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SAATESANAT 

 
Tämä Karilanmaan – Karilan historiikki perustuu monien sukuumme kuuluvien 
henkilöiden haastatteluihin, muisteluihin ja selvityksiin. Keskeisiä haastateltuja ovat 
olleet Elma Salmela ja Mirja Järvinen sekä edesmenneet Lyyli Valkeajärvi ja Eero 
Karila. Keskeistä antia ovat talon pitkäaikaisen isännän, Mauno Karilan antamat 
kuvaukset menneen vuosisadan tapahtumista ja kehityksestä yhdessä puolisonsa 
Aira Karilan kanssa. Viime vuosikymmenten vaiheista ja tapahtumista ovat välittäneet 
tietoja ja kokemuksiaan heidän lapsensa. Hannele Vesala on laatinut huomattavan 
osan nuoremman polven kokemuksia kuvaavasta osasta. Markku ja Merja Karila 
ovat kertoneet nykyiseen talonpidon kulkuun liittyneitä kokemuksiaan. Viljo Karilan 
poika, Eero on myös kertonut Karilan tienoon vaiheista. Metsästyksestä, suvun 
miesten keskeisestä harrastuksesta, on laatinut mainion kuvauksen Pentti 
Valkeajärvi. 
 
Valokuvia historiikkiin on saatu suvun jäsenten kuvakokoelmista. Erityisesti 1970-
1980-lukujen kuvat ovat suurelta osin Jarmo Kovasen tallentamia.  
 
Historiikin kokoamisesta ja toimittamisesta ovat vastanneet  
Antti Karila ja Vuokko Kovanen.  
 
Kokonaisuuden valmistamisen painatusta varten on hoitanut Kauko Wirén.  
 
Historiikki on vain suppea välähdys menneitten kahden vuosisadan historiaan. 
Toivomme kuitenkin, että julkaisumme mahdollisista puutteistaan huolimatta antaa 
elävän ja moni-puolisen kuvan sukumme kantatilan vaiheista. 
 
 
Antti Karila ja Vuokko Kovanen  
   
 
 
 
 
Alla mainitut henkilöt ovat tehneet tiimityön tämän kirjan aikaan saamiseksi. 
 

        
    
       Antti Karila       Vuokko Kovanen      Kauko Wirén       Hannele Vesala 
 
 
        
 
 
 



 
 

2 

ELÄMÄÄ KARILANMAAN VAIHEILLA 200 VUOTTA   
 
Talon alkuvaiheet 
 
Karilan talo, alkuaan Karilanmaan uudistila on perustettu isojaossa 1806. Tilan alue 
kuului alkuaan muuramelaiseen Saarikon taloon. Tilan perustaja oli Juho Ristonpoika 
Saarikon talosta. Kun tilan perustajan poika Juho muutti isänsä syntymäkotiin 
Muurameen isännäksi, vaihtui tilaa pitävä suku. Sukumme ensimmäinen isäntä 
Karilassa oli nimeltään Matti Kallenpoika jonka esivanhemmat olivat lähtöisin 
Korpilahden Tikkalan kylästä, Jussilan talosta. Matin isä oli Johan Eliaksenpoika, 
joka oli syntynyt Korpilahden Wiljasjärvellä 1770 ja kuollut 1828 Pekan eli Rupan 
talossa. Johan Eliaksenpojan isä oli Elias Yrjönpoika, syntynyt 1738 Korpilahden 
Tikkalan kylässä ja kuollut 1808 Tikkalan kylässä. Matti Kallenpoika muutti Karilaan 
isännäksi 1850. 
 
Wilhelm Matinpoika, Matti Kallenpojan vanhin poika, oli perimätiedon mukaan tuotu 
kapalovauvana pärekopassa Karilaan 1850 vanhempiensa mukana. Tuolloin, runsaat 
150 vuotta sitten oli Kalevalan ilmestymisestä kulunut 15 vuotta ja Snellman herätteli 
suomalaisten kansallisia tuntoja. Nälkävuosiin, jolloin Korpilahdellakin moni kuoli 
nälkään ja kulkutauteihin, oli aikaa runsaat 15 vuotta. Matti Kallenpojan perheeseen 
syntyi Wilhelmin jälkeen Karilanmaalla kuusi sisarusta. Hilda Maria syntyi 1852, 
Selma, myöhemmin Kylmälä, Aira Karilan isoäiti syntyi 1855. Nikodemus, 
myöhemmin Tovila, Tovilan isäntä syntyi 1860. Eeva-Stiina, syntyi 1863 ja kuoli 
pienenä. Markus, myöhemmin Karinen syntyi 1866 ja Wilhelmina, myöhemmin 
Mäkinen syntyi 1869. Koska kyse on Karilanmaan historiasta, niin tässä esityksessä 
käsitellään tapahtumien ja sukupolvien ketjua tämän talonpidon mukaan. 
 
WILHELMIN AIKA 
 
Wilhelmistä tuli isänsä jälkeen Karilanmaan isäntä. Hän otti 1920 sukunimilain tultua 

voimaan nimekseen Karila, tilan nimen, 
Karilanmaan mukaan. Tilaan ovat alun perin 
kuuluneet nykyisen Karilan lisäksi Risula, 
Alvisto, Peru, Porttila, Haapala, Mäyrämäki, 
Soimala ja pala Leppämäkeä, pinta-alaltaan 
lähes 500 ha. 
 
Wilhelmillä ehti olla kolme vaimoa joista hänellä 
ensimmäisen, Johanna Kallentyttären kanssa 
oli lapsia. Johanna oli syntyisin Petäjävedeltä.  
Johanna ja Wilhelm vihittiin 1872. Johannan 
kuoltua 1906 Wilhelm avioitui Melida 
Erkintyttären kanssa. Kun Melida kuoli 1919, 
ehti Wilhelm avioitua vielä kolmannen kerran, 
Ida Sofia Juhontyttären, Petkelniemen Sohvin 
kanssa. 
 

 
Kuva: Wilhelm Karila ja vaimonsa Johanna Kallentytär 
 
Wilhelm ja Johanna saivat kymmenen lasta, joista vanhin oli Lida, syntynyt 1874, 
sittemmin Mäkinen, myöh. Blomholm. Seuraava oli Hjalmar, syntynyt 1875, joka 
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muutti Kaaville ja kuoli naimattomana ja lapsettomana 1896, sitten Wera syntynyt 
1877, sittemmin Säynätmäki, Säynätmäen emäntä. Hänen jälkeensä 1879 syntyi 
Emil, joka kuoli vauvaiässä.  Hänen jälkeensä syntyi 1880 Olga, sittemmin Uotila, 
Heikkilän emäntä. Hänen jälkeensä, vauvana kuolleen pojan perään syntyi Kalle 
Arthur, tuleva Karilan isäntä 1883. Artun jälkeen syntyi vauvana kuollut Ida jonka 
jälkeen 1886 syntyi Aino, sittemmin Tammivuori, leipuriyrittäjän vaimo Jyväskylässä. 
Ainon jälkeen syntyi vielä Frans Oskar, Oskariksi kutsuttu 1889. 
 
Wilhelm-pappa kuoli työntäyteisen elämän jälkeen 1921 omaan sänkyynsä, ”kuoli 
uskossa" niin kuin sanottiin. Hautajaiset pidettiin pappalassa, kauniissa 
rakennuksessa. Hautajaiset olivat isot. Niitä valmisteltiin useita päiviä.  Ukko (Reino) 
Tammivuori löi hautajaisissa lasin pöytään "vanhan miehen kunniaks".  
 
 
ARTUN JA MARTAN AIKA 
 
 
Aikuistuttuaan Arttu oli kuullut että Molikassa oli tytär, oikea puuhaihminen, Martta 
nimeltään. Niinpä Arttu lähti katastamaan paikan päälle tätä tytärtä.  Martta oli 
kirnuamassa tuvassa. Arttu oli ikään kuin hiipimällä mennyt huomaamatta Martan 
taakse ja tarttunut häntä kainaloista. Martta oli alkuun tietenkin säikähtänyt tällaista 
kosiskelijaa. Molikan lapset, suuri joukko, olivat jääneet orvoiksi vanhempiensa 
kuoltua ja niin vanhimmille lapsille, mm. Martalle jäi huolenpito nuoremmista. Kun 
Arttu ja Martta alkoivat tapailla, johti se siihen, että Martta tuotiin emännäksi Karilaan. 
Martan veli Jalo jäi isännäksi Molikkaan ja hän haki emännän itselleen Asikkalasta.  

        
                                         Arttu ja Martta Karila 
Arttu vihittiin avioliittoon Martta Eliisan kanssa 1906. Heille syntyi kaikkiaan 15 lasta 
joista vanhin syntyi 1907 ja nuorin 1928. Vanhin ja nuorin sekä yhdeksäntenä 
syntynyt Aili kuolivat pieninä. Toisena 1908 syntynyt Aune, vireä ja tarmokas nuori 
nainen kuoli onnettomien yhteensattumien vuoksi puhjenneen umpisuolen 
aiheuttamaan verenmyrkytykseen 19-vuotiaana Jyväskylän sairaalassa 1928.  
 
Artun ja Martan lapsista syntyjään kolmas, Viljo Artturi, josta sittemmin tuli 
Mäyrämäen isäntä, syntyi 1909 ja kuoli 1981. Elma Johanna, josta tuli Kaukolan 
emäntä, syntyi Viljon jälkeen 1911.  Lyyli Margareetta, josta tuli perheenemäntä 
Petäjävedelle, syntyi 1913 ja kuoli 2000.  
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Lyylin jälkeen 1915 syntyi Lauri Jaakko,  
josta sittemmin tuli maanviljelijä Jämsään  Palviankoskelle, myöhemmin Moksin 
Rinteellään. Hän kuoli 1980 Jyväskylässä, jonne oli muuttanut perheineen 1965. 

Eero Olavi, sittemmin Leppämäen isäntä, 
syntyi 1917 ja kuoli 2003. Taimi Martta, 
josta aikanaan tuli Haapalan emäntä, 
syntyi 1919 ja kuoli 1997. Taimin jälkeen, 
1923 syntyivät kaksoset Kirsti Anna-Liisa 
ja Esko Tapio. Esko kuoli naimattomana 
1967, työskenneltyään nuoruudestaan 
lähtien kotitilallaan Karilassa. Kirsti kuoli 
niin ikään naimattomana 1984, 
työskenneltyään pitkään Pikonlinnan 
sairaalassa Kangasalalla.  Mirjam Elisabet, 
josta sittemmin tuli Kuoppalan emäntä 
Korpilahden Hirvimäkeen, syntyi 1925. 
Artun jälkeen Karilan isännäksi tullut 
Mauno Herman syntyi 1927.  
 
