tapiolan Ala-Laurilan maalla nimellä
Visti (elossa vielä 1902 leskimiehenä). Nimi saattaa
viitata siihen että hänen isänsä olisi ollut Vistin torpasta. Pso 1:o 1866 Anna Kristiina Heikintytär
Evon Heikkilän torpasta (s. 1837, k. 1881). Pso 2:o
1882 Sofia Sakarintytär, kotoisin Eurasta (s. 1849,
k. 1893). Aikuisia lapsia oli 1. aviosta yksi tytär ja 2.
aviosta kaksi poikaa.

Nykyisin Järventaustan omistaa Junno ja Salli Järventaustan tytär Oili Marjatta (s. 1947), pso tilallinen Pekka Osmo Mikael Vataja (s. 1943).

Magnus Mikaelinpojalla ja Katariina Juhantyttärellä oli yhteisiä lapsia 3 poikaa ja 2 tytärtä. Lapset menettivät 1866 isänsä ja tulivat äidin kuoltua täysorvoiksi 1868, suurten nälkävuosien pahimmassa vaiheessa. Kaksi vanhinta poikaa, Heikki Magnus (s.
1843) ja Lauri Benjamin (s. 1847), oli lähtenyt kotoa
jo ennen isän kuolemaa. He olivat 1864 Karkun käräjillä syytettyinä varkaudesta. He saivat renginpaikan 1868, Heikki Mielaanniemen Reinilässä ja Lauri
Koiviston torpassa Kämmäkässä. Lauri avioitui Koiviston tyttären Hilma Johannan kanssa (heistä ks.
Koivisto, Soinila). Heikki oli renkinä 10 vuotta
(1871–1881) Järvenpään päätalossa Tammelassa ja
avioitui 1872 talon piian Hilma Karoliina Tuomaantyttären (s. 1853) kanssa. He asuivat 1881–1897 itsellisenä työmiesperheenä vaimon äidin luona Vakkalassa entisessä Tuomolan torpassa (Junnilan alustaa)
ja saivat 1897 asunnon Vakkalan Yli-Sipilän maalta.
He asuivat siellä vielä 1910. Asiakirjoissa on sukunimi Tuomola. Perheeseen kuului 2 poikaa ja 2 tytärtä.

26. Järvenpää
Järvenpään torppa syntyi Kulmuntilan Tammelan
kappaleelle 1847, samana vuonna kuin Järventausta, noin puolen kilometrin päähän siitä ja Ylistenjärven rannasta. Ensimmäinen torppari Magnus
Mikaelinpoika muutti perheineen Tyrväältä Kiikkaan 1845, mutta vasta 1847 hän on selvästi merkitty torppariksi Kulmuntilan kylään.
Magnus Mikaelinpoika (s. 1817) oli Rantalan torpparin Lauri Benjaminin veli. Hänen vanhemmistaan ks. Rantala. Hänen vaimollaan Katariina Juhantyttärellä (s. 1815, k. 1868), joka oli Taipaleen
torpasta Ylistenjärven takaa, oli täällä lähisukulaisia Peuraniemessä, Jysiössä ja Nevanpäässä. Hän
ehti varmaankin saada Järvenpään peltojen raivauksen hyvälle alulle ennen kuin hänen terveytensä
murtui vajaan 20 vuoden kuluttua. Hän joutui nimittäin luopumaan torpanpidosta vähän ennen
kuolemaansa ja syynä on ilmeisesti ollut sairaalloisuus, koska hän ei vielä ollut täyttänyt 50 vuotta.
Hän kuoli suurten nälkävuosien alkaessa heinäkuussa 1866 punatautiin, josta tuli varsin yleinen
kuolinsyy näinä vuosina. Hänen vaimonsa menehtyi kaksi vuotta myöhemmin, nälänhädän pahimmin raivotessa, ”hivukivuksi” merkittyyn tautiin.
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Kolmas lapsista, Kalle Kustaa (s. 1851), on ehkä
päässyt renkipojaksi johonkin taloon tai torppaan
heti isän kuoleman jälkeen. Hän oli renkinä vuodesta 1869 Mielaanniemen ja Ulvinkylän taloissa.
Avioiduttuaan 1877 Hilma Josefiina Leanderin (s.
1853) kanssa hän asui perheineen appensa muurarimestari Karl Leanderin luona Ruotsilassa. Hän
tuli 1883 torppariksi Kankaanharjun (myöh.
Harjun) torppaan (Ruotsilaan yhdistetyn Kikkerlän Kinnin alustaa). Sukunimeksi tuli torpan nimi
Harju. Perhe, jossa oli 3 poikaa ja 4 tytärtä, asui
siellä vielä 1910.

Kahden nuorimman lapsen kohtalo oli kovin.
Maria Vilhelmiina (s. 1854) oli 14-vuotias ja Kristiina (s. 1857) 11-vuotias, kun he äitinsä kuollessa
jäivät täysorvoiksi. Rippikirjassa heidät on merkitty Järvenpäässä asuviksi, Kristiina vuoteen 1874 ja
Maria Vilhelmiina vuoteen 1879, mutta on selvää,
että he ovat olleet jossakin muualla ainakin
1868–1869, kun torppa oli kylmille jätettynä. Ei ole
voitu selvittää, missä he asuivat sinä aikana.
Tuohon aikaan monet aikuisetkin joutuivat lähtemään kerjuulle ja asumaan tilapäisesti monissa eri
paikoissa sukulaisten ja vieraiden luona. Luultavasti nämä tytöt eivät äitinsä kuoleman jälkeen koskaan palanneet Järvenpäähän. Kiikan kappalainen
saattoi seurata heidän liikkeitään vasta sitten, kun
he saivat vakinaisia palveluspaikkoja.
Maria Vilhelmiina on nuoruusvuosinaan merkitty
rippikirjoissa ”heikkomieliseksi”, mutta myöhemmällä iällä hänestä ei tällaista sanota. Hän aloitti
palvelusuransa Kalle Koiviston torpassa Kämmäkässä ja se jatkui hyvin vaihtelevana Kiikassa, Tyrväällä ja Huittisissa; hän on 7 kertaa muuttanut seurakunnasta toiseen. Hänellä oli myöhemmällä iällään sukunimi Järvinen. Hänen kiertolaisuutensa
päättyi, kun hän 1895 solmi Ruotsilassa avioliiton
torppari Tuomas Välimetsän (s. 1824) kanssa tämän
2. aviossa. Hän oli 1910 elossa Ruotsilassa ”entisen
torpparin leskenä”.
Kristiina Magnuksentyttären ensimmäinen palveluspaikka oli Teukkulan Hulttisella. Sen jälkeen
hänet tavataan piikana etupäässä suuremmissa torpissa Kiikassa ja Tyrväällä. Hän avioitui 1884 Tammelan rengin Kustaa Fredrik Kustaanpojan kanssa.
He asuivat ensin miehen työpaikoissa Kulmuntilan
taloissa ja vuodesta 1891 (vielä 1900) itsellisenä työmiesperheenä Tyrväänkylän Paavin maalla nimellä
Ylönoja. Heillä oli kaksi lasta, tytär ja poika.
Suurina nälkävuosina 1867–1868 Järvenpäässä asui
Tyrväänkylän Yli-Kaistiin kuuluvan Mäkelän
torpan poika Malakias Selim Matinpoika vaimonsa Maria Juhantyttären kanssa. Heillä oli täällä
neljä lasta: Oskar Malakias, Hilma Josefa, Amanda

Vilhelmiina ja Johanna Sofia. Mistään normaalista
torpanpidosta ei voinut olla puhetta näiden vuosien
surullisissa oloissa ja tämä nuori perhe huomasikin
pian elämän siellä mahdottomaksi. He palasivat
Malakiaan kotiin Mäkelään ja asuivat siellä vuoteen
1872, jolloin he aloittivat uudestaan paremmalla onnella Kaunistoon kuuluvassa Jokelan torpassa.
Kun Kalle Tiensuu 1869 tuli katsomaan uutta
asuinpaikkaansa, hän poikkesi Järvenpäähän, joka
oli jätetty kylmille. Asukkaat olivat lähteneet ja ikkunatkin olivat hajalla. Jo samana vuonna kuitenkin Järvenpäähän tuli uusi torppariperhe Teukkulan Ala-Mattilan Välimäen torpasta. Juha Kustaa
Tuomaanpoika (s. 1835), joka oli kotoisin Meskalan Kopilta, oli perustanut tämän torpan vuoden
1860 vaiheilla ja se näyttää hänen lähdettyään hävinneen, koska sitä ei enää myöhemmin mainita ainakaan tällä nimellä. Hänen vaimonsa Elisabet
(Liisa) Tuomaantytär oli syntynyt 1829 Vistin torpassa Tapiolassa torpan vävyn tyttärenä. Tämän ensimmäisen vaimon kuoltua Kustaa Tuomaanpoika
– hän käytti toista etunimeään – meni 1897 uuteen
avioliittoon Yli-Hoipon Hakanpään torpparin
lesken Helena Karoliina Juhantyttären (s. 1855)
kanssa, jolla oli edellisestä avioliitostaan poika Juho
Adalbert Jalonen (s. 1878, ks. Pieska).
Kustaa Järvenpää oli elossa 1910. Hänellä oli ensimmäisessä avioliitossaan neljä poikaa, joista
kolme kuoli ennen isäänsä, ja kaksi tytärtä:
→ Kalle Kustaa (s. 1859, k. 1896). Torppari vuodesta 1883 Rekikankaassa Näntölän Knuutin Illon
kappaleella. Pso 1882 Hilda Aurora (s. 1855), Mielaanniemen Ala-Eskolan leskiemännän Anna Kristiina Matintyttären au-tytär. Kolme lasta, joista
vanhin tytär Matilda oli Rekikankaan emäntänä äitinsä ja isäpuolensa (ks. Välimaa) jälkeen.
→ Vihtori (s. 1861). Otti jo nuorena nimen Alajoki. Renkinä Suuniitun torpassa ja Teukkulan taloissa sekä itsellisenä työmiehenä Ulvin Uotilan maalla
Kiikan Illossa. Pso 1883 Vilhelmiina Stenhäll (s.
1862). Heillä oli 8 lasta.
→ August Vilhelm (s. 1864, k. 1896). Otti kotitorpan mukaan nimen Järvinen. Hoiti Järvenpään
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torppaa isänsä hallintakauden loppuvuosina
1890–1894 ja vaihtoi sitten torppaa lankonsa Ferdinand Niemisen kanssa. Ehti ennen kuolemaansa
pitää pari vuotta Apiaisen taloon kuuluvaa Niemen
torppaa Houhajärvellä. Pso 1884 Vilhelmiina Josefiina Iisakintytär (s. 1863) Niemen torpasta Vähä-Illosta (Isokomeron alustaa). Heillä oli poika Frans
Vilhelm Järvinen (s. 1886), jolla oli tila Kiikan Illossa Näntölän Knuutin kappaleella. Hänen poikansa
Onni ja Vilho asuivat Kämmäkässä.
→ Hilma (s. 1869). Ks. alla.
→ Emma Sofia (s. 1871). Pso 1888 Alfred Ignatius Davidinpoika Sillanpään torpasta (Evon
Törmän alustaa). Vävy Järvenpäässä, vuodesta 1891
torppari Hirvikorpi Rautaniemessä (Isojärven
Roikan alustaa). Heillä oli 1902 kuusi lasta.
→ Oskar Herman (s. 1874). Kuoli 18-vuotiaana
1892 palvellessaan renkinä Houhajärven Apiaisella.
Hilma Kustaantytär (s. 1869), jolla on kirjoissa sukunimi Järvinen, oli 19-vuotias, kun hän 1888 avioitui
Antti Ferdinand Antinpojan kanssa (s. 1864), joka oli
syntynyt Korkeemäen torpassa Rompunmaassa (AlaKetolan alustaa) torpan vävyn Antti Matinpojan ja
Maria Iisakintyttären poikana. Äiti oli tunnetun tyrvääläisen kansanperinteen kertojan Anna Kristiina
Korkeemäen eli ”Annastuunan” sisar. Vanhemmat
saivat 1876 hallintaansa Niemen torpan Houhajärvellä (Apiaisen alustaa). Isän kuoleman (1883) jälkeen torppa oli vanhemman pojan Ferdinandin hoidossa ja hänet on merkitty kirjoihin nimellä Nieminen. Ferdinand ja Hilma asuivat Niemessä kuusi
vuotta ja vaihtoivat sitten torppaa Hilman veljen
August Vilhelm Järvisen kanssa (ks. yllä).
Ferdinand Nieminen oli vuodesta 1894 Järvenpään
torpan haltijana. ”Järvenpään Veeti” tunnettiin laajalla alueella puhemiehenä avioliittoasioissa.
Torppa muuttui hänen aikanaan itsenäiseksi tilaksi torpparilain perusteella, kun talollinen Wilho
Tammela 1919 ilmoitti vaativansa torppari Ferdinant Järvenpäätä lunastamaan lunastuslain mukaisesti torpan itsenäiseksi lohkotilaksi. Lunastuskokous oli 12.8.1919 Järvenpään torpassa. Vuokralau-
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takunta arvioi torpan rakennukset hyviksi ja tarkoitustaan vastaaviksi, joka ei ollut kovin tavallista
tähän aikaan. Ne olivat vuokraajan rakentamia
talon metsistä otetulla puulla, joka vuoden 1914
hinnoilla teki 6000 mk. Koska hän oli ne itse tehnyt,
niin työn arvoa tuli 3000 mk. Peltoa oli 368 aaria aikaisemmin raivattua ja uutta peltoa 282 aaria, yhteensä 2700 mk. Lisäksi oli pelloksi kelpaavaa 100
aaria hintaan 600 mk. Metsää oli erotettavaksi 850
aaria, hinta 1800 mk. Metsään oli kuitenkin jätettävä omistajan poisvietäväksi 3 vuoden kuluessa
puut, jotka ovat läpimitaltaan 20 cm 1,2 metrin korkeudelta mitattuna. Peltoalaksi erotettiin 8,5 ha ja
metsää saman verran. Koko kauppahinta oli siten
8100 mk.
Perheessä oli 1910 kahdeksan lasta: Erkki Jeremias
(Toivola), Bertta Valborg, Matti Esaias, Martta
Maria, Varma Elisabet, Lempi Regina, Impi Raakel
ja Ilmari Andreas. Varma-tytär oli näkövammainen
ja toimiessaan tämän alan järjestöissä hän tutustui
varakkaaseen ruotsalaiseen teollisuus- tai liikemieheen ja avioitui hänen kanssaan. Hän lähetti sodan
aikana tuttavilleen Illoon ja Kämmäkkään tavaraa,
jota Suomen kaupoista ei ollut lainkaan saatavissa.
Järvenpää tuli sotien jälkeen Tauno Vormulan ja
vaimonsa Rauhan o.s. Niemi omistukseen. Se on
edelleen heidän perillistensä hallussa.

27. Nousiainen
Kämmäkästä pohjoiseen leviävälle laajalle metsäalueelle syntyi 1800-luvun puolivälissä samanaikaisesti kaksi torppaa lähelle toisiaan, Nousiainen
Mäki-Reinilän ja Hatanpää Iso-Eskolan metsäsaralle. Matti Antinpoika on rippikirjassa merkitty torppariksi Nousiaiseen 1847–1852 ja 1855–1857 sekä
välillä 1853–1854 Mäki-Reinilän rengiksi. Todellisuudessa hän lienee koko ajan asunut Nousiaisessa.
Hatanpään torpan perustaja oli Kustaa Tuomaanpoika (Rothsten), jonka paikallinen muistitieto

tuntee ”Pieskan Kustaana”, uutterana torpanraivaajana. Hän siirtyi 1848 Iso-Eskolan Lähteenmäestä
tänne saman talon rintamaasaralle raivaamaan
uutta torppaa, jonka nimenä on sekä kirkonkirjoissa että henkikirjoissa Hatanpää. Hän oli Hatanpäässä vain yhdeksän vuotta, vuoteen 1857.
Vaikuttaa siltä kuin Matti Antinpoika ja Kustaa
Tuomaanpoika olisivat 1857 vaihtaneet asuntoa.
Iso-Eskolan maalle tulee Nousiaisen torppa, torpparina Matti Antinpoika, ja Hatanpään nimi häviää
kirjoista. Matti Antinpoika on siis muuttanut Hatanpäähän ja antanut sille aikaisemman torppansa
nimen. Hänen Mäki-Reinilän maalle perustamansa
torppa häviää kirjoista, mutta todellisuudessa näyttää Kustaa Tuomaanpoika asettuneeen sinne asumaaan. Hän ei kuitenkaan ollut torppari vaan oli
rippikirjojen mukaan vuosina 1858–1872 Mäki-Reinilän ”suojatti” (försvarskarl), mikä tarkoittaa että
hän nautti talon suojelusta. ”Suojatin” ei tarvinnut
olla talon töissä säännöllisesti – Kustaalle se ei ehkä
olisi ollut mahdollistakaan vaimon vakavan sairau-

den takia – mutta hän oli talon kirjoissa, niin että
häntä ei voitu rangaista irtolaisuudesta. Rippikirjan 1863–1870 mukaan hänellä oli ”omat huoneet
lähellä Ilomäkeä”. Hänellä ei siis ollut torpanmaata vaan ainoastaan ”huoneet”, ilmeisesti Matti Antinpojan alkuperäisen Nousiaisen asuinrakennus.
Mäki-Reinilään kuulunut Ilomäen torppa, joka
hävisi 1860-luvulla, näyttää sijainneen sen lähettyvillä. – Kustaa Tuomaanpojan myöhemmistä vaiheista ks. Pieska.
Matti Antinpoika, joka vuodesta 1857 oli torpparina Iso-Eskolan alaisessa Nousiaisessa, syntyi 1805
Ulvinkylän Krapilla talollisen Antti Antinpojan toiseksi nuorimpana poikana. Hän menetti isänsä 3vuotiaana ja kasvoi äitinsä Maria Juhantyttären
(Skinnarlan Koukulta) ja isäpuolensa Juha Tuomaanpojan hoivissa. Hän aloitti 20-vuotiaana
pitkän renginuransa, jonka aikana hän ehti olla
töissä kahdeksassa Kiikan Jokisivun talossa sekä lisäksi Tyrväällä Uudenkylän Puntolla ja Soinilan
Uotilassa. Hänen tullessaan Puntolle on Kiikan
kappalainen kirjoittanut muuttokirjaan, että hän oli ”tunnettu kylilläkulkija”. Tämä harvinainen
merkintä kertoo, että hän oli tavallista innokkaammin, ehkä suorastaan johtajana, mukana niissä
nuorten miesten porukoissa, joiden
meluisa ja joskus väkivaltainenkin
liikkuminen kylästä toiseen oli
yleistä 1800-luvun alkupuolella,
Etelä-Pohjanmaan häjyjen aikakaudella. Iän mukana elämä solui rauhallisempaan uomaan. Hän oli jo
ylittänyt 40 vuoden iän, kun hän
ryhtyi hankkimaan omaa maatilkkua ja yli 50-vuotias, kun hän alkoi
suunnitella perheen perustamista.

Tuomas Harjunpää ja Kalle Nousiainen.
(Kuva: Heikki Kuusisto.)
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Matti Antinpoika oli torpparina Nousiaisessa kuolemaansa saakka (k. 1868). Hän solmi 1857 avioliiton
Katariina Elisabet (Kaisa Liisa) Erkintyttären kanssa
(s. 1823, k. 1885), joka oli kotoisin Hietalan torpasta Teukkulasta. Kaisa Liisa oli Potin Välimaan ensimmäisen torpparin Matti Erkinpojan sisar. Avioliitossa syntyi kolme poikaa, joista Kristian kuoli 8-vuotiaana ja täyteen ikään elivät Vilhelm, seuraava torppari Nousiaisessa, ja Joel (ks.. Lehtinen).
Vilhelm (Ville) Matinpoika (s. 1859) oli renkinä
1874 Pirtinkorven torpassa (Hulttisen alustaa) ja
1875–1879 Iso-Eskolassa. Hän tuli Nousiaisen
torpan haltijaksi 1880. Luultavasti molempien ensimmäisten torpparien hallintakaudella Nousiaiseen raivattiin lisää peltoa Houtun ja Keski-Eskolaksi sanotun toisen Eskolan metsäsaroilta.
Ville Nousiainen solmi 1880 avioliiton Pauliina
Adolfintyttären kanssa (s. 1855, ks. Tiensuu, Kulmuntila). Ville Nousiainen kuoli 1919 ja hänen vaimonsa 1920. Heillä oli 12 lasta, joista kaksi kuoli
pieninä:
→ Matilda Severiina (s. 1881). Palveluksessa Hoipolan Kytällä ja Ala-Hoipolla, Ulvin Haukalla ja
Ritalassa. Pso 1906 Ritalan torppari Antti Pajunoja
(s. 1883).
→ Anna Maria (s. 1883). Palveluksessa Hoipolan
Kytällä ja Ala-Hoipolla, Mielaanniemen Houtulla
ja Yli-Eskolassa (vielä 1910). Pso Kalle Fingerroos.
→ Ida Pauliina (s. 1884). Palveluksessa Hoipolan
Ala-Hoipolla ja Oskuralla. Pso 1908 työmies
Herman Josua Oskura (s. 1876).
→ Alma Aleksandra (s. 1886). Palveluksessa Mielaaniemen Yli-Eskolassa ja Ulvin Ala-Pappilassa.
Muutti Huittisiin 12.11.1904. Pso Kalle Sorvari.
→ Vilhelmiina (s. 1887). Palveluksessa Meskalan
Metsä-Kopilla ja Ritalassa (vielä 1910). Pso August
Virtanen.
→ Kalle Vilhelm (s. 1888). Ks. alla.
→ Juho August (s. 1890). Piti 1920-luvulla jonkin
aikaa Saarisen tilaa Kiikan Illossa. Pso 1922 Fanny
Maria Lähteenkorva (s. 1898).
→ Fanny Lydia (s. 1892). Naimaton?
→ Jenny Amanda (s. 1894). Pso Frans Niemi.
→ Lauri Kasper (s. 1897). Ks. Palomäki.
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Ville Nousiaisen pitäessä torppaa siellä suoritettiin
vuorkralautakunnan katselmus 1910, jonka IsoEskola maanomistajana oli pyytänyt. Hän piti torppaa vuokrakirjan mukaan, joka oli tehty 1883 ja hän
oli saanut sen haltuunsa isänsä kuoltua noin 25
vuotta sitten. Rakennukset olivat kohtuullisessa
kunnossa, mutta peltoa oli Iso-Eskolan kappaleella
vain noin 32 aaria, lisäksi Pieskan niittyjä ja muita
maatilkkuja yhteensä noin 4 ha. Vuokraaja pyysi
myös luvan saada ojittaa läheistä suota pelloksi.
Tilan lunastus itsenäiseksi tilaksi torpparilain perusteella tuli esille Kiikan eteläisen piirin Vuokralautakunnan kokouksessa 22.11.1920. Tila oli muodostunut Houtun, Iso-Eskolan ja Keski-Eskolan tilojen alueelle ja vuokrasopimus oli laadittu Pauliina ja Ville Nousiaiselle elinkaudeksi. Houtun
alueen vuokraus oli kiistanalainen, mutta vuokraa
oli maksettu ja lunastusoikeus säilyi kaikkiin alueisiin. Lunastushintaa tuli Houtun osasta 2642 mk,
Keski-Eskolan osasta 1646 mk ja kiistojen jälkeen
Iso-Eskolan talosta 12.745 mk. Tilalle tuli metsää
15 ha ja peltoja plus joutomaita noin 9 ha sekä
kaikki rakennukset. Lopullinen tilan kaupppakirja
Houtun kanssa tehtiin vasta 2.11.1922.
Itsenäistyneen tilan omistajaksi isänsä jälkeen tuli
vanhin poika Kalle Vilhelm Nousiainen (s. 1888, k.
1971). Hänen vaimonsa Naimi. o.s. Rantanen (s.
1895, k. 1942) oli kotoisin Räikänmaasta. Tilan
omistus siirtyi perintönä heidän ainoalle tyttärelleen Lilja Bertta Maria (s. 1921, k. 1998) ja hänen
miehelleen Lauri Kuusistolle (s. 1919, k. 1985). Nykyisin sen omistaa heidän poikansa Heikki Kuusiston poika Pasi.

28. Nevanpää
Nevanpää ja Nevanperä ovat asiakirjojen virallisia
nimiä. Paikallisessa puheessa molempia torppia on
sanottu pelkästään Nevaksi.
Mäenpään torpan poika Matti Antinpoika (ks.
Mäenpää) oli 1840-luvun lopulla renkinä Kilpijoen
Kinnarilla. Hän on silloin sopinut torpanpaikasŧa
Kinnarin metsäsaralla Kämmäkän puoleisssa
päässä. Torppa sai nimensä suuresta suosta, jonka
eteläisellä reunalla se sijaitsi. Matti Antinpoika on
rippikirjassa merkitty asukkaaksi Nevanpäässä
1849, mutta jo seuraavana vuonna hän oli renkinä
Teukkulan Hulttisella. Hän ei ole ehtinyt tehdä
muuta kuin hyvin vähäisiä raivauksia ja on tuskin
rakentanut mitään. Hänellä on saattanut olla yösija
Latoniityssä, jonne oli suhteellisen lyhyt matka.
Matti Antinpojan torppa Nevanpäässä jäi keskeneräiseksi hankkeeksi samoin kuin hänen seuraavakin
yrityksensä perustaa torppa Hulttisen maalle. Nevanpään varsinainen perustaja oli Taipaleen torpan
poika Kristian Matinpoika (s. 1822), Jysiön Benjam
Matinpojan veli ja Peuraniemen Kristiina Matintyttären velipuoli. Hänen ensimmäinen avioliittonsa
Koiviston torpan tyttären Anna Liisa Matintyttären
kanssa oli kestänyt vajaat puoli vuotta; nuori vaimo
kuoli 1849 isorokkoon Jaakolan torpassa Suontaustanmaassa, johon he olivat juuri asettuneet. Kristian Matinpoika palasi välittömästi Tyrväälle, meni
rengiksi Vistin torppaan Tapiolaan ja avioitui siellä
1851 torpan piian Katariina Elisabet (Kaisa Liisa)
Tuomaantyttären kanssa. Tämä hänen toinen vaimonsa oli syntynyt talollisen tyttärenä Vähäkomerolla 1831, 10 vuotta ennen kuin isä joutui luopumaan talosta ja siirtyi torppariksi Laukulan Korkin
alaiseen Myllynpäähän. Katariina Elisabet Tuomaantytär on se ”Nevan Kaija”, josta muistitieto on
tiennyt kertoa niin paljon.
Kristian Matinpoika oli 29-vuotias, kun hän 20-vuotiaan vaimonsa kanssa vuonna 1851 alkoi raivata ja
rakentaa Nevanpään torppaa. Varmaankin hän sai

sen kohtalaiseen kuntoon niiden 16 vuoden aikana,
jotka hänellä oli elinaikaa. Hän menehtyi ensimmäisenä nälkävuonna 1867 vain 45 vuoden iässä.
Kaija-vaimolle tuli seuraavana vuonna kosija Josef
Jaakonpoika Huittisista. Hän oli syntynyt 1826 Ylistaron kylässä Kokemäellä torppari Jaakko Riihimaan poikana ja oli ollut työmiehenä Huittisten taloissa, viimeksi Nanhian Ollilla. Hän ehti hoitaa
Nevanpään torppaa vain kolme vuotta ennen kuolemaansa jouluaattona 1871. Kolme vuotta myöhemmin Nevan Kaija vihittiin uuteen avioliittoon
Akseli Juhanpojan kanssa. Tämä kolmas aviomies
oli 42-vuotias, kuten edellinenkin, ja oli syntynyt
1832 Tuhunkosken torpassa Vesilahden Krääkkiössä torppari Juha Juhanpojan poikana. Hän oli ollut
renkinä Vesilahdella ja Urjalassa mutta asui 1874
kotitorpassa ja tuli sieltä suoraan Nevanpäähän.
Jollakin tavoin Krääkkiöön oli kantautunut tieto
Kiikan Nevanmaassa asuvasta vapaasta leskestä.
Kustaa Kinnari teki Aksel Juhanpojan ja hänen vaimonsa kanssa 12.6.1875 torpankontrahdin, jonka
sisällöstä ei ole tietoa. Siihen saakka näyttää torpan
hallinta olleen suullisen sopimuksen varassa.
Nevan Kaijalla oli ensimmäisessä avioliitossaan
Kristian Matinpojan kanssa kahdeksan lasta, joista
neljä eli täysi-ikäisiksi:
→ Hilma Karoliina (s. 1851, k. 1905) oli kahdesti naimisissa, molemmilla kerroilla itseään paljon
vanhemman miehen kanssa. Pso 1:o torppari Juha
Fredrik Heikinpoika Rintala Suontaustanmaassa
(Sammun Kilkun alustaa) hänen 2. aviossaan (s.
1817, k. 1883), myöhemmin mylläri Potilan kylässä
ja Kylmäkosken Jokihaavistolla. Tässä avioliitossa
syntyi 3 lasta. Pso 2:o 1894 Kustaa Tuomaanpoika
(ks. Pieska).
→ Kalle Herman (s. 1853). Renki 1874 Kiviojan
torpassa Vesilahdella (Narvan Pietilän alustaa),
1875 Pruukan torpassa ja 1878–1888 Aukeentaustan
talossa Punkalaitumen Liitsolassa. Vuodesta 1888
torppari Kanniston torpassa Kaltsilan Sorvan
maalla Tyrväällä. Pso 1:o 1877 Vilhelmiina Kustaantytär (s. 1854, k. 1885). Pso 2:o 1886 Vilhelmiina
Kustaantytär (s. 1859). Hänellä oli ensimmäisessä
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avioliitossaan kaksi lasta, tytär Amanda Sofia ja
poika Nestor. Perhe asui Kannistossa vielä 1902.
Sukunimeksi tuli Kannisto.
→ Kristian (s. 1857). Renkinä 1879–1888 Ojanperän Mattisella, Ritoniemen torpassa (Takkulan
alustaa), Raijalan Pelto-Laurilassa ja Mommolan
Kirralla. Otti sukunimen Mäkinen. Pso 1884
Amanda Aurora Wessman (s. 1863, k. 1906). Perhe
muutti 1888 Urjalaan Huhdin kylän Heikkilän rustholliin ja sieltä 1889 Kalvolaan Ahlajärven Kartanoon, jossa Kristian oli renkinä ja myöhemmin itsellisenä. Vaimon kuoltua Kristian muutti lastensa
Fanny Auroran, Väinö Johanneksen ja Jenny Marian
kanssa 1907 Kalvolasta Urjalaan, missä he asuivat
Honkolan kartanon alueella vielä 1910. Kuusi lasta
oli kuollut pieninä.
→ Juha Vihtori (s. 1863) meni 1880 rengiksi
Nupun torppaan ja muutti 1881 Kylmäkosken Jokihaavistoon Suontaan torppaan sekä edelleen Korvolan rustholliin Akaaseen. Otti kotitorppansa
mukaan sukunimen Neva. Muutti 1884 Urjalaan
Huhdin kylään, missä hän palveli Rajamäen ja
Reinan torpissa. Pso 1886 Amanda Idantytär (s.
1870). Sen jälkeen hän oli perheellinen työmies ja
lopuksi itsellinen Kangasniemen talon alueella
Huhdin kylässä. Perheessä oli 1910 10 lasta.
Toisessa avioliitossaan Nevan Kaijalla oli tyttäret
Amanda Sofia ja Katariina Elisabet, joista edellinen
eli 8- ja jälkimmäinen 16-vuotiaaksi. Kolmannessa
avioliitossa syntyi 1875 poika Aksel Nestor. Hän oli
17-vuotiaasta työmiehenä Tyrväänkylän Finskalla ja
Ryssällä sekä Ulvin Uotilassa, mistä hän siirtyi 1895
isäntäväen mukana Punkalaitumelle Kanteenmaan
Ilmiökorpeen ja sieltä Kanniston Keskiselle.
Nevan Kaijan kolmas avioliitto kesti melkein 30
vuotta ja päättyi miehen kuolemaan 1902. Vaimo oli
elossa vielä 1911, 80-vuotiaana, mutta on kuollut
ennen vuotta 1920. Nestori Nevanpää palasi Kiikkaan 1901 ja otti Nevanpään torpan hoitoonsa heti
isänsä kuoleman jälkeen. Kiikan eteläisen vuokralautakunnan katselmuspöytäkirjassa 1911 hänet on
merkitty Nevanpään vuokramieheksi. Hän hoiti
torppaa välikirjalla vanhempiensa kontrahdin pe-
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rusteella. Torpan alueella maat olivat kivikkoisia ja
osa ruoppaista suota. Rakennukset olivat huonoja,
”rappiolla”. Katselmus mainitsee torpan pitkän tieyhteyden huonoksi ”luonnontilassa”.
Vuokralautakunta kokoontui 1.10.1919 Nevanpään
torppaan pitämään lunastuskokousta. Kinnarin
tilan kartan mukaan Nevanpäässä oli peltoa 1,53
ha, niittyjä 0,76 ha ja metsämaata 7,15 ha. Peltoa oli
raivattu viimeisen 20 vuoden aikana lisää, metsässä
oli vain muutamia suurempia puita ja ne jäävät talolle. Rakennukset ovat huonokuntoisia ja osittain
talon, osittain torpparin omia. Lautakunta hinnoitteli Nevanpään torpan arvoksi 3000 mk, jonka asianosaiset hyväksyivät.
Nestori Nevanpää vihittiin 1900 ensimmäiseen avioliittoonsa Josefiina Maria Pihlavan kanssa (s. 1869,
k. 1910). Tässä avioliitossa syntyivät pojat Elo Nestori 1901 ja Eino Nikolai 1903 sekä tyttäret Silja Severiina 1906 ja Martta Maria 1911. Hän solmi toisen
avioliittonsa Hulda Maria Lehden kanssa 1911.
Nevanpää oli välillä asumattomana ja rakennuksetkin olivat hävinneet. Sotien jälkeen se oli Oskari
Salmisen omistuksessa ja siellä oli asuinrakennus,
jossa asuivat hänen kaksi veljeään, Eino ja Väinö
Salminen. Nykyään siellä ei enää asuta.