Isä-Arttu ja äiti-Martta Karilassa 
vierasrappusilla parin vuoden ikäisen 
Maunon kanssa 

 
 
 
Rakennukset 
 
Talon elämä keskittyi päärakennukseen ja pihapiiriin sekä ympäröiville pelloille. 
Vanhasta päärakennuksesta, ”pytingistä”, puolet oli pappalaa, toisella puolella asui 
Artun perhe. Pappalassa oli suuri keittiö ja tupa sekä kaunis lasiveranta.  
Vanha päärakennus oli muodoltaan vinkkelirakennus. Suuressa tuvassa oli monta 
ikkunaa, iso leivinuuni, iso raasu ja isot portaat kiukaalle. Keittiökin oli suuri, samoin  
makuuhuone ja eteinen. Eteistuvasta mentiin keittiöön ja varsinaiseen tupaan. 
Kaikkiaan rakennuksessa oli kuusi huonetta. Vinkkelirakennuksessa oli myös 
maitohuone kirnuineen, separaattoreineen ja viilinhapatuslaitteineen.  
Maitohuoneen vieressä oli pitkänomainen asuinhuone, jossa asui vuokralaisia. 
 
Pappalan kuva on tämän historiikin kansikuvana 

                                                                                                                  
Karilan pihaan mentäessä oli aikanaan monta porttia. Vanhan päärakennuksen 
aikaan talossa oli melkein umpipiha. Rakennukset kiersivät pihapiiriä. Pihan ympärillä 
oli portteja. Vanha päärakennus oli nykyisen aitan paikalla.  Vanhoja kaksikerroksisia 
aittarakennuksia oli kolme. Ensimmäisenä oli tiettävästi ruoka-aitta. Lihatiinut olivat 
siellä ja leivät vaikkanassa nahistumassa.  Jauhoaitan parvi oli pölyinen ja siellä oli 
iso viljavarasto ja eri jauholajeja. Kolmas oli jonkinlainen yleisaitta. Talossa pidettiin 
paikat kunnossa. Niinpä aitatkin pestiin keväisin, mikä oli tyttärille ja piioille iso 
urakka. 
Vanha navetta oli  pitkä sekasontanavetta. Perällä, kummassakin päässä oli 
kaksoisovet. Yhdessä karsinassa oli paljon lampaita ja kanojen orsia. Päästä mentiin 
karjapihaan. Käytävän toisella puolella oli "joutokarjaa" ja iso sonni oli 
nurkkauksessa, karjakeittiön lähellä. Lehmiä oli toista kymmentä.  Vanha navetta oli 
romanttinen ja siellä oli havujen ja muiden aineksien johdosta mukava haju.  
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Suomen itsenäistyttyä, 1920-luvulle tultaessa alkoi niin koko maassa kuin 
Karilassakin kova rakentamisen aika. Rakentaminen alkoi Karilassa dramaattisissa 
merkeissä noin vuonna 1920. Silloin paloi vanha riihi. Riihen palo alkoi lasten 
tulitikkuleikeistä. Haapalassa oli Viksin perheellä Onni-niminen kasvattipoika. Kerran 
hän Karilan Viljon kanssa päätti kokeilla tulitikuilla, miten pihaan tippuneet oljet 
syttyisivät tuleen. Nehän syttyivät ja tuli levisi riiheen. Siinä paloi koko riihi - 
kyläläisten ja talonväen ponnisteluista huolimatta. 
 
Riihessä ja sivurakennuksessa oli varastossa päreitä ja olkia sekä lisäksi kärrejä ja 
kiesejä. Kyseessä oli paririihi, jossa oli kaksi uunia.  Se oli suuri rakennus ja  sijaitsi 
koivukujassa nykyisen makasiinin paikalla. Kujan varrella on vieläkin kaksi könkämää 
niillä kohdilla sijainneiden uunien paikalla. Onnettomuus sattui helluntaipäivänä. Arttu 
oli Wilhelmin kanssa käymässä kaupungissa päin. He näkivät palatessaan jo 
Kuusanmäessä, että Moksissa on tulipalo ja päättelivät, että se on joko 
Pihlajamäessä tai Karilassa. Palohälytys tehtiin niin, että naiset alkoivat soittaa 
ruokakelloa. Se kuului lähitaloihin. Taloilla oli omat kellonsa ja kyläläiset oppivat 
kuuntelemaan, kenen kello milloinkin soi. Sammutusväkeä kertyi runsaasti, mutta 
ponnistelut olivat myöhässä. Palossa tuhoutuivat myös itämässä olleet perunat ja 
suuri tallin täysi heiniä.  Tilanne oli paha, ja palaneen riihen tilalle piti saada nopeasti 
uusi. Tilanne ratkesi niin, että Hankavierusta haettiin vanhan karjakeittiörakennuksen 
hirret, ja niistä Alkulan Eemeli teki uuden riihen, joka seisoo paikallaan edelleen. 
Syksyn puintikauden alkaessa riihessä päästiin tositoimiin. Niin suuresta vahingosta 
vähitellen selvittiin. Riihi oli jälleen vähällä palaa 1960-luvulla viljalyhteiden 
kuivaamisen aikaan. Onneksi Aira-emäntä sattui havaitsemaan ylimääräisen savun 
ja onnistui paikalle päästyään sammuttamaan uunin edustalla olleen uhkaavan 
palonalun.  
 
Uudisrakennukset 
 
Villen kuoleman jälkeen, kun Arttu ryhtyi uudistamaan Karilan rakennuskantaa, 
vanha pappalan rakennus kuljetettiin Päijännettä pitkin Vespuolelle Mutasen 
pappilaan. Kyseisenä keväänä, Maunon mieleen jääneen perimätiedon mukaan, 
Päijänne lainehti jäistä vapaana jo 16.4. Laivat tulivat Korpilahdelle kirkkorantaan. 
Sitä rataa Karilan pappala-rakennus siirtyi Mutasen suureen taloon, jossa on 
edelleen kirkollista toimintaa.   
 
Rakennuskantaa uudistettaessa rakennettiin ensin päärakennus ja sitten perään 
navetta. Sen jälkeen rakennettiin vielä iso uusi aittarakennus, muutaman vuoden 
sisällä kaikki. Arttu sanoi että "tulee parempi näkyvyys talon pihaan". Karilan uusi 
päärakennus valmistui 1924, yhdessä vuodessa.  
 
Päärakennuksen ikkunat tehtiin paikan päällä. Mestareina olivat Valdenin Viljo ja 
Välimäen Kalle. Viljo oli noin 20-vuotias ja Kalle viitisentoista vuotta vanhempi. 
Molemmat olivat taitavia puutyön tekijöitä. Vasta Karilan nykyinen isäntä Markku 
vaihtoi ikkunat remontissa 1990-luvun lopulla. Navetta rakennettiin 1927 eli samana 
vuonna, kun Mauno syntyi. Kyseessä oli Korpilahden ensimmäinen tiilinavetta. 
Navettaan tarvittavat tiilet tehtiin kotona. Tarvittava hiekka ajettiin hevosilla 
Hankapohjalta Hankavierun hiekkakuopasta. Vihtori Luukkonen Porttilasta oli tiilen 
tekijänä. Tiiliä tehtiin 23 000 kpl. Nykyinen aittarakennus rakennettiin 1930. Sen 
tekijänä kunnostautui Kalle Urhonen.  
 



 
 

6 

Päärakennus tuli entisen päärakennuksen taakse, sijaansa taaemmaksi. Samana 
kesänä kun navetta tehtiin, oli tulipalo vähällä syttyä päärakennuksen vintillä. Nuoret 
olivat olleet keinulla tuona iltana. He tulivat illalla sisään ja menivät vinttiin 
nukkumaan. Lyyli haistoi palaneen käryä. Hän sanoi siitä, mutta savua ei näkynyt.  
Martta-äiti haistoi kulmakammariin palaneen käryä. Hän tuli vintille ja käski tulemaan 
alas, muuten "työ palatte". Sitten tuli jo savua ja sahajauhojen alta pulppusi liekkejä. 
Makuuhuoneen katto oli jo puhki. Vettä kannettiin vintille ja tuli saatiin sammumaan. 
Syttymissyytä ihmeteltiin. Sitten naapurin mies, Kalle Wirén, Kauko Wirénin isä 
Tovilasta kutsuttiin tutkimaan asiaa. Hän kysyi, oliko palokohdassa pidetty maaleja. 
Näin oli asian laita. Vintillä oli pidetty Karilan maalit. Kun purkeista oli päässyt 
valumaan maalia sahajauhoihin, ne syttyivät ajan kanssa itsestään. Viisas mies 
oivalsi tapahtumien kulun. Onneksi talo kuitenkin säästyi täpärästi.   
 
Moksinkylän yhteydet ulkomaailmaan paranivat 1920-luvulla, kun puhelimia alkoi 
tulla kylälle. Karila oli ensimmäisiä taloja johon puhelin otettiin. Puhelin laitettiin 
kammariin jota sen jälkeen on kutsuttu puhelinkammariksi. Monet naapurit saattoivat 
hoitaa puhelinasiansa Karilassa. Muutamia naapureita ”kävi puhelimessa” 
Karilassavielä 1960-luvulla.  
 
Karilan tilan kohtalo ja säilyminen suvussa oli vaakalaudalla 1930-luvulla. Karilan 
Arttu ja Artun sisaren mies, Pukkimäen isäntä olivat takuumiehinä Artun Aino-sisaren 
perheen Jyväskylässä olleelle leipomoyritykselle.  Yritys joutui taloudelliseen 
ahdinkoon ja takaajien täytyi lunastaa takuunsa, minkä seurauksena Artun oli pakko 
tehdä isoja puukauppoja Karilan metsistä. 
 
    
 

         
 
                                                    
Pappalan tilalle rakennettu uudisrakennus. Kuvassa Arttu on hevosen kanssa. Vanha 
Wilhelm on neljäs oikealta. Muista henkilöistä ei ole tietoa. 
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Karilan nykyinen 
päärakennus 1930-
luvulla. Kuvassa 
näkyy vasemman 
puoleisen 
sisäänkäynnin 
yhteyteen vasta 
rakennettu 
ruokahuone. 
Pihavaahterassa 
istuu todennäköisesti 
Kirsti tai Mirja. 
Kuvassa oikealta 
toinen on Arttu. 
Muista henkilöistä ei 
varmuutta. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Karilan pihamaalla (vas) Kirsti ja Arttu, Kalle Urhonen, Taimi,  
Tyynelän tyttäret Lyyli  ja Saara Laaksonen. Saaran edessä istumassa  
miehensä Rauni Laaksonen, Mauno, Onni, Martti ja Erkki Saloranta, Esko. 
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Arttu ja Olavi-serkun (Tammivuori) vaimo, Rita Novak,   
Karilan aitovieressä vuonna 1950 
 
 
 

 
 
Näkymä Moksintieltä riiheltä päin Karilan pihapiiriin 1940-luvun puolivälin jälkeen. 
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Eräitä asukashahmoja 

 
Talon asukkaista, suuren perheen lisäksi, mainittakoon kaksi legendaarista hahmoa. 
Toinen heistä oli Oskar, Artun nuorin veli, joka lähti Amerikkaan "kultaa vuolemaan" 
kun Artusta tuli Karilan isäntä. Artun lapset haaveilivat Amerikan sedästä - mitähän 
se tuo tai lähettää tulemaan. Sitten Oskar vuonna 1933 tulikin takaisin noin 20 
vuoden poissaolon jälkeen. Hän oli työskennellyt Amerikoissa erilaisissa 
ruumiillisissa töissä, mm. Fordin autotehtaalla. Oli talviaika, kun Oskar Artun 
noutamana tuli Karilan tupaan ja istuutui höyläpenkille, lakki silmillä eikä puhunut 
mitään. Lapsista se tuntui omituiselta. He tosin tiesivät, että setä oli vähän 
sairastellut. Hän oli ollut 1. maailmansodassa Flanderin rintamalla Belgiassa ja 
saanut hermokaasumyrkytyksen. Hän oli tullut laivalla takaisin Suomeen. Oskar 
käveli kainalokeppien varassa, kun jalat olivat olevinaan sairaat työtapaturman 
vuoksi. Oskarille annettiin kulmakamari asuttavaksi. Hän kävi kieseillä kirkossa 
varsinkin kesäisin Artun kyydissä.  
 