29. Koivuniemi
Koivuniemen torpan perustaja Juha Heikinpoika
oli kotoisin Peuraniemestä. Torppa syntyi Sammalon lahdesta lähtevän Mustisojan varrelle Mielaanniemen Yli-Eskolan eli Matti Eskolan rintamaasaran päähän Poikkilinjan viereen. Paikka oli rehevää
ojanvarsialuetta ja siihen oli ehkä jo aikaisemmin
raivattu niittyjä luonnonnittyjen jatkeeksi.
Juha Heikinpoika (s. 1826) meni 1847 rengiksi YliEskolan rustholliin ja löysi sieltä heti elämänkumppaninsa Eeva Juhantyttären (s. 1825), joka oli kotoisin Sammaljoelta Harsunkorven uudistalon alai-

sesta Korventaustan torpasta. Avioliitto solmittiin
1848. Nuori pari sopi Matti Eskolan kanssa torpanpaikasta ja kontrahti tehtiin myöhemmistä tiedoista
päätellen heidän elinajakseen. Koivuniemen torppa
tulee kirkonkirjoihin 1850 ja henkikirjoihin 1851.
Juha Heikinpojalla ja Eeva Juhantyttärellä oli
kolme lasta. Vanhin, Juha Vilhelm (s. 1848), kuoli
22-vuotiaana palvellessaan renkinä Kilpijoen Suutarilla. Herman Sakarias (s. 1852) tuli avioliittonsa
kautta torppariksi Anttilaan (ks. Anttila). Tytär Josefiina Viktoriina (s. 1850) solmi 1874 avioliiton
David Abrahaminpojan (s. 1847) kanssa, joka oli
Kullaan torpasta Tapiolasta (Nikkilän alustaa).
Tämä vävy asui perheineen Koivuniemessä, mutta
merkittynä työmieheksi, koska torppa oli Juha Heikinpojan nimissä hänen kuolemaansa saakka. Appivanhemmilla ja vävyn perheellä oli kummallakin
omat rakennukset. David Abrahaminpoika käytti
itse nimeä David Nummelin, mutta Kiikan kirkonkirjoissa nimi muutettiin ”Taavetti Koivuseksi”.
Perheeseen syntyi kuusi lasta.
David Nummelin muutti perheineen Huittisiin vuodenvaihteessa 1903–1904. Hän oli sopinut torpanpidosta Kaharilan Iso-Kaharin talon kanssa, mutta
hänen elämänsä päättyi jo kuukauden kuluttua,
2.2.1904. Leski Josefiina ja lapset palasivat välittömästi takaisin Koivuniemeen. Siellä oli jälleen kaksi
taloutta. Torpanoikeudet olivat Juha ja Eeva Koivuniemellä. Kun he olivat lähes 80-vuotiaita, he ottivat 1903 luokseen pojantyttärensä Fannyn (ks.
Anttila), joka avioitui Vilhelm Knut (Ville) Impolan kanssa (ks. Ojanperä-Ylähulttinen). Vuonna
1906 myös Fannyn isä Herman, joka oli muutaman
vuoden pitänyt Isokallion torppaa Palojoenmaassa, tuli vaimonsa ja nuorempien lastensa kanssa
asumaan vanhempiensa luokse.
Juha Koivuniemen pitkä torpparikausi päättyi
hänen kuolemaansa 1910-luvun alussa. Hänen vaimonsa oli kuollut jo 1904. Herman Isokallion perhe
– myös Fanny, jonka mies oli lähtenyt Amerikkaan
1910, muutti Mustismäelle. Koivuniemi jäi Josefiinan perheen haltuun. He eivät käyttäneet perheen

isän nimeä Nummelin vaan ovat kirjoissa nimellä
Koivuniemi.
Josefiina Koivuniemellä oli avioliitossaan David
Nummelinin kanssa kuusi lasta, kaksi poikaa ja
neljä tytärtä. Vanhempi poika Kalle David Koivuniemi (s. 1877, k. 1923) asui Koivuniemen lähellä
olevalla palstatilalla Kilpijoen Kallon maalla.
Hänen vaimonsa Amanda Sofia (s. 1878) oli Kiukaisten torpasta Illosta (Sadonojan alustaa). Hänellä oli sukunimi Salonen. Heillä oli pojat Kalle Jalmari (joutui kadoksiin talvisodassa) ja Väinö
Mikael (asui perheineen mainitulla palstatilalla)
sekä tytär Lempi Amanda (pso Martti Pajusaari,
joka rakensi ja omisti Kämmäkän sahan 1950-luvulla). Nuoremmasta pojasta Vilhelmistä (Ville) ks.
alla. Tyttäristä Fanny Josefiina, Aleksandra Lydia,
Amanda Sofia, ja Alma Maria (ks. Kaski, Raitakorpi, Ojansuu ja Rintala, Äetsä).
Vilhelm (Ville) Koivuniemi (s. 1882) avioitui Fanny
Maria Syrénin kanssa (s. 1884, ks. Rintala, Äetsä).
Hän lunasti Koivuniemen torpan itsenäiseksi tilaksi torpparilain perusteella. Kiikan eteläisen piirin
vuokralautakunta käsitteli asiaa Koivuniemessä
13.9.1919 pidetyssä lunastuskokouksessa. Lautakunnan arvion perusteella hinnaksi tuli 2750 mk.
Kauppaan sisältyi peltoa ja tonttia 2 ha sekä metsämaata 6 ha. Varsinainen kauppakirja on päivätty
9.6.1924, vähän ennen leski Josefiina Koivuniemen
kuolemaa.
Koivuniemeä ei lohkottu erilliseksi tilaksi Yli-Eskolasta vaan Illon Mäkipäästä, jonka alaiseksi se oli
tullut, kun Mäkipään torppa itsenäistyi 1900-luvun
alussa ja erotettiin Yli-Eskolasta. Koivuniemen nautinnassa oli myös pieni maakappale Soinilan Soinin
alueella. Se lohkottiin Peuraniemen lohkomisen yhteydessä 1919, nimellä Ojamaa, Ville ja Fanny Koivuniemelle,
Ville Koivuniemi menetti Koivuniemen tilan pulakaudella 1931. Hän piti 1932 vuokralla Riutan tilaa.
Vuodesta 1933 hän asui perheineen anoppinsa tilalla Alppelassa, ensin vuokraajana ja sitten omistaja-
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na (ks. Alppela). Kahdella vanhimmalla lapsella oli
silloin jo omat perheet. Toivo Vilhelm (s. 1905) oli
työmiehenä Sipilän talossa Loimaalla, jossa hänen
isänsä serkku Akseli Kullaa oli vuokraajana. Lempi
Lahja Maria (s. 1908) oli avioliitossa Jalmari Jalosen kanssa (ks. Jysiö). He asuivat 1930-luvun puolivälistä lähtien Jysiöstä lohkaistulla Lintulan palstatilalla ja Lempi toimi Kämmäkän koulun vahtimestarina.
Koivuniemen omistajina olivat 1930-luvulla Kalle
Vilponen vaimonsa Vienon kanssa (ks. Lehtimäki)
sekä Toivo ja Maija Peuraniemi (ks. Rantala) ja
1940-luvun alusta Kalle ja Saima Rantala. Tila on
edelleen heidän poikansa Pauli Rantalan (s. 1943)
ja Paulin siskon, Ritvan, lasten omistuksessa.

30. Rintala (Raskala)
Raskalan Raskan talon Kämmäkän osuus oli Mustissuolla kahtena kappaleena, joista suurempi oli
tämän niittyalueen pohjoisosassa ja pienempi Illon
puoleisessa päässä. Mustissuon kovapohjaisemmilla reunoilla oli pelloksi soveltuvia niittyjä aikaisemmin kuin alueen keskiosissa, joita päästiin raivaamaan pelloksi vasta Ylistenjärven vedenlaskun jälkeen. Raskan osuudelle syntyi 1850 Rintalan
torppa, jonka rakennukset ja kotipelto olivat pienemmällä ja pääosa viljelyksistä suuremmalla kappaleella.
Tänne silloin vielä täysin asumattoman niittyaukean reunalle tuli Houhalankylästä vuonna 1850
nuori pari Juha Kristian Antinpoika (s. 1823, k.
1888) ja Anna Albertiinantytär (s. 1828, k. 1911)
pienen esikoisensa kanssa. Juha oli syntynyt Karkunkylän Arvella, missä isä Antti Jaakonpoika oli
silloin renkinä. Äiti Juliana Sund oli rakuunan tytär
Suoniemen Kauniaisista. Isoisä oli sotilas Tyrväällä nimellä Orre, mutta edelliset esi-isät olivat talollisia ja suku oli lähtöisin Karkunkylän Hulkarin ratsutilalta. Juha itse meni 16-vuotiaana rengiksi tätinsä luo Illon Sadonojalle ja palveli sitten Tapiolan
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Ala-Laurilassa, uudelleen Sadonojalla, Viljoniemessä, Ala-Houhalassa ja viimeksi Houhajärven Puuskalla. Vuonna 1849 hän avioitui Mäkelän torpan
tyttären Annan kanssa. Mäkelä oli Ala- ja Yli-Houhalan yhteinen torppa.
Anna Albertiinantyttären kohtalo oli samanlainen
kuin Sorvolan Mäkelän Heikki Heikinpojan vanhempien lasten (”Katariinanpoikien”) ja Ojansivun
Antin (”Susannanpojan”). Papit eivät suostuneet
merkitsemään aviolapsiksi lapsia, jotka olivat syntyneet ennen vanhempien vihkimistä, eivät silloinkaan
kun isä sitä nimenomaan pyysi, kuten Sorvolan Mäkelän tapaus osoittaa. Anna syntyi Houhalan jakamattomassa rusthollissa 1828 ja merkittiin kirkonkirjoihin rusthollin piian Albertiina Juhantyttären
aviottomana lapsena. Albertiina vihittiin Houhalan
pojan Matti Tuomaanpojan kanssa 11.11.1830.
Heillä oli todennäköisesti vakinainen suhde, joka
laillistettiin vasta kaksi vuotta tyttären syntymän jälkeen. Tämä suhde näyttää olleen syynä siihen että
Matti Tuomaanpoika syrjäytettiin, kun rustholli
1820-luvun lopulla jaettiin Yli- ja Ala-Houhalaan,
vaikka hän oli vanhin poika. Tyrvään talojen historia osoittaa, että vanhin poika syrjäytettiin yleensä
vain sairauden tai ”epäsäätyisen” avioliiton johdosta.
Matti Tuomaanpoika sai viljeltäväkseen Mäkelän
torpan, joka jo kerran aikaisemmin oli annettu
Houhalan pojalle. Hänen ja Albertiinan avioliitossa syntyi 1830 poika Matti (ks. Rehakka). Vuonna
1831 alkavassa rippikirjassa molemmat lapset Anna
ja Matti on merkitty Matti Tuomaanpojan lapsiksi
ilmeisesti todellisen tilanteen mukaisesti. Sen jälkeen kirkkoherranvirastossa on huomattu, että
Anna oli syntynyt ennen vanhempien vihkimistä, ja
häntä nimitetään seuraavassa rippikirjassa ”aviottomaksi Anna Albertiinantyttäreksi”. Tämä nimi tuli
muuttokirjan mukana myös Huittisten rippikirjoihin. Kummiluetteloissa on sen sijaan nimi Matintytär Annan oman ilmoituksen perusteella.
Albertiina Juhantytär oli syntyään talollisen tytär
Kallialan Rauvalta. Isän varhaisen kuoleman johdosta talo menetettiin ja äiti muutti lastensa kanssa

kotiseudulleen Vampulaan. Äitikin kuoli pian
tämän jälkeen ja täysorvot lapset palasivat Tyrväälle palvelusammatteihin. Nuorin poika Matti sai haltuunsa Ketolan torpan Sammaljoelta (Kuutin alustaa). Ketolan poika Vilhelm (Ville) tuli 1849 vävyksi Koivistolle. On hyvin mahdollista, että hän on sukulaisilleen Houhalankylään välittänyt tiedon hyvästä torpanpaikasta Mustissuolla lähellä Koivistoa.

Rintalan ensimmäinen torpankontrahti lienee tavan
mukaan tehty Juha Kristian Antinpojan ja vaimonsa elinajaksi. Juha Rintala ilmoitti kirjallisesti luopuvansa torpan hallinnasta 1.11.1881. Talollinen
Juha Kustaa Raska teki tämän johdosta uuden
kontrahdin hänen pojalleen Vilhelm Evert Rintalalle, tämän vaimolle ja perillisille 40 vuodeksi seuraavilla ehdoilla:

Rintalan ensimmäisellä torpparipariskunnalla oli
kymmenen lasta, joista kolme kuoli pieninä ja täyteen ikään eli kolme poikaa ja neljä tytärtä:
→ Juha Vihtori (s. 1849)). Ks. Kaskela.
→ Emma Vilhelmiina (s. 1852) muutti Lempäälään 1872. Pso August Kaarlenpoika (s. 1849). Asuivat itsellisinä Sotavallan kartanon maalla, pitivät
sitten vuodesta 1881 Savijoen torppaa Sääksmäen
Lotilan kylässä ja asuivat vuodesta 1892 itsellisinä
Sääksmäen Roukon kylässä nimellä Savio (vielä
1902). Heillä oli 3 tytärtä ja kasvattina vaimon veljenpoika Juha Vihtori (Kaskela), joka muutti 22vuotiaana Tyrväntöön 1896.
→ Vilhelm Evert (s. 1854). Ks. alla.
→ Amalia Matilda (s. 1857). Pso 1875 talollinen
Juha Fredrik Maijala Sääksmäen Ylenjoen kylästä
(s. 1843), vuodesta 1884 maakauppias Sääksmäen
Rytiälän kylässä sukunimellä Kansanen. He olivat
elossa 1909 ja heillä oli yksi poika ja kaksi tytärtä.
→ Ida Amanda (s. 1864) asui Huittisten rippikirjan mukaan 1880-luvulla Sääksmäellä, mutta hän ei
löydy muuttaneiden luetteloista.
→ Aleksandra Pauliina (s. 1867) asui 1880-luvulla Sääksmäen Ylenjoen Maijalassa ”emännän sisarena”. Pso 1885 renki Vihtori Matinpoika (s. 1854).
He asuivat Amalia-sisaren luona vuoteen 1889, sen
jälkeen itsellisinä Partalassa ja Hannulassa ja muuttivat 1895 Kangasalle, missä he pitivät ensin Hakalan torppaa Vänninsalon Yrjölän maalla ja sitten Sivulan torppaa Vehoniemen Haltilan maalla. He
olivat elossa 1909 ja heillä oli 3 poikaa ja 4 tytärtä.
→ Kustaa August (s. 1873). Pso 1897 Eeva Josefiina Juhantytär Kaskelan torpasta Punkalaitumen
Fanttilan kylästä (Kalisen alustaa). Oli vävynä Kaskelassa ja myöhemmin palstatilallinen Rekikoskenmaassa, nimellä Keskinen.

1:ksi
Saa torppari haltuunsa kaikki tölliin kuuluvat huoneet,
pellot ja niityt ja saa tehdä uutta peltoa ja niittyjä sieltä
soveliaasta paikasta, vaan ei täällä puolen mustan suon
niittyä siihen vanhaan huhtamaahan.
2:ksi
Mettää saa torppari säästäväisesti nauttia kaikkiin tarpeisiinsa, vaan ei millään muotoa raivata elikä myydä,
sillä myyminen on kielletty kontrahdin rikkimenemisen
uhalla. Lehtiä saa myöskin torppari säästäväisesti perkaamalla taittaa.
3:ksi
Torppari maksaa tästä töllistä veroa kahdeksankymmentä (80) markkaa rahaa ja yksi leiviskä voita aina joka
vuosi helmikuun sisällä ja maksetaan ensi kerta helmikuussa 1883, ilman sitä tekee torppari neljä (4) päivää
työtä elossa, kaksi päivää talvi ja kaksi päivää suvi laihossa, talon ruualla. Vielä laittaa hän kaksikymmentä ja
viisi (25) paria vihtoja, vaan sittenkuin hänen vanhempansa elikä torpan väki on kuollut, niin tekee torppari
yhden (1) matka reisun likimpänä oleviin kaupunkeihin
talon ylöspidolla niin miehellä kuin hevosella.

Ville Rintalan vaimo Amanda Matintytär (s. 1855,
k. 1938) oli itsellisen Matti Matinpojan ja Maria
Kristiina Simontyttären tytär Kylmäkosken Jokihaavistosta. Heidän 12 lapsestaan yksi tytär ja yksi
poika kuolivat pieninä ja vanhin tytär Aina Matilda 20-vuotiaana vuonna 1902. Kaikki muut 9 lasta
asuivat kotona vanhempiensa luona vielä vuonna
1903, jolloin käytettävissä olevat kirkonkirjatiedot
Huittisista päättyvät:
→ Jalmari (s. 1883). Ks. alla.
→ Hulda (s. 1885). Palveluksessa 1905–1906,
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muutti Huittisiin 1907.
→ Hilja (s. 1887). Palveluksessa 1904–1906,
muutti Tyrväälle 1907.
→ Fanni (s. 1888). Palveluksessa mm. Mielaanniemen Iso-Eskolassa ja Ruotsilan kartanossa. Osti
1920-luvun lopulla Antti Westergrenin palstatilan
Kämmäkän keskustasta ja asui siinä lastensa Aili
Anna-Liisan (Liisan), Martta Helenan (Leenan) ja
Kalle Johanneksen kanssa kuolemaansa saakka.
→ Varma (s. 1890). Palveluksssa Hoipolan Kytällä 1909.
→ Ilmari (s. 1893). Oli avioliittonsa kautta isäntä
Kyttälän tilalla Myllymaassa.
→ Arvo (s. 1894).
→ Martta Elli (s. 1897), asui naimattomana
omassa talossaan Rintalan tontilla.
→ Laina Alina (s. 1899). Pso serkkunsa Väinö
Keskinen. Asuivat Rintalan entisessä ”vaarinpirtissä” Kämmäkän-Rekikosken tien toisella puolella.
Rintalan torpan lunastusasia oli Huittisten Sammun
piirin vuokralautakunnassa esillä 30.9.1919. Asia
meni helposti läpi. Talollinen Oskari Raska oli jo
etukäteen ilmoittanut myyvänsä torpan Vilhelm
Evert Rintalalle, ja sillä aikaa kun lautakunta istui
arvioimassa asiaa, Raska ja Rintala sopivat keskenään ulkona 10.000 mk:n kauppahinnasta. Lautakunnan ei tarvinnut muuta kuin hyväksyä.
Ville Rintalan jälkeen omistajaksi tuli vanhin poika
Jalmari Rintala (s. 1883, k. 1932). Rintalan tila
hävisi kokonaan, kun Jalmari Rintala menetti sen
1930-luvun alun pulakaudella sairastumisen (espanjantauti) ja oman talouden vaikeuksien vuoksi.
Pitkä vanhanaikainen päärakennus ja muutkin rakennukset purettiin. Purkamisen yhteydessä oli savupiippu jäänyt pystyyn. Savupiipun kaatamisessa
sattui onnettomuus, jossa perheen nuorimmainen,
Toivo, jäi alle ja menetti henkensä. Laina-siskolle
jäi ns vaarinpirtti ja tilasta lohkottiin noin 3 ha:n
tontti leskelle. Pääosa maista tuli Toivo Rinnen ja
Hannes Heikkilän omistukseen. Ville Rintalan tytär
Martta rakennutti tontille talon, joka on hänen jälkeensä ollut useiden omistajien hallussa.
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Jalmari Rintala kuoli pian tilan menetyksen jälkeen.
Hänen leskensä Hilja, o.s. Uusimaa asui useita vuosikymmeniä omakotitalossa lähellä Rintalaa. Heillä
oli pojat Urho, Eljas, Usko ja Eino sekä tyttäret Aili
(pso Martti Haavisto) ja Katri (pso Eino Mäkelä).

31. Pieska
Pieska oli alun perin samanlainen suurempaa aluetta tarkoittava nimi kuin Kämmäkkä. Isojaon takaisina aikoina talot olivat raivanneet Kämmäkän ja
Jokisivun väliselle suurelle metsäalueelle niittyjä,
joita kaikkia sanottiin Pieskaksi. Monella talolla oli
oma Pieskansa tällä alueella. Isojaon jälkeen nämä
niityt sijaitsivat etupäässä Mielaanniemen ja Hoipolan talojen metsäsaroilla. Ne olivat pohjana
Nousiaisten, Palomäen, Kuusiston ja Pieskan torpille, samoin Hailan ja Ylikosken torpille vähän
kauempana pohjoisessa.
Pieska jäi pysyväksi nimeksi sille torpalle, joka 1851
syntyi Ala-Hoipon metsäsaralle. Välittömänä aiheena oli se että Kämmäkkä-Karimäen torppa otettiin
Yli-Mattilan talon haltuun ja torppari Abraham
Heikinpojan oli siirryttävä sieltä pois. Hän sopi
Kalle Adolf Ala-Hoipon kanssa torpan perustamisesta tämän talon Pieskaan.
Abraham Heikinpoika (s. 1807) oli vielä parhaissa
voimissaan ja kykeni nopeasti raivaamaan vanhat
niityt pelloksi. Hän oli talollisen poika Soinilan
Ruutikalta ja hänen vaimonsa Katariina Juhantytär
oli talollisen tytär Ulvin Ala-Pappilasta. Heillä oli
Pieskaan tullessaan kolme tytärtä Eeva Kristiina (s.
1843), Hilma Karoliina (s. 1845) ja Amalia (s. 1849).
Kaksi poikaa oli kuollut pieninä Kämmäkän torpassa. Pieskassa syntyi kaksi lasta, Vilhelm (s. 1852),
joka kuoli 4-vuotiaana, ja Emma Johanna (s. 1855).
Tämä perhe hävisi lähes kokonaan suurina nälkävuosina. Abraham Heikinpoika ja Katariina Juhantytär kuolivat tammikuussa 1868 kahden viikon väliajoin. Vanhemmat tyttäret olivat silloin jo poissa

kotoa ja 12-vuotias Emma Johanna jäi tammikuussa 1868 yksin torppaan täysorpona. 19-vuotias
Amalia palasi kuitenkin kotiin sisarensa turvaksi.
Sisarukset asuivat kahdestaan Pieskan torpassa,
mutta vaikeat vuodet olivat ilmeissti vakavasti heikentäneet heidän terveyttään. Amalia menehtyi
1870 ja Emma Johanna 1872.
Eeva Kristiina Abrahamintytär aloitti palvelusuransa isänsä kotitalossa Ruutikalla 16-vuotiaana 1859,
jatkoi Soinilan Uotilassa, Pakulan torpassa Kämmäkässä, Teukkulan Hulttisella ja Raukon kartanossa. Hän avioitui 1868 Meskalan Yli-Heikkilän
rengin Juha Erland Heikinpojan kanssa, joka 1870
sai viljeltäväkseen Tormilan Hailan alaisen Hyytin
torpan. Eeva Kristiina kuoli siellä 1876 ja häneltä
jäi kaksi lasta, poika ja tytär. Miehellä oli useita
lapsia myös toisessa avioliitossaan.
Hilma Karoliina Abrahamintytär (s. 1845, k. 1884)
meni samoin 16-vuotiaana 1861 piiaksi Peuraniemeen ja sieltä Soinilan Uotilaan, palveli sitten 10
vuotta Liuhalan Impolassa ja sen jälkeen vielä Kaukolan Yli-Knaapilla ja Tyrväänkylän Ala-Kaistilla,
missä hän avioitui 1877 renki Antti Vihtori Antinpojan kanssa. He saivat välittömästi hallintaansa
Hakanpään torpan Soinilan Soinin maalla. Hilma
Karoliina kuoli lapsivuodekuumeeseen 1884. Häneltä jäi, kuten sisareltaankin, kaksi lasta, poika ja
tytär, ja hänen miehensä solmi uuden avioliiton,
jossa syntyi useita lapsia.
Pieska ei Abraham Heikinpojan perheen jälkeen
jäänyt asumattomaksi. Sinne asettui 1873 Kustaa
Tuomaanpoika (Rothsten) vaimonsa Loviisa Heikintyttären kanssa. Ks. hänestä Lähteenmäki ja Nousiainen. Heidän kaikki kuusi lastaan olivat kuolleet alle
kaksivuotiaina. Loviisa oli jo 1850-luvulla raihnaisuuden vuoksi vapautettu henkilökohtaisista veroista. 1860-luvulla on rippikirjaan merkitty, että hänen
oikea kätensä oli ”jäykkä ja kuivettunut”.
Kustaa Tuomaanpoika oli 15 vuoden ajan ollut
Mäki-Reinilän talon ”suojatti”. Pieskasta tuli hänelle paljon pitkäaikaisempi asuinpaikka kuin aikai-

semmat. Hän asui siellä 40 vuotta, lähes puolet elämästään. Kämmäkässä hänet muistetaankin nimenomaan ”Pieskan Kustaana”. On epäselvää, minkälaisessa suhteessa hän oli Ala-Hoipon taloon. Häntä
ei sanota kirkonkirjoissa torppariksi vaan ”itselliseksi” (inhysing). Hänellä ei siis ollut kontrahtia,
mutta luultavasti hän kuitenkin maksoi jonkinlaista vuokraa työn muodossa tai esim. metsänvahtina.
Hän on jättänyt jälkeensä erityisen korvenraivaajan
maineen. Sen vuoksi täytyy otaksua, että hän on
suorittanut raivaustoimintaa Kämmäkän ja Jokisivun välisellä metsäalueella muuallakin kuin Pieskassa, jonka pellot olivat vähäiset.
Pitkään aikaan ei Pieskassa ollut muita asukkaita
kuin Kustaa Tuomaanpoika ja hänen vaimonsa.
Vuosina 1887–1893 heidän luonaan asui Ojansivun
torpan tytär Hilma Antintytär ennen avioitumistaan
Tyrväällä. Vuonna 1894 Loviisa Heikintytär, Kämmäkän ensimmäisen asukkaan viimeinen tytär,
kuoli 80-vuotiaana oltuaan 40-vuotiaasta saakka
merkittynä sairaalloiseksi ja raihnaaksi (bräcklig).
Kustaa Tuomaanpoika solmi seuraavana vuonna
uuden avioliiton Nevanpään torpan tyttären Hilma
Karoliina Kristianintyttären kanssa (s. 1851), joka
oli leski ensimmäisen miehensä, Suontaustanmaan
Rintalan entisen torpparin Juha Fredrik Heikinpojan jälkeen (ks. Nevanpää). Hänen lapsensa Vihtori Ferdinand, Amanda Karoliina ja Ida Maria tulivat hänen mukanaan Pieskaan.
Pieskan Kustaan toinen avioliitto päättyi 1905
vaimon kuolemaan. Vaimon kaksi vanhempaa lasta,
joilla oli sukunimi Lehtinen, olivat jo aikaisemmin
muuttaneet palveluspaikkoihin. Myös nuorempi
tytär Ida Maria (s. 1883), joka sai sukunimen Laaksonen, muutti Tyrväälle 1903. Hän palasi 1909 Pieskaan miehensä Juho Adalbert Jalosen (s. 1878)
kanssa, joka merkittiin asiakirjoihin Pieskan torpan
hoitajaksi. Pieska muuttui jälleen selvästi torpaksi;
Jalonen on ilmeisesti sopinut Ala-Hoipon talon
kanssa torpanpidosta.
Kustaa Tuomaanpoika oli vielä elossa, kun hänen
tytärpuolensa perhe ryhtyi viljelemään torppaa.
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Uusi torppari Juho Jalonen oli syntynyt Jaamalassa, missä hänen isänsä Juha Anselm Davidinpoika
oli silloin renkinä. Perhe asui myöhemmin YliHoipon alaisessa Hakanpään torpassa. Äiti Helena
Karoliina Juhantytär oli syntynyt entisen talollisen
tyttärenä Kaukolan Hohkolla. Hän oli toisessa
avioliitossa Järvenpään torpparin Juha Kustaa Tuomaanpojan kanssa (ks. Järvenpää).
Juho Jalonen oli ennen Pieskaan tuloaan työmiehenä Koivulan Koivulla. Hänellä oli ensimmäisessä
avioliitossaan Ida Maurintytär Hakanpään kanssa
poika Vilho Johannes (s. 1901), joka tuli hänen mukanaan Pieskaan. Toisessa avioliitossa Ida Maria
Laaksosen kanssa hänellä oli vuonna 1910 kolme
lasta, Tyyne Maria (s. 1904), Arvo Albert (s. 1907)
ja Eino Johannes (s. 1909).
Juho Adalbert (Albert) Jalonen lunasti torpan itsenäiseksi tilaksi torpparilain perusteella, kun Kiikan
eteläisen vuokralautakunnan kokouksessa
29.10.1920 sovittiin myynnistä ja lohkomisesta. Tila
lohkottiin Ala-Hoiposta muodostetun Kankaanpään talon maista. Viljelysmaata tuli 2,67 ha ja
metsää noin 2,2 ha. Myyjän edustajina olivat Manta
Kankaanpää ja Oskari Kankaanpään perilliset.
Tilan hinnaksi tuli 1400 mk ja maksut jyvitettiin
neljälle seuraavalle vuodelle.
Pieskan tilan omistustietoja 1940-luvulta eteenpäin:
Armas Laakso osti Pieskan Albert Jalosen perikunnalta 1940-luvun lopulla. Hän itse ja perhe eivät
asuneet siellä kauan. Hän vuokrasi tilan Artturi Välimaalle siksi aikaa kun Artturi rakensi Haastinkorven pirttiä. Armas Laakso myi sitten tilan Erkki ja
Saima Järviselle 1950-luvun alkupuolella. Erkki Järvisen kuoltua Saima asui siellä vielä jonkin aikaa,
mutta myi sen 1950-luvun loppupuolella Pohjanmaalta kotoisin olevalle Leo Rajalalle, jonka vaimo
oli vammalalaisen Hoivasen tyttäriä. Pieskan omistaa nykyisin Rajalan kaksi tytärtä. Rakennuksia ei
paikalla enää ole.
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32. Nevanperä
Nuori 30-vuotias pari, Matti Vihtori Matinpoika ja
Maria Juhantytär tulivat keväällä 1853 Teukkulan
Sopan metsäsaralla olevan pienen niityn reunalle ja
alkoivat raivata ensimmäistä pientä peltotilkkua.
Heillä oli mukanaan tarpeellisimmat työkalut,
vähän ruokatavaroita ja vaatteita. Muistitieto tietää
kertoa, että he pystyttivät kuusen juurelle havumajan, joka antoi yösijan siksi kunnes vaatimaton pirtti
valmistui. Kaksi vuotta aiemmin oli Kilpijoen Kinnarin saralle suuren nevan toiselle laidalle noin kilometrin päähän perustettu Nevanpään torppa,
muuten Kämmäkän ja Kiikan Jokisivun välinen metsäalue oli vielä täysin asumatonta. Nevanperä ja Nevanpää ovat asiakirjojen virallisia nimityksiä. Paikallisessa puheessa molempia torppia nimitettiin Nevaksi. Myöhemmin, kun näiden torppien miesten elinikä jäi lyhyeksi ja vaimot elivät korkeaan ikään,
niitä sanottiin ”Maija-Nevaksi” ja ”Kaija-Nevaksi”.
Matti Vihtori Matinpoika syntyi 1823 Saarikon torpassa Illossa, joka hävisi, kun hänen isänsä Matti
Simonpoika sai hoidettavakseen isäpuolensa torpan
Kangasniemen (Tyrväänkylän Toivon alustaa). Äiti
oli Koiviston torpasta Leikkuusta. Maria Juhantytär (s. 1822) oli Tapiolasta Nuutin torpasta, jonka
hänen isänsä, Ala-Laurilan poika Juha Erkinpoika
oli perustanut kotitalonsa maalle. Myös Marian äiti
Katariina Antintytätr oli talollisen tytär Ala-Hätilästä. Maria oli asunut kotonaan ja ollut vain pari
vuotta piikana Tyrväänkylän Toivolla ja Pukilla.
Matti Vihtorilla oli sen sijaan takanaan pitkä renginura Mielaanniemen Yli-Eskolassa, Kiimajärven
Siukolla ja Ala-Koukulla ja Leikkuun Setälässä,
Kongalla ja Yli-Pietilässä.
Nevanperän ensimmäisellä torpparilla oli täällä elinaikaa vajaat 20 vuotta, vuoteen 1872. Hän ei ole
jättänyt mitään erityistä muistitietoa itsestään.
Hänen vaimonsa eli sen sijaan korkeaan ikään ja oli
– samoin kuin naapuritorpan Nevan Kaija - luonteeltaan ja ominaisuuksiltaan sellainen, että hänet
on paikkakunnalla muistettu meidän päiviimme

saakka. Nevan Maija oli tarmokas ja sitkeä uurastaja aina 80 vuoden ikään saakka. Hänen erikoisalanaan oli kutunhoito ja juustojen valmistus. Nevanperässä pidettiin 30 kuttua parin kolmen lehmän lisäksi. Nevan Maijalla oli myös harvinaista sosiaalista mieltä ja auttamishalua. Hänen luonaan oli henkikirjojen mukaan huollettavana pitäjänvaivaisia ja
ruotuvaivaisia vanhuksia. Vaikka seurakunnan köyhäinhoito maksoi hoidosta, osoittaa tällainen vapaaehtoinen toiminta poikkeuksellista vastuuntuntoa kaikkein heikoimmassa asemassa olevista.
Matti Vihtori Matinpojan kuoleman jälkeen Nevanperässä oli renkinä Abraham Adolf Abrahaminpoika, joka oli syntynyt 1822 talollisen poikana Kahimalassa. Hänestä tuli Maria Juhantyttären toinen
aviomies ja Nevanperän seuraava torppari. Kontrahti oli luultavasti tehty ensimmäisen torpparin ja
hänen vaimonsa elinajaksi. Tämä avioliitto oli lapseton ja se päättyi miehen kuolemaan 1906.
Maria Juhantyttärellä oli ensimmäisessä avioliitossaan viisi lasta, joista kolme eli täysi-ikäisiksi, pojat
Vilhelm (s. 1855) ja Kalle (s. 1858) joka kuoli 20vuotiaana, sekä tytär Elina (s. 1860), joka avioitui
1882 Pakulan (oikeastaan Mäenpään) torpan pojan
Frans Filemonin kanssa ja muutti hänen kanssaan
Paraisille 1886.
Vilhelmillä eli Villellä oli aikuisena sukunimi Koskinen. Hän löysi 18-vuotiaana elämänkumppaninsa Ulvinkylän Yli-Pappilan talosta. Hänet vihittiin
1873 tämän talon tyttären Karoliina Josefiina Abrahamintyttären kanssa (s. 1847). Nuori pari muutti
välittömästi Hämeenkyröön, missä Ville Koskinen
toimi ensin puuseppänä ja sitten myllärinä Jumesniemen kylässä. Perhe asui Jaskaran taloon kuuluvassa torpassa. 20 vuoden kuluttua Ville Koskinen
muutti perheineen Harjavaltaan (1894). Vanhin
tytär Eufrosyne Josefiina (s. 1874) oli sitä ennen
muuttanut Kiikkaan Nevanperään ja oli siellä isoäitinsä kasvattina. Muut lapset, tytär Elina (s. 1876)
ja pojat Kaarle (s. 1879), Matti (s. 1882), Emil (s.
1886), Yrjö (1887) ja Väinö (s. 1890) muuttivat vanhempiensa mukana Harjavaltaan.

Harjavallassa Koskisen perhe asui ensin Näyhälän
ja sitten Merstolan kylässä. Ville Koskisen ammatiksi on merkitty sekä puuseppä että mylläri. Koko
perhe muutti vuosina 1900–1910 Amerikkaan paitsi
Elina, joka avioitui Kokemäelle 1903, ja Yrjö, joka
muutti Pirkkalaan (Nokialle) 1910. Emil muutti
1904 isoäitinsä luo Kiikkaan Nevanperään ja täältä
Amerikkaan 1906.
Maria Juhantytär jäi 1906 toisen kerran leskeksi.
Seuraavana vuonna pojantytär Eufrosyne Josefiina
avioitui Tuomas Tapani Harjunpään kanssa, joka
perusti uuden torpan Haukan metsäsaralle (ks.
Harjunpää). Vaikka Harjunpää oli lähellä Nevanperää, oli ”Nevan Maija” kuitenkin jäänyt yksin
torppaansa yli 85-vuotiaana. Oli selvää, että hänen
oli luovuttava torpanoikeuksistaan. Uusi torppariperhe tulikin Nevanperään 1908. Kirkonkirjojen
mukaan Maria Juhantytär asui siellä vielä 1910. Varmalta tuntuvan muistitiedon mukaan hän olisi kuitenkin elämänsä lopulla muuttanut tyttärensä
Elinan luokse Paraisille.
Paul Benjaminpoika (s. 1871), jota paikkakunnalla
sanottiin ”Nevan Pauluksi”, sai Nevanperän torpan
hallintaansa 1908. Hän oli syntynyt Ulvinkylän Uotilassa renki Benjam Juhanpojan ja Hilma Hugrenin poikana. Hän on kirjoissa aluksi äitinsä sukunimellä Hugren ja myöhemmin nimellä Pajunen.
Hän oli ollut työmiehenä Teukkulan Ala-Mattilassa, Sopalla ja vuodesta 1903 Hulttisella. Hänen vaimonsa Amanda Vilhelmiina Palmgren (s. 1863) oli
palvellut useissa Kiikan Jokisivun taloissa. Paul ja
Amanda Pajusella oli Nevanperään tullessaan kuusi
vuosina 1893–1904 syntynyttä lasta, tyttäret Hilda
Sofia (s. 1893), Fanny Maria (s. 1897) ja Aina Vilhelmiina (s. 1901) sekä pojat Vilho Mikael (s. 1895),
Kalle Jalmari (ks. alla) ja Paavo Vihtori (s. 1904).
Lapsista jäi Kallen lisäksi Kämmäkkään vain Fanny,
joka asui avomiehensä Niilo Toivosen kanssa Nevanperän lähelle rakennetussa asunnossa ja heillä
oli lapset: Anni, Antero, Sanna ja Ilmari. He viljelivät Kalle Impolan perikunnalta ostamaansa Vittasuon peltokappaletta Keikyän puolella lähellä Selkätietä.
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Nevanperä ei itsenäistynyt torpparilain kautta vaan
vasta kun Paulu Pajunen osti sen kauppakirjalla
20.11.1926. Se erotettiin Sopasta 13.8.1928. Tila siirtyi hänen poikansa Kalle Pajusen (s. 1899) ja tämän
vaimon Irjan o.s. Sato, omistukseen. He myivät
tilan vuonna karkkulaiselle Yrjö Peltoselle ja muuttivat asumaan Kiikan kirkonkylään. Nevanperä on
asuttuna viljelystilana nykyisin hävinnyt, vaikka
sinne metsäautiotien rakentamisen jälkeen on hyvät
kulkuyhteydet. Tontti ja rakennukset ovat Illon
metsästysseuran hallussa ja aktiivisessa käytössä.

parina Iso-Ketolaan kuuluvassa Ojanperässä ja lopuksi itsellisenä Houhalassa. Maria Kristiina oli
hänen nuorin lapsensa.

33. Anttila

Perheen kuudesta lapsesta kolme, kaksi tytärtä ja
poika, elivät täysi-ikäisiksi. Poika Kustaa Vilhelm
(s. 1870) oli nuorin lapsista. Hän asui naimattomana Anttilassa isänsä kuolemaan saakka nimellä Lehtinen. Sen jälkeen hän asui Mustismäellä siinä rakennuksessa, joka myöhemmin oli Vormiston perheen asuntona. Hän kuoli muistitiedon mukaan
Huittisten kunnalliskodissa.

Sorvolan Laurilan Kämmäkän osuudelle oli jo aikaisessa vaiheessa syntynyt Nupun torppa ja Visurin
osuudelle vähän myöhemmin Mäkelän torppa. Myös
Sorvolan kolmannen talon, Mattilan, kappaleella oli
vanhoja niittyjä, jotka odottivat raivaajaansa. On
mahdollista, että ne olisivat olleet Teukkulan
Hujuun kuuluvan Koiviston torpan nautinnassa.
Kun Koiviston vanhin poika Antti Vilhelm Matinpoika (s. 1827) vuonna 1853 perusti perheen, oli
hänen isänsä Matti Antinpoika täysissä voimisaan
ja torpparinvaihdos Koivistolla oli vielä kaukana
edessäpäin. Näin ollen oli luonnollista, että Antti
Vilhelmin katseet kohdistuivat lähellä oleviin Mattilan niittyihin. Hän sopi jo seuraavana vuonna
Mattilan isännän Heikki Matinpojan kanssa torpanoikeuksista. Tähän aikaan tehtiin jo yleensä kirjallinen torpankontrahti, ja myöhemmistä vuokralautakunnan pöytäkirjoista ilmenee, että sellainen oli
Antti Vilhelm Matinpojallakin.
Anttilan ensimmäisen torpparin vaimo (vih. 1853)
Maria Kristiina Abrahamintytär (s. 1829) kuului
Houhalan rusthollarisukuun. Hänen isänsä Abraham Tuomaanpoika oli Houhalan jakamattoman
rusthollin poika ja hänen isoäitinsä oli Rautajoen
rusthollista. Isä oli suuren perheen nuorin poika ja
oli pudonnut yhteiskunnallisessa arvoasteikossa
naimalla piian Kaisa Matintyttären. Hän oli torp-
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Antti Vilhelm Matinpoika hoiti torppaa, joka sai
nimen hänen mukaansa, vuoteen 1879. Se oli tämän
jälkeen vävyjen hoidossa, mutta viralliset torpanoikeudet olivat hänellä siihen saakka kun torppa siirtyi hänen veljentyttärensä miehelle Oskari Tryykärille. Hän kuoli Anttilassa 1913 86 vuoden iässä.
Maria Kristiina Abrahamintytär kuoli 1891. Hänen
näkönsä oli alkanut heikentyä jo keski-iässä ja hän
oli viimeisinä vuosinaan täysin sokea.

Anttilaan tuli 1879 vävy Keikyästä, kun vanhempi
tytär Hilma Kristiina (s. 1855) vihittiin Vilhelm Emanuelinpojan kanssa, joka oli Meskalan Yli-Viikarin
alaisesta Ojakosken torpasta. Torppa annettiin
hänen hoitoonsa ilmeisesti, jotta hänestä tulisi seuraava torppari Anttilaan. Vuonna 1885 vävy perheineen kuitenkin siirtyi torppariksi Saappalan Hiunuun kuuluvaan Nauriskorven torppaan. Hilma
Kristiina jäi leskeksi 1897. Hän kuoli 1936 Kuninkaisten hoitokodissa Huittisissa. Perheessä oli kaksi
poikaa, Oskar Vilhelm, joka muutti Amerikkaan
1909, ja Arvo Eerik (muutti Maarianhaminaan?).
Nuorempi tytär Emma (s. 1857) oli avioitunut 18vuotiaana kolme vuotta ennen sisartaan (1876) Koivuniemen torpan pojan Herman Sakarias Juhanpojan (s. 1852) kanssa, joka silloin oli renkinä Peuraniemessä. Hän oli aikaisemmin palvellut Pakulan
torpassa, Kilpijoen Suutarilla ja Tapiolan Heikkilässä. Tämäkin vävy asui perheineen Anttilassa. Oltuaan välillä pari vuotta renkinä päätilalla Mattilassa hän sai Anttilan torpan hoitoonsa 1887. Hän oli

siellä torpparina vuoteen 1903. Sen jälkeen hän oli
kolme vuotta torpparina Isokalliossa Palojoenmaassa (Kaharilan Iso-Kaharin alustaa). Hän palasi
1906 vaimonsa ja nuorempien lasten kanssa syntymäkotiinsa Koivuniemeen nimellä Isokallio, joka
jäi muistoksi Palojoenmaassa eletyistä vuosista.
Mäenpään torpan poika Kalle Vihtori siirtyi hänen
tilalleen torppariksi Isokallioon.
Vuosien 1910 ja 1922 välisenä aikana Herman Isokallio asui Mustismäellä Rajatien varrella tontilla,
jolla oli myös suutari Fredrik Andellin pirtti. Tontti
oli Yli-Hellän kappaleella. Samalle kappaleelle oli
Rajatien ja Mustisojan välille raivattu peltoa, jota
Herman Isokallio viljeli. Koko Yli-Hellän kappale
oli myöhemmin hänen vävynsä Ville Impolan hallussa. Hänen vaimonsa Emma kuoli täällä ja nuorimmatkin lapset muuttivat vähitellen muualle.
Vuonna 1922 Herman Isokallio avioitui Myllymaassa olevan Nätkinmäen torpan lesken Matilda Pauliinan kanssa, joka oli lunastanut torppansa itsenäiseksi tilaksi. Avioliitto ja Isokallion isännyys Nätkinmäessä päättyi vaimon kuolemaan samana
vuonna. Pauli Niemen kirjan mukaan (Torpasta taloksi, s. 205) Herman Isokallio solmi 1923 kolmannen avioliittonsa Aleksiina Vilhelmiina Jokisen
kanssa. Muistitiedon mukaan kolmas vaimo oli ”Veräjän Santra”, joka asui Tapiolasta Koivulaan menevän kylätien varrella.
Anttilassa syntyi perheeseen 11 lasta, joista yksi
kuoli pienenä. Viidellä vanhemmalla lapsella, jotka
eivät olleet mukana Palojoella, oli sukunimi Anttila. Viisi nuorempaa lasta olivat vanhempiensa
mukana Palojoella ja he saivat sukunimen Isokallio:
→ Emma Serena (s. 1877), ks. Jysiö.
→ Kalle Oskari (s. 1879). kuoli naimattomana
Huittisissa 1907.
→ Eufrosyne Josefiina (s. 1881), palveli vuodesta 1897 useissa taloissa Tyrväällä ja vielä 1903 Keikyässä Aarikkalan Kuljulla.
→ Fanny (s. 1884), ks. Koivuniemi ja OjanperäYlähulttinen.
→ Amanda (s. 1887), asui sisarensa Emman luona
Kulmuntilan torpassa Lanteessa, muutti Huittisiin

1907.
→ Vilhelm (s. 1890).
→ Aina (s. 1893). Pso teurastaja ja lihakauppias
Per Aaltonen Lauttakylässä.
→ Väinö (s. 1896), ks. Isokallio
→ Varma (s. 1899).
→ Olga Maria (s. 1902).
Herman ja Emma Anttilan muutettua Palojoelle
(1903) Anttilan torpan sai hallintaansa Kustaa
Oskari Tryykäri (s. 1874, k. 1956), joka oli 1898 avioitunut Antti Vilhelm Anttilan veljentyttären, Koiviston torpan tyttären Alma Aleksandra Kallentyttären
kanssa (s. 1877, k. 1905). Hän oli kotoisin Sammun
Takkulan alaisesta Vähä-Tryykärin torpasta Suontaustanmaasta. Jäätyään 1905 leskeksi hän solmi
uuden avioliiton Hilda Maria Pärnän kanssa (s. Punkalaitumella 1882), jonka äiti oli Israel Karimäen
tytär Kämmäkästä. Hänellä oli kummastakin avioliitosta yksi poika. Vanhempi poika Kalle Oskari (s.
1899) hukkui Ylistenjärveen 1927. Nuorempi poika
Väinö Emil (s. 1907) kaatui talvisodassa 13.2.1940.
Hänen vaimonsa Lempi Regina Nieminen (s. 1918)
oli Ferdinand Niemisen pojantytär (ks. Järvenpää).
Oskari Anttilalla oli 27.6.1903 tehty torpankontrahti, jossa määrättiin vuotuiseksi vuokraksi 36 mk
rahaa, 6 työpäivää elonajalla, 10 paria työreen anturoita ja 20 paria vihtoja. Torpan lunastusasia oli
Huittisten Sammun piirin vuokralautakunnan käsittelyssä marraskuussa 1920. Lautakunta ei voinut
arvoida lunastushintaa, koska pinta-aloja ei ollut
määritelty tarkkaan. Pienistä erimielisyyksistä huolimatta Mattilan isäntä Kaarle Laurila ja Oskari
Anttila sopivat nopeasti asiasta suoraan. Kauppakirjalla 5.11.1920 torppa siirtyi itsenäisenä tilana
Oskari Anttilan omistukseen. Hänen jälkeensä se
periytyi hänen pojanpojalleen, Väinö Emil Anttilan
pojalle Väinö Olavi Anttilalle (s. 1937, k. 2008), joka
asui Turussa ja käytti tilaa kesäasuntona. Tila on
sen jälkeen yhdistetty Rauno Ojansuun tilaan.

103

34. Palomäki
Palomäen torppa syntyi 1854 Hoipolan Kytän rintamaasaralle lähelle Nousiaista ja samojen Pieskanimisten niittyjen pohjalle. Paikalla oli ehkä ollut
metsäpalo. Nimi voi johtua myös kaskenpoltosta.
Mielaanniemen Iso-Eskolan torpparin Tuomas Peltoniemen poika Vilhelm (Ville) Tuomaanpoika (s.
1829) avioitui tammikuussa 1854 Kikkerlän Jonsan
tyttären Justiina Juhantyttären (s. 1834) kanssa. He
aloittivat Palomäen torpan rakentamisen ja ensimmäisen peltotilkun raivaamisen nähtävästi heti
saman vuoden keväällä. Ehkä hekin monien aloittavien torpparien tavoin pystyttivät ensiksi havumajan tai sitten heillä oli alkuvaiheessa majapaikka
Nousiaisessa.
Ville Palomäki raivasi Palomäen pellot ja hoiti torppaa hyvällä menestyksellä ainakin 56 vuotta. Myöhempinä vuosina hänellä oli apunaan vävy. Vaimonsa kuoleman (1909) jälkeen hän asui Palomäessä
nuorimman tyttärensä kanssa.
Perheessä oli kuusi lasta, kaksi poikaa ja neljä tytärtä:
→ Matilda Vilhelmiina (s. 1855) lähti 20-vuotiaana palvelukseen enonsa luokse Iso-Kömin torppaan
Rekikoskenmaahan (Nanhian Mäki-Juuselan alustaa). Pso 1876 Haaviston torpan renki Kalle Vilhelm
Juhanpoika (s. 1848), palveli perheellisenä työmiehenä Rekikoskenmaan torpissa Koivistolla, Hakalassa ja Mäkelässä. Molemmat olivat elossa 1903 ja
heillä oli 3 tytärtä.
→ Antti Vilhelm (s. 1858, k. 1904) aloitti 15-vuotiaana renginpalveluksen, jonka aikana hän sai sukunimen Palonen. Palveli, ollen välillä kotona, Ylija Ala-Eskolassa, Kytällä ja Jaamalassa. Pso 1893
Emma Sofia Antintytär (s. 1871) Lanteen torpasta
Kulmuntilasta (Potin alustaa). Vuodesta 1894 torppari Linnainmaan torppassa (Soinilan Uotilan alustaa). Häneltä jäi 3 poikaa ja yksi tytär.
→ Johanna (s. 1861, k. 1901) meni 15-vuotiaana
piiaksi Suuniitun torppaan Illoon ja palveli sen jälkeen Yli-Eskolassa, Ala-Pappilassa, Kytällä, Ala-Es-
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kolassa, Kiikan pappilassa ja Jaamalassa. Pso 1890
Jaamalan torppari Antti Vilhelm Antinpoika NordLepistö tämän 2. aviossa (s. 1851). Heillä oli 7 lasta,
joista yksi kuoli pienenä.
→ August (s. 1863, k. 1922) otti kotitorpan
mukaan sukunimen Palonen. Aloitti työelämän
uransa 15-vuotiaana Yli-Eskolassa, oli välillä kotona
ja Jaamalassa ja vuodesta 1899 vakinaisesti Yli-Eskolassa (vielä 1910). Pso 1901 Amanda Sulima Villentytär (s. 1879, k. 1944) oli Suuniitun torpasta Illosta (Teukkulan Hulttisen alustaa). Heillä oli tytär
Anni Maria ja poika Veikko Johannes. Perhe asui
myöhemmin vaimon Suuniitusta perimällä palstatilalla Illossa.
→ Karoliina (s. 1867). Ks. alla.
→ Hilmalle (s. 1871) tuli kosija Palomäkeen
ennen kuin hän oli ehtinyt lähteä katsastamaan piianpaikkaa. Pso 1889 Kulmuntilan Potin alaisen
Heiskalan torpan poika Vihtori Fredrikinpoika (s.
1869), jolla silloin oli sukunimi Jalonen. Vihtori Jalonen oli vävynä Palomäessä 10 vuotta, vuosina
1890–1900. Hänen apunsa oli ikääntyneelle apelle
hyvin tarpeellinen. Vuonna 1900 hän sai hallintaansa kotitorppansa Heiskalan ja perhe muutti sinne.
Palomäessä syntyi 4 lasta ja Heiskalassa lisäksi 3.
Vuonna 1910, jolloin käytettävissä olevat kirkonkirjatiedot päättyvät, 81-vuotias Ville Palomäki asui
torpassaan nuorimman tyttärensä, 43-vuotiaan Karoliinan kanssa. Tyttären vähäinen ruumiinvamma
– hän oli kirkonkirjojen mukaan ”ontuva” – ei liene
suuremmassa määrin haitannut hänen toimintakykyään. Torpan hoito oli varmaankin suurelta osalta
Karoliinan harteilla hänen isänsä torpparikauden
loppuvaiheessa. Ville Palomäki kuoli vuosien 1910
ja 1920 välillä ja Palomäen historia torppana päättyi siihen. Vuoden 1920 henkikirjaan on merkitty,
että Karoliina Palomäki asui siellä ”itsellisenä”.
Kiikan eteläisen piirin vuokralautakunnan lunastuskokouksesta 4.6.1920 ilmenee, että torppa on
lohkottu itsenäiseksi tilaksi. Torpan alueesta kuului
osa Kytän talon omistajalle Kalle Kytälle ja osa Koivuniemen lohkotilan omistajalle Juho Eskolalle.
Torpan edustajana valtakirjalla oli Kustaa Koitto.

Ville Palomäen ja hänen vävynsä Herman Oskuran
välillä oli tehty vuokraoikeuden siirtokirja, jolla
torpan oikeudet siirtyivät Herman ja Iida Oskuralle eläke-etuja vastaan. Torpan rajat olivat riidattomat ja rakennukset vuokraaja oli rakentanut Kytän
talon metsästä otetuista tarpeista. Herman oli parantanut torpan viljelyksiä, vaikka kunto ei vieläkään ollut hyvä. Herman Oskura oli luovuttanut
Eskolan osuuden torpan oikeuksista Koivuniemen
lohkotilalle joka käsitti puolet peltoalasta 1919 ja
toisen puolen 1920 viljan korjuun jälkeen. Näin tehtiin siksi, että Koivuniemen tila oli muutoin niin
pieni. Vuokralautakunta päätti sovitella rajat ja lunastushinnaksi tuli 4570 mk sisältäen peltoa tai pelloksi käyvää maata 2,25 ha ja metsämaata 3,5 ha.
Isot puut ja vesi- ja koskioikeudet jäivät taloon.
Tämän jälkeen Palomäki tuli ilmeisesti oston kautta
Nousiaisen yhteyteen ja oli Ville ja Pauliina
Nousiaisen nuorimman pojan Lauri Kasperin (s.
1897, k. 1965) omistuksessa. Hän oli vuodesta 1932
avioliitossa Lempi Severiina Lähteenkorvan (s.
1905, k. 1998) kanssa, joka oli Israel Karimäen tyttärentytär. Avioliitossa syntyi kolme lasta, poika
Sulo Johannes sekä tyttäret Liisa Marjatta (pso
Heikki Saarinen) ja Leila Anneli (psot 1. Kari
Helen ja 2. Alpo Salmelin). Lauri Nousiaisen kuoleman jälkeen tila oli perikunnan hallussa ja nykyinen omistaja on Pasi Kuusisto.

35. Rehakka II (Peevola)
Nanhian sepän poika Matti Jaakonpoika, joka aikaisemmin asui perheineen Rehakan torpassa Kanalan Jungfrufiinan sotilasvirkatalon maalla,
muutti sieltä pois 1853 ja perusti lähellä olevalle
Peevolan Rauhan Kämmäkän kappaleelle uuden
torpan, jolla oli sama nimi. Torppa tulee Huittisten
kirjoihin 1854, joten kontrahti on tehty tai torpanpidosta ainakin alustavasti sovittu edellisenä
vuonna, mahdollisesti jo ennen Rauhan isännän
Erkki Erkinpojan kuolemaa 25.3.1853.

Kuten luvussa Rehakka I on kerrottu, Matti Jaakonpojan vaimo Katariina Matintytär oli Illon
Heikkilästä (myöh. Kytövuoresta). Tänne uuteen
Rehakkaan tullessaan heillä oli jo valmis perhe,
seitsemän lasta, kaksi poikaa ja viisi tytärtä:
→ Vilhelmiina (s. 1835, k. 1878 naimattomana)
oli piikana Rekikosken torpassa ja muutamissa
Sammun kylän taloissa vuoteen 1864, jolloin hän
tyttärensä Amandan (s. 1862) kanssa jäi asumaan
Rehakkaan. Tytär muutti tätinsä Johannan luokse
Pöytyälle.
→ Fredrik (s. 1837). Ks. alla.
→ Kustaa Vilhelm (s. 1839) aloitti palveluksensa
renkinä 1853 jo ennen ripillepääsyä 14-vuotiaana
Äetsän Horolla, jatkoi Nupun ja Rekikosken torpissa ja Sammun Ala- ja Yli-Pitkäsellä. Avioiduttuaan
hän asui perheineen kotona Rehakassa ja
1871–1882 Tyrväällä Ala-Ketolan alaisessa Välimäen
torpassa. Muutti 1882 nimismies Sebastian Hertzbergin perheen kanssa Huittisiin Ala-Maurialan
rustholliin ja on merkitty nimenomaan Hertzbergin
rengiksi, erilleen muusta palvelusväestä. Lienee jo
Tyrväällä ollut palvelussuhteessa nimismiehen perheeseen. Rippikirjan 1893–1903 mukaan hän asui
Tyrväällä. Hän on Huittisten kirjoissa ”Matinpoika” ilman sukunimeä. Pso 1863 Loviisa Juhantytär
(s. 1843). Heillä oli 3 lasta.
→ Anna Katariina (s. 1841) oli palveluksessa
Haaviston, Rekikosken ja Iso-Kömin torpissa ja
Sammun Norrilla, missä kuoli naimattomana 1869.
→ Hilma Karoliina (s. 1843) kuoli 1863 ensimmäisessä palveluspaikassaan Hakunilla.
→ Eeva Kristiina (s. 1846) palveli Riesolan Tiutulla ja kuulutettiin 1866 avioliittoon Rieskalan Kalisen rengin Antti Antinpojan kanssa, mutta ei mainita, kun mies samana vuonna muutti kotipitäjäänsä Urjalaan.
→ Johanna (s. 1849) oli palveluksessa Hirvelän
Keskitalossa ja Ala-Naatulassa. Pso 1871 Ala-Naatulan renki Juha Fredrik Juhanpoika (s. 1850). He
muuttivat Pöytyälle 1874.
Matti Jaakonpojan vanhin poika Fredrik Matinpoika (s. 1837) aloitti renginuransa 16-vuotiaana Hakakosken torpassa Rekikoskenmaassa. Hän palveli
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sen jälkeen Kariniemen ja Iso-Kömin torpissa ja
Ala-Naatulassa, missä hän 1865 avioitui talon piian
Johanna Heikintyttären (s. 1842) kanssa. Tämä
hänen ensimmäinen vaimonsa oli Korkiakosken
Yli-Äyhön alaisesta Kujanpään torpasta. Heti avioliiton solmittuaan Fredrik Matinpoika palasi kotiin
ja ryhtyi hoitamaan Rauhan Rehakan torppaa. Ei
ole tietoa siitä, saiko hän oman torpankontrahdin
vai jatkuiko torpanpito Matti Jaakonpojan kontrahdin nojalla. Hänen ensimmäinen avioliittonsa päättyi vaimon kuolemaan 1871 ja hän solmi vuoden
kuluttua uuden avoliiton Eeva Justiina Kustaantyttären (s. 1853) kanssa, joka oli kotoisin Ala-Naatulan rustholliin kuuluvasta Parkin torpasta.
Fredrik Matinpoika jäi toisen kerran leskeksi 1911.
Hän itse eli varsin korkeaan ikään, 86-vuotiaaksi (k.
1923). Hänellä oli suuri perhe; ensimmäisessä avioliitossa syntyi kaksi poikaa:
→ Fredrik Vihtori (s. 1865) muutti 1890 Pirkkalaan palveltuaan kuuden vuoden ajan Tyrväänkylän Paavilla, Ryssällä ja Soinilan Ruutikalla.
→ Kalle Evert (s. 1868), jolla oli sukunimi Vesanen, aloitti palvelusuransa 1887 naapurista Kanalan
Rehakasta, siirtyi Tyrvään puolelle Ville Koivistolle ja Soinilan Pentille sekä edelleen Kiikkaan, missä
hän palveli Hoipolan Kytällä, Jaamalassa ja viimeksi vuodesta 1903 Kulmuntilan Laurilassa (vielä
1910). Pso 1899 Tiensuun torpan tytär Fanny Kallentytär (ks. Tiensuu, Kulmuntila). He asuivat mäkitupalaisina Laurilan maalla ja heillä oli 1910
lapset Anna Maria, Viljo Evert ja Katri Matilda.
Toisessa avioliitossaan Fredrik Matinpoika Rehakalla oli neljä poikaa ja kolme tytärtä:
→ Hilda Pauliina (s. 1874) meni 1894 palvelukseen Ojamäen torppaan Illoon ja sieltä Kiikkaan
Mielaanniemen Juha Reinilään. Pso 1898 työmies
Oskar Vilhelm Snellman (s. 1869). He muuttivat
Tyrväälle Marttilan kylään, missä mies oli kansakoulun palveluksessa. Heillä oli 1904 2 poikaa ja
tytär.
→ Emma Fredriika (s. 1876) aloitti samoin palveluksensa 20-vuotiaana Nanhian Ailuun kuuluvassa
Rantalan torpassa ja siirtyi sieltä Takkulan Yli-Re-
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kikosken torppaan ja lopuksi Takkulan rustholliin.
Pso 1900 Takkulan työmies Kalle Nestori Ketonen
(s. 1874), joka oli Rekikoskenmaasta Ketolan torpasta (Anna Rautasen veli). Heille syntyi 1900 tytär
Anna Maria.
→ Frans Oskar (s. 1879), jolla oli sukunimi Rantanen, muutti ensin 1896 Tyrväälle rengiksi Soinilan Ruutikalle ja Tyrväänkylän Paaville ja sieltä
Kiikkaan Mielaanniemen Juha Reinilään. Palasi
1901 Keikyään Ojanperän Mattiselle, missä oli renkinä vielä 1903.
→ Vihtori August (s. 1882). Ks. alla.
→ Herman (s. 1885) oli vielä kotona 1903.
→ Hilma Eufrosyne (s. 1888) oli vielä kotona
1903.
→ Jalmari (s. 1890) oli kotona 1903 ja asui Rehakassa vielä 1920-luvullakin nimellä Lehtola.
Fredrik Matinpoika Rehakan toiseksi vanhin poika
Vihtori August (s. 1882, k. 1925) tuli Rehakan torpan
haltijaksi isänsä jälkeen. Hän käytti toista etunimeään. Rauhan talo oli yhdistetty Ojanperän Mattiseen. August Rehakka osti 18.3.1908 torpan itsenäiseksi tilaksi sen omistajalta Kalle Talalta. Kokonaispinta-ala oli silloin 16,9 ha, josta peltoa 6,4 ha, viljelyskelpoista maata 6,4 ha ja metsämaata 4,1 ha.
August Rehakka solmi 1910 avioliiton Johanna
Alina Koivuniemen (s. 1880, k. 1937) kanssa, joka
oli kotoisin Illosta Roismalan Junttilan alaisesta
Koivuniemen torpasta. Perheessä oli tytär Aili Aune
Alina (s. 1915, k. 2000) pso Onni Jalmari Rantanen,
ks. Lähteenmäki, sekä pojat Aarne Armas August
(s. 1912, k. 1996), tilallinen Illossa Järvisen tilalla,
joka kuuluu Tyrvään Näntölän kylään, pso Anni
Elisabeth Järvinen, Alarik Matias (Matti, s. 1918, k.
1991), omisti palstatilan lähellä Rehakkaa Illontien
varrella, pso Irja Tuulikki Vesanen, ja Reino Olavi,
josta tuli Rehakan tilan seuraava omistaja (ks. alla).
Tila siirtyi nuorimmalle pojalle Reino Olavi Rehakalle (s. 1921, k. 2003). Hänellä oli vaimonsa Impi
Kyllikki os. Pirttikoski kanssa lapset: Pirjo Kyllikki (s. 1945), Aila Anneli (s. 1946), Irma Kaarina (s.
1948), Helge Olavi (s. 1948, k. 1949), Erja Aulikki

(s. 1952), Markku Olavi (s. 1953), ks. alla, Heli
Margit (s. 1957) ja Matti Johannes (s. 1962).
Rehakan tilan omistaa nykyisin Markku Olavi Rehakka puolisonsa Eeva Marian (o.s. Kurki) kanssa.
Hän on tehnyt huomattavia maanostoja ja hankkinut lisäksi vuokramaita, niin että hänellä on viljelyksessä useita kymmeniä peltohehtaareita.

36. Tiensuu (Kulmuntila)
Näntölän Näntöön kuuluvan Ylijärven torpan
poika Adolf Jaakonpoika alkoi 1854 raivata ja rakentaa uutta torppaa Kulmuntilan Äijälän Kämmäkän-kappaleelle Ylistenjärven rannalle parin kilometrin päähän kotitorpastaan. Sen nimeksi tuli
Tiensuu ja siinä asuttiin kirkonkirjojen mukaan
vuodesta 1855 alkaen. Henkikirjoihin se merkittiin
ensi kertaa 1856. Torpan alkuvaiheita on perinpohjaisesti selvitetty Terttu Suomisen ja Kaarina Ruoholan kirjassa ”Vormisto-Formu Perko. Torppa Yltäissuon laidalla” (Rauma 2006).
Adolf Jaakonpoika oli syntynyt Roismalan Junttilassa 1828 isänsä Jaakko Matinpojan ollessa siellä
renkinä. Hänen äitinsä oli Sänsin torpasta Leiniälästä. Hän oli 16-vuotiaasta renkinä Haaviston torpassa Illossa (Mielaanniemen Iso-Eskolan alustaa),
Näntölän Knuutilla, Koivulan Sepällä ja viimeksi
Hykkerlän Hykköllä ja Tipilässä. Siellä hän tapasi
Ungerlan Kartanon lampuodin Karl Borgin tyttären Kristiina Elisabetin (s. 1826), josta tuli hänen
vaimonsa 1850.
Poikansa Kaarle Heinosen perheraamattuun tekemän merkinnän mukaan isä oli ”tehnyt Tiensuun
torpan korpeen Ylistenjärven syrjässä Kiikassa”.
Tämä ei välttämättä sulje pois mahdollisuutta, että
tälläkin paikalla olisi ollut pieni niitty torpan pohjana, kuten varmasti tiedetään olleen naapuritorpassa Välimaassa ja ilmeisesti myös Järvenpäässä ja
Järventaustassa. Näin olisi helpompi ymmärtää,
että Adolf Jaakonpoika ehti saada 12 vuodessa torppansa suurin piirtein valmiiseen kuntoon.