Lapset lauloivat virsiä ja saivat Oskarilta rahaa 
siitä. Pojat veivät hänet myös kelkalla tai 
selkärepussa saunaan ja saivat sedältä niin 
ikään rahaa siitä hyvästä. Oskar ei tykännyt 
iskelmälaulusta ja tanssista ja hän hyökkäsi 
kerran tupaan lopettamaan sen menon, kun 
tuvassa vietettiin Lyylin päiviä. Kylän pojat olivat 
tuoneet grammarin, jota soitettiin. Kerran Oskar 
lähti kosimaan Petkelniemen Sohvia, saaden 
kuitenkin rukkaset. Se heilautti Oskarin mieltä 
niin pahoin, että hänet vietiin Seinäjoelle 
mielisairaalaan. Siellä otettiin kepit pois, koska 
jaloissa ei todettu olevan vikaa.  
   
Kuva: Oskari Karila 
 

 
Oskar vietiin sen jälkeen Toivakan vanhainkotiin, josta hän karkasi ilman keppejä. 
Sitä myöten Oskar toipui ja hän meni sittemmin faneritehtaalle töihin moneksi 
vuodeksi. Hän asui Jyväskylässä sisarensa Aino Tammivuoren ja tämän miehen 
Reinon naapurissa. Siellä hän kuolikin, ja hänet haudattiin Muurameen. Oskar kävi 
vuosikausia vanhoilla päivillään - huonolla menestyksellä -  oikeustaistelua USA:n 
valtiota vastaan yrittäen vammautuneena sotaveteraanina saada valtiolta korvauksia 
vaivoistaan. 
 
Toinen kiintoisa hahmo oli Välimäen Kalle, joka oli ollut Molikassa renkinä Martan 
aikana ja kotiutui myöhemmin Karilaan. Jossain vaiheessa Kallelle lohkaistiin 
Pihlajamäestä tontti mökkiä varten. Kallella oli oma, valkoinen lehmä. Hän teki sille 
heinän ja kirnusi voin itselleen. Kallella oli myös veli, joka oli Pihtiputaalla opettajana 
ja joka avusti Kallea, lähetti vaatetta ja rahaakin. Hänellä ei ollut suurta harrastusta 
pyykin pesuun eikä hänellä ollut koskaan vaimoa tai muuta pesijää. Kun paita 
likaantui, niin Kalle käänsi sen nurinpäin ja taas oli mies paidassa. Valitettavasti 
myös täit viihtyivät Kallessa ehkä näistä puhtaussyistäkin johtuen. Kalle oli tavallaan 
viisas mies, filosofi, ja hän asui välillä pitkiäkin aikoja Karilan kiukaalla. Kalle oli 
miehekäs puheissaan. Kallella oli Ristisuolla 4 ha maata ja hän suunnitteli sinne 
rautatietä ja turvetehdasta sekä muuntajaa Pihlajamäen kohdalle, jonkinlainen 

 



 
 

10 

luonnonfilosofi kun oli. Kalle eli omissa ruuissaan, keittäen itselleen "mahtavata 
velliä" mannaryyneistä ja maidosta. Kun Kalle asui välillä kotonaan Välimäellä, 
Pihlajamäen lähistöllä, Martta ihan kaipaili tätä sanoen, että ”missähän se Kalle 
viipyy”. Kalle nähtiin Karilassa usein vielä 1950-luvulla.  2000-luvulla, Kallen 
aikoinaan Ristisuolla omistama alue on Natura-ohjelmaan kuuluvaa 
luonnonsuojelualuetta. Veikko Vuojoki, Kallen veljen poika, on halunnut omistamansa 
alueen säilyvän luonnontilaisena. 
 
Mäyrämäessä asui ennen Viljon ja Iinen sinne muuttoa pariskunta nimeltä Kalle ja 
Marja. Kalle kävi Karilassa töissä. Hakojen hakkuu oli hänen vakituinen työnsä. 
Hänellä oli toisinaan taipumuksena ottaa omin lupinsa jotain mukaansa lähtiessään. 
Kerran oli hävinnyt vesuri.  Arttu tunsi työmiehensä ja osasi kohdella tätä taitavasti. 
Hän kysyi, ”Onkohan Kalle nähnyt kun veson on johonkin hukkunut? En muista 
mihinkä se on jäänyt.” Kalle toi muina miehinä vesurin parin päivän päästä. Kun 
Karilassa oli pitkä leipävaikkana tuvan orressa, Kalle saattoi taittaa siitä leivän 
poveensa. Kerran eräänä joulunaluspäivänä oli väki istunut Karilassa 
ruokapöydässä. Siinä oli ollut myös sanavalmis Hokkerin Samuli yhdessä Kallen 
kanssa.  Siinä syödessä Kalle oli pudottanut salaa voikimpaleen avoimesta 
housunhalosta sisään. Vieressä istunut Samuli oli silloin tokaissut kaikkien kuullen, 
että ”Kalle tekeekin jouluksi munavoita”. Kyseinen Samuli oli kylällä tunnettu mies. 
Hänellä oli metsässä myös yksityisyritteliäisyyttä, tuotantolaitos  väkevän juoman 
valmistusta varten.  
 
Kerran, kun Pihlajamäestä oli viety emakkoa astutettavaksi Molikkaan, se oli 
karannut ja löytänyt Samulin rankkitynnyrin metsästä kaataen sen. Tarina ei kerro, 
missä kunnossa emakko selvisi karjun luokse. Kylän kieltolain aikainen raittiuspoliisi, 
Perun Joonas, sai vihiä tuotantolaitoksesta. Siitä syntyi sitten hieman myöhemmin 
jännitettä Karilan ja Perun isäntien kesken. Toisella oli hallussaan väkeviä juomia ja 
toinen taisi harrastaa luvatonta oravanmetsästystä. Kun puntit näin menivät tasan, 
niin isommilta jälkiseurauksilta vältyttiin.  
 
Vilkasta elämää 

 
Elämä oli rikasta ennen suuressa perheessä. Saunominen kävi niin, että lapset vietiin 
saunaan pieninä viltin sisällä. Seuraava vaihe oli, kun isommat sisarukset tai 
vanhemmat kantoivat lapset saunaan. Lasten kasvettua vähän isommiksi heidät 
talutettiin saunaan ja viimein isompina he juoksivat aikuisten perässä. Moni kulkija 
poikkesi myös taloon ja lisäksi oli vuokralaisia ja työntekijöitä. Artun suhtautumista 
palvelusväkeensä kuvaa tapaus kansalaissodan ajoilta. Heistä Aleksi-niminen 
työmies oli kansalaissodassa punaisten puolella. Arttu oli suojeluskuntalainen. Aleksi 
joutui sodan lopulla vankileirille ja olisi siellä varmaankin kuollut ellei Arttu olisi häntä 
pelastanut, taannut oman työmiehensä vapautta.  
Artun luonteenominaisuuksia kuvaa myös tapa millä Haapalaan tulivat uudet 
asukkaat kansalaissodan aikaan 1917. Arttu yhdessä Vehkoon isännän kanssa 
halusi pelastaa kansalaissodan jaloista Fransin ja hänen vaimonsa Eriikkan, 
sukunimeltään Sydt, joilla oli 7 lasta. Lapset olivat nimeltään: Ilmari, Toivo, Jaska, 
Onni (Karilan tuleva vävy, Taimin mies ja Haapalan isäntä), Erkki ja tyttäret Mirja ja 
Saara. Fransista ja Eriikkasta tuli myöhemmin Maunon kummeja, jota tehtävää 
Eriikka hoiti huolella.  Taksvärkki heillä jatkui samanlaisena kuin se oli ollut Robertilla 
ja Edlalla, jotka olivat siirtyneet Haapalasta Porttilaan. Kaikki Fransin ja Eriikan pojat 
olivat käytökseltään hyvin fiksuja, varsinaisia herrasmiehiä. Vuonna 1935 Frans ja 
Eriikka muuttivat sukunimensä. Uudeksi sukunimeksi tuli Saloranta. 
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Mustalaisia ja muita avun ja ruuan tarpeessa olevia ihmisiä kulki tiellä ja poikkesi 
taloon. Martta-emäntä antoi ruokaa ja yökortteerin tuvan nurkkaan. Ruukkilaisia oli 
kulkijoiden ohella. Heillä oli omiakin eväitä. Martta jaksoi ruokkia ihmeen suuren 
väenpaljouden. Suuren pula-ajan aikoihin 1930-luvulla oli liikkeellä kerjäläisiä ja 
työttömiä työnhakijoita. Nämä tunsi siitä, että heillä oli repussa näkyvissä kirvesvarsi 
ja pokasaha. Muutaman vuoden jälkeen ajat paranivat ja puutavarakauppa vilkastui. 
Silloin oli väkeä metsätöissä ja ”ruukinajossa”, kuljettamassa Moksista puutavaraa 
varsinkin Muuratjärven rannalle uitettavaksi Päijänteen rannalle ja sieltä ainakin 
Parviaisen tehtaalle Säynätsaloon. 
 
Työnteko 

 
Työ painottui karjanhoitoon ja siihen liittyneisiin toimiin sekä viljan viljelyyn. Työnteko 
sujui niin tyttäriltä kuin pojiltakin hyvin. Artun tarvitsi vain vähän viittailla pojille, että 
”mene sinä tuonne pellolle ja sinä tuonne”. Marttakaan ei joutunut paljoa tyttäriä 
ojentelemaan. Pojat ja tytöt olivat oppineet tehtävänsä isompiaan seuraten ja työt 
sujuivat.  Mirja nuorimmaisena siivosi ja tuuletti matot joka aamu. Isommat lähtivät 
pellolle. Arttu oli kova tekemään töitä, mutta pyhäpäivää kunnioitettiin. Silloin ei 
pyydetty ketään työhön. Jumalanpalvelus kuunneltiin radiosta ja Martta lauloi virsiä 
hyvällä äänellään. Joskus, jos kuivat heinät olivat pellolla, lähdettiin pyhäiltana 
pellolle heinänkorjuuseen, ajamaan heiniä talliin.  
 
Talossa oli toistakymmentä lehmää.  Niille tehtiin heinää pitkin pientareita. Lasten piti 
haravoida heiniä heti koulusta päästyään. Olkapäät kipeinä he haravoivat heiniä 
karhoille. Niistä heinät ajettiin haasialle, jossa joku vanhempi mies pani heinät 
kuivumaan edelleen. Myös pellosta tehtiin heinää. Kaskea poltettiin ja siihen kylvettiin 
alkuun ruis, samoin palonaurista. Myöhemmin siihen syntyi lehmille laidunmaita kun 
paloalue heinittyi. Näitä alueita nimettiin lasten mukaan.  Mäyrämäen suunnassa 
näitä aukkoja olivat Viljo-aho ja Elma-aho. Mansikat kasvoivat punaisenaan ahoilla 
samoin puolukat.  
 
Arkena tehtiin joskus yökin töitä kiireisenä aikana, mutta seuraavana päivänä saatiin 
levätä. Heinäaikana Arttu ajoi pyhäiltana niittokoneella heinää nurin, jotta 
maanantaiaamuna oli heinämiehille luokoa. Arkena Arttu lähti klo 4-5 aikoihin 
ajamaan niittokoneella, kun oli vielä vähän viileämpää. Pojat lähtivät pellonreunoja ja 
puskia niittelemään viikatteilla. Tytöt lähtivät haravoimaan. Heinä pantiin 
enimmäkseen haasialle kuivumaan. Haapalan Frans, Ranssi, oli hyvä tekemään 
haasioita ja täyttämään niitä. Myös riihen lämmitys oli Ranssin työtä, vastuullinen ja 
iso homma. 
 
Puinti oli maatalossa kova urakka syksyisin. Haapalan Robert tuli aina Karilaan 
riihelle puukelkalla, joka oli kuin potkuri. "Kun on vähän härmää, niin Roopertti tulee 
kelkalla" sanottiin.  Kun Robert kuoli, tuli Frans riihelle. Ranssi ja Erikka olivat kovia 
tekemään töitä. Ennen varsinaista puimakonetta vilja puitiin ryskällä. Se irrotti jyvät. 
Ryskä oli iso ja raskas laite, jota kaksi hevosta veti tai pyöritti. Ensimmäinen ryskä oli 
puinen. Sen rikkouduttua Arttu osti raudoitetun ryskän. Ryskä oli tavallaan alkeellinen 
puimakone. Idea siinä oli suunnilleen sama kuin puimakoneessa. Riihen väliköstä 
mentiin ylisille, jossa ryskä oli. Siellä oli pitkät kooliot ja silppumylly oli perässä. Jyvät 
tippuivat alakertaan koolioiden kohdalta. Ryskällä puinti oli tavattoman pölyistä ja 
likaista. Riihimiehet olivat aivan mustia puinnin loputtua. Haapalan Ranssi oli riihen 
parsilla pudottelemassa lyhteitä. Arttu oli aina syöttäjänä. Ruisahos puitiin aamusta 
varhain niin, että iltapäivällä noin kello kahden aikaan se oli puitu. 
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Puinti alkoi niin että Arttu meni aamulla edellä riihen ylisille ja pudotti "rikkaset" alas ja 
rapasi ne. Sitten vasta hän meni herättämään muut puintimiehet, isommat niin kuin 
vähän pienemmätkin. Ruokailuun mennessä olivat oljet pihalla. Frans sitoi oljet 
kuvoiksi. Mauno lattioi lyhteet ja aukaisi niiden pannat. Hän vei lyhteet puintimiesten 
kohdalle. Lauri ja Eero puivat Maunon lapsuudessa paljon. Kirsti ja Taimi olivat 
puistelemassa olkia. Olkia ja tähkiä välpättiin myös, minkä jälkeen viskuuvaiheeseen 
jäi enää vähemmän jyviä. Puintihomman loputtua alkoi kova viskuu, joka tapahtui 
viskuumyllyllä.  Puoliin päiviin oli tämäkin vaihe ohi. Sen jälkeen alkoi uusi 
ahtaminen, jonka pitkään hoiti Haapalan Ranssi. Olkia, joita puinnissa tuli runsaasti, 
käytettiin navettatarpeiden lisäksi myös tallien kattamiseen. 
 
Sateen tullen isä pani pojat lehtometsään hakkaamaan lehtoja. Tyttäret olivat myös 
viljan leikkuussa, kuokkivat ojan penkkoja tai levittivät lantakasoja. Pojat kaivoivat 
ojia. Pojat olivat hevosmiehiä, ajoivat lantaa pellolle ja tekivät muita hevosmiehen 
hommia. Eräs hauska muisto liittyy Viljon ja Laurin suonajoon. Veljekset olivat kerran 
suonajossa ja Lauri nuorempana lähti hakemaan heille kahvia. Martta-äiti pani kahvia 
pulloon ja Lauri lähti viemään sitä pellolle. Matkalla tuoja kuitenkin kompastui, pullo 
putosi, ja kahvi valui melkein kokonaan maahan. Kun Viljo sitten totesi tilanteen, hän 
suuttui, otti Lauria käsistä ja huitoi tätä suokasaan. Kun veljekset kerran vanhoilla 
päivillään ottivat yhdessä kuppia Mäyrämäessä, kysyi Lauri vanhemmalta veljeltä: 
”Muistatko vielä, kun minulla sitä suokuormaa hajotit.” Puiden kasaaminen ja peltojen 
kivien raivaaminen olivat myös poikien, miesten työtä. Turvesuolla pojat panivat 
turpeita haasialle ja tytöt kantoivat kuivia turpeita paareilla talliin. Turvetta käytettiin 
karjan alusena, mutta myös maanparannukseen.  
 
Maatalouskoneet tulivat Karilaan 1920- ja 30-luvuilla. Niittokone oli ensin yhden 
hevosen vedettävä, sitten tuli kahden hevosen kone. Jousiäes oli kahden hevosen 
vedettävä, 9-piikkinen. Yhden hevosen äes oli 7-piikkinen. Kiinteä rullahankmo oli 
jatkomuokkaukseen. Niittokone oli Karilan ensimmäinen varsinainen kone. 
Haravakonekin tuli taloon. Tytötkin  ajoivat haravakonetta välillä, mutta poikien työtä 
se etupäässä kuitenkin oli. Ensimmäinen puimakone tuli ennen sotia, Maunon 
muistin mukaan nimeltään Pikku-Sampo n:o 40.  Ruis puitiin varstalla eli huiskulla 
usein, vaikka puimakonekin jo oli. 
 
Arttu oli kova laittamaan peltoja ja viljelyksiä kuntoon niin kuin taloaan kaikin puolin 
muutenkin. Martta kehui välillä että "minulla on hyvä mies". Välillä Arttu otti väkeviä, 
etsien ilmeisesti alkoholista rentoutusta kovan työnteon aiheuttamiin kipuihin ja 
rasitukseen. 
 
Karjanhoito 

 
Tyttäret huolehtivat karjanhoidosta. He lypsivät lehmät kesällä ulkona raitilla. 
Pienemmät hätistelivät kärpäsiä lehmien ympäriltä. Maito laskettiin heti 
separaattorilla ja maidot ja kermat vietiin läheiseen lähteeseen kylmenemään. Kurrit 
otettiin erilleen ja juotettiin vasikoille ja sioille. Lehmät olivat kesäisin lypsettävinä 
karjapihassa. Sinne pantiin lehtoja ja lantaa tuli paljon. Kesällä lehmät olivat 
laitumella "vallan mehtässä". Alkukesästä koitti suuri päivä, kun lehmät juoksivat 
talven jälkeen ensi kertaa hulluina ulos navetasta puskien toisiaan. Aidat piti korjata 
sitä ennen. Lehmien häntäjouhet lyhennettiin, etteivät käärmeet olisi pistäneet niitä. 
Tervaa pantiin takapuoleen kärpästen kiusaksi. Häntäjouhien katkaisulla, sekä 
lehmiltä että hevosilta, oli toinenkin tarkoitus. Häntäjouhet olivat myyntitavaraa, sillä 
kulkukauppiaat ostivat niitä harjojen aineksiksi.  
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Lehmiä paimennettiin, ja siellä metsässä paimenet kuorivat joutessaan vispilän 
varpuja. Paluu paimenesta oli jännittävää, kun paimenten niskaan heitettiin vettä. 
Siinä oli sellainen taika, että lehmät tulisivat sitten paremmin kotiin ja mahdollisesti 
myös, että ne lypsäisivät paremmin. Martta piti vahtia siitä, milloin paimenet 
palasivat, ja nakkasi sitten naapulla vettä heidän niskaansa. Välillä meni myöhään, 
ennen kuin lehmät illalla löytyivät ”vallan mehtästä”. Varsinkin kuumina päivinä ne 
olivat kauempana korvessa. 
 
Metsät olivat Karilassa kaikki aidattu eläimille kesälaitumiksi. Niityt peltojen väleissä 
ja reunoissa olivat talven heinämaita. Heinää niitettiin Riihiniitystä, Roninmutkasta, 
Kellarin vierusta ja tienvarsialueet aina Pihlajamäen rajalle asti. Pelloilla viljeltiin 
pääasiassa ruista. Maankäytön intensiivisyys siis väheni pihapiiristä ulospäin. 
Nykyisen Moksin tien ja Mansikkamäentien välinen metsäalue Koppelmäen rajaa 
myöten oli aidattu hevosille. Lehmät laidunsivat Mäyrävuoren suunnassa aina 
Pihlajamäen rajaan asti. Lampaat olivat Lammashaassa, joka oli nykyisen Haapalan 
mailla. Kun Onni ja Taimi muuttivat Haapalaan, lampaille aidattiin Lammashaka 
Piensuon ja Mäkipellon väliseen maastoon. Kun lampaat Karilasta hävitettiin 1950- 
luvun puolivälissä, alue toimi nuorten nautojen laidunalueena aina 1980-luvulle. 
 
Kun maataloustuotanto tehostui, niityt annettiin karjan laidunnettaviksi ja 
kaukaisimmilta metsälohkoilta purettiin aidat. Metsissä paimennettiin eläimiä vain, jos 
pellolta loppui ruoka. Viimeisiä metsälaitumia Karilassa olivat Vasikkahaka sekä Ylä- 
ja Ala-aukko Raittilanmäellä. 1970-luvun alussa myrsky kaatoi metsää 
Mäyrävuoresta ja se vielä aidattiin yhdessä Papanpellon kanssa lehmille laitumeksi. 
Laajoista laitumista oli iloa ja harmia. Aina joskus etsittiin sairastunutta eläintä tunti 
tolkulla. Tapahtui kerran Artun aikaan, että kolme lehmää kuolivat, kun ne söivät 
myrkkykasveja jossakin Peräkorven reunamilla. Joskus eläimiä pelastettiin 
suohaudoista ja kivilouhoksista. Metsissä liikuttiin karjan tekemiä polkuja pitkin. 
Lähielinpiiri pysyi silloin ihmisille hyvin tuttuna. Joka nyppylällä, polulla ja notkolla oli 
nimet. Näillä tiedoilla sitten hyvin tarkkaan kerrottiin, missä näkyi riistaa ja mistä 
saalista oli saatu. Tärkeimmät puutkin tiedettiin ja tunnistettiin.  Nyt EU-aikana 
niittyjen ja metsälaitumien väheneminen on huomattu. Nyt niityille, hakamaille ja 
metsälaitumille saisi jopa tukea EU:n kautta. Tällaiset alueet koetaan ja nähdään 
arvokkaiksi monimuotoisuuden ja maiseman kannalta. Kauniita ja romanttisia ne 
olivatkin puisine veräjineen ja kedon kukkineen sekä monenkirjavine lehmineen, 
joissa näkyi vielä vanhojen karjarotujen piirteitä.   
 