Suuret nälkävuodet koettelivat Tiensuun perhettä
yhtä kovasti kuin naapuriperheitä Järvenpäässä ja
Järventaustassa. Kaksi tytärtä oli jo aikaisemmin
kuollut muutaman vuoden ikäisinä. Perheen äiti
Kristiina Elisabet kuoli tammikuussa 1967 poltetautiin eli tyfukseen (tarkoitetaan lavantautia) ja
kaksivuotias tytär Hilma Johanna saman vuoden
joulukuussa. Adolf Jaakonpoika menehtyi tammikuussa 1968 ”umpitautiin”. Vanhin tytär Maria
Kristiina oli jo lähtenyt kotoa ja oli 1868 piikana
Kiikanojan Sepällä. Isän kuollessa oli kotona 13vuotias Pauliina, 10-vuotias Kaarle ja 6-vuotias Matilda.
Kun seuraava torppari Kalle Matinpoika talvella
1869 tuli katsomaan uutta torppaansa, se oli jätetty
kylmille, lapset olivat sieltä lähteneet. Hän kertoi
myöhemmin toiselle vaimolleen Siinalle, että lattialla oli paljon höylänlastuja, kun oli tehty ruumisarkkuja (SKS:n arkisto). Yllä mainitut kolme orpolasta on merkitty vielä vuonna 1871 alkavaan rippikirjaan uuden torppariperheen alapuolelle, mutta on
selvää, että he eivät asuneet Tiensuussa. Matilda oli
ainakin myöhemmin kasvattina Ylijärvellä, missä
hän kuoli 1878, ja Kaarlen tiedetään olleen lapsena
tätinsä hoivissa Kuusiston torpassa Illossa. Arvattavasti myös Pauliina oli sukulaisten luona vuoteen
1870, jolloin hän lähti palvelukseen.
Adolf Jaakonpojan kolmen täyteen ikään eläneen
lapsen vaiheista on tarkat tiedot Suomisen ja Ruoholan yllä mainitussa kirjassa:
→ Maria Kristiina (s. 1852, k. 1919) avioitui palvelusvuosiensa jälkeen 1872 torppari Antti Absalon
Sadon (s. 1844, k. 1925) kanssa (Kilpijoen Suutarin
alustaa).
→ Pauliina (s. 1855, k. 1920) palveli useissa
Kiikan taloissa ja oli vuodesta 1880 naimisissa torppari Ville Matinpoika Nousiaisen kanssa (ks.
Nousiainen).
→ Kaarle (s. 1857, k. 1927) otti nimen Heinonen.
Käytyään Mustialan maanviljelysopiston hän oli
pehtoorina Pirkkalan Sankilassa ja Porin Vanhakartanossa. Avioiduttuaan 1907 torppari Emanuel Abrahaminpoika Vormiston lesken Hilma Matintyttä-

107

Suutari Kalle Maurits Saarisen perhe Tiensuussa. (Kuva: Saaristen kotialbumi.)

ren (s. 1869, k. 1952) kanssa (ks. Välimaa, Kulmuntila) hän oli torpparina ja myöhemmin tilallisena
Illon Vormistossa (Kulmuntilan Tammelan alustaa). Hänestä ja hänen perheestään on perinpohjaiset tiedot Suomisen ja Ruoholan em. teoksessa.

Liisa) Matintytär oli kotoisin Vistin torpasta Tapiolasta. Hän oli Kämmäkän Rantalan torpparin Antti
Matinpojan sisar. Tämän sukulaisuussuhteen
kautta Taipaleen torppaan saatiin tieto Kämmäkässä vapaana olevasta Tiensuun torpasta.

Vuonna 1869 Tiensuuhun tuli uusi torppari Kaarle
(Kalle) Matinpoika. Hän oli syntynyt 1839 talollisen poikana Vakkalan Ala-Junnilassa. Alun perin
hän oli Kiimajärven Mäkelän rusthollarisukua; isä
Matti Tuomaanpoika oli kotoisin Mäkelästä. Äiti
oli Haapaniemen Raapaselta. Kun isän kuoleman
jälkeen sisar ja lanko saivat talon haltuunsa, täytyi
hänen nuorimpana lapsena lähteä etsimään toimeentuloaan muualta. Oltuaan pari vuotta Mäkelässä ja Ala-Koukulla hän tuli 1859 rengiksi Taipaleen torppaan Kiikoisten Tyynistönmaassa ja avioitui välittömästi Eeva Karoliina Antintyttären (s.
1832) kanssa, joka asui torpassa äitinsä kanssa entisen torpparin pojan Antti Matinpojan orvoksi jääneenä tyttärenä. Tytön äiti Katariina Elisabet (Kaisa

Kalle Matinpojan on täytynyt ensiksi sopia Äijälän
isännän Juha Kristian Juhanpojan kanssa torpanpidosta, mutta heidän tekemästään kontrahdista ei
ole tarkempaa tietoa. Hän kertoi toiselle vaimolleen, että kun hän alkuvuonna 1869 ensi kerrran tuli
katsomaan torppaa, oli talvi ja umpihanki ja hänen
täytyi tehdä sukset voidakseen hiihtää perille.
Vaimo ja lapset tulivat nähtävästi vasta keväällä tai
kesällä. Mukana oli kaksi vanhinta tytärtä; vanhin
lapsista, poika August, oli kuollut 7-vuotiaana 1867,
samaan aikaan kuin vaimon Eeva Karoliinan äiti.
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Tiensuussa syntyi vielä kolme tytärtä. Kaikkiaan oli
Kalle Matinpojalla tässä ensimmäisessä avioliitossaan viisi tytärtä:

→ Hilma Karoliina (s. 1862) asui Tiensuussa naimattomana vielä 1910.
→ Amanda Josefiina (s. 1864) avioitui palvellessaan Hoipolan Kytällä 1889 talon työmiehen Juha
Verner Hugrenin kanssa (s. 1865), joka 1906 otti
nimen Leivonen. He asuivat mäkitupalaisina Kytän
maalla vielä 1910 ja heillä oli poika ja tytär.
→ Emma Sofia (s. 1870) oli vuodesta 1888 piikana Järvensivun torpassa (Liitsolan Kestilän alustaa)
ja Formuperkon eli Vormiston torpassa (Kulmuntilan Tammelan alustaa). Hän asui myöhemmiin itsellisenä Mielaanniemessä ja Kulmuntilassa tyttärensä Jenny Sofian kanssa.
→ Fanny (s. 1873) oli piikana Yli-Hoipolla ja
meni 1899 naimisiin työmies Kalle Evert Vesasen
kanssa (ks. Rehakka II).
→ Matilda (s. 1876) aloitti 1896 palvelusuransa
Jaamalassa, siirtyi Raukkoon ja avioitui 1907
Raukon torpparin Anshelm Sillanpään kanssa. Perheessä oli 1910 vaimon au-tytär Saima Fredriika ja
2 yhteistä tytärtä.
Kalle Matinpojan ensimmäinen vaimo Eeva Karoliina Antintytär kuoli 1893 ja hänet vihittiin 1898
toiseen avioliittoon häntä 35 vuotta nuoremman Johanna Eufrosyne Rautasen kanssa (s. 1875), joka oli
seppä Kalle Rautasen tytär Kämmäkästä. Tässä
avioliitossa syntyi tytär ja 3 poikaa, jotka olivat vanhempiensa luona Tiensuussa 1920:
→ Suoma Eufrosyne (s. 1900, k. naimattomana
1991). Oli lähes koko työikäisen elämänsä ajan palveluksessa Vormiston torpassa Illossa. Hänellä oli
tytär Alli Tiensuu. (Suominen-Ruohola: emt, s.
149.)
→ Frans Nikolai (s. 1902).
→ Kalle Evert (s. 1904).
→ Hanno Oskari (s. 1906).
Johanna Eufrosynellä oli kaksi lasta, joilla oli äitinsä tyttönimi Rautanen: Saima Siviä (s. 1916) oli kasvattina Lähteenmäessä, ja Toivo Ilmari (s. 1918) oli
Ville ja Emma Vesterbergin luona Rantalassa.

vuosinaan lunastaa torpan itsenäiseksi tilaksi.
Kiikan eteläisen piirin vuokralautakunta oli kutsuttu koolle 20.11.1919 Tiensuun torppaan lunastuskäsittelyä varten. Kalle Tiensuun sairauden vuoksi
häntä edusti kokouksessa vaivaishoitoasetuksen 31.
§:n mukaan Kalle Jokela. Talon edustajana oli talollisen poika Kalle Äijälä. Vuokraajan vaimo asui
edelleen torpassa ja hänellä oli siten oikeudet torppaan. Torpan peltoala oli 2,3 ha ja pelloksi kelpaavaa maata oli lisäksi 1 ha. Metsää piti erotettaman
noin 7 ha sopivasta paikasta niin, että pelto ja metsä
ovat yhdessä lohkossa. Isot puut jäivät taloon,
samoin vesi- ja koskioikeudet. Näin pellon, metsän
ja rakennusten hinnaksi tuli 4793 mk. Tilan lohkominen Äijälän päätilasta tapahtui niinkin myöhään
kuin vasta 23.8.1930.
Kalle Tiensuun kuoltua 1920 perikunta myi tilan
Kalle Saariselle, joka oli asunut perheensä kanssa
Jysiöstä erotetulla Saarimäen palstatilalla. Hänen
1. avioliitossaan syntyneistä lapsista ks. Lähteenmäki ja Jysiö.
Kalle Saarisen kuoltua vuonna 1945 hänen leskensä Hilda, o.s. Peuraniemi, ja heidän lapsensa
Veikko, Alli Kyllikki ja Onni asuivat Tiensuussa
1950-luvulle saakka. Veikko rakensi tilalle uuden
asuinrakennuksen 1948. Hän muutti perheineen
Tuulokseen 1950 ja myi tilan fil. maist. Toivo Aallolle, joka toimi opettajana ja rehtorina Nokian yhteiskoulussa. Tila on ollut Aallon perheen kesäasuntona.

Kalle Matinpoika Tiensuu oli elossa 1920 83-vuotiaana. Hänen toinen vaimonsa eli useita vuosikymmeniä hänen jälkeensä. Hän ehti viimeisinä elin-
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37. Kangasmaa
Kangasmaan torppa syntyi 1856
Teukkulan Ala-Mattilan metsäsaralle suunnilleen Kämmäkän ja Teukkulan kylän puoliväliin. Ala-Mattilan isännän Johan Petter Ahlbergin
ja hänen vaimonsa Maria Heikintyttären (Teukkulan Hulttiselta)
vanhin poika Johan Filemon (s.
1830) on kirkonkirjoissa ja henkikirjoissa merkitty torppariksi tänne
mainittuna vuonna. Hän tuli Ala-Talalta, missä hän oli ollut renkinä
pari vuotta, ja siirtyi jo seuraavana
Paavilaisen siirtolaisperhe Kangasmaassa. Vas. Lempi ja Ilmari, tyttäret
vuonna täältä rengiksi Kiimajärven
Tuula, Pirkko, Raija ja takana Mauri. (Heikki Kuusiston albumi.)
Yli-Koukulle. Palveltuaan Kiimajärven taloissa muutamia vuosia ja avioiduttuaan siellä hän muutti per- Kangasmaan seuraavat pitkäaikaiset haltijat Juha
heineen Huittisiin ja oli torpparina Latoniitynmaan Kustaa Matinpoika (s. 1835) ja hänen vaimonsa
Välimäessä kuolemaansa saakka (ks. Välimäki). Kan- Maria Kristiina Kustaantytär (s. 1838) tulivat 1862
gasmaassa hän tuskin ehti tehdä muuta kuin alusta- Kullaalta Kilpijoen Kinnarille uuden talollisperheen mukana. He palvelivat Kinnarilla pari vuotta
via perustamistoimia.
Jo seuraavana vuonna ryhtyi uusi torppari Juha ja heidät vihittiin siellä avioliittoon 1863. He sopiKristian Matinpoika jatkamaan raivausta ja raken- vat Ala-Mattilan uuden isännän Erland Antinpojan
nusten pystyttämistä. Tuskin torppa kuitenkaan tuli kanssa Kangasmaan torpasta ja saivat sen haltuun”valmiiksi” hänen lyhyellä hallintakaudellaan. Hän sa 1864 välittömästi edellisen torppariperheen lähsyntyi Lousajan Härmällä 1830, kun hänen isänsä dettyä. Juha Kustaa Matinpoika oli torppari Matti
Matti Erkinpoika vielä asui kotonaan ennen kuin Roligin ja Anna Maria Tectoniuksen poika Kullaan
siirtyi pitämään Lintulan torppaa Vaununperällä Levanpellosta ja hänen vaimonsa Paluksen Isokotitalonsa maalla. Äiti Anna Jaakontytär oli jahti- Jämsän lampuodin Kustaa Matinpojan tytär.
vouti Jakob Frimanin tytär Nuupalasta. Juha Kris- Heidän hallintakautensa kesti koko eliniän. Juha
tian Matinpoika oli ennen Kangasmaahan tuloaan Kustaa Kangasmaa kuoli 1903 ja Maria Kristiina
ollut renkinä Vinkkilän Katilassa ja nainut siellä 1902.
talon piian Maria Kristiina Davidintyttären (s.
1829), joka oli kotoisin Vareslahden torpasta Kiikoi- Heidän vanhin ja nuorin lapsensa kuolivat vauvaisista (Meskalan Yli-Horilan alustaa). Heillä oli käisinä. Täysi-ikäisiksi eli neljä poikaa ja kaksi tyKangasmaahan tullessaan pojat Juha Kristian ja tärtä:
Herman ja täällä syntyi kolme tytärtä Hilma,
→ Juha Vihtori (s. 1865). Asui naimattomana
Amanda ja Emma. Perhe siirtyi 1864 Keikyään kotona ja kuoli siellä 1897.
→ Kalle (s. 1867) oli 17-vuotiaasta alkaen työmieOjanperän Mattisen torppaan Huhtalaan, missä
Juha Kristian kuoli 1867 ja leski avioitui uudestaan henä Ulvinkylän, Teukkulan ja Kilpijoen taloissa
punkalaitumelaisen Kustaa Davidinpojan kanssa, ensin nimellä Kangasmaa ja myöhemmin nimellä
Reunanen. Hän asui 1891–1899 kotona, muutti
joka jatkoi torpanpitoa Huhtalassa.
sitten Tyrväälle ja oli vuodesta 1899 vakinaisena

110

työmiehenä Lousajan Persolla. Pso Aleksandra Sulander (s. 1871). Heillä oli vuonna 1904 pojat Viljo
Ilmari ja Kalle Malakias sekä tytär Ester Amanda.
→ Anna Sofia (s. 1870). Pso Frans Israel Karimäki, myöh. Pakula (ks. Pakula).
→ Vilhelm (Ville, s. 1872). Otti nimen Syrjänen.
Hänkin aloitti työmiesuransa 17-vuotiaana 1889 ja
palveli Kulmuntilan Potilla ja Laurilassa, Ulvin Kittilässä ja vuodesta 1902 vakinaisena työmiehenä
Teukkulan Sopalla. Pso 1902 Pauliina Salonen (s.
1875). Heillä oli vuonna 1911 viisi lasta, poika Eero
Vilhelm sekä tyttäret Hilja Pauliina, Elsa Sofia,
Hilda Maria ja Rauha Kaarina.
→ Frans Nestor (s. 1874), jonka sukunimi oli
Kangasmaa, valmistui sorvarin ammattiin, jota hän
harjoitti ensin kotona ja vuodesta 1905 Hoipolan
kylässä. Pso 1902 Fanny Aleksandra Haila (s. 1879).
Heillä oli lapset Aune Aleksandra, Arvo Nestori,
Vilho Teodor ja Väinö Johannes.
→ Amanda Kristiina (s. 1877). Pso Vihtori Mauriala, ks. Mauriala.
Juha Kustaa Kangasmaan jälkeen torppa jäi talon
haltuun. Hänen nuorin poikansa asui siellä perheineen vielä pari vuotta. Frans Ferdinand ja Amanda
Ala-Mattila luovuttivat 1906 vanhimmalle pojalleen
Väinö Jalmarille (s. 1884) Kangasmaan, joka erotettiin itsenäiseksi tilaksi. Kangasmaassa oli tällöin
peltoa 4,9 ha, niittyä 9,9 ha ja metsämaata 3,5 ha.
Uusi omistaja asettui sinne asumaan perheineen
1907 sukunimellä Kangasmaa. Hänellä oli vaimonsa Hulda Aleksandra Skutin (s. 1884) kanssa
vuonna 1910 pojat Arvo Jalmari, Vilho Armas ja
Toivo Nestori.
Myöhempiä omistajia ovat olleet Eero Kylvénin
perhe ja Paavilaisen siirtolaisperhe. Nykyään Kangasmaa on ollut asumattomana vuodesta 1965 ja
myyty 1971 Erkki ja Toini Tuomiselle.

38. Rintala (Äetsä)
Latoniitynmaahan syntyi 1800-luvun puolivälissä
torppa Äetsän kylän jokaisen talon maalle (Horon
torppa Haavisto ei varsinaisesti ollut Latoniitynmaassa vaan Munkinmaaksi sanotulla alueella).
Hossan torppa Rintala perustettiin 1859. Hossa oli
ollut Porin jalkaväkirykmentin pastorin puustelli ja
oli vielä 1800-luvullakin sotilasvirkatalon luontoinen.
Rintalan ensimmäinen torppari Isak Matinpoika
syntyi 1825 Kanalan Sipilään kuuluvassa Pirttiojan
torpassa torppari Matti Jaakonpojan poikana. Isä
tuli 1803 rengiksi Pehulan Hoipolle ja avioitui seuraavana vuonna naapuritalon Karvon tyttären Anna
Erkintyttären kanssa. He pitivät ensin Kivirannan
rustholliin kuuluvaa Vakkilan torppaa ja siirtyivät
1815 raivaamaan uutta torppaa Kanalan kylään.
Nuorimpana lapsena Isak Matinpojan ei tarvinnut
lähteä rengiksi, vaan hän avusti vanhenevaa isäänsä kotitorpan hoidossa. Hän solmi 1853 avioliiton
Katariina Kristiina Serafia Juhantyttären kanssa (s.
1823), joka oli kotoisin Nanhian Juuselan alaisesta
Mäkelän torpasta. Vuonna 1859 Isak Matinpoika
sopi Hossan arendaattorin kanssa torpan perustamisesta ja siirtyi vaimonsa kanssa suoraan Pirttiojalta raivaamaan ja rakentamaan uutta torppaa
Hossan osuudelle Latoniitynmaan niityistä. Torppa
sai heti alussa nimen Rintala.
Torpparipariskunnan ainoa lapsi oli syntynyt kuolleena Pirttiojalla. Kun huoli omasta vanhenemisesta ja torpan tulevaisuudesta vähitellen alkoi painaa,
he ottivat luokseen Katariina-vaimon velipuolen,
Huhkolan renkivoudin Matti Syrénin tytärpuolen
Amanda Loviisan. Vaikka hän ei ollut ”verisukulainen”, hän oli kuitenkin Rintalassa täysin ottotyttären asemassa. Kirkonkirjoissa hänet on merkitty sen
ajan tavan mukaan kasvatiksi. Amanda Loviisalla
oli isäpuolensa perheen sukunimi Syrén, mutta
hänen alkuperäinen sukunimensä oli Grönlund.
Hän oli syntynyt 1862 Huittisten Mäentakana nik-
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kari Erik Grönlundin tyttären Loviisan tyttärenä
ennen äidin avioliittoa Matti Syrénin kanssa. Hän
oli menettänyt äitinsä 4-vuotiaana ja isäpuolen
mentyä uusiin naimisiin hän oli saanut myös ”äitipuolen”.
Rintalan torppa oli Isak Matinpojan nimissä hänen
kuolemaansa saakka. Hänen vaimonsa kuoli vuoden
1903 alussa; hän oli itse tällöin vielä elossa. Käytännössä torppaa hoiti hänen vanhuusvuosinaan vävy
Frans Evert Matinpoika (s. 1861), jonka kanssa ottotytär Amanda Loviisa oli avioitunut vuonna 1888.
Vävy oli torppari Matti Juhanpojan poika Iso-Kömin
torpasta Rekikoskenmaasta (Nanhian Mäki-Juuselan alustaa). Hänen äitinsä Ester Juhantytär oli kotoisin Kanalan Sipilään kuuluvasta Mäkelän torpasta. Hänellä oli äitinsä kautta sukulaisia Kämmäkässä. Äidin isä Juha Juhanpoika Mäkelä oli talollisen
poika Teukkulan Hujulta ja Kämmäkän Koiviston
ja Tiensuun (Mustismäen) torpparien Matti Juhanpojan ja Antti Juhanpojan veli.
Frans Evert Rintala kuoli parhaassa miehuusiässä
vuonna 1910. Hänen ja vaimonsa Amanda Loviisan
perheessä oli vanhimpana lapsena vaimon tytär
Fanny Maria (s. 1884), joka avioitui 1904 Ville Koivuniemen kanssa (ks. Koivuniemi). Yhteisiä lapsia
heillä oli kaksi poikaa ja kaksi tytärtä:
→ Frans Jalmari (s. 1889). Ks. alla.
→ Selma Severiina (s. 1896). Palveluksessa
Sammun Mäki-Laurilassa, Nanhian Ala-Juuselassa
ja Leppäkosken Kylä-Liuhalassa. Pso 1918 KyläLiuhalan työmies Kosti Hemming Vesanen (s.
1895). He muuttivat Pöytyälle 1920.
→ Niilo Oskari (s. 1900, k. 1951). Omisti vuodesta 1929 Kilpijoen Tannin Kämmäkän kappaleesta
lohkaistun Lähteenmäen tilan. Pso Elle Maria Haavisto (s. 1904, k. 1995, vanhemmat: kultaseppä
Kustaa Hilden ja Lyydia Haavisto). Lapset: Mirja
Maria Kyllikki (s. 1928), pso Eero Aleksanteri Jalonen (s. 1928, k. 2008) ja Unto Oskari (s. 1929), joka
nykyisin omistaa Lähteenmäen tilan.
→ Saima Katariina (s. 1906). Pso 1928 Niilo
Kasper Hakakoski (s. 1907).
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Frans Evert Rintalan leski Amanda Loviisa solmi
1916 toisen avioliittonsa Kalle Kustaa Mäkisen
kanssa ja muutti nuorempien lastensa kanssa miehensä omistamalle Alppelan lohkotilalle, joka oli
erotettu Teukkulan Yli-Mattilasta. Alppela oli
siihen aikaan pieni erillinen kappale Kiikkaa Keikyän rajojen sisällä. Amanda Mäkinen, e. Rintala,
o.s. Syrén kuoli siellä 1937. Kalle Mäkisestä tarkemmin ks. Välimäki ja Alppela.
Rintalan torpan hoito oli vuodesta 1910 pääasiassa
vanhimman pojan Frans Jalmarin harteilla. Hän tuli
sen omistajaksi 1920-luvulla, kun sotilasvirkatalojen torpat itsenäistyivät, ja se oli hänen hallussaan
hänen kuolemaansa saakka (1943) Hän oli vuodesta
1913 avioliitossa Alma Maria Koivuniemen (s. 1890,
k. 1966) kanssa (ks. Koivuniemi). Heillä oli kuusi
täysi-ikäistä lasta, kolme poikaa ja kolme tytärtä:
→ Hilja Inkeri (s. 1916). Pso 1943 tilallinen
Heikki Hyyti Keikyästä (s. 1910).
→ Toivo Jalmari (s. 1919). Asui perheineen Rintalassa vuoteen 1950, jolloin muutti vaimonsa Anna
Matildan ja kolmen lapsensa kanssa Ulvilaan.
→ Martti Mikael (s. 1923). Kuoli naimattomana
1944.
→ Helvi Helena (s. 1926, k. 1998). Pso 1948 talollinen Hugo Mikael Huju Kiikan Teukkulan kylästä (s. 1921, k. 1996).
→ Helka Maria (s. 1929). Pso 1956 tilallinen
Kosti Olavi Lehto Keikyästä (s. 1931).
→ Valto Taavetti (s. 1931). Ks. alla.
Tila oli Frans Rintalan kuoleman jälkeen perikunnan hallussa ja tuli seuraavaksi nuorimman pojan,
Valton (s. 1931) omistukseen. Hän solmi 1956 avioliiton Aili Esteri Moision (s. 1937) kanssa. Tilan
omistaa nykyisin heidän poikansa Eero Tapani Rintala (s. 1960). Perheessä on myös pojat Esko Taavetti, Erkki Uolevi ja Esa Pekka.

39. Välimaa (nyk. Ojala,
Kulmuntila)
Jo vanhimmissa 1700-luvun isojakokartoissa on Ylistenjärven rannalla,
Vähäjärven eteläpuolella, Näntölän
Knuutin niitty Kaijanlahti. Nimi voi
johtua Katariina- eli Kaija-nimisestä
emännästä, jonka perintönä niitty on
tullut Knuutin talolle. 1600-luvulta
tunnetaan kaksikin tämännimistä
Knuutin emäntää. Isojaossa tämä
niitty lähialueineen tuli Kulmuntilan
Potin Kämmäkän-osuudeksi.
Sinne 1800-luvun puolivälissä perustettu Potin
torppa sai asiakirjoissa nimen Välimaa. Paikkakunnalla siitä kuitenkin käytettiin kauan epävirallista
nimeä Kaijanlahti. Tämä nimi ei siis johdu ensimmäisen torpparin vaimon Katariinan eli Kaijan nimestä vaan on paljon vanhempaa perua. Nykyään
Välimaan tilaa sanotaan Ojalaksi uusien omistajien
mukaan. Sen maalla on korkea Potivuori, jonka nimessä on säilynyt Potin hävinneen talon nimi.
Matti Erkinpoika, joka vuodesta 1859 oli torpparina Kaijanlahdessa eli Välimaassa, syntyi 1817 Teukkulassa Hulttisen taloon kuuluvassa Hietalan torpassa, jonka hänen isänsä Erkki Juhanpoika oli perustanut. Hän oli talollissukua molemmilta puolilta, isä oli Kulmuntilan Äijälästä ja äiti Maria Mikkelintytär oli Teukkulan Sopalta. Hänen nuoremmasta sisarestaan ks. Nousiainen. Oltuaan kahdeksan vuotta renkinä Kiikan Jokisivun taloissa, hän
hoiti vuodesta 1842 Hietalan torppaa yhdessä leskeksi jääneen äitinsä kanssa. Hän perusti perheen
vasta 40-vuotiaana vuonna 1857. Samalla heräsi
ajatus uuden suuremman torpan hankkimisesta.
Niinpä hän sopi Potin isännän Antti Heikinpojan
kanssa torpanmaasta Ylistenjärven rannalla.
Vuonna 1859 tehtiin kontrahti hänen ja vaimonsa
elinajaksi. Hietalan torppa häviää tämän jälkeen
kirjoista.

Ojalan (Välimaan) talo 1920–30 -lukujen vaihteessa. (Kuva:
Tarmo Ojalan albumi.)

Hänen vaimonsa Katariina Elisabet (Kaisa Liisa)
Annantytär (s. 1832) oli häntä 15 vuotta nuorempi.
Vaimo oli syntynyt Vareslahden torpassa Kiikoisissa torpan tyttären Anna Kristiina Tuomaantyttären
kolmantena aviottomana tyttärenä. Myöhemmissä
kirkonkirjoissa äidin etunimenä on vain Anna ja hänellä on sukunimi Tombervall. Hän asui Vehkakorven kylässä ja häntä sanottiin Paimen-Annaksi,
koska hän sai elantonsa paimentamalla kylän
karjaa. Kaisa Liisa aloitti palvelusuransa 16-vuotiaana Skinnarlan talojen torpissa Kortejärvenmaassa, muutti 1852 Ruotsilasta Turkuun ja palasi seuraavana vuonna Marttilan pitäjän kautta Kiikkaan.
Hän ehti vielä palvella Vehkakorven Kataralla ja
Tormilan Hannulla ennen naimisiinmenoaan.
Matti Erkinpoika kuoli vuonna 1877 60-vuotiaana
jättäen jälkeensä valmiissa kunnossa olevan torpan.
Vävy Emil Kallenpoika on tämän jälkeen merkitty
muutamina vuosina torppariksi. Leski Kaisa Liisa
sai pian uuden nuoren aviomiehen ja torppa uuden
nuoren hoitajan. Hänet vihittiin 1881 23-vuotiaan
Juha Vihtori Abrahaminpojan (s. 1858) kanssa, joka
tuli Järvensivun torpasta Punkalaitumen Liitsolasta. Tämä avioliitto oli lapseton. Haltijoilla oli apuna
renki ja piika, ja 1900-luvun alussa tyttärenpojat
Frans ja Jalmari Vormisto asuivat isoäitinsä luona,
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Toini Ojala 104 vuotta. Lapset vas. Terttu, Tarmo, Pauli, Pentti
ja Marjatta. (Kuva Pentti Ojalan albumista.)

Ojalan miehet vas. Ilmari, Iivari ja Kalle. (Kuva Pentti Ojalan
albumista.)

Jalmari nimenomaan kasvatiksi merkittynä. Välimaan torpan oloja on selostettu Suomisen ja Ruoholan kirjassa ”Vormisto – Formuperko”, s. 40–49.
Matti ja Kaisa Liisa Välimaan avioliitossa syntyi yksi
poika, joka kuoli kaksivuotiaana, ja kolme tytärtä:
→ Amanda Josefiina (s. 1857). Pso 1876 Emil
Kallenpoika Kukkanen (s. 1854), kotoisin Kukkasmäen torpasta Punkalaitumen Pärnänmaasta (Haviokosken Maunulan alustaa). He asuivat Välimaassa 1876–1882 ja muuttivat sitten Moitusmaahan
Mäkelän torppaan (Varilan Iisan alustaa). He olivat
elossa 1902. Heillä oli tytär Alma Sofia, joka miehensä Frans Vilhelm Mäkelän kanssa omisti itsenäistyneen Mäkelän tilan.
→ Hilma (s. 1869, k. 1952). Pso 1:o 1884 (15-vuotiaana) hänen isäpuolensa veli Emanuel Abrahaminpoika (s. 1866, k. 1901). He asuivat ensin pari
vuotta miehen kotona Järvensivun torpassa ja ryhtyivät sitten pitämään naapuritorppaa Vormistoa eli
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Formuperkoa, joka sijaitsi Kiikan puolella Kulmuntilan Tammelan Illon kappaleella. Pso 2:o 1907
Kaarle Heinonen (ks. Tiensuu). Ensimmäisessä
avioliitossa syntyi 4 poikaa ja 3 tytärtä, toisessa 2
poikaa ja 3 tytärtä. Perheestä on tarkat tiedot Suomisen ja Ruoholan yllä mainitussa kirjassa.
→ Emma Sofia (s. 1873). Pso 1893 nahkuri Viktor
David Forsman (s. 1859), joka myöhemmin otti
nimen Salo. Hän harjoitti nahkurin ammattia ensin
Leikkuun kylässä ja sitten Illossa Kauniston alueella. Perheessä oli 2 poikaa ja 2 tytärtä.
Välimaan torpan pitkäaikainen emäntä Kaisa Liisa
kuoli 14.5.1913, jolloin vuokraoikeus Antti Potin
kanssa tehdyn torpankontrahdin mukaan päättyi.
Vähän aikaisemmin Potin talo torppineen oli yhdistetty Jaamalaan. Jaamalan omistajana oli tähän
aikaan leskiemäntä Katariina Jaamala, o.s. Isotalo.
Jostakin syystä hän ei halunnut tehdä uutta vuokrasopimusta Juha Välimaan kanssa vaan riitautti asian
ja pyysi Kiikan eteläisen vuokralautakunnan koolle.
Kokouksessa 5.1.1914 hänellä oli avustajana vävynsä lakit. kand. Vilho Kyttä, joka teki selväksi, että
vuokraoikeus oli päättynyt. Katariina Jaamala vaati,
että torppa oli luovutettava talon vapaaseen käyttöön viimeistään 25.3.1914. Juha Välimaan oli suostuttava luovuttamaan torppa, mutta hän halusi viljellä vielä seuraavan suven ja sitä paitsi saada tekemistään parannuksista vähintään 450 mk korvausta. Vuokralautakunta kehotti asianosaisia sopimaan
ja pienen keskustelun jälkeen vuokranantaja myöntyikin vuokraajan ehdotukseen. Tehtiin ”sovintokirja”, jossa Juha Välimaa lupasi luovuttaa torpan
vuokraoikeuden ja kaikki torppaan kuuluvat rakennukset ym. vapaasti Jaamalan hallintaan 1.11.1914
alkaen sekä maksaa vuokran siihen asti, ja vastaavasti Katariina Jaamala lupasi suorittaa pyydetyn 450
mk:n korvauksen torppaan tehdyistä parannuksista.
Torppa lohkottiin Potista 1914 mutta jäi edelleen
Jaamalan omistukseen. Jaamala myytiin 1916 ja siirtyi muutaman vuoden aikana omistajalta toiselle.
Talon ollessa Neptun Oy:n hallussa Välimaa ja myös
Rantala itsenäistyivät. Kun se tapahtui vapaaehtoisilla kaupoilla, saivat nämä entiset torpat huomat-

tavasti suuremmat metsäalat kuin mitä torpparilain
nojalla olisi ollut mahdollista. Välimaata omisti
ensin Akseli Tammiaho, joka oli poliisikonstaapeli
tai kauppias Vammalassa.
Pentti Ojalan kertoman mukaan Välimaan omisti
1920-luvun alkupuolella hänen isoisänsä sisar,
Karkun Lielahden Hollon tytär ja hänen miehensä,
jotka eivät kuitenkaan asuneet siellä. Veljekset Jussi
ja Kalle Hollo olivat sisarensa takaajia ja talo siirtyi
heille ja sen jälkeen Kalle Hollolle yksinään. Hän
oli pitänyt Hollon torppaa Ojalaa Karkussa ja
muuttanut sukunimensä Ojalaksi. Kalle Ojala
muutti perheineen 1925 Välimaahan, jota uuden
omistajan mukaan alettiin sanoa Ojalaksi.
Kalle Vihtori Ojala (s. 1877, k. 1954) oli syntynyt
Suoniemen Sarkolan Tuomolassa, jossa hänen
isänsä Juha Vihtori Juhanpoika (kotoisin Karkun
Koivun Luolasta) oli silloin renkinä. Jo seuraavana
vuonna vanhemmat ostivat Lielahden Hollon talon
ja muuttivat sinne. Hän oli pojanpoikansa mukaan
luonteeltaaan itsepäinen mies, joka piti päänsä, sanoivat muut mitä hyvänsä. Hänen ensimmäinen
vaimonsa Hilda Karoliina (s. 1879) oli kotoisin Perkoniemen torpasta Karkun Karimäestä (Ollilan
alustaa).
Kalle ja Hilda Ojalalla oli tyttäret Jenny (pso Vilho
Vinha), Ingrid (pso Esko Vesterberg Rantalasta,
muutti nimensä Vestalaksi), ja Iida sekä pojat
Ilmari ja Iivari. Tilan seuraava omistaja oli Iivari
Ojala (k. 1948). Hänen leskensä Toini, o.s. Mäenpää (s. 1909) kuoli 104-vuotiaana helmikuussa 2014.
Tila siirtyi heidän pojalleen Pentille (s. 1940) ja
hänen vaimolleen Sirpalle, o.s. Everilä ja on nykyisin näiden pojalla Jyrki Ojalalla, joka pitää tilalla
karjataloutta (pso Helena, o.s. Ojansuu). Iivari ja
Toini Ojalan muita lapsia ovat Tarmo (s. 1938, asuu
Viljakkalassa), Marjatta (s. 1941, pso Erkki Hoikka,
Huittinen), Terttu (s. 1944, pso Heimo Heikkilä,
Huittinen) ja Pauli (s. 1947, asuu Turussa).

40. Pruuka
Tämän Potilan Mälläseen kuuluneen torpan nimi
on 1800-luvun asiakirjoissa Bruka. Nimen alkuperä
on hämärän peitossa. Kauvatsalla oli kaksi Brukinimistä torppaa, toinen Kauvatsan ja toinen Lievikosken kylässä, mutta mitään yhteyttä näiden ja
Mälläsen Brukan välillä ei näytä olevan. Ei ole tiedossa myöskään ketään sotilasta tai muuta henkilöä, jolla olisi ollut tämäntapainen nimi. Jo 1800luvun lopulla nimi kirjoitettiin muodossa Pruuka.
Ensimmäinen torppari Kaarle Josua Juhanpoika oli
syntynyt 1832 Teukkulan Ala-Mattilassa talon isännän Johan Petter Ahlbergin ja Maria Heikintyttären
(Teukkulan Hulttiselta) poikana. Hänellä oli sukulaisia Kämmäkässä, Josef Välimaa oli hänen setänsä
ja Josef Ojanperä hänen enonsa. Kun Ala-Mattilan
talo myytiin Johan Petter Ahlbergin kuoleman (1852)
jälkeen, molemmat pojat Johan Filemon ja Kaarle
Josua menivät rengeiksi ja palvelivat viimeksi Kiimajärven Horkolla. Kaarle löysi Horkon palvelusväen
joukosta elämänkumppaninsa Hilma Matilda Matintyttären (s. 1839), joka oli syntynyt talollisen tyttärenä Haapaniemen Ala-Kokkolla. Heidän poikansa
Josua syntyi Horkolla vuotta ennen kuin perhe siirtyi Huittisiin (Keikyään) Pruukan torppaan.
On hyvin mahdollista, että joku yritteliäs mies,
joka on kirkonkirjoissa ja henkikirjoissa Mälläsen
renkien joukossa, oli jo ehtinyt raivata ensimmäiset
pellot talon metsäsaralle, kun Kaarle Josua Juhanpoika aloitti siellä torpanpidon 1862. Hän ei esiinny
isänsä Ahlberg-nimellä kuten ei myöskään veljensä,
joka kolme vuotta myöhemmin tuli torppariksi lähelle Pruukaa (ks. Välimäki). Kaarle Josua ehti olla
torpparina Pruukassa vain viisi vuotta, kun kuolema
kohtasi hänet heinäkuussa suurena katovuonna
1867. Kaksi viikkoa myöhemmin kuoli hänen nuorempi poikansa Frans Viktor kaksivuotiaana. Leski
Hilma Matilda solmi vuoden kuluttua uuden avioliiton Kaarle Alfred Juhanpojan kanssa, joka oli syntynyt 1844 Vähä-Iivarin entisen talollisen poikana Välimäen torpassa Laukulassa. Hänellä oli Kämmäkässä sisar (ks. alla) ja veli (ks. Rehakka I). Tässä avio-
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liitossa syntyi Pruukassa seitsemän lasta, joista
kolme kuoli pieninä. Perhe muutti 1875 Ojanperän
Mattisen maalla olevaan Rutomäen torppaan.
Kaarle Josua Juhanpojan poika Josua (s. 1861)
muutti 1888 Rutomäestä Kauvatsalle torppariksi
Vuorion torppaan (Yttilän Ala-Reikon alustaa).
Hän avioitui edellisen torpparin lesken Elina Vilhelmiina Frimanin kanssa. Avioliitossa syntyi kolme
poikaa ja tytär.
Torpanhaltijat vaihtuivat usein sukulaisuuden perusteella. Kaarle Alfred Juhanpojalla oli vanhempi
sisar Eeva Kristiina, joka oli syntynyt 1833 Laukulan Vähä-Iivarilla isän vielä ollessa siellä isäntänä.
Hän oli naimisissa torppari Tuomas Vilhelm Tuomaanpojan kanssa (s. 1839), joka ensin piti syntymätorppaansa Tuomolaa eli Myllynpäätä Laukulassa (Korkin alustaa) ja vuodesta 1868 Kiviojan torppaa Vesilahden Narvassa (Pietilän alustaa). Mälläsen isännän Juha Kustaa Juhanpojan kanssa sovittiin, että Pruukan torppa siirtyisi tälle uudelle torpparipariskunnalle vuodesta 1876. Sen hallintakausi
muodostui paljon pitemmäksi kuin edelliset.
Tuomas ja Eeva Kristiina Pruukan avioliitto jäi lapsettomaksi, kun heidän ainoa poikansa Vilhelm
Nestor kuoli 11-vuotiaana vuonna 1881. Heillä oli
sen jälkeen sukulaislapsia kasvatteina: Amanda
Sofia ja Maria Aleksandra Mauritsintyttäret (Eeva
Kristiina Pruukan veljentyttäriä, ks. Rehakka I) ja
Erhard Kaarlenpoika, Tuomas Pruukan sisarenpoika Sileekankaan torpasta Punkalaitumen Liitsolasta, joka avioitui Latoniityn tyttären Ida Maria Antintyttären kanssa ja asui vävynä Latoniityssä vielä
1903. Torpparipariskunnan sosiaalinen vastuuntunto ja armeliaisuus tulivat näkyviin erityisesti viimeisen kasvatin Aina Elviira Starkin kohdalla. Hän ei
näytä olleen ainakaan läheistä sukua; hänen vanhempansa olivat omistaneet Potilan Järän mutta
olivat sen menettäneet ja isä oli suuren perheensä
kanssa muonamiehenä Mälläsellä. Maria Aleksandra Kustaavantyttären osalta on epäselvää, oliko
hän Pruukassa kasvattina vai piikana (ks. Mauriala). Tuomas Pruuka ja hänen vaimonsa olivat elossa
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ja pitivät Pruukan torppaa vielä 1903.
Pruukan seuraava omistaja oli Kaarle Juha Helenius (s. 1889) joka kuului Kangasalta lähteneeseen
pappissukuun (ks. Ilmari Peitsalo: Helenius). Kangasalan suku, Genos 3/1960, s. 65–81. Hän oli syntynyt Suoniemen Sarkolan Kesolla talon vuokraajan Karl Johan Heleniuksen ja Karoliina Rekun
(Tyrvään Vatajan Rekulta) poikana. Perhe siirtyi
1903 Keikyään Kanalan Jungfrufiinan sotilasvirkataloon. Kaarle Heleniuksen vaimo Hilja Aleksandra
(s. 1880) oli talollisen tytär Tyrvään Uudenkylän
Yli-Orvolasta.
Perheessä oli tytär Aili Augusta (s. 1909, k. 1937),
jonka tytär Kirsti asuu miehensä Asko Oskuran
kanssa Illossa, ja neljä poikaa. Vanhin poika Reino
Olavi (s. 1913), joka omisti autokorjaamon Keikyässä, kuoli auto-onnettomuudessa 1960. Hänellä oli
avioliitossaan Olga Elisa Pihlajamäen kanssa neljä
poikaa ja tytär.
Toivo Ilmari (s. 1916) kuoli 18-vuotiaana ja Kauko
Erik (s. 1923) 10-vuotiaana. Pruukan tilan omistajaksi tuli vuonna 1952 toiseksi nuorin poika Viljo
Johannes (s. 1920). Hänellä oli avioliitossaan Lyyli
Katariinan (s. 1925, o.s. Paavilainen) kanssa poika
Heikki (s. 1965), joka omistaa tilan nykyisin.

41. Mauriala
Maurialan torppa syntyi 1861 Kilpijoen Suutarin
tyttären Matilda Elisabet Kaarlentyttären perintöosuutena. Hän oli syntynyt 1835 isänsä kotitalossa
Ulvin Ala-Haukalla vähän ennen kuin isä Kaarle Juhanpoika osti Suutarin talon, josta vanha suku
hävisi pois. Äiti Elisabet (Liisa) Antintytär oli Kiimajärven Sopalta. Matildan veljet ja sisaret olivat
talollisia ja talonemäntiä. Hänenkin miehensä Juha
Maurits Juhanpoika, jonka kanssa hänet vihittiin
1860, oli syntynyt 1836 talollisen poikana naapuritalossa Ala-Kallolla, mutta miehen vanhemmat,
Juha Antinpoika (Yli-Talalta) ja Maria Kristiina Ma-

tintytär (Ala-Kallolta) olivat vähän aikaisemmin
luopuneet talostaan ja asuivat lapsineen siellä syytinkiläisinä.
Tämä nuori pari alkoi heti raivata uutta torppaa
Suutarin rintamaasaralle noin 5 kilometriä Kämmäkästä. Torppa sai nimen Mauriala ensimmäisen haltijansa mukaan; Johan Maurits Juhanpoika käytti
nimittäin toista etunimeään. Avioliitossa syntyneistä lapsista kuusi eli täysi-ikäisiksi:
→ Kustaa Evert (s. 1858). Pso 1889 Hilma Fredrikintytär (s. 1866, k. 1931) läheisestä Haaviston torpasta Keikyän puolelta (Äetsän Horon alustaa).
Muutti 1895 perheineen vävyksi ja työmieheksi
Haavistoon. Heidän jälkeläisistään ks. Tapio Paavonen: Haaviston sukukirja, s. 40–50. Tyttären
Hilma Marian ja miehensä Vihtori Kulosen ainoa
lapsi oli Turun yliopiston lääketieteellisen kemian
professori, lääketieteen ja kirurgian tohtori Eino
Ilmari Kulonen.
→ Juha (s. 1863). Lähti 16-vuotiaana rengiksi sukulaistaloihin Yli-Talalle ja Suutarille, sen jälkeen
kotona Maurialassa 1885–1900. Mäkitupalainen ja
työmies Kilpijoella (Tannin alustaa). Pso 1:o Eufrosyne Juhantytär Välimäen torpasta (s. 1875, k.
1900). Pso 2:o Hilma Kristianintytär Suuniitun torpasta Vakkalasta. Ensimmäisessä avioliitossa syntyi
kaksi tytärtä ja toisessa yksi poika. Hänellä oli sukunimi Laine.
→ Emma (s. 1866). Pso 1892 torppari, myöh. tilallinen Kalle Rintala Suontaustanmaasta
(Sammun Kilkun alustaa)
→ Amanda (s. 1868). Palveluksessa 1886–1895
useissa taloissa Huittisissa, sen jälkeen kotona ja
vuodesta 1901 itsellisenä omassa mäkituvassaan
Kilpijoella (Kallon alustaa) poikansa Lauri Mikaelin kanssa. Otti veljensä sukunimen Laine.
→ Vihtori (s. 1871), ks. alla.
→ Ville (s. 1879). Asui kotona Maurialassa ja tilan
myynnin jälkeen omassa mökissään Suutarin
maalla lähellä veljensä Vihtorin uutta tilaa Hiukkakoskea. Naimaton.
Vaimonsa Matilda Elisabetin kuoleman (1895) jälkeen Maurits Mauriala avioitui 1901 yli 40 vuotta

nuoremman Maria Aleksandra Gustavantyttären
kanssa, joka asui läheisessä Pruukan torpassa joko
kasvattina tai piikana. Tämä toinen vaimo oli syntynyt 1877 Sammun Nikkilässä, joka oli hänen äitinsä Gustava Sofia Konstantinintyttären elinikäinen palveluspaikka. Tässä avioliitossa syntyi 1902
tytär Helmi Maria.
Torpan hoito oli pääasiallisesti Maurits Maurialan
elämän loppuvaiheessa hänen kolmannen poikansa Vihtorin käsissä. Vuoden 1920 henkikirjaan Vihtori on merkitty torpan hoitajaksi. Virallisesti
torppa kuitenkin oli Maurits Maurialan hallinnassa torpparikauden loppuun saakka.
Kiikan eteläinen vuokralautakunta käsitteli
13.6.1919 torppari Jooseppi Maurits Maurialan kirjallista hakemusta lunastaa torppa omaksi tilaksi.
Wille Suutari edusti kokouksessa Suutarin taloa.
Kokouksessa esitetyn vuokrakirjan mukaan torppa
oli annettu 30.9.1861 vuokralle välikirjalla, joka
kuuluu suoraan näin:
Tämän kautta annan minä alle kirjoitettu Carl Johan
poika Suutari Kilpijoen kylästä ja Tyrvään pitäjästä
minun tyttärelle ja hänen miehellensä Maurits Johan pojalle torpan tilat hänen vaimonsa perintöosasta, minun
rintamaa metsäsarastani seuraavilla ehdoilla:
1) Saa hän Maurits Juhanpoika haltuunsa, alkaen
kasken tästä päästä joka on kylän puolella Nevan suota,
siitä ruveten, sekä suon että Skinnarin rajaa ja myös seisovaa pitäjän rajaa myöden Perimmäisen Nevan kohdan
perä päähän eli niin kutsuttuun lukkarin perkoon asti.
2) Siihe saa hän rakenta torppansa ja tehdä niittyjä
ja peltoa niin paljon kon siinä sellaista maata löytyy, että
pelloksi niityksi saa, mutta karjan laitumeksi saa hän
aidata ja Riihan maasta ruveten, saa hän myöskin
Riihan maan niityn.
3) Saa hän metsää nauttia torppansa rakennukseksi
ja muuksi tarpeeksi siitä mainitusta kappaleesta ja myös
kämmäkän eli peräkappaleesta.
4) Ei talon metsän nautintaa eroiteta pois mainitusta kappaleesta, niin saa myös talo viedä syötinkimaihi
hevosensa koska hän tahtoo.
5) Tämä kontrahti on pysyväinen näitten mainittujen
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Josep Maurits Johanpojan ja hänen vaimonsa Mathilda Elisabetin molempain kuolemaan asti, joka tämän
kautta kotrahdataan. Kilpijoessa 30 p:nä syyskuuta
1861.
Allekirjoitus: Carl Johanpoika Suutari, Perintötilan
isäntä.

Torpan lunastus oli ongelmallista: Torpan oikeuksien ollessa melko laajat ei niiden mukaan saatu sovittelua aikaan ja asiassa pyydettiin valitusosoitus.
Turun maanjako-oikeus käsitteli asiaa eikä sekään
tuonut asiaan selvyyttä. Vasta Korkeimman oikeuden 29.5.1922 annetulla päätöksellä tuli oikeus
torpan erottamiseen Suutarin perintötalosta. Tätä
lohkomispäätöstä Maurits Mauriala ei ollut enää
toteuttamassa, vaan häntä edusti lohkomistilaisuudessa leski Maria Aleksandra ja heidän yhteinen tyttärensä Helmi. Peltoa tuli torppaan 3,3 ha ja metsää
16,5 ha.
Itsenäistynyt tila tuli tämän jälkeen Maurits Maurialan em. pojan Vihtorin haltuun. Hän oli 1900
avioitunut naapuritorpan Kangasmaan tyttären
Amanda Kristiina Kustaantyttären kanssa (s. 1877).
Vaimolla oli ennen avioliittoa tytär Selma Helena
(s. 1897). Avioliitossa syntyi lapset: Vihtori Nikolai
1900, Martta Matilda 1903, Suoma Amanda 1905,
Tyyne Lahja 1908, Vieno Siviä 1910, Elli Elisabeth
1911 ja Toivo Mikael.
Vihtori Mauriala joutui 1930-luvun pulakaudella
luopumaan tilastaan. Vanhimmat lapset olivat silloin jo muuttaneet pois kotoa. Hän muutti vaimonsa ja nuorempien lasten kanssa Maurialan lähelle
pienemmälle Hiukkakosken tilalle, joka oli Suutariin kuulunut erillinen kappale Keikyän rajojen sisällä ja siirrettiin 1950-luvulla Keikyän kuntaan. Se
oli hänen jälkeensä hänen poikansa Toivon omistuksessa vuodesta 1945. Hiukkakoski on saanut nimensä paikalla olleesta vuolaasta ojasta, jossa on
muistitiedon mukaan ollut myös mylly. Joitakin todisteitakin on sen rakenteista löydettävissä.
Toivo Mauriala vaihtoi 1959 Tauno ja Rauha Korjosen kanssa Hiukkakosken Koskipuro-nimiseen
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tilaan. Hän myi sittemmin tilansa äetsäläisille Kalervo ja Pirkko Kinnarille ja se on nykyään kunnostettu ja heidän tyttärensä kesäasuntona. Toivo Mauriala oli lyhyen ajan naimisissa Tyyne os. Lakkisen
kanssa joka oli kotoisin Kotajärvenmaasta. Viimeksi Toivo asui muutamia vuosia Pehulan keskustassa Onnelan palvelutalossa.
Maurialan omistajiksi tulivat 1930-luvun alussa
Seemi Mikael Mäenpää (s. 1887) Laukon eli Mäenpään entisestä torpasta Tapiolasta (Tyrväänkylän
Pukin alustaa) ja hänen vaimonsa Elina Wilhelmiina (s. 1894) Korpelan entisestä torpasta Illosta (Tapiolan Heikkilän alustaa). He pitivät aikaisemmin
kauppaa Kämmäkässä. Heillä oli pojat Einari,
Arvo, Erkki, Väinö, Kalle ja Eino sekä tyttäret Esteri
(Niemelän leipomon omistaja Vammalassa, pso
Ossi Niemelä) Hilkka ja Ritva joka omistaa nykyisin Maurialan.

42. Välimäki
Kiviniemen Uotilan rusthollin kappaleella oli niittyjä, jotka odottivat raivaamista pelloksi, kun Latoniitynmaahan alkoi syntyä torppia 1800-luvun puolivälissä. Ensiksi yritti torpan perustamista tänne
vuosina 1862–1863 Tyrvään Laukulan Välimäen
torpan poika Juha Maurits Juhanpoika, joka myöhemmin oli torpparina Kanalan Jungfrufiinan Rehakassa (ks. Rehakka I) ja Kivirannan Lehtilässä.
Hän antoi uudelle torpalle kotitorppansa nimen Välimäki muistoksi kesken jääneestä yrityksestään.
Välimäen varsinainen perustaja oli Kiikan Teukkulan Ala-Mattilan poika Juha Filemon Juhanpoika,
Ahlberg-sukua (s. 1830). Hänen isänsä Johan Petter
Ahlberg, komissaari Mikael Ahlbergin ja Anna
Sofia Herkepaeuksen vanhin poika, oli perinyt AlaMattilan talon. Kun sitä ei hänen kuoltuaan 1852
voitu pitää, tuli Johan Petter Ahlbergin ja hänen
vaimonsa Maria Heikintyttären (Teukkulan Hulttiselta) molemmista pojista ensin renkejä ja sitten
torppareita. Nuoremmasta pojasta Kaarle Josuasta

ks. Pruuka. Juha Filemon pani 1856 alulle Kangasmaan torpan kotitalonsa maalla. Hän luopui tästä
yrityksestä ja oli useita vuosia renkinä. Hän turvautui erityisesti kahteen sukulaistaloon, Kiimajärven
Siukoon ja Keikyän Potilan Järään, joiden emännät
olivat hänen äitinsä serkkuja, Vakkalan Yli-Junnilan
tyttäriä. Siukolla syntyi hänen ja talon piian Johanna Adolfintyttären välillä suhde, joka johti lapsen
syntymään 1860 ja avioliittoon 1861. Johanna Adolfintytär oli syntynyt 1834 Siukoon kuuluvan Pajulan torpparin Adolf Juhanpojan ja Brita Kristiina
Juhantyttären tyttärenä. Äiti oli Mutalahden torpasta Kiimajärveltä.
Juha Filemon alkoi avioiduttuaan entistä vakavammin harkita torppariksi ryhtymistä. Hän sopi Potilan Järällä torpanpaikasta ja ryhtyi raivaamaan ja
rakentamaan Tuomiston torppaa Järän maalle 1862.
Hän jätti tämän torpan jo vuoden kuluttua Josef
Tuomaanpojalle (ks. Mäkelä, Sorvola) ja siirtyi Kiviniemen Uotilan alaiseen Välimäkeen, josta ensimmäinen torppari Juha Maurits Juhanpoika samana
vuonna oli lähtenyt pois. Hänen veljensä Kaarle
Josua oli vuotta aikaisemmin aloittanut torpanpidon Välimäen naapuritorpassa Pruukassa.
Juha Filemon Juhanpojalla oli jäljellä vain muutama vuosi elinaikaa, mutta hän ehti saada uuden
torppansa asuttavaan kuntoon ennen kuin hän menehtyi suurena nälkävuonna 1.9.1867. Hänellä oli
täyteen ikään eläneitä lapsia kolme poikaa. Juha
Vilhelm kuoli 20-vuotiaana 1881. Nuorinta poikaa
Matias Fredrikiä sanotaan kirkonkirjoissa ”vähämieliseksi”. Hän asui Välimäessä koko elämänsä
ajan ja kuoli siellä 1922. Keskimmäisestä pojasta
Kaarle Kustaa Mäkisestä ks. Alppela.
Juha Filemon Välimäen kuoleman jälkeen hänen
leskensä Johanna Adolfintytär meni 1869 uuteen
avioliittoon Teukkulan Koiviston torpan pojan
Juha Magnus Matinpojan (s. 1841) kanssa. Hän oli
torpparina Välimäessä kuolemaansa (1895) saakka.
Johanna Adolfintytär kuoli yli 20 vuotta kestäneen
toisen leskeytensä jälkeen 82-vuotiaana vuonna
1916.

Juha Magnus Välimäellä ja Johanna Adolfintyttärellä oli neljä lasta, yksi poika ja kolme tytärtä:
→ Pauliina (s. 1869). Pso torppari, myöh. tilallinen Frans Vilhelm Lehtimäki, ks. Lehtimäki.
→ Justiina (s. 1871). Palveluksessa Raskalan Karalla ja Kivirannan rusthollissa. Pso 1893 Kivirannan työmies Abraham Oskar Valonen (s. 1872).
→ Herman (s. 1873). Ks. alla.
→ Eufrosyne (s. 1875, k. 1903). Pso 1900 Maurialan torpan poika, työmies Juha Laine (s. 1863)
hänen 1. aviossaan.
Juha Magnus Välimäen poika Herman (s. 1873, k.
1930) oli nuoruusvuosinaan työmiehenä Keikyän
taloissa. Hänellä oli 1890-luvulta saakka nimi Salminen, joka tuli koko perheen sukunimeksi. Välimäen torpankontrahti oli luultavasti voimassa
hänen äitinsä elinajan. Herman Salminen muutti
torppaan vuoden 1911 tienoilla ja osti sen itsenäiseksi Väinö Erland Uotilalta 27.1.1917 jo ennen
torpparilakia. Hän omisti sen kuolemaansa saakka.
Hänen vaimonsa vuodesta 1897 Maria Aleksandra
Kallentytär (s. 1874, k. 1939) oli Yli-Hellän entisen
talollisen Kalle Kallenpojan ja Karoliina Juhantyttären (Peevolan Peevolta) tytär.
Avioliitossa syntyi kuusi täysi-ikäisiksi elänyttä
lasta:
→ Väinö Herman (s. 1899, k. 1956 naimattomana). Ks. Nevanpää.
→ Oskari Villiam (s. 1902, k. 1965 ). Asui vaimonsa Helmi Elviira Jalosen Jysiöstä perimällä lohkotilalla, ks. myös Nevanpää.
→ Eino Olavi (s. 1904, k. 1964 naimattomana).
Ks. Nevanpää.
→ Saima Maria (s. 1906, k. 1987), pso Niilo Paavali Numminen, ks. Rehakka I.
→ Kaarle Aarne (s. 1908, k. 1990). Asui vaimonsa
Aino Lydia Jalosen Jysiöstä perimällä lohkotilalla.
→ Toivo Johannes, (s. 1911). Ks. alla.
Välimäki oli Herman Salmisen kuoleman jälkeen
perikunnan hallussa vuoteen 1939, jolloin nuorin
poika Toivo Johannes Salminen (s. 1911, k. 1974).
tuli sen omistajaksi. Hänet vihittiin 1937 avioliit-
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toon Lempi Maria Peuraniemen kanssa (s. 1915, k.
1987), ks. Peuraniemi. Avioliitossa syntyivät pojat
Veikko Johannes (s. 1938, k. 2004), Raimo Kalervo
(s. 1943) ja Mauri Tapio (s. 1944), joka omisti Välimäen vuodesta 1982. Mauri Salminen on myynyt
tilan Paavo Papuselle vuonna 2004.

43. Ojansuut
Äetsän Mähkän maalle Latoniitynmaahan syntyi
1863 vanhempi Ojansuun torppa. Ensimmäinen
torppari Heikki Heikinpoika (s. 1801, k. noin 1868)
tuli Palojoenmaasta Korkiakosken Praadin alaisesta Apiliston torpasta, jossa hän oli syntynyt ja jota
hän piti vuoteen 1862. Hän oli kahdesti naimisissa.
Ensimmäinen vaimo Anna Juhantytär (s. 1805, k.
1854) oli Maurialan rusthollin Vähä-Puntalan torpasta. Tässä avioliitossa syntyi 6 lasta, joista Ojansuuhun tuli vain kaksi nuorinta:
→ Kaarle (s. 1849). Renkinä useissa Huittisten ja
Vampulan taloissa,
→ Vilhelmiina (s. 1852). Pso 1872 Tryykärin
torpan renki Antti Vihtori Antinpoika (s. 1845).
Heikki Heikinpojan toinen vaimo Valborg Kustaantytär (s. 1822, k. 1889) oli Uolan Pyölän torpasta.
Tässä avioliitossa syntyi 3 lasta:
→ Amanda (s. 1857). Oli palveluksessa useissa
Huittisten taloissa.
→ Mariana (s. 1859). Palveluksessa Kiviniemen
Mäki-Oittisella ja Uotilassa. Muutti Kiikkaan 1883.
→ Loviisa, ks. alla.
Heikki Heikinpoika ehti olla Ojansuussa torpparina vain viisi vuotta. Leski Valborg Kustaantytär
avioitui 1870 toisen kerran Juha Kustaa Juhanpojan kanssa (s. rippikirjan mukaan Kiikassa 1825,
mutta ei löydy kastekirjasta, k. 1898). Torpankontrahti oli luultavasti tehty tavan mukaan Heikki Heikinpojan ja vaimonsa eliniäksi ja päättyi siis 1889.
Juha Kustaa Juhanpoika mainitaan sen jälkeen rippikirjassa entisenä torpparina.
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Heikki Heikinpojan perheestä jäi Ojansuuhun
nuorin tytär Loviisa Heikintytär (s. 1861). Hänet vihittiin 1882 Sammaljoen Viikarin torpan rengin Vilhelm Eliaanpojan (s. 1844) kanssa, joka oli kotoisin
Mäkelän torpasta Karkun Kojolasta. Hän kuoli
torpan vävynä ennen vuotta 1890 (rippikirjassa ei
selvää merkintää). Loviisa Heikintytär avioitui uudestaan 1890 Karkun Koivun Heikkilän rengin
Kaarle Oskari Heinosen (s. 1866, k. 1893) kanssa,
joka oli syntynyt Korkin torpassa Houhajärvellä
(Apiaisen alustaa). Hän ehti olla kolme vuotta torpparina Ojansuussa.
Loviisa Heikintyttärellä oli 1. aviossaan kolme ja 2.
aviossa kaksi lasta:
→ 1. Juha Vilhelm (Ville) (s. 1883). Muutti Poriin
1917, mutta palasi kotiseudulle ja harjoitti täällä
räätälin ammattia. Naimaton.
→ 1. Fanny Aleksandra (s. 1886). Palveluksessa
Potilan Sakarilla ja Järällä 1902–1903.
→ 1. Kalle Vihtori, ks. alla.
→ 2. Frans Oskar (s. 1891).
→ 2. Amanda Vilhelmiina (s. 1893).
Loviisa Heikintytär otti 1.2.1896 itselleen ja lapsilleen muuttokirjan Kiikkaan, mutta ei ole saapunut
sinne vaan on edelleen Äetsän Mähkän alla rippikirjassa 1896–1903. Ojansuun torppa on tässä rippikirjassa merkitty ”taloon”. Torpanpito on siis lakannut.
Ojansuun lähellä oli Teukkulan Sopan niitty Keikyän rajojen sisällä. Jossakin vaiheessa, ehkä jo pian
avioitumisensa (1911) jälkeen Loviisa Heikintyttären ja Vilhelm Eliaanpojan poika Kalle Vihtori
Ojansuu (s. 1888) on sopinut Sopan isännän kanssa
tämän niityn vuokraamisesta ja raivaamisesta pelloksi. Tämän toisen, nuoremman Ojansuun torpan
lunastusasiaa käsiteltiin Kiikan eteläisessä vuokralautakunnassa 5.7.1920. Tässä tilaisuudessa vuokranantaja, talollinen Ville Soppa ja vuokraaja Kalle
Ojansuu sopivat vapaasta kaupasta, jolla kaikki
Ojansuun Sopan talosta vuokraamat viljelykset siirtyivät hänen ja vaimonsa Amandan omistukseen.
Kauppaan sisältyi lisäksi 200 metriä Sopan talon
metsäsarkaa Jokelan rajasta pitäjälle päin. Kauppasumma oli 3600 mk viiden vuoden maksuajalla ja 5

%:n korolla 1. päivästä marraskuuta 1920 lukien.
Lohkomispäätöksen mukaan tilalla oli 2,8 ha peltoa
ja 2,3 ha metsämaata. Vähän myöhemmin peltoala
lisääntyi, kun Kalle Ojansuu osti pääosan Lehtimäen tyttären Laina Aukeen perintömaasta. Tilan
tontti ja rakennukset olivat vastapäätä toista Ojansuuta Selkätien toisella puolella.
Kalle Ojansuun puoliso Amanda Sofia (s. 1887) oli
Koivuniemen torpasta. Heillä oli tyttäret Irja, Esteri
(k. nuorena) ja Aino (pso Armas Laakso) sekä pojat
Arvo ja Tauno. Arvo Ojansuu viljeli kotitilaa ja
Tauno Ojansuu (s. 1924, k. 2013) Lehtimäestä erotettua tilaa, jonka yhteyteen hän osti puolet Latoniityn päätilasta. Hänen ja vaimonsa Lean (o.s. Mätikkö, s. 1926) poika Rauno Ojansuu on edelleen lisännyt maaomaisuutta.
Alkuperäinen Ojansuun torppa oli, kuten edellä todettiin, vuodesta 1896 talon hallussa. Vuosien 1906
ja 1907 vaihteessa sinne tuli Kiikoisista uusi torppari Frans Nestori Palomäki perheineen. Hän osti melkein välittömästi torpan itsenäiseksi talolliselta Frans
Mähkältä ja se lohkottiin Mähkästä toukokuussa
1908. Perheen sukunimi muuttui Ojansuuksi.
Frans Nestori Ojansuu (s. 1862) oli syntynyt Kokemäen Kakkulaisten kylässä torppari Antti Antinpoika Palomäen ja Maria Matintyttären poikana.
Hänen vaimonsa Vilhelmiina Agata (s. 1865) oli työmies ja suutari Hesekiel Iisakinpoika Suoniemen
tytär Kauvatsan Piitanojalta. He pitivät 1890–1900
Tiensuun torppaa Kiikan Skinnarlassa (Ala-Hannulan alustaa) ja 1900–1906 Palomäen torppaa Kiikoisten Niemenmaassa (Niemen alustaa). Perheessä oli viisi lasta: Frans Eerik (ks. alla), Alma Vilhelmiina (s. 1890), Paavali Nikolai (s. 1894), Vilho Nestori (s. 1899, ks. Ylimäki) ja Anna Amanda (s. 1903).
Vanhin poika Frans Eerik Ojansuu (s. 1888) solmi
avioliiton Fanny Latoniityn (s. 1888), kanssa. He
asuivat aluksi Mustismäellä Ala-Hellän maalla ja ostivat mäkitupa-alueensa omakseen talolliselta Kalle
Ala-Hellältä 15.6.1921. He myivät sen 22.4.1922
Jussi Oskari ja Saima Lehtiselle. Frans ja Fanny

Ojansuu saivat Ojansuun tilan haltuunsa 1922.
Heillä oli viisi lasta: Uuno (kaatui jatkosodassa),
Aarre (ks. Mäenpää), Antti (omisti liiketalon Vammalan keskustassa tädiltään Amanda Haggrenilta
perimällään tontilla), Pentti (ks. alla) ja Kerttu (toimistovirkailija Lauttakylässä).
Pentti Ojansuu (s. 1928, k. 2009) omisti tilan vanhempiensa jälkeen ja hän yhdisti siihen puolet äitinsä kotitilasta Latoniitystä. Hänellä oli vaimonsa
Seijan (os Kuusisto s. 1945 H:nen) kanssa poika
Juha, tila on nykyisin heidän hallussaan.