Sikoja pidettiin Karilassa ja porsitettiin niin Artun aikaan kuin myöhemmin myös 
Maunon ja Airan aikaan. Suurin osa porsaista meni myyntiin. Siat olivat aikoinaan 
myös metsässä kesäisin muun karjan ohella. Iltaisin ne tulivat porsaineen kuraisina 
ja likaisina Mäyrämäen suunnasta tietä pitkin syömään emännän laittamaa ruokaa 
navetan taakse. Hevosia oli tavallisesti neljä ja ne olivat ruokinnassa etusijalla, ne 
kun olivat Artun erityinen harrastus, vaikka hän ei raveissa kilpaillutkaan. Sen sijaan 
hän kävi usein markkinoilla tekemässä hevoskauppaa. Hyvä hevonen oli tarpeen 
myös niin talvella kirkkoreen eteen kuin kesällä kiesien vetäjäksi, kun Arttu ja Martta 
usein pyhäisin ajoivat kirkkoon. Kun hevoset olivat kovassa työssä kesät ja talvet, piti 
niille antaa kunnon ruuat, ruisjauhoja ja omia leipiäkin. Lehmät joutuivat elämään 
niukemmin eväin, niitty- ja muilla heinillä ja pahnoilla. Kanoja oli myös ja lisäksi koiria 
ja kissoja. Pelloista vain noin 1/3 oli heinällä. Suurin osa oli viljalla ja ruis oli yleisin 
viljalaji. 
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Ruokailu ja ruuanlaitto 

 
Suuri perhe tarvitsi paljon ruokaa. Martta laittoi ruuan tyttärien avustaessa. Lihaa oli 
usein, yli satakiloinen sika tai parikin lahdattiin syksyisin, välillä lehmiäkin. Lihat 
suolattiin. Kalaa ostettiin nelikoittain, muikkuja, särkiä ja ahvenia. Muuratjärveltä 
kaloja haettiin tai kalastaja toi. Kun lehmät kevättalvella poikivat, teurastettiin 
pikkuvasikoita.  
 
Karilassa syötiin kolmasti päivässä. Aamulla kello 8-9 oli aamiainen, tavallisesti 
perunat ja kastike. Päiväkahvi oli klo 11–12 ja päiväruoka klo 14. Se sisälsi 
useimmiten keittoa. Miehet saivat sen perään pitää tunnin ruokaperäisiä, levätä.  
Työtä tehtiin klo 18 asti, minkä jälkeen syötiin päivällinen. Se oli päivän pääateria, 
joka käsitti jälkiruuaksi myös puuron ja kiisselin. Ruokalajeista erilaisia laatikoita, 
varsinkin silakkalaatikkoa oli usein tarjolla. Lanttu- ja porkkanalaatikko ja 
naurishaudikkaat olivat myös usein pöydässä. Palonauriista tuli erinomaisia 
haudikkaita. Kaurapuuroa keitettiin lauantaisin 20 litran padalla. Puuron loppu 
paistettiin sunnuntaiksi. Ohrapuuroa keitettiin niin ikään, samoin puolukkapuuroa. 
Kalaa oli usein suolassa. Lauri oli hyvä suolaamaan kalaa, niin särkeä, ahventa kuin 
erinomaista lahnaa. Kalat piti perata ja kuivata ensin ja sen jälkeen ne pantiin 
suolaan. Suolakalaa ja talkkunavelliä oli kesäisin usein pöydässä. Eräs Pöykyn 
isäntä Muuratjärveltä toi kalaa Karilaan. Juomana oli tavallisesti maitoa ja piimää. 
Kesällä vietiin pellolle juomaksi talkkunajuomaa, jossa talkkunajauho oli sekoitettu 
kylmään veteen. Myös kahvia vietiin välillä.  Viikonloppuna tehtiin vehnästä, 
tavallisesti pullapitkoa, jota viikolla vietiin pellollekin. Pikkuleipiä, varsinkin Hanna-
tädin kakkuja, tehtiin myös. Sokerikakkua tehtiin varsinkin kesäisin, jolloin oli 
paremmin tarjolla kananmunia ja muuta tarpeellista. Piimäkakkua valmistettiin niin 
ikään. Vieraanvaraisuus oli tärkeää. Kun Pihlajamäen vanha isäntä näkyi tulevan 
mäkeä alas, laittoi Martta äkkiä paksua maitoa löysään taikinaan leipoen ja paistoi 
uunissa nopeasti pullaa. Lapset saivat siitä, jos jotain jäi jäljelle. 
 
Makkaran teko oli syksyinen merkkitapahtuma. Haapalan Erikka oli erikoistunut 
makkaran tekoon. Se alkoi niin, että teurastettujen lehmien ja sikojen suolet 
käännettiin ympäri niin että sisälmykset tippuivat pois. Tämän jälkeen suolten sekaan 
pantiin silpuksia ja niitä hakattiin kepillä ja huuhdeltiin moneen kertaan. Suolet 
likosivat välillä viikkojakin ja taas niitä huuhdeltiin ja niihin vaihdettiin vesi. Kun ne 
viimein olivat tarpeeksi puhdistuneet, niihin pantiin verta, ruisjauhoja sekä vähän 
suolaa sisältävä löysä seos.  Puolivalmiit makkarat vietiin aittaan, jossa ne jäätyivät. 
Kun makkaranteko aloitettiin, kannettiin suolet sisään sulamaan. Miehet vuolivat 
makkaratikkuja. Teko tapahtui tuvassa. Makkarat sidottiin narulla ja pantiin uuniin 
olkien päälle kypsymään. Tuolloin sanottiin "ettei saa irvistää, muuten makkarat 
puhkee". Makkarat olivat ainakin Lyylin mielestä "sitten ihanan makuisia syödä". 
Makkarasta tehtiin monia ruokia ja kastikkeita. Kun makkarat teurasaikaan 
lokakuussa tehtiin, olivat ne yleensä jouluun mennessä syöty. 
 
Puutarhakurssit  

 
Vasta itsenäistyneessä maassa elintarvikkeista oli pulaa. Neuvontajärjestöt toimivat 
aktiivisesti ja pyrkivät herättämään harrastuneisuutta puutarhaviljelyyn. Karilassakin 
pidettiin 1920-luvun alussa puutarhakurssit. Kurssien puitteissa perustettiin Karilan 
puutarha omenapuineen, marjapensaineen ja hiekkakäytävineen. Ohelan Roope, 
joka oli puutarhuri, suunnitteli puutarhan. Mirja muistaa, kuinka oli ihana saada 
omenoita omasta puutarhasta pitkälle syksyyn. Lajikkeina oli mm. Antonovka, Åkerö 
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ja Sokerimiirami sekä monia, joita ei myöhemmin ole enää tunnistettu nimeltä. Puut 
olivat erittäin hyvin talvenkestäviä ja satoisia. Vanhimmat puut istutettiin puutarhaan 
aitan etelän puoleisen päädyn suuntaisesti riviin. Puita nimettiin perheenjäsenten 
mukaan, oli mm. Aunen puu (kellarin edessä), papan puu, äitin puu ja Elman puu. 
Omenapuita lisättiin myöhemmin todennäköisesti 1930-luvun lopulla niin, että niitä oli 
parhaimmillaan lähemmäs kolmekymmentä. Omenat olivat haluttuja. Joistakin 
taloista, kuten esim. Säynätmäestä, jossa omenapuita oli erityisen paljon, niitä 
myytiin Jyväskylän torilla. 1950-luvulla Haaralan Veikko kynti kaikki Karilan pellot, 
kun sai palkakseen koko sen syksyn omenasadon. Osa omenapuista ja 
marjapensaat tuottavat hyvinvoivina runsasta satoa vielä 2000-luvullakin. 
 
Joulunvietto  
 
Joulu oli mukavaa aikaa. Valmistelut aloitettiin viikkoja ennen. Veljeksistä Eero on 
muistellut noita aikoja mm. Korpilahti-lehdessä. Ensin pestiin suuri pyykki ja pantiin 
lipeäkalat likoamaan koivuntuhkaliemeen. Sen jälkeen pestiin tupa ja puhdistettiin 
muutkin paikat. Suursiivouksen jälkeen alkoi limppujen ja piparkakkujen leipominen. 
Viimeksi mainittu oli varsinkin lapsille mieleistä aikaa. ”Kaksijalkaisia hiiriä” pääsi 
usein äidin herkkujen sekaan. Viikkoa ennen pantiin runsaasti sahtia valmistumaan. 
Sille oli tarvetta, kun lehmät olivat joulun aikoihin yleensä ummessa ja maitoa oli 
niukasti. Aatonaattona lämmitettiin tuvan iso uuni ja illansuussa pantiin sinne iso 
kinkku paistumaan. Aattoaamuna se oli hyvin kypsä. Lanttu-, porkkana ja muita 
laatikoita tehtiin aattona.  
 
Aattoaamuna lämmitettiin sauna ja vietiin jo kesällä valmiiksi katsottu  iso joulukuusi 
sinne sulamaan ja kuivumaan. Iltapäivällä tuotiin kuusi  tupaan ja pantiin sauna 
uudestaan lämpiämään. Sen piti olla kuuma, kun kylpijöitä oli 3 - 4 saunallista. 
Aattona ei syöty päivällistä vaan maistettiin limppua, kinkkua ja sahtia. Miehet 
laittoivat kuusen pystyyn ja lapset koristelivat sen paperipäällysteisillä karamelleillä ja 
piparkakuilla. Aikuiset  panivat kynttilät korkeaan kuuseen. Eeron mukaan lapset 
tekivät usein jekkua syömällä karamellin sisuksen ja kuuseen jäi pelkkä paperi.  
Myös hevosen muotoisia piparkakkuja syötiin kuusesta ennen aikojaan. 
Mäyrämäkiset ja haapalaiset kutsuttiin Wilhelmin isännöidessä jouluna syömään 
Karilaan. Ruokaa piti olla paljon suurelle väelle, kun pöydässä istui liki 20 henkeä. 
Lehmä oli teurastettu ja pöydässä oli myös hyvää sahtia, Tovilan Hennan, Artun 
sedän, Tovilan Nikodeemuksen kolmannen vaimon tekemää. Lipeäkalaa, kinkkua, 
limppuja, laatikoita ja monenlaista muuta oli tarjolla. Jouluaterialla laulettiin virsi 
”Enkeli taivaan”.  Kun kaikki olivat saunoneet ja syöneet ja tiskit tiskattu, siirryttiin 
tupaan. Kun pukki tuli, lapset saivat auttaa häntä. Päällyspaperia ja tavaraa kertyi 
lattialle iso kasa. Eero sai kerran iloisella päällä olleelta pukilta ensimmäisen 
karvalakkinsa. Aattoiltaa jatkettiin sytyttämällä kuusen kynttilät ja laulettiin 
joululauluja.  Karilassa oli usein asumassa hyvä-ääninen vanhapoika, jolla oli ääni 
kuin kanttorilla. Laulu irtosi helpommin sitten muiltakin. Ennen nukkumaanmenoa 
otettiin vielä hieman kinkkua ja sahtia.   
 