44. Kaskela
Kaskelan torppa syntyi 1870-luvun lopulla Mielaanniemen Mäki-Reinilän Kämmäkän kappaleelle,
vajaan kilometrin päähän sen perustajan Juha Vihtori Juhanpojan kotitorpasta Raskan Rintalasta,
joka sijaitsi Huittisten puolella Mustissuon reunalla. Torpan nimi johtui viereisellä Ala-Mattilan kappaleella olevasta Kaski-nimisestä vanhasta kaskenpolttoalueesta.
Juha Vihtori Juhanpojan vanhemmista ks. Rintala
(Raskala). Hän syntyi vanhimpana lapsena
21.19.1849 Houhajärven Puuskalla, jossa vanhemmat silloin palvelivat. Hän aloitti työuransakin 1868
syntymäseudullaan Yli-Houhalan rusthollissa ja
siirtyi sieltä Huittisiin, missä hän palveli renkinä
Kännölän sotilasvirkatalossa, Sammun Iso-Käellä
ja lopuksi Lehtimäen torpassa Kämmäkässä. Hän
viipyi Lehtimäessä kolme vuotta ja solmi siellä
18.7.1874 avioliiton torpan piian Ulrika Lovisa
Kustaantyttären kanssa (s. 1850), joka oli Nanhian
Ollin alaisesta Koiviston torpasta Rekikoskenmaasta. Vuodesta 1876 hän asui perheineen kotonaan
Rintalassa. Hän sopi pian tämän jälkeen Mäki-Reinilän isännän kanssa uuden torpan perustamisesta
ja aloitti pellonraivauksen talon niityllä jo useita
vuosia ennen kuin hän perheineen muutti asumaan
Kaskelaan. Perhe muutti virallisesti Huittisista
Kiikkaan 1880. Torpan vähän yli hehtaarin peltoa-
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la oli vain noin neljännes talon niitystä. Luultavasti torppari sai korjata heinän koko niityltä.
Monissa Kämmäkän pienemmissä torpissa elettiin
niukoissa oloissa. Kaskelassa elämä oli alkuaikoina
tavallistakin vaatimattomampaa. Juha Vihtori Kaskela pystytti saunarakennuksen ja eläinsuojat,
mutta kunnollista asuinrakennusta torpassa ei ollut
ennen kuin vasta sitten kun vanhimmat lapset
olivat jo lähteneet kotoa. Kalle Impola antoi vuosisadan vaihteessa Kaskelaan Pirtinkorven torpan
toisen asuinrakennuksen. Hän ei silloin aavistanut,
mikä siunaus tällä teolla tuli olemaan. Se luottamussuhde, joka syntyi Impolan ja Kaskelan perheitten välille, todennäköisesti pelasti hänen henkensä kapinan aikana. Tästä kerrotaan enemmän
kapinaa koskevassa luvussa.
Juha Vihtori Kaskelan perheessä oli seitsemän täysiikäisiksi elänyttä lasta:
→ Juha Vihtori, s. 1874, Tätinsä Emman kasvatti
Sääksmäen Lotilassa, otti 1896 muuttokirjan Tyrväntöön, mutta ei ole saapunut sinne. Oli elossa ja
kävi Kämmäkässä vielä sotien aikana.
→ Kustaa Oskari, s. 1877. Oli nuoruudessaan
renkinä Ville Koivistolla, useissa Vähä-Illon torpissa ja Kiikan Jokisivun taloissa. Muutti 1904 Pöytyälle ja asui myöhemmin Vesilahdessa. Menetti
henkensä kapinan jälkiselvittelyissä 1918. Naimisissa, tytär Klaara oli elossa 1928 isovanhempiensa perunkirjoituksen mukaan.
→ Jalmari Anshelm, s. 1884. Palveli nuoruudessaan renkinä useissa taloissa. Osallistuttuaan punakapinaan (ks. ao. luku) perusti Lähteenmäen tilan
Kilpijoen Tannin Kämmäkän-kappaleelle mutta
piti sitä vain muutamia vuosia 1920-luvulla. Naimisissa, vaimo Hilma ja tytär Aili muuttivat tuntemattomiin oloihin. Jalmari Kaskela asui yksin eri paikoissa Kämmäkässä ainakin vielä 1950-luvulla.
→ Selma Severiina, s. 1887. Asui miehensä Kalle
Kaunismaan kanssa Tampereella. Joutui vaikeaan
asemaan kahden pienen lapsen kanssa, kun hänen
miehensä kuoli vankileirillä 1918. Asui sen jälkeen
Kaskelasta erotetulla palstatilalla omassa ”pirtissään”. Otettiin 1925 Kämmäkän uuden kansakou-
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lun vahtimestariksi, mutta joutui luopumaan tästä
tehtävästä 1930-luvun puolivälissä. ”Kaskelan
Selma” oli kaikkien tuntema ja hyvin pidetty henkilö Kämmäkässä, hyväntuulinen ja huumorintajuinen, aina valmis auttamaan toisia. Hänen elämänsä päättyi vanhainkodissa 1970-luvulla. Hänellä oli
tyttäret Ilma ja Irja (Kaunismaa) ja Mirjam (Kaskela), jonka pojat omistavat hänen palstatilansa Kämmäkässä.
→ Varma Maria, s. 1889. Muutti Amerikkaan
1909.
→ Kalle Nikolai, s. 1891. Toimi koko työikäisen
elämänsä ajan postinkantajana Kämmäkässä.
→ Ida Vilhelmiina, s. 1893. Muutti nuorena Tampereelle. Naimisissa, ja avioliitosta on ainakin yksi
poika.
Juha Kaskelan pyynnöstä kokoontui Kiikan eteläisen piirin vuokralautakunta 24.10.1919 lohkomaan
ja erottamaan tämä tila Mäki-Reinilästä. Tilaan tuli
peltoa 119 aaria ja rajaa oikaisemalla noin 6 aaria
niittyjä ja pellon kohdalla metsää 2,72 aaria. Kauppahinnaksi määrättiin 2000 mk.
Juha Vihtori ja Ulrika Lovisa Kaskela kuolivat puolentoista kuukauden väliajoin, edellinen 30.12.1927
ja jälkimmäinen 12.2.1928. Selmalle ja Kallelle erotettiin tilasta pienet osuudet; pääosa tilasta lienee
ollut Jalmarilla tai jakamattomana perikunnan hallussa. Tontilla ei enää sotien jälkeen ollut muuta
kuin pari ulkorakennusta. Kalle Haapanen hankki
1960-luvulla tilan eri osat omistukseensa lukuunottamatta Selman osuutta, joka nykyisin on hänen
tyttärenpoikiensa kesäasuntona. Haapasen perikunta on myynyt Kaskelan ja Heinilän maat eräälle huhtamolaiselle viljelijälle.

Anna ja Aukusti Rautanen, keskellä Annikki Aalto. (Kuva Annikki Aallon albumista.)

45. Rautasen mäkitupa
Kalle Koiviston torppaan tuli 1860 Kalle Matinpoika (s. 1835, k. 1926), jota aluksi sanotaan rippikirjassa rengiksi mutta pian sen jälkeen sepäksi ja myöhemmin pitäjänsepäksi. Hän oli siis ”ulosoppinut”
seppä ja hän oli koko elämänsä ajan ainoana seppänä Kämmäkässä. Hän otti virallisen nimen Rautanen, mutta perheestä käytettiin pitkään nimitystä
Seppä; vielä 1900-luvun puolivälissä vanhemmat
kämmäkkäläiset puhuivat Sepän Aakusta ja Sepän
Annasta. Kalle Rautanen oli kotoisin Suonon eli Alakosken talosta Punkalaitumen Halkivahasta. Hänen
vaimonsa Johanna Jaakontytär (s. 1840, k. 1923) oli
syntynyt talollisen tyttärenä Keikyän Ojanperän
Markulassa. Isän luovuttua talostaan hän oli palveluksessa naapuritaloissa. Kalle Rautanen tapasi
hänet heinätöiden aikaan Mustissuon niityillä.
Rautasen asuinrakennus ja paja olivat Selkätien vieressä Koiviston myöhemmällä uudella tontilla. Koiviston vanha tontti Nupun lähellä oli ahdas ja ra-

kennukset olivat huonossa kunnossa. Kun Kalle
Koivisto sai torppansa itsenäiseksi tilaksi, hän
ryhtyi pystyttämään uusia rakennuksia tälle uudelle edullisemmalle paikalle. Sen vuoksi Rautasen
mäkitupa oli siirrettävä pois maantien toiselle puolelle moisioon, jota sanottiin Kalle Rautasen kuokkamaaksi. Kiikan eteläinen vuokralautakunta käsitteli tämän noin puolen hehtaarin tontin lunastusasiaa 11.8.1919 ja sen päätöksellä hinnaksi sovittiin
noin puolen hehtaarin alueesta 560 mk. Se lohkottiin Koivistosta 28.1.1921.
Asia kuitenkin mutkistui kahdesta syystä. Ensinnäkin Kalle ja Johanna Rautanen luovuttivat
16.6.1922 lunastusoikeutensa ja kaiken omaisuutensa Kiikan kunnalle korvaukseksi kunnan köyhäinhoidolta saamastaan avustuksesta. Toiseksi syntyi
erimielisyyttä muuttokorvauksista Kalle Koiviston
ja Aukusti Rautasen välillä. Vanhemmat olivat jättäneet asian hoitamisen poikansa huoleksi. Vuokralautakunta kokoontui uudestaan käsittelemään
asiaa 28.10.1922. Todettiin, että torpparilain mu-
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kaista lohkomisoikeutta ei ole tässä uudessa tilanteessa. Kalle Koiviston ei tarvinnut lohkoa ko.
aluetta. (Lautakunta ei tiennyt, että alue jo lohkottu.) Kunnalle maksettiin 2000 mk ja muuten
vuokralautakunta totesi asian jääneen keskeneräiseksi. Ei ole tietoa siitä, miten asia ratkaistiin. Kalle
Koiviston ja Aukusti Rautasen on täytynyt jollakin
tavoin sopia lunastushinnasta ja muuttokorvauksista. Joka tapauksessa rakennukset siirrettiin uudelle
tontille jonkin aikataulun mukaan.

August (Aukusti) Rautanen (s. 1884, k. 1970) oli
nuorena Punkalaitumella 1904–1906 ja asui sen jälkeen koko elämänsä ajan kotonaan Kämmäkässä.
Hän oppi isänsä pajassa sepän taitoja, joskin hänen
sanotaan olleen hevosten valjaiden tekijä ja erityisesti hän laittoi työkaluja kuntoon (sahat, kirveet,
puuporat yms.). Hän teki myös paljon metsätöitä
ja Kämmäkän koulurakennuksen valmistuttua 1925
hän sai vakituista työtä koulun polttopuiden pilkkojana.

Kalle ja Johanna Rautasen kaikki 11 lasta elivät
täysi-ikäisiksi. Poikia oli 8 ja tyttäriä 3:
→ Kalle Ferdinand (s. 1862) oli ensin töissä Turussa ja avioiduttuaan perheellisenä työmiehenä YliTalalla (vielä 1910). Pso 1891 Ida Leskenmaa (s.
1870). Perheessä oli 1910 3 poikaa ja 3 tytärtä.
→ Oskar Vilhelm (s. 1864). Muutti Turkuun
1883.
→ Kustaa Nestori (s. 1866). Muutti Turkuun
1883.
→ Frans Vihtori (s. 1869). Kuoli naimattomana
1895.
→ Juha Anshelm (s. 1871) oli renkinä Kaistilla ja
Vehmaan Löytäneessä sekä v:sta 1891 muutamissa
Vesilahden taloissa, viimeksi (vielä 1909) Vännilän
Yrjölässä. Pso 1893 Vilhelmiina Kustaantytär (s.
1865). Heillä oli 2 poikaa ja 2 tytärtä.
→ Amanda Karoliina (s. 1873). Pso 1889 Kalle
Juha Haapanen (s. 1853), joka oli perheellisenä työmiehenä Tyrväänkylässä ja lähikylissä.
→ Johanna Eufrosyne (s. 1875). Pso torppari
Kalle Tiensuu (ks. Tiensuu, Kulmuntila).
→ Fanny Sofia (s. 1878) palveli Jaamalassa ja Ritalassa ja muutti 1898 Tyrväälle. Naimisissa ja asui
leskenä Marttilan Tuomistolla vanhan emännän
Anna Komero-Tuomiston luona.
→ Paul (s. 1880) oli 1900–1903 isänsä kotitalossa
Halkivahan Suonnolla ja kuoli naimattomana
kotona 1906.
→ Selim (s. kaks. 1884). ”Sepän Semmi” teki sepäntöitä isänsä pajassa ja oli välillä Helsingissä
1896–1897 sekä Tyrväällä 1902–1906. Hän asui
kotona vielä 1910.
→ August (s. kaks. 1884). Ks. alla.

Aukusti meni 1912 naimisiin Anna Pauliina Ketolan (s. 1892, k. 1969) kanssa, joka oli lapsuudestaan
saakka ollut Nupussa tätinsä ja tämän miehen kasvattina (ks. Nuppu). Hän oli syntyisin Rekikoskenmaasta, vanhemmat olivat torppari Kalle Kustaa
Ketola ja Nupun Miinan sisar Emerentia Karoliina
Rekioja. Perheeseen syntyivät lapset: Eino Aukusti
(s. 1912, kaatui 5.8.1941), Lempi Anna Siviä (s.
1914), pso Eino Nurminen (ks. Mäkelä, Sorvola),
Arvo Olavi (s. 1918, haud. kentälle jääneenä
4.9.1940), Esko Artturi (s. 1921, k. naimattomana
1974) ja Heikki Kalevi (s. 1929, k. 1998), pso Mirja
Kallionsivu. Rautasen palstatila oli vanhempien
kuoltua ensin Eskon ja sen jälkeen Heikin hallussa
ja kuuluu nyt Heikin perillisille.
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Rautasen perhe kärsi raskaan menetyksen, kun molemmat vanhemmat pojat kaatuivat sodissa, Arvo
talvisodassa ja Eino jatkosodan aikana.

46. Raitakorpi (aik. Perämaa)
Ulvin kylän taloille ei tullut isojaossa mitään alueita varsinaisessa Kämmäkässä; niiden takamaaalueet olivat Kiikan Illossa eli Vähä-Illossa. Talojen
Jokisivulta Kämmäkkään ulottuville rintamaasaroille syntyi kaksi torppaa, Raitakorpi Yli-Pappilan
metsäsaralle ja vähän ennen torpparikauden loppua
Harjunpää Haukkaan yhdistetyn Uotilan saralle.
Torpan alkuperäinen nimi Perämaa on 1891 alkavassa rippikirjassa ylipyyhitty ja tilalle kirjoitettu

Raitakorpi. Sen perusti 1881 Kilpijoen Suutarin
renki Antti Vihtori Vilhelminpoika. Vuokralautakunnan pöytäkirjasta 12.5.1920 ilmenee, että torppa
sijaitsi Yli-Pappilan talon perämetsällä, ”käsittäen
kaikki sen maa-alan joka kuuluu taloon poikkilinjan ja Nevan kotopuoleisen aidan välillä”. Ensimmäisten neljän perheen torpparikausi kesti vain 3–8
vuotta. Viimeinen perhe asui siellä vuodesta 1907
aina 1960-luvulle asti, jolloin tila jäi asumattomaksi.
Antti Vihtori Vilhelminpoika syntyi 1854 Vinkin torpassa Roismalassa (Torran alustaa). Hänen vanhempansa olivat torppari Abraham Vilhelm Abrahaminpoika Kallialan Mottisen Kulmalan torpasta
ja Eeva Elisabet Juhantytär Kaukolan Yli-Knaapin
Karimäen torpasta. Hänen vaimonsa (vih. 1879)
Fredrika Juhantytär (s. 1856) oli ent. talollisen Juha
Juhanpoika Ala-Erkkilän tytär Kiikoisten Jaarasta.
Heille syntyi Perämaassa kolme lasta, joista yksi
kuoli pienenä. He muuttivat 1884 Keikyään Pehulan Karvon alaiseen Mäkelän torppaan, missä Antti
Vihtori Vilhelminpoika kuoli jo 1887. Fredrika Juhantytär oli elossa Pehulassa vielä 1900 torpparin
leskenä. Lasten vaiheita ei tässä ole seurattu.
Uusi torppari Kaarle Fredrik Grönlund (s. 1850) oli
räätäli Henrik Grönlundin poika Kiimajärveltä.
Kalle Raitakorpi. (Kuva: Heikki Kuusisto.)

Hänen äitinsä Valborg Juhantytär oli talollisen tytär
Tyrvään Uudenkylän Ala-Orvolasta. Hän oli 9-lapsisen perheen nuorin. Avioiduttuaan 1878 Amanda
Josefiina Antintyttären kanssa (s. 1858), joka oli
Vakkalan Ala-Sipilän alaisesta Lammin torpasta,
hän asui ensin Kiimajärvellä ja oli sitten 1882–1884
renkinä Keikyässä Pehulan Karvolla. Hän kuuli
sinne muuttaneelta Perämaan edelliseltä torpparilta vapaaksi tulleesta torpasta, mutta ei muuttanut
tänne heti, vaan oli ensin vähän aikaa renkinä Kinnalan Poussalla. Vuonna 1884 hän sopi Yli-Pappilan isännän kanssa torpanpidosta ja ryhtyi jatkamaan pellonraivausta, jonka ensimmäinen torppari oli pannut alulle. Torpan nimi muuttui hänen aikanaan Raitakorveksi. Se oli hänen nimissään vuoteen 1891, jolloin uusi torppari Kustaa Haapanen
tuli Kokemäeltä. Kirkonkirjojen mukaan hän asui
Raitakorvessa perheineen ”entisenä torpparina”
vuoteen 1894, mutta on mahdollista, että perhe on
muuttanut pois jo aikaisemmin. Vuodesta 1894
Grönlund on merkittynä työmieheksi Ruotsilaan ja
hänellä oli asunto kartanoon yhdistetyn Kikkerlän
Kinnin alueella. Vuodesta 1906 hän asui perheineen
Kiikanojalla Ala-Tuinan maalla (vielä 1910). Perheessä oli Raitakorvessa kuusi lasta ja Kinnillä
syntyi lisäksi kolme.

Santra Raitakorpi. (Kuva: Heikki Kuusisto.)
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Seuraava torpparipariskunta Kustaa Ferdinand Haapanen ja Flora Fredrika Kustaantytär asuivat Raitakorvessa seitsemän vuotta, 1891–1898. Heillä oli
täällä kuusi lasta. Haapasen perheellä oli sen jälkeen
mäkitupa Ylistenjärven rannalla Näntölän Näntön
maalla. Tarkemmat tiedot on osiossa Haapanen.
Haapasen perheen siirryttyä pois torpan otti välittömästi hoitoonsa Ulvinkylän Uotilan työmies
Kaarle Fredrik Peltonen, joka oli torpparina Raitakorvessa 1898–1907. Hän syntyi 1872 Peltoniemen
torpassa Jokisivulla (Hoipolan Kytän alustaa), vanhemmat olivat torppari Juha Fredrik Peltoniemi ja
Emma Johanna Kustaantytär Soinilan Soinin alaisesta Kulmalan torpasta. Hänen vaimonsa (vih.
1894) Matilda Severiina Haila (s. 1875) oli syntynyt
Mielaanniemen Juha Reinilässä isänsä Josef Tuomaanpojan ollessa siellä renkinä. Vaimon isä piti
myöhemmin Hailan torppaa Reinilän maalla, äiti
Vilhelmiina Juhantytär oli Prähdin (Prähtig) torpasta Ritalasta. Heille syntyi Raitakorvessa neljä
poikaa. Vuonna 1907 Kaarle Peltonen luopui torpasta ja muutti perheineen Mielaanniemen kylään
Ala-Eskolan maalle, jossa hänellä oli asunto, joka
myöhemmin erotettiin itsenäiseksi lohkotilaksi.
Perheeseen syntyi siellä vielä ainakin kaksi lasta.
Tämän jälkeen Raitakorven torpan sai hallintaansa
Kalle Kustaa Pirtinkorpi, joka oli syntynyt läheisessä Teukkulan Hulttiseen kuuluvassa Pirtinkorven
torpassa 1878. Hänen isänsä, joka myös oli nimeltään Kalle Kustaa Kallenpoika (kotoisin Niemensivun torpasta Ylistenjärven rannalta), oli laillisen
tuomion nojalla häädetty Pirtinkorvesta ja oli pystyttänyt uuden asunnon viereiselle Ulvinkylän Uotilan metsäsaralle. Äiti Kristiina Vilhelmiina Juhantytär kuului laajaan Huittisten Kannilan Kannilta
lähteneeseen talollissukuun. Hän oli syntynyt Huittisten Kirkonkylän Ranta-Hannulassa ja oli lapsena vanhempiensa mukana muuttanut Kiikkaan
Kikkerlän Jonsalle. Isän menetettyä talonsa hän
joutui vieraiden palvelukseen. Hän oli ensin naimisissa työmies Malakias Matinpojan kanssa Mielaanniemessä. Tässä avioliitossa syntyneet lapset tulivat
äitinsä mukana Pirtinkorvelle äidin solmittua toisen
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avioliittonsa torppari Kalle Kustaa Kallenpojan
kanssa. Kämmäkän historiaan liittyy vain pojantytär Saima Vilhelmiina Salonen, kauppias J.F.
Rinnen toinen puoliso.
Kiikan eteläisen piirin vuokralautakunta kokoontui 12.5.1920 Raitakorven torppaa koskevaan lunastuskokoukseen vuokraajan Kalle Pirtinkorven
pyynnöstä. Kalle Pirtinkorpi esitti hänen, vaimonsa Sandra Taavetintyttären ja Ville Yli-Pappilan välillä 12.11.1906 tehdyn vuokrakirjan, jolla Raitakorven torppa oli annettu heille vuokralle 50 vuoden
ajaksi.
Torpankontrahti oli tehty erittäin tarkasti. Vuokra
on 30 mk kymmenen ensimmäistä vuotta ja siitä
eteenpäin 50 mk. Jos vuokraa ei makseta toiseen veronmaksuaikaankaan mennessä, menee kontrahti
itsestään ”rikki”. Lisäksi tulee tehdä taksvärkkiä
vuosittain 24 päivää talon ruualla (keväällä halkojen hakkuuta 6 päivää, heinän- tai elokorjuuseen 12
päivää sekä syksyllä isännän määräämään työhön 6
päivää). Torpan tulee pitää talon neljä kuttua suvet
laitumellansa ja hoitaa ne sekä tehdä maito omalla
suolalla ja juoksutteella juustoksi taloon. Talon nykyisten omistajien luovuttua talonpidosta kuttujen
hoito loppuu ja tulee yksi viikko lisää työtä suviajalla talon ruualla. Metsän käyttöoikeus annetaan
torpan tarpeisiin rajoitetulla alueella, poikkilinjasta 400 m kotiinpäin. Halkoja ei saa hakata pystymetsästä, mutta Haukan rajalta saa peltojen kohdalta perata navettahalkoja. Talolla on oikeus
myydä tukkipuut. Torpparin on otettava osaa Pieskan ojan kunnossapitoon yhdellä kolmanneksella.
Kontrahti on ”seisovainen” (siis pysyvä) 50 vuotta.
Lunastusta varten rajat olivat selvät, mutta vuokraalueen kunnosta ja metsän tilasta ei ollut tietoa.
Peltoa oli 1 ha ennen edellistä 20 vuotta (tilattoman
väestön alakomitean keräämien tietojen mukaan 1,5
ha).
Kalle Kustaa Raitakorpi vihittiin 1906 avioliittoon
Aleksandra Lydia Koivuniemen kanssa (s. 1884),
joka oli torppari David Koivuniemen eli Nummeli-

nin ja Josefiina Juhantyttären tytär (ks. Koivuniemi). Perheeseen syntyi seitsemän lasta:
→ Lempi Aleksandra (s. 1906), pso tilallinen
Frans Edvard Lähteenkorva Kiikan Hoipolan kylässä (s. 1902)
→ Lisäksi tyttäret Mandi, Hilja, Elma ja Anni,
pojat Kalle, Toivo ja Martti.
Elma Raitakorpi kuoli lähes 90-vuotiaana 2012. Hänellä oli pitkä työelämän ura palvelusalalla, ensin
Latoniityssä Kämmäkässä ja tämän tilan häviämisen jälkeen Otto Ojansivun perheessä Kiikassa.
Hänen muistojuhlaansa vietettiin Kämmäkän entisellä koululla kesällä 2013.
Raitakorven tila on nykyisin hävinnyt. Asuinrakennus on siirretty Ylistenjärven rannalle vapaa-ajan
asunnoksi.

47. Korpela
Torppari Josef Välimaalla (Ahlberg) oli kaksi
poikaa, joista nuorempi, Kalle Vihtori (s. 1854), asui
koko elämänsä ajan Kämmäkässä lähellä syntymäkotiaan. Hän sai torpanmaaksi Välimaan rajalla
olevan Mielaanniemen Houtun niityn, jota ehkä jo
aikaisemmin oli vuokrattu Välimaasta käsin. Hän
rakensi sinne uuden torpan, joka sai nimen Korpela. Nimi johtui varmaankin lähinnä torpan sijainnista Korveksi nimitetyn alueen vierellä, mutta
Kalle Korpela on ehkä nimeä antaessaan ajatellut
myös äitinsä kotitorppaa Tyrväänkylän takamailla.
Kalle Korpela siirtyi tästä elämästä lähes 90-vuotiaana 1940-luvun alussa, jäätyään toisen kerran leskeksi. Hänen sisarenpoikansa Frans Välimaa piti
huolta enostaan hänen viimeisinä elinvuosinaan.
Hän oli varmaankin viimeinen kämmäkkäläinen,
jolla oli vielä hallussaan vanhan kansan taikaperinnettä. Hänellä oli ”sanat” moniin tauteihin ja onnettomuuksiin. Tämä lienee ollut perintöä äidin puolelta, sillä isänpuoleinen sukutausta oli varsin kaukana kaikesta kansanomaisuudesta. Kalle Korpelan

isoisä oli Teukkulan Ala-Mattilan omistaja, ”komissaari” Mikael Ahlberg. Kun tämä vaatimaton parrakas vanhus liikuskeli kylätiellä, ei kukaan voinut
aavistaa, että hänen isoisänsä oli opiskellut Turun
yliopistossa Ruotsin vallan aikana.
Hän solmi 1876 ensimmäisen avioliittonsa Latoniityn torpan tyttären, häntä 14 vuotta vanhemman
Hilma Heikintyttären (s. 1840, k. 1903) kanssa, joka
oli syntynyt siihen aikaan, jolloin hänen vanhempansa muuttivat Kämmäkän torpasta Latoniittyyn.
Hänen kuoltuaan Kalle Korpela avioitui uudestaan
Amanda Vilhelmiina Haapasen (s. 1859) kanssa,
joka oli syntynyt työmiehen tyttärenä Nanhian
Mäki-Juuselassa ja oli avioliittoonsa saakka palvellut Huittisten taloissa, etupäässä Nanhialla.
Ensimmäisessä avioliitossa syntyi poika Frans Vihtori (s. 1880), joka Ylistaroon 1907, ja tytär Fanny
Severiina (s. 1884), joka vihittiin 1910 avioliittoon
Juha Vilhelm Vesasen kanssa (ks. Westergren-Vesanen). Perheeseen kuului vaimon tytär Amanda (s.
1864, ks. Lehtinen). Toinen avioliitto oli lapseton.
Kiikan eteläinen vuokralautakunta kokoontui
8.11.1919 käsittelemään Korpelan torpan lohkomista Houtun perintötalosta. Kalle Korpelalla oli vuodelta 1877 50 vuodeksi tehty vuokrasopimus torpalle, jonka hän oli lähes kokonaan raivannut. Torpan
pinta-ala oli 8,3 ha, josta oli raivattu pelloksi 5,5 ha.
Lautakunta arvioi tilan hinnaksi 4095 mk ja hirret
navettaa varten 25 mk, yhteensä lunastushinnaksi
tuli 4100 mk. Ostajalla oli heti rahat. Manttaaliveroa
tuli Houtulle vielä maksettavaksi 50 mk vuodessa.
Tilan maat rajoittuivat Koivistoon ja Oskari Koivisto osti ne 1.11.1924 6000 mk:lla ja eläke-etuja vastaan. Kalle Korpelan kuoltua rakennukset purettiin.
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48. Ruskiala
Tyrväänkylän taloilla oli Illon ja Kämmäkän välisellä alueella, jota isojakokartoissa sanotaan Rekikankaaksi, pitkät takamaakappaleet, jotka ulottuivat
läheltä Ylistenjärveä Huittisten rajaan. Ne päättyivät pitäjänrajalla kapeaan niittyalueeseen, jota oli
helppo raivata pelloksi. Paavin talon kappaleelle
syntyi Ruskialan eli Ruskupään torppa. Siitä käytettiin paikallisessa puheessa molempia nimiä, asiakirjoissa yleensä nimeä Ruskiala, joskus Ruskeala.
Tämä torppa tulee kirkonkirjoihin 1883. Sen rakennukset olivat ja ovat edelleenkin nykyisen Illontien,
entisen Tervamäen kylätien varrella. Se kuului,
kuten toiset lähimmät torpat Koivisto ja Tervamäki, Vähä-Illon lukulahkoon ja myöhemmin, samoin
kuin Koivisto, Kämmäkän koulupiiriin.
Ensimmäinen torppari Juha Juhanpoika Ruskiala
piti aikaisemmin vuosina 1877–1883 lähellä olevaa
Rekikankaan torppaa (Näntölän Knuutin alustaa).
Hän syntyi 28.1.1844 Sadonojan talossa Illossa talollisen Juha Simonpojan (s. 1793) nuorimpana lapsena. Isä oli Kiviniemen Uotilan rusthollista Keikyästä, rusthollarin veljenpoika. Hän oli perustanut
Kulmalan torpan Houhajärven takamaille ja vaihtanut sen 1834 Sadonojan taloon. Äiti Katariina Antintytär (s. 1811) oli piikana Sadonojalla, mutta oli
aiemmin ollut Ungerlan Eskon emäntänä, naimisissa 47 vuotta vanhemman talollisen Juha Mikonpoika Eskon kanssa tämän 3. aviossa. Poika Juha
syntyi kolme vuotta ennen vanhempien vihkimistä
ja äiti merkittiin kastekirjaan Juha Sadonojan kihlattuna morsiamena.
Juha Sadonojan jälkeen talon omistus siirtyi hänen
ainoalle lapselleen ensimmäisestä avioliitosta Eeva
Juhantyttärelle ja hänen miehelleen Juha Jaakonpojalle (Huittisten Sammun Kyllyltä). Juha Juhanpoika, tuleva torppari Ruskiala, oli isänsä kuollessa 3vuotias. Hän asui kotona vuoteen 1861, jolloin hän
aloitti renginuransa. Hän palveli 1861–1864 Reinilän rusthollin torpissa Männistössä ja Joenperässä
ja 1864–1865 Vistin torpassa Tapiolassa. Vistillä pal-
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Voitto Heinonen ja Arvi Ruskiala sekä kolmas tunnistamaton
henkilö. (Kuva Pirkko Suuniitun albumista.)

veli myös Anna Kristiina Annantytär, josta tuli
hänen ensimmäinen vaimonsa. Nuori pari jatkoi
palvelusuraansa Tapiolan Yli-Laurilassa 1865–1867
ja Tervamäen torpassa Vähä-Illossa (Tyrväänkylän
Kaistin alustaa) 1867–1875.
Tervamäen naapuritorppa Rekikangas (Näntölän
Knuutin alustaa) tuli vapaaksi 1874, kun sen perustaja Juha Kristian Juhanpoika muutti Rautaniemeen pitämään Evon Riisikkaan kuuluvaa Uusimaan torppaa. Juha Juhanpoika sopi Knuutin isännän kanssa Rekikankaan torpasta ja hoiti sitä vuoteen 1883, jolloin hän perusti Ruskialan torpan
noin kilometrin päähän Rekikankaasta. Rekikankaaseen tuli uusi torppari Kulmuntilan Tammelan
alaisesta Järvenpään torpasta (ks. Järvenpää).
Ruskialasta tuli Juha Juhanpojan ja hänen perheensä
lopullinen asuinpaikka. Hän oli siellä torpan haltijana kuolemaansa saakka. Hänen ensimmäinen vaimonsa Anna Kristiina oli Järventaustasta, torppari
Antti Heikinpojan tytärpuoli, syntynyt 1837 Punkalaitumen Mäenpään Eskolassa, jossa hänen äitinsä,

Kauniston Jokelan torpan tytär Anna Heikintytär oli
silloin piikana. Avioliitto päättyi vaimon kuolemaan
1891. Siinä syntyneistä lapsista neljä eli täyteen ikään:
→ Frans Herman (s. 1869) valmistui suutarin ammattiin ja otti nimen Heinonen. Hän harjoitti suutarin ammattia Vammalassa Tuomiston alueella,
sitten Paavin alaisessa Ylönojan torpassa ja lopuksi Ruskialassa, missä hän kuoli naimattomana 1896.
→ Aleksandra Eufrosyne (s. 1871). Palveluksessa
Hakavuoren ja Pärnän torpissa ja Punkalaitumen
Mäenpään Yli-Uotilassa. Pso 1896 Ala-Uotilan renki
Kalle August Lindqvist (s. 1873), perheellinen työmies Ala-Uotilassa vielä 1902.
→ Viktor Kasper (s. 1874), otti jo hyvin nuorena
nimen Aarnio. Työmies Tervamäen ja Vistin torpissa, kauppias Selinillä Vammalassa ja tehtailija Hugo
Gallénilla Raiviossa. Muutti Poriin 1900 kuulutettuna avioliittoon.
→ Hilda Elisabet (s. 1878, k. 1930). Pso työmies
Anton Sakarias Westergren (ks. Westergren-Vesanen). Avioliitossa syntyi 10 lasta.
Juha Ruskiala vihittiin 1891 toiseen avioliittoon
Eeva Kristiina Pärnän kanssa, s. Punkalaitumella
5.1.1855, vht torppari Matti Heikinpoika Pärnä
(Mäenpään Katilan alustaa) ja Anna Juhantytär.
Hänen veljensä Frans oli torpparina Ylisissä. Eevastiinalla oli ennen avioliittoa poika Frans Jalmari (s.
1883), joka otti nimen Laine ja muutti Punkalaitumelle 1909. Avioliitossa Juha Ruskialan kanssa
syntyi kaksi lasta:
→ Amanda Lusiina (s. 1892). Muutti Kiikkaan
1914.
→ Arvid (s. 1894). Omisti itsenäiseksi lunastetun
Ruskialan tilan. Arvid Ruskialalla ei sen jälkeen
ollut vakinaista asuinpaikkaa. Sotavuosina hän teki
maanviljelystöitä Välimaassa. Pso Maija Langenoja
Räikänmaasta. Avioliitossa syntyi yksi poika Alpi,
joka eli vain lyhyen ajan, ja aviopuolisot asuivat yhdessä vain vähän aikaa.
Torpan itsenäistyminen on kuvattu Tyrvään keskisen piirin vuokralautakunnan kokouspöytäkirjassa
29.9.1920. Siinä Eeva Stiina Ruskeala ilmoittaa haluavansa lunastaa Ruskealan torpan alueen, jota

hänen miehensä oli pitänyt vuokralla vuodesta 1883
ja hän yhdessä miehensä kanssa vuodesta 1891
alkaen suullisella sopimuksella. Vuosittain oli maksettu veroa 40 mk rahassa ja 2 talonruokaista työviikkoa jalkaisin. Metsän nautintaoikeuksista oltiin
eri mieltä: vuokranantaja ilmoitti, ettei sitä ollut, ja
vuokraajan mukaan oli. Peltoa ja peltomaata oli
noin 2 ha, arvo 500 mk/ha. Huoneet (pirtti, riihi,
puoti, navetta ja lato), yhteensä 460 mk. Rajariitojen vuoksi uusi kokous käsitteli uudelleen asiaa
19.10.1920. Metsän nautintaoikeus todistettiin, rajat
ja alueiden arvot päätettiin hieman muutettuina
vuokraajan eduksi.
Arvid (Arvi) Ruskialan jälkeen Ruskialassa on
asunut Onni Järvisen perhe. Onni ja Elvi Järvinen
ostivat tilan Eino Mätiköltä. Tilan omistaa nykyisin
Järvisten poika Heikki Järvinen.
Kuten edellä mainittiin, Ruskialassa asui 1890-luvulla torpan poika, suutari Frans Heinonen. Hänellä ei ollut perhettä, mutta hän otti Ruskialassa suutarin oppilaaksi 1894 Kaarle Herman Lindbergin (s.
1877, k. 1934) (ks. Välimaa, Teukkula), joka vaihtoi
oppi-isänsä mukaan sukunimekseen Heinosen.
Frans kuoli melko nuorena, 27 vuotiaana, joten
Kaarle Herman sai häneltä oppia vain noin kahden
vuoden ajan.
Suutari Kaarle Herman Heinosesta kuitenkin tuli
ja hän perusti oman pientilan Finskan maalle lähelle Ruskialaa. Hän avioitui 1902 Fanny Serafia Kaarlentyttären (Peuraniemi) kanssa (s. 1879, k. 1960),
ja he asuivat aluksi Tervamäessä. Heille syntyi kaksi
yhteistä lasta, Kalle Voitto (s. 1903) ja Urho Hermanni (s. 1906). Fannyllä oli ennen avioliittoa tytär
Fanny Sofia (s. 1900), ks. Jysiö/Saarinen. Fanny oli
tunnettu pitokokki ja ”kyläkätilö” joka oli saanut
oppinsa äidiltään Elina Peuraniemeltä.
Nuorempi poika Urho Heinonen vihittiin 1929
Hilda Karoliina Humalisojan kanssa (s. 1906, k.
1981). Heillä oli lapsia 9, joista kolme on kuollut
ennen kahta ikävuottaan. Aikuiseen ikään elivät
pojat Sulo Herman (s. 1930, k. 1954), Sauli Elias (s.
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Mielaanniemen Iso-Eskolaan kuuluvan Nousiaisen
torpan perustajalla Matti Antinpojalla (Ulvinkylän
Krapilta) ja hänen vaimollaan Kaisa Liisa Erkintyttärellä (Hietalan torpasta Teukkulasta) oli kaksi
poikaa, joista vanhempi, Vilhelm, jatkoi torpanpitoa Nousiaisessa. Nuorempi poika Joel Matinpoika
(s. 1863) meni 18-vuotiaana rengiksi Mielaanniemen Ala-Eskolaan ja palveli sen jälkeen saman
kylän Juha Reinilässä ja Mäki-Reinilässä. Mentyään
suutarinoppiin hän otti sukunimen Lehtinen. Hän
harjoitti rippikirjan mukaan 1886 suutarin ammattia Mielaanniemessä. Samana vuonna hän avioitui
Hoipolan Kytän piian Amanda Hilmantyttären (s.
1864) kanssa, joka oli torppari Kalle Korpelan tytärpuoli Kämmäkästä (ks. Korpela).
Fanny (os. Peuraniemi tutummin kyläkätilö Heinoska) ja Kalle
Heinonen . (Kuva: Saarisen perhealbumi.)

1933, k. 2010), Toivo Urho (s. 1937, k. 2013) ja Antti
Iisakki (s. 1938, k. 1995) sekä tyttäret Salli Kaarina
(s. 1933, elää) ja Alli Marja-Liisa (s. 1946, k. 1995,
avionimi Mäkinen).
Urho Heinonen oli Heinosen tilan seuraava omistaja. Hän piti sitä kuolemaansa saakka vuoteen
1984. Nykyisin tilan omistaa tytär Salli Heinonen.
Tulipalo tuhosi Heinosen asuinrakennuksen 1970
ja Urho Heinonen rakensi samalle tontille uuden
asuintalon, jossa tytär Salli asuu.

49. Lehtinen
Tyrväänkylän Kaistilla oli pieni erillinen kappale
Mustisojan varrella lähellä Koivuniemeä. Kun siellä
oleva ojanvarsiniitty raivattiin pelloksi, syntyi pieni
torppa, jota raivaajan sukunimen mukaan sanottiin
Lehtiseksi. Se oli mahdollista raivata luultavasti
vasta 1870-luvun jälkeen, kun pääosa Ylistenjärven
veden laskua oli siirtynyt toiseen paikkaan (Kravinojan aukaisu) ja kuivaa pelloksi sopivaa maa-alaa
vapautui.
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Joel Lehtinen on Kiikan rippikirjassa merkitty perheelliseksi työmieheksi Teukkulan Sopalle 1887–1896.
Perhe asui kuitenkin avioliiton alusta saakka Kämmäkässä, mikä käy ilmi siitä, että lasten kummit olivat
Kämmäkän torppareita vaimoineen. Kahden ensimmäisen kummit olivat Mäenpäästä ja Raskan Rintalasta, 1891 oli kummeina Kuusiston haltijat ja kolmen
nuorimman lapsen kummeina Kalle ja Elina Peuraniemi. Tästä voinee päätellä että Lehtisen perhe asui
ensin Amanda-vaimon kotona Korpelassa ja sitten
omassa torpassaan lähellä Kuusistoa ja Peuraniemeä.
Joel Lehtinen on siis vuoden 1891 vaiheilla sopinut
Kaistin isännän kanssa talon Kämmäkän kappaleen
vuokraamisesta. Epäselväksi jää, onko hän todella
samanaikaisesti käynyt töissä Sopalla vuoteen 1896
saakka, jolloin perhe on merkitty muuttaneeksi Tyrväälle. Jos näin on ollut, Lehtinen on voinut vasta
tästä alkaen suorittaa raivaustyötä täysiaikaisesti.
Hänellä on ollut vain viisi vuotta aikaa, sillä hän
kuoli jo maaliskuussa 1901 37-vuotiaana. Alavan
ojanvarsiniityn muuttaminen pelloksi ei kuitenkaan
ole ollut vaikeata, joten hän on ehkä voinut jättää
perheelleen valmiissa kunnossa olevan torpan. Viljelykset olivat pienet, peltoa oli noin 2 ha ja kokonaispinta-ala oli noin 5 ha.
Tilan lunasti lunastuslain mukaan omaksi leski
Manda Lehtinen vuonna 1920 Heikki ja Karoliina

Kaistilta 1259 mk:lla. Kauppaa tehdessä Kaistia
edusti ”agraariylioppilas” Niilo Aarno, myöhemmin
avioliittonsa kautta Kaistin isäntä nimellä AarnoKaisti.
Joel ja Amanda Lehtisellä oli viisi aikuiseen ikään
elänyttä lasta:
→ Frans Hjalmar (s. 1889).
→ Kaarle Nikolai (s. 1891). Vihtori Pakulan teoksen ”Tyrvään Seutu Suomen Vapaussodassa”
mukaan kuollut vankileirillä 14.7.1918 (ei kuitenkaan löydy Sotasurmat-tiedostosta). Naimaton.
→ Fanny Amanda (s. 1893) oli emäntänä Lahden
tilalla Tapiolassa.
→ Hilda Maria (s. 1896). Asui koko ikänsä
kotona äitinsä kanssa tehden lähitaloihin työtä.
Naimaton.
→ Vilhelm Herman (s. 1899). Vihtori Pakulan em.
teoksen mukaan hävinnyt tai teloitettu vuonna
1918. Sotasurmat-tiedoston mukaan ”kadonnut”.
Naimaton.
Amanda Lehtinen eli kauan leskenä, ainakin vielä
1940-luvulla. Vanhempien lasten muutettua pois
hän asui tilalla nuoremman tyttärensä Hilda Marian
kanssa. Manda Lehtisen kuoltua tila jäi Hildan haltuun ja se huutokaupattiin 1960-luvun alussa. Ostajiksi tulivat Ferdinand Haapasen tyttärenpoika
Kalle Haapanen (ks. Haapanen) ja hänen vaimonsa Maini, o.s. Savela. Kalle Haapanen asui siellä
perheineen ja viljeli sieltä käsin myös omistamiaan
Heinilän ja Kaskelan maita. Hänen kuoltuaan perikunta myi tilan.
Nykyisin tilan rakennukset ja tontti ovat Laamasen
perheen hallussa ja pellot ovat Rauno Ojansuun
omistuksessa.

50. Nieminen
Aleksanteri ja Anna Peuraniemen ainoa poika Vilhelm (Ville, s. 1863, k. 1930) asui perheineen kotona
Peuraniemessä vuoteen 1893, jolloin hän vuokrasi

Soinin talosta Illontien varrelta läheltä Ruskialaa
pienen palstan ja rakensi siihen mäkituvan. Hän eli
siinä perheineen itsellisenä työmiehenä. Hän oli jo
Peuraniemessä ottanut sukunimekseen Nieminen
kotitorpan mukaan. Hänen vaimonsa Vilhelmiina
Juhantytär (s. 1858, k. 1941) oli Myllyntaustan torpasta Houhajärveltä (Kauniston alustaa).
Perheessä oli vuonna 1900 kuusi poikaa:
→ Lauri Vilhelm (s. 1887).
→ Kalle Felix (s. 1888).
→ Sem Aleksander (s. 1891).
→ Vihtori Edvard (s. 1893, k. 1967).
→ Niilo Herman (myöh. Nurmi, s. 1896). Ks.
Ruohola.
→ Eino Viljami (s. 1899).
→ Fanni (s. 1906).
Niemisen veljeksistä Lauri ja Vihtori osallistuivat
kansalaissotaan ja he saivat pitkät tuomiot. Vihtorin toimista on myöhemmin kuvaus vuoden 1918 tapahtumien osiossa, mutta Laurista on vain maininta, että hän osallistui sotaan Tyrvään komppaniassa. Niilo-veli on armonanomuksen liitteessä (kirje)
oikeudelle maininnut, että hän on ”tuhlannut perheen koko omaisuuden” käydessään oikeutta veljiensä puolesta. Hän puhuu siinä koko perheen perikadosta.
Eino Rantanen kertoi konkurssista, jossa hänkin takaajana joutui maksamaan suuria summia ja joutui
asumaan 1930-luvun puoliväliin saakka pienessä
huoneessa navettarakennuksessa, kun velkojen
takia ei ollut varaa rakentaa päärakennusta.
Kalle ja Fanni Saarinen perheineen muuttivat Tiensuusta Niemiselle vuonna 1936. He olivat ilmeisesti ostaneet huoneet joltain Niemisen veljeksistä.
(Tontti oli erottamaton.) He asuivat siinä vuoteen
1949, kunnes muuttivat Jysiöön vuokrattuaan sen
Manne Ojansivun perikunnalta. Heidän vanhempi
tyttärensä Elvi ja hänen miehensä Onni Järvinen
muuttivat perheineen Niemiselle 1950. Kalle ja
Fanni Saarinen pakkolunastivat tontin Soinilta valtion lain avulla 1959. Tontti on noin 5400 neliötä ja
rekisterinimeksi ja numeroksi tuli Mäntylä 1:15. Ra-
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kennukset hajotettiin 1964. Kalle Saarisen kuoltua 1967 paikka oli perikunnan hallussa Fannin kuolemaan
saakka (1986). Perinnönjaossa Seija
Siltanen (os. Saarinen) lunasti tontin
itselleen. Nyt tontti on Tarja Koivun
(o.s. Siltanen) ja hänen miehensä
Petri Koivun omistuksessa.

51. Westergren/Vesanen
Ojanperän torpan kohdalla kerrottiin, että kun
torppa 1894 tuli Kalle Impolan hoitoon, niin edellisen torpparin Josef Heikinpojan vävylle Antti
Herman Westergrenille annettiin 10,5 aarin tontti
Ojanperän maalta. Siihen rakennettiin ajan oloihin
nähden tilava kolmihuoneinen asuinrakennus.
Antti Herman asui siinä perheineen itsellisenä.
Kalle Impola järjesti hänet muurarinoppiin. Hän
kehittyi hyväksi muurariksi ja hänelle oli aina työtä
rakentamisen ollessa vilkasta. Hänellä on kirkonkirjoissa sukunimi Westergren mutta lunastus- ja
lohkomisasiakirjoissa nimi Vesanen. Hänen mäkitupaansa sanottiin Vesaseksi ja häntä itseään ja vaimoaan Vesasen Antiksi ja Liisaksi.
Antti Herman Westergren (s. 1850) oli Rehakan
torpan pojan Juha Matinpojan ja Johanna Fredrika
Eerikintyttären poika Tyrvään Liuhalasta. Hän oli
Kämmäkkään myöhemmin tulleen Ville Vesterbergin setä (ks. Rantala). Hänellä ja Elisabet (Liisa)
Josefintyttärellä (s. 1859) oli 12 lasta. Yhdeksän
syntyi Ojanperässä ja kolme uudessa mäkituvassa:
→ Herman (s. 1876). Asui 1902 perheineen Liuhalan kylässä (Sepän alustaa). Pso 1901 Emma
Maria Leppäniemi (s. 1880).
→ Amanda Pauliina (s. 1878). Muutti Punkalaitumelle 1906.
→ Anton Sakarias (s. 1880). Asui perheineen Illossa Näntölän Näntön maalla. Pso Hilda Elisabet
Ruskiala (ks. Ruskiala).
→ Kalle Vihtori (s. 1882). Otti muuttokirjan Kiikasta Huittisiin 7.12.1904 (vaimo ja 2 poikaa),
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Annikki Aalto lapsuudenkotinsa Vesasen edustalla.
(Kuva A. Aallon albumi.)

mutta ei ole merkitty saapuneeksi sinne.
→ Juha Vilhelm (s. 1884, k. 1886).
→ Anselm Mikael (s. 1887). Muutti Tyrväälle
24.11.1906.
→ Fanny Severiina (s. 1888). Muutti Huittisiin
6.11.1905.
→ Juha Vilhelm (s. 1890). Perheellinen työmies
Illon Jokelassa 1910. Pso 1910 Fanny Severiina Korpela (ks. Korpela).
→ Frans Nikolai (s. 1893). Renki Mielaanniemen
Iso-Eskolassa 1910.
→ Aleksandra Matilda (Sanni, s. 1894). Palveluksessa Teukkulan Hujulla 1910.
→ Väinö Matias (s. 1896). Asui kotona vielä 1910.
→ Anna Elisa (Anni, s. 1900). Ks. alla.
Lapset lähtivät kaikki paitsi nuorin lähiseudun taloihin rengeiksi ja piioiksi heti kun kykenivät. Kaikilla
oli myöhemmin nimi Vesanen paitsi Kallella, joka otti
nimen Länsilä, ja Anselmilla, jolla oli koko elämänsä
ajan nimi Westergren samoin kuin hänen lapsillaan.
Kun nuorin tytär Anni, joka oli koko ajan ollut
kotona vanhempiensa kanssa, oli 1920-luvun puolivälissä menossa naimisiin, niin Antti Westergren kehaisi leikillisesti vävyehdokkaalle Kalle Järvensivulle: ”Minulla on kaksi taloa, toisen sinä saat heti ja
toisen sitten kun minä kuolen.” Hänellä olikin todella kaksi pientä palstatilaa. Westergrenin lunastusasiat

Tuomisto (Kömi) tieltä kuvattuna 1941. (Jarmo Kömin albumi.)

olivat esillä Kiikan eteläisen vuokralautakunnan kokouksessa 25.9.1920. Hän oli tekemässä Frans Pakulan kanssa kauppaa Pakulan maalla Välimaan rajalla
olevasta 0,5 ha:n peltoalasta ja siihen liittyvästä mäkitontista. Sen lunastushinnaksi sovittiin 1700 mk ja
tämä palsta lohkottiin 26.10.1920 Frans ja Hilda Pakulan tilasta Vesanummi-nimiseksi tilaksi. Sitä vastoin Vesasen mäkituvan osalta asia lykkäytyi, kun
maanmittari huomautti pöytäkirjan virheellisyydestä. Asia oli uudessa käsittelyssä vuokralautakunnan
kokouksessa 17.10.1922, minkä jälkeen mäkitupa
lohkottiin Ylähulttisesta. Lunastushinta oli 100 mk.

Vesanummen palstatilalle pystytettiin rakennukset
1920-luvulla ja Antti ja Liisa Westergren sekä Anni
ja Kalle Järvensivu muuttivat sinne. Vesasen mäkituvassa asui Uuno Siltasen perhe jonkin aikaa
vuonna 1926. Se myytiin tämän jälkeen Fanni Rintalalle (ks. Rintala, Raskala), joka asui siinä lastensa Aili Annaliisan (s. 1920), Martta Helenan (s.
1923) ja Kalle Johanneksen (s. 1926) kanssa. Kämmäkkäläisten nimitys Rintalan tuvalle oli ”Hotelli
harmaja” johtuen siitä, että se oli harmaahirsinen
mökki. Tontille rakennettiin myöhemmin Tyrvään
Osuuspankin konttorirakennus.

Irja ja Timo Kömi. (Kuva J. Kömin albumista.)

Kömin nuoremmat lapset vuonna 1952, vas. Liisa, Pirjo, Toivo,
Pentti, Paavo ja Eila. (Kuva J. Kömin albumista.)
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Kalle Järvensivu oli työmiehenä useissa taloissa
Kämmäkässä ja Illossa. Järvensivun perhe, jossa oli
lapset Aili, Eero ja Alma, asui Vesanummen tilalla
1940-luvun lopulla saakka ja muutti sitten Nokialle.
He myivät tilan tilan 1950 100.000 mk:n hinnasta
Veikko Vilho Valtteri Koivistolle joka asui siinä muutamia vuosia. Rakennukset on nykyään purettu ja
puolen hehtaarin pelto yhdistetty naapuritilaan.

52. Tuomisto
Tuomisto syntyi Peevolan Peevon niittykappaleelle
Mustissuolle 1896. Ensimmäinen torppari Kalle
Kustaa Tuominen (s. 1861, k. 1899) tuli perheineen
Nanhian Hemmolta, jossa hän oli ollut työmiehenä. Hän syntyi Kännölän sotilasvirkatalon alaisessa Savikankaan torpassa Rekikoskenmaassa, vanhemmat olivat torppari Tuomas Tuomaanpoika Savikangas ja Henrika Vilhelmiina Juhantytär. Hänen
vaimonsa Helena Karoliina Matintytär (s. 1863, k.
1935) oli torppari Ville Ylimäen sisar, kotoisin Räikänmaasta Räikän torpasta (Nanhian Torpon alustaa). Heillä oli seuraavat 5 lasta:
→ Signe Karoliina (s. 1888). Palveluksessa Kiikan
Jokisivun taloissa kuten miehensäkin. Pso Oskari
Evert Viljanen (s. 1883), muonamies Ruotsilassa vuodesta 1910. Perhe muutti 1920-luvulla Kämmäkkään,
jossa heillä oli pieni palsta lähellä Illontietä Koiviston ja Niemisen välissä. Useita lapsia.
→ Kalle Emil (s. 1890). Elämänvaiheet tuntemattomat.
→ Hilja Vilhelmiina (s. 1893). Pso Jalmari Peuraniemi.
→ Vihtori Villiam, ks. alla.
→ Frans Ilmari (s. 1898). Elämänvaiheet tuntemattomat.
Helena Karoliina Tuominen (tunnettiin yleensä nimellä Karoliina Tuomisto) oli toisessa avioliitossa
Juho Mikael Salosen kanssa (s. 1871), joka oli Kiviniemen Maantie-Oittisen maalla asuvan mäkitupalaisen Juha Rahvosen ja Vilhelmiina Grönholmin
poika. Juho Salonen on merkitty kadonneeksi 1918
(ei löydy Sotasurmat-tiedostosta) ja julistettiin
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kuolleeksi 1939. Tässä avioliitossa syntyi tytär Anna
Maria 1904.
Vihtori Tuominen (s. 1896) muutti 1915 Helsinkiin
ja palasi Tampereelta 1926 nimellä Tuomisto, mukanaan vaimonsa Elviira Eufrosyne, o.s. Mäkinen
(ks. Mäkelä, Sorvola) ja tämän lapset 1. aviosta
Lahja ja Paavo Lahti, jotka kävivät koulua Kämmäkässä. Heille syntyi täällä kaksi yhteistä lasta. Vihtori Tuomisto piti kotitilaansa ja osti sen itsenäiseksi. Perhe muutti 1933 takaisin Tampereelle. Vihtori
ja Elviira Tuomisto olivat värikkäitä henkilöitä ja
heistä on jäänyt jonkin verran muistitietoa. Molemmat olivat erittäin kookkaita ja heidän ympärysmittansakin oli huomiota herättävä. Kerrotaan että kun
Mustissuon latoihin korjattiin heinää, niin latoon
mahtui aina ensimmäisen täytön jälkeen puolet
lisää, kun Vihtori ja Elviira menivät sotkemaan.
Yrjö Vesterberg (ks. Rantala) piti Tuomistoa
vuoden ajan 1934 ja oli sen jälkeen isäntänä vaimonsa Fannin kotitilalla Kömissä Rekikoskella. Tapahtui tilanvaihto: hänen lankonsa Erkki Toivo
Kömi (s. 1897, k. 1967) tuli Tuomiston omistajaksi.
Erkki Kömi, jonka isä oli Suuniitusta Illosta, kuului
Kiikkaan 1800-luvun alussa muuttaneeseen Herkepaeus-suvun haaraan. Hänellä oli avioliitossaan vaimonsa Elma Elisabetin (o.s. Rekikangas, s. 1915)
kanssa 10 lasta: Timo Uuras Antero (s. 1935, k.
2009). ks. Mäkelä (Sorvola) ja Nuppu, Irja Esteri
(s. 1938), Toivo Tapio (s. 1941, k. 2000), ks. alla,
Paavo Tapani (s. 1942), Eila Inkeri (s. 1945), Liisa
Tellervo (s. 1947), Pirjo Anneli (s. 1949), Pentti
Erkki Kalevi (s. 1951), Taisto Juhani (s. 1954) ja
Terttu Maria (s. 1956).
Tuomisto oli Erkki Kömin jälkeen useita vuosia perikunnan yhteisessä omistuksessa. Vuonna 1977
omistajaksi tuli Toivo Kömi, ja vuodesta 2000 tila
on ollut hänen poikansa Jarmon hallussa.

53. Haapanen
1800- ja 1900-lukujen taitteessa syntyi Ylistenjärven
rannalle Ylisen ja Ylimäen väliin mäkitupa, jota sen
ensimmäisen ja ainoan haltijan mukaan sanottiin
Haapaseksi.
Tämä Kustaa Ferdinand Kustaanpoika syntyi 1864
Jaamalassa, missä hänen isänsä silloin oli muonarenkinä. Hän sai ensimmäisen etunimensä isänsä ja
toisen – jota hän käytti – pääkumminsa rusthollari
Ferdinand Jaamalan mukaan. Vanhemmat olivat
1862 tulleet Kiikkaan Kokemäeltä ja muuttivat
sinne takaisin pian pojan syntymän jälkeen. Isä
Kustaa Antinpoika oli syntynyt 1832 Kokemäen
Kömilässä itsellisen poikana. Hän oli vuodesta 1865
lähtien Öykkärin yksinäistalon niittyvahtina. Äiti
Johanna Helenantytär oli Harjavallasta, jonka kirkonkirjat ovat hävinneet.
Ferdinand Kustaanpoika oli 1883–1884 renkinä Öykkärillä ja hänellä oli jo tällöin sukunimi Haapanen
kirkonkirjoissa. Vuonna 1884 Öykkärin kasvattitytär
Flora Fredrika Kustaantytär synnytti lapsen, jonka
isä oli Ferdinand Haapanen. Hänen oli lähdettävä
Kokemäeltä ja hän meni rengiksi Nakkilan Lammaisten Ala-Laurilaan ja sieltä 1886 Harjavaltaan. Tytön
kasvatusvanhemmat suostuivat lopulta avioliittoon,
Ferdinand palasi Kokemäelle ja nuori pari vihittiin
19.5.1888. Flora Fredrikan (s. 1861) vanhemmat
olivat Villiön Färkin torppari Kustaa Matinpoika Levonen ja Öykkärin tytär Fredrika Heikintytär.
Ferdinand Haapanen palveli Öykkärin talossa vuoteen 1891, jolloin hän perheineen muutti Kiikkaan
torppariksi Ulvin Yli-Pappilan alaiseen Raitakorven
torppaan (ks. Raitakorpi). Perheessä oli tällöin
kaksi lasta ja Raitakorvessa syntyi neljä. Luultavasti hän raivasi suuren osan pelloista; ensimmäinen
torppari tuskin ehti muuta kuin aloittaa.
Vuonna 1898 Haapasen perhe muutti Raitakorvesta Tyrvään puolelle Ylistenjärven rannalle. Ferdinand Haapanen vuokrasi tontin Näntölän taloilta

Näntöltä ja Knuutilta. Hänen pystyttämänsä rakennukset olivat rannalla melkein vesirajassa. Haapanen oli työmiehenä eri tiloilla, ja perhe sai lisäapua
toimeentuloonsa kalastuksesta.
Nuorin lapsi syntyi täällä Ylistenjärven rannalla.
Lapsia oli kaikkiaan seitsemän, yksi tytär kuoli pienenä:
→ Amanda Emilia (s. 1884 ennen vanhempien
vihkimistä). Muutti Poriin 1902.
→ Ferdinand Verner (s. 1888) liittyi 1918 punakaartiin ja kuoli Hämeenlinnan vankileirillä.
→ Ida Pauliina (s. 1893).
→ Veera Vilhelmiina (s. 1896) oli palveluksessa
useissa taloissa ja hänellä oli poika Kalle, tätinsä
Fannyn ja hänen miehensä Eino Rantasen ottolapsi (ks. Lehtinen ja Heinilä).
→ Fanny Severiina (s. 1898) oli sairaanhoitajana
sisällisodassa punaisten puolella. Pso Eino Oskari
Rantanen (ks. Heinilä).
→ Martta Maria (s. 1900), myöh. Ristimäki.

54. Siltanen
Ferdinand Haapanen oli jonkinlaisella sopimuksella Knuutin isännän kanssa saanut 1900-luvun vaihteessa rakentaa vesijättömaalle asunnon. Haapanen
oli vaatinut ensimmäisen kerran 1920 vuokralautakunnalta lunastaa lain mukaan omaksi tonttialue
asunnon ympäriltä. Asiaa oli siirretty syystä, että
vuokralautakunnan puheenjohtaja oli jäävi, koska
Tyrvään kunta omisti yhden manttaalin osuuden
järviyhtiöstä.
Haapanen oli uusinut vaatimuksensa vuokralautakunnalle v. 1924. Silloin oli asiaa käsitelty siten, että
Haapanen onkin ollut vuokralaisena rekisteröitymättömälle kuivausyhtiölle, eikä niin ollen ollut ollenkaan kyseisen lunastuslain mukaan oikeutettu
lunastamaan tonttia. Haapanen on ilmeisesti sitten
tyytynyt siihen päätökseen. Hän oli sitten myynyt
rakennukset Heribert Siltaselle, joka oli ne ostanut
vanhemmalle pojalleen Uunolle ja tämän vaimolle
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Katrille, joka oli syntyisin naapurista Ylimäestä. He
eivät ehkä tienneet asian todellista tilaa, että Haapanen oli epäonnistunut lunastusasiassa.

1974), Reino 1926 (k. 1977), Tauno 1928 (k. 1994),
Helmi 1931 (k. 1987), Kerttu 1934 (k. 1935), Aili
1936 (k. 1936) ja Pentti 1937 (elää).

Ylistenjärven, Vähäjärven ja Keskistenjärven kuivausyhtiö purettiin vuonna 1926. Siihen kuuluvat
maanomistajat olivat kokouksessaan tehneet päätöksen, että kolme asuntoa, jotka ovat vesijättömaalla, häädetään pois. Ne ovat Siltasen, joka on
Kalle ja Lauri Knuutin maalla, Kalliomäen asunto
Tapiolan lahden perässä ja Mustalahti ilmeisesti
Keskistenjärven alueella.

Tontista tehtiin taksvärkkiä 30 vuotta. Vuonna 1959
tuli laki jonka avulla perikunta pakkolunasti tontin
Ylimäen tilasta. Tila on nimeltään Pirttimäki 1:19.
Tilan omistavat nyt Pentti ja Seija Siltanen.

Siltaset eivät kauaa saaneet asua, kun tuli häätömääräys heidän omistamastaan asunnosta. Heidät
haastettiin oikeuteen. Oikeuden pöytäkirjojen
mukaan osapuolet sopivat ennen oikeuden käsittelyä, että Siltaset luovuttavat rakennukset maaalueen omistajille 6.500 markan hinnasta. Siltaset
muuttivat syksyllä 1926 tilapäisesti Kämmäkkään
Vesaselle. Heillä oli perheessä 4 pientä lasta.
Keväällä 1927 vapautui Kämmäkäntien laidasta läheltä entistä asuinpaikkaa pieni kivinen kolmikulmainen tontti (13 aaria), kun Kämmäkäntietä oli oikaistu kiviriutan läpi.
Tontti kuului Katrin synnyinkotitalolle, jota hallitsi hänen siskonsa miehensä kanssa. Uuno kysyi
ostaa tonttia, mutta sitä ei myyty. Suullinen vuokrasopimus tehtiin määräämättömäksi ajaksi. Vuokra
oli 6 päivää taksvärkkiä vuodessa, kolme päivää
työtä kesällä ja kolme päivää talvella.
Uuno Siltanen osti naapurista Ylisistä vanhat hevostallin hirret ja alkoi rakentaa Mäkisen Augustin
kanssa perheelleen pirttiä. Vanha Niemisen Ville
teki muuraukset. Saunaa ei enää tontille saatu, ehkä
rahat loppuivat.
Lapsia perheeseen siunaantui yhdeksän, kuusi
poikaa ja kolme tyttöä. Kaksi tytöistä kuoli pienenä. Kaikki lapset kävivät Kämmäkän kansakoulua.
Lapset syntyivät: Erkki 1920 (k. 1992), Veikko 1921
(k. 1949, hukkui Ylistenjärveen), Esko 1923 (k.
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Ferdinand Haapanen lienee asunut mäkitupansa
myynnin jälkeen enimmäkseen lastensa luona kuolemaansa saakka. Hän avioitui toisen kerran Evert
Riutta-Rantalan lesken Kristiina Vilhelmiinan
(”Riuttan Miinan”) kanssa, mutta he asuivat yhdessä vain lyhyen ajan.