Vielä vanhempaa perua Karilan joulunviettoon liittyen edustaa Aino Tammivuoren 
kertoma tarina 1800-luvun lopulta. Noihin aikoihin oli talossa usein joulunalusaikaan 
auttamassa Hanka-poika, Hankavierun riski, suursyömäriksi tunnettu aikamiespoika. 
Ruokapalkkaan kuului myös joulun ja uudenvuoden pyhät loppiaiseen asti. Erään 
kerran olivat taas juhlavalmistelut tehty, navetassa sonnat luotu, kuivat aluset levitelty 
ja joulurehut jaettu. Tuvassa oljet kahisivat lattialla ja isosta uunista höyrysi kypsyvien 
jouluherkkujen hajuaisteja kiihottava ihana tuoksu. Väki oli joulusaunaan lähdössä. 
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”Jäi vielä vähän hommia tekemättä, tulen kohta perässä”, jutteli tuoksukoukkuun 
jäänyt, kurnivavatsainen Hanka-poika. Yksin jäätyään hän hotkaisi kuuman, 
puolikypsän lanttulaatikon pahimpaan nälkäänsä. Siitä hänen mahansa kuitenkin 
sekosi niin pahasti, ettei hän pystynyt joulun pyhien suuruksista nauttimaan lainkaan, 
vaan kieriskeli tuvan lattialla  ehkä mietiskellen ”vai ettei mies tästäkin selviä.” 
 
Hevoset olivat arvossaan ja niillekin valmistettiin joulu. Ne vietiin ulos piehtaroimaan 
lumeen ja harjattiin sitten hyvin ja häntä leikattiin sopivan mittaiseksi. Sen jälkeen ne 
saivat tavallista enemmän heinää ja myös leipää ja sokeria. Lopuksi hevosille 
sanottiin, että ”nyt on joulu”. Jouluaamuna aikaisin ajettiin välillä kahdellakin 
hevosella joulukirkkoon. Sieltä palatessa ajettiin tavallisesti kilpaa naapureiden 
kanssa. Joulupäivä vietettiin muutoin kotona. Tapaninpäivänä käytiin kyläilemässä ja 
ajokilpailussa hävinnyt tarjosi kinkkua ja joissakin taloissa oli tarjolla myös 
erikoissahtia voittajalle. 
 
Leikit ja harrastukset 
 
Työn ohella lapsilla ja nuorilla oli omia leikkejään, jotka paljolti olivat samantapaisia 
kuin vielä sodanjälkeisilläkin sukupolvilla. Eräs leikki oli myntin lyönti. Se, joka 
ensimmäisenä pääsi piilostansa juoksemaan pesään lyömään mynttiä, voitti ja se 
joka jäi viimeiseksi hävisi. Sitten oli kolopiilonen. Siinä kätkettiin jokin esine, avain tai 
muu ja sen jälkeen sitä etsittiin joukolla. Sille, joka osui lähelle, sanottiin, että 
"lämmittää" tai "polttaa", jos hän oli jo aivan esineen lähellä. Se voitti, joka ensiksi 
löysi kätketyn esineen. "Hömöpiilosta" leikittiin silloin, kun maassa oli pitkä ruoho. 
Yksi meni piiloon ja toiset menivät haeskelemaan, yksi kerrallaan. Kun kaikki olivat 
löytäneet piilossa olleen, se leikkierä päättyi.  
 
Teikan heitto oli keväällä ensimmäinen leikki. Heti, kun seinän viereen oli sulanut 
sopivan kokoinen pälvi, siihen pantiin tikku pystyyn ja ruvettiin teikkaamaan kolikoilla. 
"Ilmahoita" heitettiin ja huudettiin N (niin kuin Nikolai) tai A (niin kuin Aleksandra) ja 
heittäjä sai heittää niin kauan, kunnes arvasi oikein kolikon puoliskon. Välillä kolikko 
saattoi olla isompikin jolloin pelaaja sai isomman potin onnistuessaan. Ippanen oli 
hyvin yleinen leikki myös. Siinä ippa juoksee yrittäen tavoittaa toisia. Kiinni saatu 
joutuu vuorostaan ipaksi. Pilppua pelattiin niin ikään. Maahan tehtiin pieni monttu. 
Kapulaa pyöritettiin siinä ja heitettiin ilmaan. Sitten kapulaa lyötiin mailalla, vähän niin 
kuin pesäpalloa. Arttukin kertoi innokkaasti pilpun peluustaan. Kapulaa lyötiin niin 
pitkälle että lyöjä olisi ehtinyt kiertämään pesiä. Jos lyönti oli oikein pitkä, ehti hän 
takaisin kotiin. Sitten oli "tuppihua".  Kädessä oli sekä lyömäkeppi että pieni kapulan 
pätkä jota lyötiin. Kapula lensi sitten menemään.  
 
Leikit olivat yhteisiä niin tytöille kuin pojille. Niissä oli mukana paitsi Karilan, myös 
naapurien lapsia. Tovilasta olivat Kosti ja Kalle. Kauko oli vielä pieni tuolloin. 
Soimalan pojat eivät olleet leikeissä mukana, mutta kyllä metsästämässä Karilan 
poikien kanssa. Kananpesien etsiminen oli mieluista puuhaa myös. Kanat tekivät 
pesiään usein hankaliinkin paikkoihin kuten rakennusten alle. Kun kana tuli 
kotkottaen ulos jostain rakennuksen uumenista, oli se selvä viesti, mistä päin pesää 
ja munia kannatti etsiä. Välistä pesästä löytyi useitakin munia. Eerolla ja 
Tammivuoren Eskolla oli kerran kesällä yhteinen harrastus  kessumaa Karilan 
saunan takana. Maapohja oli väkevää, kun voimaksi vietiin vielä lehmän lantaa. Vettä 
haettiin lähteestä. Sitten tapahtui kuitenkin niin - Eeron ollessa juuri Moksin 
seurantalon vihkiäisissä - että tuli hallayö.  Kun kessupelto jäi pojilta peittämättä, vei 
halla kessut mennessään.  
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Silloin sanottiin, että "Pohjanmaan mies tul ja pan kessut yhteen suureen piippuun".  
Eskolta tiettävästi oli päässyt itku eikä se kaukana ollut Eeroltakaan. Parempaa 
hanketta oli varmaankin perunan, omenien, munien ja muiden maataloustuotteiden 
myynti Jyväskylän torilla. Varsinkin vanhemmat lapset olivat torilla hankkimassa 
samalla kokemuksia avarammasta maailmasta. 
 
Karilan keinu oli ennen kylän nuorten huvikeskus. Karilan työmies, Heton Kalle ja 
pojat rakensivat keinun noin 200metriä päärakennuksesta Moksiin päin. Keinun 
toinen tuki oli kasvavassa männyssä, toinen oli tekopylväs.  Keinun laakerit olivat 
kuivat. Kun kaunis kesäilta ehti noin klo 20-21 paikkeille, alkoi keinu naukua. Se oli 
merkki, että kylän nuoria oli kokoontunut sinne. Toinen merkki oli, että sieltä rupesi 
kuulumaan laulua. Silloin Karilan nuoret juoksivat sinne. Illoin alkoi olla muutakin 
ohjelmaa. Jos oli pelkät tanssit, sanottiin niitä "karnevaaleiksi." Kylän nuoriso 
kokoontui miltei joka ilta keinulle ja sieltä sitten saatettiin mennä iltamiin tai 
tansseihin.  
 

 
Karilan keinu kutsui kylän 
nuoria viettämään kesäiltaa. 
Kuvassa Kirsti Karila (tyttö 
oikealla) keinulla 
koivuhaassa 1931. Muista 
henkilöistä ei varmuutta. 
Keinuun mahtui 8 henkeä 
istumaan ja 8 seisomaan. 
Istujille olivat penkit lavan 
kahden puolen ja keskellä oli 
lava, jossa pystyi seisomaan.  
 
 
 

 
Kerran keinu putosi ja siinä rytäkässä Elma pyörtyi, mutta virkosi kuitenkin jonkin 
ajan kuluttua, kun häntä oli virvoiteltu kylmällä vedellä. Seuraavana kesänä tehtiin 
keinu uuteen paikkaan. Keinulla syntyi seurustelusuhteita ja Leppämäen Eeron 
mukaan taisi joku uusi elämäkin saada alkunsa.  Keinu oli suosittu nuorten 
kohtaamispaikka. Toisinaan sinne toi joku soittopelinkin.  Viljokin soitteli omaa 
soittopeliään, pajupilliä ainakin.  
 
Tienhaarassa nuoret kurseerasivat Mirjan mukaan. He kokoontuivat sinne ja siellä 
pidettiin kurssejakin. Opettaja Ikonen varsinkin piti kurssia, jolla luettiin kirjaa ja sitten 
siitä keskusteltiin. Lopuksi oli piirileikkiä. Nuorisoseuratoiminta oli 1930-luvulla 
vilkasta.  
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Metsästys 

 
Metsästys oli pojista mieluista. He kävivät ahkerasti metsällä, alkuun kokemassa 
loukkuja. Metsän riistaa varten Viljolla oli ahoilla loukkuja, joita Viljo ja Elma kävivät 
kokemassa, sittemmin nuoremmatkin sisarukset. Viljon ohella Lauri oli innokas 
loukkumies, jonka mukaan Maunokin joskus pääsi. Arttu ei ollut metsämiehiä. Martta 
oli erinomainen riistan kuten muunkin ruuan laittaja. Kerran sattui niin, että Molikasta 
oli kutsuttu vieraaksi Martan veli emäntineen. Kun lihaa ei sattunutkaan olemaan, 
Martta sanoi kiireesti Laurille, että käypäs hakemassa metsästä lihaa ruuan laittoon. 
Lauri-poika lähti metsään loukuilleen ja toi kohta lintuja äidilleen.  Niin vierailun 
ruokapuoli järjestyi hienosti. Pojilla ei ollut permiä eikä alkuun pyssyäkään. Kantolupa 
hankittiin heti kun se oli luvallista, 16-vuotiaana. Käytännössä pojat kävivät metsällä 
pyssyn kanssa jo sitä nuorempanakin. 
 
Pyssyn, haulikon hankinta kävi niin, että Viljolle tuli kova pyssynhankkimiskuume. 
Arttu sanoi, että hän on menossa seuraavana päivänä kaupunkiin ja voi silloin kysellä 
pyssyä. Viljo vaati kuitenkin itsepintaisesti, että "pyssy pitää saada jo tänään." Siihen 
Arttu sitten myöntyi, ja Viljo sai lähteä polkemaan pyörällä Jyväskylään. Arttu soitti 
puhelimella tutulle kauppias Mataraiselle, että heiltä tulee poika hakemaan tänään 
pyssyä. Niinpä Viljo sitten tuli pitkäpiippuinen Husqvarna-haulikko mukanaan 
kaupungista. Pyssy oli erityisesti Laurin mieleen. Hän sillä taisi Karilassa ollessaan 
saada eniten saalista. Kun hän aikanaan muutti Jämsään, Palviankoskelle, hän toi 
pyssyn mukanaan. Arttu ilmeisesti katsoi, että Lauri oli pyssynsä ansainnut.   
 