55. Vähätalo
Vähätalo syntyi itsenäisenä tilana, kun Kanalan Sipilän talo jaettiin 1901 kahteen osaan. Sipilän isännäksi tuli 1889 mylläri Josua Antinpoika ja entinen
isäntä Frans Vihtori Iisakinpoika (ks. Ylinen) siirtyi
hänen tilalleen mylläriksi Äetsän Horolle. Vuonna
1901 hän myi pääosan talosta (5/6) kauvatsalaiselle Kalle Vihtori Mäkelälle ja jätti itselleen Latoniitynmaan kappaleen (1/6 talosta), joka lohkottaessa
31.5.1901 sai nimen Vähätalo.
Josua Antinpoika (s. 1835, k. 1916) syntyi Karauksen
torpassa Kilpijoella torppari Antti Tuomaanpojan ja
Juliana Jaakontyttären poikana. Hänen vaimonsa
Anna Kristiina Juhantytär (s. 1846, k. 1912) syntyi talollisen tyttärenä Potilan Suutarilla ja asui vuodesta
1852 vanhempiensa kanssa Vakin torpassa isän kotitalon Yli-Hellän maalla. Perheessä oli viisi lasta:
→ Josua (s. 1869). Asui perheineen Vähätalossa
vielä 1903.
→ Mariana (s. 1871). Asui tyttärensä Suoman
kanssa Vähätalossa vielä 1903.
→ Kaarle (s. 1873). Muutti perheineen Tampereelle 1902.
→ Amanda Aleksandra, ks. alla.
→ Olga (s. 1883). Asui Vähätalossa vielä 1903.

Vähätaloon tuli seuraavaksi isännäksi Kauvatsalta
Juha Oskari Järviniittu (myöh. Vähätalo, s. 1883, k.
1938), vanhemmat Yttilän Ylhäisen torppari, myöh.
Vuolteen kartanon arendaattori Kokemäellä Juha
Fredrikinpoika Järviniittu ja Edla Vilhelmiina Heikintytär. Hänet vihittiin 1911 Vähätalon tyttären
Amanda Aleksandran (s. 1877) kanssa (ks. yllä).
Oskari Vähätalon jälkeen talo oli kauan perikunnan
hallussa ja siirtyi sitten nuorimmalle tyttärelle.
Oskari ja Amanda Vähätalolla oli lapset:
→ Väinö Vihtori (s. 1914).
→ Elle Kaarina (s. 1919). Asemavirkailija Vammalassa.
→ Viljo Valdemar (s. 1920). Kaatui Kivennavalla
1941 (ks. Suomen sodissa menehtyneiden luettelo
1939–1945).
→ Hilda Amanda (s. 1923) oli Vähätalon seuraava omistaja.
Vähätalon nykyinen omistaja on Hildan poika
Jaakko Vähätalo.

56. Rinne (Hietamäki)
Juho Fredrik Rinne (s. 1876) muutti perheineen
Kämmäkkään syksyllä 1901 syntymäkodistaan Kartanon torpasta Huittisten Rekikoskelta. Hän käytti
nuorempana toista etunimeään Fredrik ja paikkakunnalla hänet tunnettiinkin ”Rinnen Vetuna”.
Myöhemmin hän kirjoitti nimensä J.F. Rinne.
Tämän sukunimen kieliopillisesti oikea taivutus
(Rinteen, Rinteellä jne) on ollut Kämmäkässä ja lähiympäristössäkin täysin tuntematon. Sen käyttäminen tässä kyläkirjassa olisi varmasti tuntunut kyläläisistä kovin oudolta.
Rinnen vanhemmat olivat pitäneet meijeritoimintaa ja hänkin perusti Kämmäkkään pienen meijerin
Ylähulttisen maalle Kämmäkäntien, Illontien ja Selkätien risteykseen. Tästä paikasta tuli Kämmäkän
keskus. Meijerirakennus oli myöhemmän Mäkelän
kaupan paikalla ja asuinrakennus sen vieressä tien
toisella puolella. Meijeriä hoiti pääasiassa Rinnen

Rinnen Vetu, J.F. Rinne. (Airi Haaviston albumi.)

Rinne-Vetun polkupyöräkortti.

ensimmäinen vaimo Anna Karoliina, o.s. Kykylä (s.
1876, k. 1916), mutta siellä oli myös palkattuja meijerskoja, mm. Sofia Pakula ennen kuin hänestä tuli
Pakulan emäntä. Asuinrakennus vuokrattiin 1921
kansakoululle ja Rinnen perhe asui sen jälkeen meijerirakennuksessa, josta meijeritoiminta oli silloin
jo loppunut.
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Rinnen talo. (Kuva Heimo Rinnen albumista.)
Tyyne Impola ja tytär Lilja lapsineen Impolan pihassa, vieraina Rinnen Saima ja Heimo. (Kuva Antti Impolan albumista.)
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Rinnen Tuulan ja Kalevin hääväkeä. (Heimo Rinnen albumista.)

Reino ja Toivo Rinne. (Rinnen perheen albumista.)
Reino ja Laina Rinnen perhe. Vas. edessä lapset Matti, Maija-Liisa, Lahja, Erkki, keskirivissä Tapio ja Teuvo, takana Toivo, Kaarina,
Tuulikki ja Terttu.
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J.F. Rinne oli hyvin aktiivisesti kylän toiminnassa
mukana. Hän perusti kaupan ja hoiti pitkään Kämmäkän osuuskassaa. Kämmäkän koulun rakentamisessa ja toiminnan aloittamisessa hän oli mukana ja
toimi koulun johtokunnan ensimmäisenä puheenjohtajana kuolemaansa saakka. Hän nautti kylällä
suurta luottamusta hoitaen monia yhteisiä asioita,
mm. asiakirjojen, kauppakirjojen, perunkirjojen ym.
laatimista. Hän oli myös useita vuosia Kämmäkän
ainoana edustajana Kiikan kunnanvaltuustossa.
Rinnen tontti, joka lohkottaessa sai nimen Hietamäki, oli siinä osassa Hulttista (vuodesta 1902 Ylähulttinen), joka oli Mäenpään torpan nautinnassa.
Fredrik Rinne vuokrasi heti Kämmäkkään tultuaan
David Mäenpään perikunnalta tämän 50 aarin
tontin. Mäenpään torpankontrahdin (1887) määräysten johdosta vuokrakauppaan tarvittiin Antti
Vilhelm Impolan ja vuodesta 1902 Kalle Impolan
hyväksyminen. Pian Mäenpään itsenäistymisen
(1919) jälkeen Herman ja Fanny Mäenpää myivät
tämän tontin Rinnelle 9.10.1920 300 mk:n hinnasta.
Jo 1908 Fredrik Rinne oli ostanut yhdessä Ville Lehtimäen kanssa Potilan Mälläsen Mustissuon-kappaleen. Rinnen puolisko sai lohkottaessa nimen Rajamäki. Rinnellä oli Mustissuolla vähän yli 4 ha:n peltoala, jonka varassa voitiin pitää hevosta ja lehmää.
Ensimmäisessä avioliitossa syntyi 11 lasta (Laina ja
Uuno kuolivat lapsina):
→ Fredrik Aleksi (s. 1897). Hoiti Rekikoskella
Huittisten Osuuskaupan myymälää ja vaikutti aktiivisesti Huittisten kunnallispolitiikassa. Osti Kankaanpään tilan, joka siirtyi hänen pojalleen Veikolle. Pso
1:o serkkunsa Lempi Koivisto. Pso 2:o Ida Mätikkö.
→ Helmi Maria (s. 1898). Pso metsänhoitaja Viljo
Vestala (aik. Vesterberg, ks. Rantala). Asuivat valtion metsätilalla Padasjoella.
→ Anni Aliina (s. 1900). Pso 1:o Eemeli Nurmi
(asuivat Raumalla). Pso 2:o lankonsa Viljo Vestala.
→ Toivo Emil (s. 1902). Osti 1925 Kaarle ja Sofia
Saariselta Saarimäen palstatilan, joka oli erotettu
Jysiön lohkomisen yhteydessä. Perusti 1930-luvulla
Mustissuon laidalle Mustassuo-nimisen (kauppa-
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kirjassa nimi Mustassuo) tilan, joka käsitti pääosan
pakkohuutokaupalla myydystä Rintalan tilasta (ks.
Rintala). Pso Aili Vesterberg (ks. Rantala).
→ Erkki Olavi (s. 1906). Rakennusmestari, omisti
1. aviolittonsa kautta maatilan Lammilla. Pso 1:o
Sylvi Olkastila. Pso 2:o Tauno-veljen käly Salme
Hakakoski.
→ Hilja Aina Lahja (s. 1908). Pso maanviljelijä
Kristian Savela Illosta hänen 2. aviossaan.
→ Väinö Oskari (s. 1910). Muutti Alastarolle. Pso
Aili Romo.
→ Reino Kaarlo (s. 1911). Osti 1930-luvulla veljeltään Toivolta Saarimäen tilan. Toimi kuorma-autoilijana. Pso Laina Vormisto.
→ Katri Mirjam (s. 1913). Pso maanviljelijä Arvo
Keskitalo Aavasaksalta.
J.F. Rinne solmi 1922 toisen avioliittonsa Saima Vilhelmiina Salosen (s. 1891) kanssa, joka oli sorvari
Kalle Malakias Salosen tytär Kiikan Mielaanniemestä. Heille syntyi kaksi poikaa:
→ Tauno Ilmari (s. 1925, k. 1991). Oli vuodesta
1949 isäntänä vaimonsa kotitalossa Rekikosken Hakakoskella. Rakensi kylään kauppatalon, jossa oli
pankin tilat. Hän oli isänsä tavoin mukana kylän
monissa luottamustehtävissä ja Huittisten kunnalliselämässä kuolemaansa saakka. Pso Anneli Hakakoski.
→ Mauno Kalevi (s. 1928, k. 2011). Asui koko
ikänsä Kämmäkässä, omisti Rinnen kotitilan (Hietamäki ja Rajamäki) ja osti sen yhteyteen Kiikan
kunnalta Hakamaan tilan, joka oli erotettu Pakulasta. Viljeli myös vaimonsa kotitilaan Ilomäkeen
kuuluneita peltoja Rekikankaalla. Toimi Kämmäkän koulun talonmiehenä ja käsityönopettajana.
Pso Tuula Ilomäki (s. 1932, k. 2007). Tuula Rinne
oli Kämmäkän koulun keittolan emäntä, kesällä
emäntänä Ylistenjärvellä Huittisten seurakunnan
leirimajalla ja kylän juhlapitojen laittaja. Em. tilojen nykyiset omistajat ovat heidän lapsensa, tuomiorovasti, teol. tri Heimo Rinne ja metsänhoitaja
Riitta-Liisa Ahokumpu.

57. Laine
Soinilan Koiviston vanhimmalla pojalla Frans Hermanilla, joka otti nimen Laine, oli Koiviston vieressä noin 1½ peltohehtaarin tila, joka oli erotettu
Mielaanniemen Reinilän Kämmäkän-osuudesta.
Hänen vaimonsa Olga Serena (s. 1885, k. 1956) oli
syntynyt Rekiojan torpassa Rekikoskenmaassa.
Hänen äitinsä oli Kämmäkästä (ks. Karimäki). Hän
oli ollut lapsuudestaan saakka tätinsä ja tämän
miehen hoivissa Nupussa.
Herman Laineen perheessä oli kolme tytärtä ja neljä
poikaa:
→ Lempi Fanny Severiina Rauvonen (s. 1908, k.
1996).
→ Saimi Suoma Siviä Kallionsivu (s. 1912, k.
2000).
→ Elma Elle Esteri Hietala (s. 1916, k. 2003).
→ Esko Ensio (s. 1922, k. 1979).
→ Pentti Onni Kalevi (s. 1930, k. 1999).
→ Urho Herman ja Matti kuolivat pieninä.
Laineen tila on maarekisteriotteen mukaan lohkottu 13.4.1915 tehdyllä päätöksellä Reinilän perintötalosta. Kauppaa ei kuitenkaan voitu päättää lopullisesti perillisten alaikäisyyden vuoksi.
Vasta 27.8.1920 kokoontui Kiikan eteläisen piirin
vuokralautakunta pitämään lunastustoimitusta
Mielaanniemen kylän Nestori Reinilän alueella olevassa Laineen torpassa. Paikalla oli Hermanni Laineen lisäksi Reinilän talon perikunnan valtuutettuna talollisen poika Väinö Reinilä.
Todettiin, että Laineen torppa oli osa siitä maa-alasta,
jonka Ville Koivisto oli vuokrannut Reinilän talosta
ja antanut pojalleen Hermanni Laineelle vuokralle.
Ville Koivisto vastusti lunastusta, kun se oli hänen
vuokra-alueeseensa kuuluvaa ja hän aikoi itse ostaa
vuokra-alueensa. Vuokralautakunta katsoi kuitenkin
Laineen vuokra-alueen lunastuslain 61 § mukaan
olevan esteettömän viljelijänsä lunastettavaksi. Laineen vuokra-alue käsitti kaksi eri kappaletta, nimit-

täin Kämmäkän maantien, Heinilän, Kaskelan ja Välimaan palstatilojen rajoittaman lohkon suuruudeltaan 4,25 ha ja toisen keskellä Koiviston vuokraaluetta suuruudeltaan 6 aaria. Tämän pienen perunamaalohkon päätti vuokralautakunta vaihdettavaksi
ja Hermanni Laine luopui vaatimuksistaan sen suhteen, joten lunastettava alue saatiin yhtenäiseksi. Sen
hinnaksi arvioi vuokralautakunta 2200 mk, johon
kumpikin osapuoli tyytyi. Kauppasummasta maksettiin heti 1200 mk, ja loppusumma 1.11.1920. Ostaja
sai alueen heti omistusoikeudella haltuunsa.
Laineen maat on yhdistetty Koivistoon ja rakennukset ovat nykyään asumattomia.

58. Alppela
Välimäen torpparin Juha Filemon Juhanpojan (Ahlberg-sukua) keskimmäinen poika Kaarle Kustaa (s.
1863) otti 1880-luvulla kotitorpan mukaan sukunimen Mäkinen. Huittisten kirkonkirjojen mukaan
hän asui keskeytyksettä kotona Välimäessä ainakin
vuoteen 1903. Muistitiedon perusteella tiedetään
kuitenkin, että hän muutti Helsinkiin ja asui siellä
Alppilan (Alppelan) kaupunginosassa.
Vuonna 1916 Kaarle Kustaa Mäkinen joka tapauksessa oli jälleen täällä kotiseudulla. Teukkulan YliMattilalla oli Keikyän rajojen sisällä lähellä Välimäkeä pieni maakappale. Mäkinen sopi talollisen Nestori Yli-Mattilan kanssa sen vuokraamisesta, raivasi sinne peltoa (ellei sitä ollut jo aikaisemmin viljelty Välimäestä käsin) ja pystytti sinne rakennukset.
Hän antoi uudelle torpalle nimen Alppela helsinkiläisen asuinpaikkansa mukaan. Hän solmi 1916
avioliiton torppari Frans Evert Rintalan lesken
Amanda Loviisa Syrénin kanssa (ks. Rintala,
Äetsä). He muuttivat virallisesti Kiikkaan 1917,
mutta Mäkinen on voinut asua Alppelassa jo aikaisemmin. Myös vaimon nuoremmat lapset muuttivat Alppelaan.
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Kuten edellä Koivuniemen jaksossa todettiin,
Amanda Loviisa Mäkisen (o.s. Syrén) vävy Ville
Koivuniemi muutti 1933 Alppelaan perheineen
kahta vanhinta lasta lukuunottamatta. Hän piti
tilaa ensin vuokralla. Alppela myytiin pakkohuutokaupalla 9.9.1933 ja valtio lunasti sen välittömästi.
Ville Koivuniemi sai sen ostaa valtion välityksellä
hänen ja asutushallituksen välisellä kauppakirjalla
29.6.1934.
Vanhempien mukana tulivat Alppelaan pojat Väinö,
Arvo ja Niilo sekä tyttäret Anni, Aino ja Aune. Ville
Koivuniemen kuoltua hänen leskensä Fanny sekä
pojat Arvo ja Niilo asuivat siellä ainakin vielä 1950ja 1960-luvuilla. Paikkaa sanottiin Reukaaksi läheisen suon mukaan. Tilan osti 1970-luvulla kämmäkkäläinen Väinö Vormisto.
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59. Harjunpää
Harjunpään torppa syntyi 1908 Ulvin talojen metsäsaroille lähelle Nevanperän torppaa. Sen perustaja Tuomas Tapani Harjunpää (s. 1880) oli Vehmaan
Läykin alaisesta Harjunpään torpasta (Tapiolan lukulahkoa), Karimäen Ananias Israelinpojan poikapuoli. Hän tuli ilmeisesti aluksi Nevanperään ja
avioitui 1907 ”Nevan Maijan” pojantyttären ja kasvattityttären Eufrosyne Josefiinan kanssa (s. 1874,
ks. Nevanperä). He olivat pikkuserkukset; Tuomaan äiti oli ”Nevan Maijan” sisarentytär Nuutin
torpasta Tapiolasta.

Vuokralautakunnalle antamansa selvityksen
mukaan Tuomas Harjunpää vuokrasi suullisella välipuheella Haukkaan liitetyn Uotilan talon metsäsaralta alueen, jossa oli ollut niittyjä ja niittylatoja
ja mahdollisesti myös niittypirtti, jossa asuttiin vain
kesäisin. Hän oli selvityksensä mukaan rakentanut
ja raivannut torpan 1908. Todellisuudessa sinne
lienee rakennuksia tehty jo aikaisemmin, koska raivaukset (peltoakin noin hehtaari) ovat vaatineet
paljon työtä, jota ei ehkä senaikaisilla tekotavoilla
olisi voitu tehdä kahden vuoden aikana. Valmis
torppa tulee kirkonkirjoihin vasta vuoden 1910 jälkeen, sitä ennen se merkittiin ”mäkituvaksi”. Siihen
lisättiin uusia raivauksia muutamien muiden Ulvin
kylän talojen saroilta ja myös Kalle Koiviston metsäsaralta.

Tuomas ja Eufrosyne Harjunpään kaikki lapset
olivat tyttäriä: Aili Vieno (s. 1908), Anni Josefiina
(s. 1909), Aino Oiva Rakel (s. 1911), Aura Maria (s.
1914) ja Aira Esteri.

Torppa itsenäistyi 1919. Lunastus vaati tavallista
enemmän selvittelyä, koska nautinta-aluetta oli
usean talon mailla. 26.11.1919 kokoontui Kiikan eteläisen piirin vuokralautakunta Harjunpään torppaan
lunastuskokoukseen. Paikalla oli poikkeuksellisesti
usean talon edustajia: Feliks Reinilä, Oskari Kittilä,
Nikolai Mäkitalo, Filemon Ala-Pappila, Wiljo
Haukka ja Kalle Koivisto. Suoritettiin täydellinen
katselmus, joka käsitti myös kaikki rakennukset.

60. Ruohola

Filemon Ala-Pappilan osuus oli karjan laidunta ja
se oli vuokrattu myös Kynnysmaan torppaan, joten
sen lunastuksen lautakunta eväsi. Haukan talosta
Tuomas oli välikatselmuksen nojalla ostanut jo
myös kasvavat puut alueelta, josta oli peltoa 3 ha ja
metsää n. 2 ha. Näistä hinta oli 1585 mk latoineen.
Mäkitalon alueelta oli suullisella sopimuksella
vuokrattu peltoa 0,35 ha ja metsää 0,3 ha; näistä latoineen tuli hintaa 400 mk. Kittilän talosta oli kirjallisesti vuokralla peltoa 0,5 ha ja metsää 0,52 ha,
joille hintaa arvioitiin 522 mk. Mäki-Reinilän rustitilasta lisäksi vuokralla oli suullisella sopimuksella
peltoa 0,68 ha ja metsää 0,91 ha, joille arvoa tuli 776
mk. Koiviston talosta kirjallinen vuokra-alue oli:
peltoa 0,72 ha, metsää 0,77 ha. Näiden hinta aitoineen oli 715 mk. Näin poikkeuksellisen mutkikkaan
rajojen selvittelyn jälkeen torpanoikeuksien yhteishinnaksi tuli 3998 mk.

Muiden lasten lähdettyä kotoa Harjunpäässä asui
vanhempien kanssa vain tytär Anni ja hänen miehensä Frans Jalo (s. 1910). 1950-luvulla perhettä
kohtasi järkyttävä onnettomuus, kun tulipalo
tuhosi kaikki rakennukset, ja myös iäkäs Eufrosyne
Harjunpää jäi liekkeihin. Tämän jälkeen Tuomas
Harjunpää ja leskeksi jäänyt tytär Anni Jalo muuttivat pois ja tila jäi asumattomaksi. Annin tytär Eila
oli muuttanut jo aikaisemmin Salon seudulle.

Niilo Nurmi (s. 1896, ks. Nieminen) perusti vuoden
1920 vaiheilla Nevanpään ja Nevanperän välille
torpan, jossa oli maata Teukkulan Yli-Mattilasta ja
Kilpijoen Tannista. Torppaa tehtiin varmaankin
koko Niemisen taitavan veljessarjan voimin, koska
pellot olivat melko nopeasti viljelyvalmiina, ja
samoin rakennukset valmistuivat nopeasti huonojen kulkuyhteyksien päähän. Rakennukset olivat
Yli-Mattilan puoleisessa osassa, jonka nimi oli Ruohola. Niilo Nurmi osti Ruoholan itsenäiseksi tilaksi kauppakirjalla 9.12.1921 ja se lohkottiin Yli-Mattilasta 1926, jolloin siihen kuului peltoa 1,5 ha ja
metsää 6,5 ha. Tannin puoleinen osa sai erotettaessa nimen Nurmela. Sen pinta-alasta ei ole tarkempaa tietoa.
Niilo Herman oli Vilho Niemisen viides poika. Hän
muutti sukunimensä Nurmiksi, josta johtui toisen
tilan nimi Nurmela. Hänet vihittiin 1920 Olga
Lyydia Hakanpään kanssa (s. 1894). He muuttivat
vihkimisen jälkeen Ruoholaan. 1930-luvun alussa
vanhemmat muuttivat kolmen nuorimman lapsen
kanssa Huittisiin ”vesille”, joka nimitys tarkoitti
Kokemäenjoessa olevaa Naarassaarta, heillä oli
siellä toinen tila. Kolme vanhinta lasta jäi asumaan
Ruoholaan ja he kävivät koulua Kämmäkässä. Se
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että nämä alaikäiset lapset pystyivät hoitamaan kotiaan ja samaan aikaan käymään koulua monen kilometrin päästä, herätti paikkakunnalla suurta huomiota ja ihailuakin.
Perheessä oli kahdeksan lasta: Armas Aleksanteri (s.
1921), Sylvi Salme Svea (s. 1923), Veikko Valpas (s.
1925), Oiva Olga Helena (s. 1927), Sisko Elina Marjatta (s. 1929), Terttu Sirkka Kaarina (s. 1931), Elvi
Taimi Kyllikki (s. 1934) ja Hanna Hilkka Lemmikki (s. 1937). Kaksi nuorinta syntyivät Huittisissa.
Antti Ryömä ja Rauno Ojansuu ostivat tilat puoliksi tilojensa lisämaiksi. Nykyisin Ruoholassa ei enää
ole muuta kuin yksi rakennus jäljellä.

61. Heinilä
Kiikan Jokisivun talojen alueista Kämmäkässä oli
1920-luvulle tultaessa vain vähäisiä rippeitä talojen
hallussa. Mielaanniemen Mäki-Reinilän kappaleelle oli syntynyt Kaskelan torppa, mutta vajaan 10
hehtaarin alue kuului vielä talolle. Ei ole tietoa
siitä, korjasiko talo heinän siinä olevalta niityltä vai
oliko se jonkun kämmäkkäläisen torpparin nautinnassa.
Kämmäkän kappale oli perinnönjaossa tullut MäkiReinilän tyttärelle Emma Severiinalle ja hänen miehelleen Juha Felix Krapille. Eino ja Fanny Rantanen ostivat sen heiltä 5.3.1924. Lohkottaessa tilan
nimeksi tuli Heinilä. Rantaset kuuluivat ns. tilattomaan väestöön ja valtio tuki heidän tilansa muodostamista (puolet jakotoimituksen hinnasta). Tilalla oli peltoa 2,5 ha, niittyä 1,2 ha ja metsää 5,2 ha.
Eino Rantanen oli vuokrapohjalla raivannut tämän
pellon niitystä ennen tilan erottamista ja lisäsi peltoalaa uusilla raivauksilla. Hänen tarmokkuutensa
ja hänen vaimonsa tuottoisan karjatalouden ansiosta syntyi hyvin menestyvä pientila.
Eino Oskari Rantanen (s. 1898, k. 1967) oli syntynyt Lähteenmäessä Oskari ja Hilda Rantasen vanhimpana poikana (ks. Lähteenmäki). Hänen vai-
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monsa Fanny Severiina (s. 1898) oli Ferdinand ja
Flora Haapasen tytär (ks. Haapanen). Molemmat
kokivat raskaan kohtalon kansalaissodassa. Eino
Rantanen oli joutunut punakaartiin isänsä pakottamana ja palasi Hämeenlinnan vankileiriltä erittäin
huonossa kunnossa. Hän sanoi puhdistuneensa vasemmistolaisuudesta täydellisesti ja hän toimikin
sen jälkeen aktiivisesti maalaisliitossa ja pienviljelijäjärjestössä. Fanny Rantaseen olivat kokemukset
punaisten sairaanhoitajana rintamalla jättäneet lähtemättömät jäljet.
Eino Rantanen oli merkittävä paikallinen luottamusmies, Kämmäkän osuuskassan (myöhemmin
Tyrvään Osuuspankin Kämmäkän konttorin) hoitaja ja pitkäaikainen kunnanvaltuutettu. Hänen
avioliittonsa Fanny Severiina Haapasen kanssa oli
lapseton, mutta heillä oli kasvattina vaimon sisaren
Veera Vilhelmiina Haapasen poika Kalle Haapanen,
jolle heidän omaisuutensa siirtyi. Kalle Haapanen
osti kasvatusvanhempiensa kuoltua Lehtisen (ks.
Lehtinen) ja viljeli sieltä käsin myös Heinilän ja
Kaskelan maita, jotka nykyisin kuuluvat eräälle
huhtamolaiselle viljelijälle.

62. Isokallio – Sarkala

63. Kaski (Lehtola)

Illontien varrella Kämmäkän ja Illon koulupiirien
rajalla on Väinö Isokallion 1920-luvulla perustama
Tyrväänkylän Ryssästä erotettu palstatila. Väinö
Isokallion (s. 1896) vanhemmat olivat torppari
Herman Anttila, myöh. Isokallio ja Emma Antintytär (ks. Anttila ja Koivuniemi).

Koivuniemen torppaan tuli 1910 vävyksi Frans
Herman Lehtola (s. 1882, k. 1961), joka oli syntynyt Kataraan kuuluvassa Osbergin torpassa Tyrvään Leiniälässä, vht torppari Paul Henrik Osberg
ja Eeva Kristiina Villentytär Myllyntaustan torpasta (Ojansuun alustaa). Nuorena miehenä Frans oli
renkinä Suoniemen Vahalahden Ala-Hemmingin
torpassa ja muutti parin vuoden kuluttua takaisin
Tyrväälle Yli-Ketolaan rengiksi, josta hänen muuttokirjan mukaan olisi pitänyt tulla kotikonnuilleen
Kankaanpään Moitusmaan torppaan, sinne ei häntä
ole merkitty, vaan hän onkin lähtenyt Amerikkaan
(ei merkintöjä kirkonkirjoissa eikä poismuuttaneissa). 1906 Frans Herman löytyi höyrylaiva Saxonian
matkustajien joukosta, ja matka oli Liverpoolista
Bostoniin. Matkan vastaanottaja on ollut Kalle
Kallio. Missä Frans on Amerikassa ollut, siitä ei
löydy tietoja, mutta paluumatkasta laivalla löytyy
merkintä. Kiikan rippikirjaan hän ilmestyy 1911 Eskolan Koivuniemen torppan vävynä Tyrväältä. Hän
avioitui 26.12.1910 Koivuniemen vanhimman tyttären Fanny Josefiinan (s. 1879) kanssa.

Hänen vaimonsa Anna Pauliina (s. 1904) oli kotoisin Illon viljelysaukean reunalla olevasta Rekikankaasta, joka oli Näntölän Knuutin entinen itsenäistynyt torppa. Hän oli syntynyt ennen äitinsä, Rekikankaan tyttären Matilda Pauliinan avioliittoa
Kustaa Erland Kariniemen kanssa.
Isokallion perheen lapsista vanhemmat kävivät
koulua Illossa, jonne oli suunnilleen yhtä pitkä
koulumatka kuin Kämmäkkään. Kun 1930-luvun
lopulla oppilasmääriä tasoiteltiin, siirrettiin Isokallion nuoremmat lapset Kämmäkän kouluun. Isokallion palstatila jäi sitten pysyvästi Kämmäkän
koulupiiriin.
Matilda Pauliina Kariniemi piti Rekikankaan tilaa
kauan leskenä ja luovutti sen tyttärilleen 1950-luvulla. Väinö ja Anna Isokallio ostivat 21.6.1952 siitä
neljäsosan, joka erotettaessa sai nimen Sarkala.
Siinä oli metsää 3,15 ha ja peltoa 2,2 ha. Pääosan tilasta, kolme neljäsosaa, sai nuorempi tytär Salli
Maria, o.s. Kariniemi, ja hänen miehensä Junno Järventausta. Myös Anna Isokallion osuus siirtyi myöhemmin heille. Isokallion tontti ja rakennukset on
myyty vieraalle omistajalle.

Frans Lehtola vuokrasi Näntölän Näntöltä Kämmäkän tien varrelta läheltä Ylistenjärven rantaa pienehkön maa-alueen torpanmaaksi ja rakensi paikalle talon. Paikalla oli luultavasti vanhaa niittyä, joka
oli helppo raivata pelloksi. Hän ja vaimonsa ostivat
4000 mk:n kauppahinnalla tämän maan omistukseensa 1920 Näntöstä lohkaistusta Koiviston perintötalosta nro 2, jonka omistivat Kaarle Herman ja
Anna Amanda Koivisto. Tilalla, joka sai maarekisterissä nimen Kaski, on peltoa 1 ha ja metsää n. 3
ha.
Tila siirtyi heidän ainoalle tyttärelleen Saimalle ja
hänen miehelleen Vilho Järviselle. Nykyisin se
kuuluu heidän tyttärelleen Sirpa Okkoselle.
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64. Vormisto (Mustassuo)
Jussi ja Saima Lehtinen ostivat 1922 Frans ja Fanny
Ojansuulta Mustismäellä Ala-Hellän maalla olevan
mäkitupa-alueen. Samana vuonna he ostivat talolliselta Kalle Ala-Hellältä tämän talon koko Mustissuon-kappaleen (noin 4 ha). Se lohkottiin Ala-Hellästä nimellä Mustassuo. Lehtiset myivät tilansa
pian tämän jälkeen Frans ja Hilda Vormistolle.
Frans Vihtori Vormisto (s. 1887, k. 1971) syntyi Vormiston torpassa Illossa (Kulmuntilan Tammelan
alustaa), vanhemmat olivat torppari Emanuel Abrahaminpoika Vormisto (kotoisin läheisestä Järvensivun torpasta Punkalaitumen puolelta) ja Hilma
Matintytär Välimaan torpasta Kämmäkästä (ks. Välimaa Kulmuntila). Hän oli nuorena äitinsä kotona
Välimaassa apuna torpan hoidossa. (Ks. SuominenRuohola: Vormisto – Formu Perko. Torppa Yltäissuon laidalla.) Hän avioitui 1911 Hilda Aleksandra
Ojansivun (s. 1889, k. 1974) kanssa (ks. Ojansivu).

Frans Vormisto kertoi vanhoilla päivillään, että
heillä ei ollut Mustissuolle tullessaan mukanaan
mitään muuta kuin puolikas leipää. Kovan työn ja
tiukan säästäväisyyden tuloksena syntyi hyvin toimeentuleva pientila. Siihen aikaan kun maatalouden koneellistuminen ei ollut päässyt edes alkamaan, maaseudun ihmisten onni ja menestys riippuivat ensi sijassa heidän työteliäisyydestään. Hilda
Vormisto tuli tunnetuksi sitkeydestään ja tehokkuudestaan kaikissa töissä ja erityisesti leikkuupelloilla. Hänet pyrittiin saamaan mukaan kilpaleikkuihin, koska tiedettiin, että ”Hiltan sarka” tuli melkein aina voittajaksi.
Vormiston perheessä oli lapset Frans Johannes
(Hannes), Saima Aleksandra, Suoma Sylvia, Laina
Maria, Kalle Artturi, Lahja Kyllikki ja Väinö Verneri. Tila siirtyi nuorimman pojan Väinö Vormiston
omistukseen ja on nykyisin hänen poikansa Leo
Vormiston hallussa.

Vormiston perhettä Kämmäkässä Mäkelän kaupan päädyssä 1948. Edessä Frans ja Hilda, takana pojat Kalle ja Väinö, välissä joku
tyttäristä lapsen kanssa. (Kuva: Veikko Siltanen.)
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