Viljo oli hyvin innokas menemään metsään pyssyn kanssa ja siellä hän piti melkoista 
vauhtia. Siinä syntyi samalla ääntä ja sen vuoksi linnut lähtivät usein edellä karkuun. 
Lauri sen sijaan kulki "hiippailemalla" metsässä, hiljaa hiipimällä ja hänellä olikin 
metsästysonni huomattavasti parempi. Eero oli toiseksi  paras metsämies. Viljo asetti 
kylläkin linnuille loukkuja innokkaasti varsinkin tuleville mailleen Mäyrämäkeen. 
Loukussa oli kohollaan olevien puiden päälle asetettu kiviä. Paino pysyi ylhäällä 
tukirisun avulla. Kun lintu kosketti risua, paino putosi sen päälle ja saalis jäi siihen. 
Kerran sattui paha haaveri, kun kolme Molikan lammasta meni loukkuun ja kuolivat 
siihen paikkaan. Kohta sotien jälkeen loukkumetsästys kiellettiin.  Parhaat lintusaaliit 
saatiin ”Housunpersuuksien paikasta” Pihlajamäen maalta. Siinä kallioinen mäki 
viettää jyrkästi alas, ja jos ei mistään muualta saanut saalista, niin sieltä ainakin. 
Pojat saivat välistä lintuja niin paljon, että Arttu vei niitä säkillisen myytäväksi 
Jyväskylän torille. Pojasta on polvi parantunut, koska Viljon poika, Eero, on 
metsämiehiä jos kuka. Hän on tosin enemmänkin suurriistan, hirvieläinten, perään 
kuin edeltänyt sukupolvi. Eeron poika, Heikki, on parantanut tahtia edelleen ja on 
kylän parhaita metsämiehiä.   
 
Metsästys on suvun miesten harrastus 
 
Metsästysharrastus on ollut eräs kaikkein keskeisimmistä suvun miesten 
harrastuksista ollut näihin päiviin asti niin Mauno Karilan pojilla, varsinkin Arilla ja 
Markulla, kuin Laurin pojilla, Erkillä ja Kalevilla, sekä Lyylin pojalla, Pentti 
Valkeajärvellä. Seuraavankin polven edustajat ovat jo löytäneet tiensä metsämiesten 
joukkoon. Arin Juho-poika seurasi isäänsä metsälle jo ennen kuin sai 
aseenkantoluvan, ja on nyt yksi kaikkein innokkaimpia metsämiehiä. Sama harrastus 
näyttää vetävän puoleensa Markun Tero-poikaakin. 
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Markku myhäilee 
onnistuneen 
metsästysreissun 
päätteeksi Karilan 
puutarhassa lasten 
leikkimökin 
rappusilla 1990-
luvun alkupuolella. 
Saaliina kolme 
jänistä, jotka hän sai 
kolmen tunnin sisällä 
Petro-koiran kanssa.  
 
 

 
       
Moksin hirvimiehet 
syömässä eväitään 
Mörönpesän 
suojassa ja 
lämmössä. Vas. Ari 
Karila, Viljo Perälä, 
Kalevi Karila, Pentti 
Rinteelä, Heikki 
Karila, Riitta Karilan 
poika, Mikko 
Korhonen, Juho 
Karila etualalla 
makkaran 
käristyksessä. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juho Karila, metsästystutkinto 12-
vuotiaana. Tässä sorsastuksen aloitus, 
seurana sileäkarvainen noutaja. Sara 
(FIN & KANS & EST MVA EV-03 EVV-
06) 
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Pentti Valkeajärvi on eräs maamme tunnetuimmista riista- ja kalatutkijoista. Kun 
metsästys on ollut keskeinen harrastus suvun miesten kesken useammassa 
polvessa, kerrottakoon tässä Pentin mainio kuvaus metsästysretkestä Hirvimäen 
Kuoppalaan. Siinä välittyy varmaan monen Karilan pojan tuntemukset metsällä olosta 
kymmenien vuosien ajalta. 
 
 
”Viittä sorttia linturiistaa – muistikuvia yli neljän  vuosikymmenen takaa  
 
Mieleenpainuviin metsästysretkiin sisältyy yleensä mukavia tapahtumia maastossa, 
usein saaliin saantia, mutta usein pelkkä riistan näkeminenkin riittää mieluisiin 
muistikuviin. Tässä kerrottu metsästysretki tapahtui 1960-luvulla, jolloin linturiistaa oli, 
ja sitä myös saatiin. Kun lisäksi matkassa oli kokenut jahtikaveri ja toimiva koira, niin 
syntyi unohtumattomia muistoja, jotka piirtyvät vielä yli 40 vuoden takaa varsin 
selvinä mieleen – erityisesti saaliin monipuolisuuden vuoksi.  
 
Syksyllä 1963 järjestyi metsästysmahdollisuus Korpilahden Hirvimäessä, kun perhe 
lähti sukuloimaan Kuoppalaan, Mossen nokka suunnattiin siis Järvisen Mirjan ja 
Taiton luokse. Ja vielä uudenkarhea Sauer-haulikko oli tietysti Mossen takakontissa. 
Matkassa oli tavallista enemmän jännitystä tiedossa olevan jahtireissun vuoksi. Ehkä 
riistaisia maisemia oli vähän hehkuteltu minulle. Vallan hyvin oli nimittäin tiedossa, 
että Taito on tosi erämies, saamamies, ja hyvä metsästyskoirakin talossa tuolloin oli.  
 
Se koira oli Ratto nimeltään. Pystykorvan oloinen, mutta kuitenkin useampirotuinen, 
muisteli Taito. Niin tottelevainen Ratto oli, että kerrankin, kun Taito oli käskenyt sen 
hypätä pihassa seisovan moottoripyörän satulaan, se oli jäänyt istumaan siihen 
melkoiseksi toviksi. Kesti jonkin aikaa, kunnes Taito huomasi hämmästyksekseen, 
että siinä satulassa se koira istuu vieläkin. Sai tietysti luvan hypätä pois ja silitykset 
ehkä päälle. Liekö halunnut kyytiä. 
 
Yö meni miten meni, tuskin paljoa nukuin. Niinhän se usein on, kun on jotakin jännää 
odotettavissa. Aamulla jo hämärissä lähdimme Taiton kanssa kävelemään. Sää oli 
muistaakseni pilvinen, mutta ei kuitenkaan satanut, siis mitä mainioin jahtisää. Ratto 
hävisi nopeasti metsän kätköihin. Se tiesi tehtävänsä, eikä pyörinyt jaloissa. Ja kun 
oli vielä alkusyksy, niin arvelimme, että linnut kestävät koiran haukussa. Astelimme 
peräkanaa Pienen Hirvijärven suunnalle, Taiton tuntemille lintuvarmoille paikoille. 
Jännitys sen kun kohosi, jos se nyt voi omalta kohdaltani enää kohota. 
Mustikkatyypin metsät olivat kuin luodut linturiistalle; minä hetkenä tahansa saattoi 
odottaa teeripoikueen pelmahtavan kotkotellen lähipuihin tai metson rymähtävän 
siivilleen.  
 
Olimme kulkeneet tuskin puolta tuntia, kun koira sai haukun. Metso vai teeri, 
mietimme? Tai voihan se olla pyykin. Lintu oli sen verran etäällä, että haukun 
kohteesta ei heti saatu selvyyttä, ei kuulunut lähdön ääniä. Hetken kuunneltuamme 
totesimme, että haukku taitaa kestää. Lähestyimme sitä aluksi nopeasti, kun ei ollut 
vaaraa karkottaa lintua, mutta pian eteneminen muuttui hiivinnäksi puulta puulle.  
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Taito toki etunenässä, ja kauaa ei kokeneen tarkkasilmän tarvinnut lintua tähyillä, kun 
se löytyi. Yksipiippuinen puhui, lintu kierähteli oksia pitkin maahan ja koiran 
hampaisiin. Repun paino kasvoi heti alkuun ainakin kolmella kilolla, sillä  komea 
metsokukkohan se oli. Näinkö helppoa se on hyvällä koiralla, taisin ajatella. Olin 
minäkin koiralla lintuja metsästänyt, nimittäin Myllyahon Penin kanssa, mutta se kun 
oli oraville opetettu, niin käännytystyötä sai tehdä jatkuvasti.  
 
Jokusen satametrisen matka jatkui, kunnes taas haukku kajahti ilmoille, ja 
lähestyminen alkoi. Tällä kertaa Taito pudotti pikatahtiin mustan teeren. Se oli  
yksinäinen lintu, vanha ukkoteeri.  
 
Ei kahta ilman kolmatta, tuumailimme. Taisi siinä tovi kulua ilman mainittavia 
tapahtumia, mutta kun vähiten odottaa, niin silloin alkaa tapahtua.  
Pyypoikue hajosi kuin varpusparvi lähipuihin koiran säikäyttämänä. Yksi pyrähti 
lähioksalle, ja minun vuoroni oli tipauttaa se. Yleisimmistä metsäkanalintulajeista oli 
nyt näyte repussa. Riekot olivat jo tuolloin aika harvinaisia seudulla. 
 
Sattuipa sitten reitille metsälampi, Koukkulampi nimeltään, tai ehkä Taito 
tarkoituksella johdatti askeleitamme sinne. Riistaa ne ovat sorsatkin, taisi käydä 
mielessä. Jos kohdalle sattuu niin otetaan paistiksi. Ja kuinka ollakaan. Tiheän 
kuusikon katveesta kun lammelle tähyilimme, niin eikös vaan siellä sorsapoikue 
uiskennellut, kunnon heinäsorsia vielä. Mutta eipä ollut aikaa miettiä tarkempaa 
sotasuunnitelmaa, sillä meidät oli jo havaittu. Siltä seisomalta ammuimme 
yhteislaukauksen kohti sorsia. Räpiköintiä ja ränkätystä hetkisen, ja lammelle jäi 
potkiskelemaan yksi osuman saanut. Millähän tuon saisi, uimasilleen ei viitsisi 
mennä, tuumailimme. Kohta sorsa oli kuitenkin kadonnut näkyvistä. Se oli sukeltanut 
ja hävisi meiltä joksikin aikaa. Epäilimme, että se saattaa haavoittuneena nousta 
maihin ja niin kävikin. Tämä varmistui, kun koira löysi sen rannalta, eikä hyvä saalis 
mennyt raanaan. Kiitos Raton. 
 
Tilanteen lauettua huomasin, että tulivoimaa oli jäänyt käyttämättä. Nopeassa 
tilanteessa olin ampunut vain toisen piipun. Tiedä vaikka tähtäsimme vielä samaa 
sinikkoa, mikä ei olisi kovin tavatonta.  
 
Neljää sorttia saalista oli jo repuissamme, ja parituntinen matka alkoi kallistua kotia 
kohti. Metsästysretki oli sujunut jo nyt yli odotusten, mutta vielä ei ollut kaikki saalis 
repussa. Eräästä leppätiheiköstä pyrähti lentoon minulle vielä varsin outo otus, 
lehtokurppa. Tapansa mukaan se nousi pusikosta kovalla vauhdilla pystysuoraan 
kuin pieni helikopteri. Vaistomaisesti nostin haulikon poskelle ja ammuin. Ja kas 
kummaa, kurppa suistui pöpelikköön. Olin ampunut ensimmäisen lehtokurppani. 
Repun paino ei siitä paljoa lisääntynyt, mutta mieluisan harvinainen saalis kuitenkin.  
 
Viisi eri riistalintulajia samalla reissulla runsaan parin tunnin aikana. Eipä olla Taiton 
kanssa kumpainenkaan ylletty samaan  sen jälkeen. Oheiset valokuvat samalta 
päivältä saavat tapahtumat muistumaan elävästi mieleen.  
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Perinteisen metsästyskuvan tapaan poseerataan 
retken jälkeen Kuoppalan pihassa saalislintuja 
roikottaen. Metson ja teeren tunnistaa kuvasta 
hyvin, mutta pyy ja lehtokurppa jäävät sorsan 
taakse. Joku ikuisti kuvan Pentin kameralla. 
Vasemmalla Taito Järvinen, oikealla Pentti 
Valkeajärvi. Edessä Kuoppalan Ratto -koira. 
 
 
 
 
 

 
Saalista ihmeteltiin joukolla 
Kuoppalan pihassa. Taiton 
lapsista Ristolla on sorsa 
kädessään sekä metso 
yhdessä Pekan kanssa. Helena 
roikottaa ukkoteertä ja Pentin 
kädessä ovat pienimmät 
saalislinnut, pyy ja lehtokurppa. 
Ratto poseeraa tyytyväisenä. 
 
 
 
 

Saalistuspäivänä 
otetussa kuvassa 
poseeraavat 
keinussa Elma 
Salmela, takana 
Mirja Järvinen, 
Taito Järvinen, 
Lyyli Valkeajärvi, 
Teuvo Järvinen, 
Eero Valkeajärvi, 
edessä Helena 
Järvinen, 
Tellervo Salmela, 
Jalmari Järvinen, 
Selma Järvinen 
sekä Risto ja 
Pekka Järvinen. 
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Kalastus ja marjastus 

 
Pojat ehtivät vain harvoin kalaan Muuratjärvelle, joka oli mieluisin kalastuspaikka. 
Kalastusreissu oli silloin Eerolle, Eskolle ja Maunolle kuin lomaa. He menivät pyörillä 
ja yöpyivät Harjun saunassa, jatkaen kalastusta seuraavana päivänä. Kalastus oli 
lähinnä mato-ongintaa Muuratjärven rannalla.  Joskus pojilla, Eerolla, Maunolla ja 
Perun Erkillä, joka kaatui talvisodassa, oli jopa pommi kalastusvälineenä. Mustasta 
ruudista ja dynamiittinallista ja muista tarpeista he saivat sellaisen jysäyksen aikaan, 
että lähellä asunut ammattikalastaja Leppänen hermostui. Kun panos oli heitetty 
veteen, piti soutaa nopeasti kauemmaksi, jotta ei itse olisi joutunut pommin 
kohteeksi. Jonkinmoinen saalis tälläkin keinolla yleensä tuli, mutta mitenkään 
ympäristöystävälliseksi ei tällaista kalastusmuotoa voi sanoa. Leppänen ajoi kylläkin 
kalastajat nopeasti tiehensä.  
 
Marjastamassa lapset ja nuoret kävivät usein. Varsinkin Mäyrämäen tienoilla oli hyvin 
marjoja, joita paimenreissuillakin poimittiin. Kesällä käytiin marjassa ahkerasti. Jos 
marjoja oli saatu runsaasti, Arttu ja Martta veivät niitä Jyväskylään torille myytäväksi. 
Kesällä syötiin paljon mustikkaa talkkunan kanssa. Puolukkaa käytettiin myös 
runsaasti varsinkin puuroon. ”Muuramesta” tehtiin hilloa ja sitä syötiin pannukakun 
kanssa, suurta herkkua! Vadelmasta tehtiin mehua ja pantiin sekaan punaista ja 
mustaa viinimarjaa. Omenaa tuli runsaasti ja omenat syötiin sellaisenaan tai tehtiin 
kiisseliksi. Niitä ei säilötty. Sieniä poimittiin paljon, haapa- ja leppärouskua ja 
karvalaukkua. Muita sieniä ei otettu kun niitä ei oikein tunnettu. Tatit kelpasivat kyllä 
lehmille suoraan luonnossa.  
 
Lauri kävi poimimassa mansikoita toisinaan ja vei kerran niitä Mäyrämäkeen Marjalle, 
tämä kun yleensä antoi lapsille jotain vastineeksi. Hyvä marjapaikka sijaitsi 
Kolukankaalla, Koppelmäen maalla. Mansikat tuodessaan Lauri oli todennut, että 
olisi tuonut niitä enemmänkin, mutta oli pelännyt Koppelmäen härkää. Marja oli 
todennut siihen, että ”kuule Lauri, ota härältä onka pois!” Tätä sanontaa Lauri oli 
muistellut myöhemminkin ja taisi soveltaa sitä jossain toisessa yhteydessä itsekin. 
Mäyrämäen lähistöllä marjassa ollessaan, Leppämäkeen katsellessaan Eero oli 
kerran tokaissut että "tänne minä kylän teen ja otan lihavan akan." Myöhemmin olivat 
sukulaiset ja tutut sanoneet että "laihan sinä kumminkin otit." 
 
Seura- ja talkootoiminta 
 
Seuratoiminta oli Moksissa vilkasta Karilan lasten varttuessa aikuisiksi. Nuorisoseura 
oli erityisesti suosiossa. Ennen nuorisoseuran perustamistakin kylällä oli jo pidetty 
opintoiltoja, joissa luettiin kirjaa "Nuorison käytös". Sitä luettiin, kun kokoonnuttiin eri 
taloissa vuoron perään. Nuorisoseuran iltoja pidettiin taloissa, kirjoja luettiin, esitettiin 
ohjelmia, näytöskappaleitakin ja tanssia tai piirileikkejä oli lopussa.  Iltamia oli usein 
taloissa, joissa oli isot pirtit, erityisesti Hummassa, Virkamäessä ja Kauppilassa. 
Myös Tikkalankylän Pohjolassa pidettiin iltamia. Kesäisin iltamia pidettiin Moksin 
puimavajassa. Moksissa oli pieni tupa, joten siellä ei ollut isompia tilaisuuksia, mutta 
kylän ensimmäistä radiota sinne mentiin kuuntelemaan. Kun Tienhaaran 
nuorisoseurantalo valmistui v. 1927, iltamat ja muut tapahtumat pidettiin pääasiassa 
siellä. Myös pienviljelijäyhdistys kokoontui samoissa tiloissa. Kylällä oli jo 
aikaisemmista ajoista ollut työväentalo, jossa myös pidettiin iltamia. Iltamissa oli 
puhvetti ja arpajaisia pidettiin rahanhankintaa varten. Karilan Aune ehti olla vähän 
aikaa nuorisoseuran johtokunnassa. Taimi oli sihteerinä vähän aikaa, samoin Lyyli. 
Elma oli innokkaasti mukana varsinkin näytelmissä.  



 
 

24 

 
Talkoita pidettiin taloissa usein. Rukiinleikkuutalkoot olivat erityisen merkittävät, kun 
talkoiden päälle oli tanssit. Varsinkin Kauppilan talkoot olivat mainittavat, kun talon 
isossa tuvassa tanssittiin kovasti. Niitä odotettiinkin kovin koko kesän. Karilassakin 
pidettiin talkoita vielä 1950-luvulla. Sekä ruis että kaura niitettiin talkoilla. Ruis oli 
tärkeä viljelykasvi ja sitä viljeltiin paljon.  
Ruista Karilassa viljeltiin niin kauan kuin Arttu eli.  
 
Talkooväkeä piti ruokkia ja välillä pellolle vietiin kahvit ja pullat. Sanottiin myös, että 
"ennen ei oo tanssia ennen kuin ruis on poikki."  Kerran tuli Karilan talkoisiin 
huomattava hanurinsoittaja, ei ihan Vesterinen mutta melkein. Iltaa myöten paikalle 
saattoi kertyä enemmänkin väkeä, myös kuokkavieraita, jotka eivät olleet talkoissa.  
 
Heinätalkoita pidettiin myös. Moksin talossa Lyylikin oli muiden nuorten kanssa 
talkoissa. Pihlajamäessä ei pidetty talkoita, koska siellä oli työmies.  Lahtinen 
nimeltään, joka oli erittäin kova tekemään töitä. Kerran Lahtiselta paleltuivat talvella 
varpaat suonajossa. Keväällä varpaat alkoivat mätiä. Kylällä kerrottiin, että Lahtinen 
itse löi varpaita hakotukilla kirveellä poikki. Siitä saakka Lahtisen askel oli 
aikaisempaa lyhyempi. 
 
Nuoruudesta Maunolle on jäänyt mieleen erityisesti äitienpäivät, joiden tarpeisiin 
kaikista taloista annettiin maitoa. Äitienpäivä merkitsi kevään alkua. Vanhat naiset 
kulkivat Karilan ohi tietä pitkin Moksin koululle äitienpäiville. Naisia tuli Puurasta, 
Alkulasta, Tovilasta ja vähän joka paikasta. Pihlajamäen Annalla oli tapana  poiketa 
Karilaan kertomaan kuulumisia. 
 
Sota-aika 
 
Sota-aika oli maalle ja sen väestölle ankara koettelemus. Karilassa tultiin toimeen 
suhteellisen hyvin sota-aikanakin. Kun Arttu oli terve mies, niin työt sujuivat poikien 
avustuksella. Nuoremmat pojat, Esko ja Mauno, tekivät monia talon töitä. Arttu oli 
kova tekemään itse ja teettämään. Vanhemmat pojat, Viljo ja Eero, kävivät sodasta  
lomilla tekemässä töitä. Peltotöitä tehtiin sekä käsipelillä (esim. kylvöt, viljan niitto) 
että hevosella.  

 
 
 
 
 
 
 
Kuvassa Taimi, Onni ja 
Martti  heinäpellolla 
heinähaasian vierellä 
1940-luvulla Onnin 
ollessa lomalla sodasta.  
 
Mauno joutui tekemään 

täydet miehen työt pian sodan syttymisen jälkeen 12 -13 vuoden iästä lähtien. Se oli 
poikalasten osa silloin. Noin 14-vuotiaana Mauno kävi itsekseen tekemässä 
hevosella toukotyöt sodassa olevan Lauri-veljensä tilalla Vekkulan Palviankoskella, 
missä tämän perhe jo asui jatkosodan aikana. 
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Lauri joutui sotimaan molemmat sodat jalkaväessä etulinjassa, talvisodassa 
Kannaksella, Taipaleenjoella kovissa taisteluissa ja jatkosodassa Syvärillä asti. Hän 
toimi taistelulähettialiupseerina ja joukkueenjohtajana ja palasi sodasta kersanttina. 
Myöhemmin hän sai reservissä ylikersantin arvon. Lyyli toimi lottana sota-aikana. 
Onneksi sisaruksista kukaan ei kaatunut eikä pahemmin haavoittunutkaan. Eero oli 
jatkosodassa lähinnä Aunuksen suunnalla. Hän vietti rintamalla kolme jouluakin. 
Jouluna ei ollut taisteluja. Yhtenä jouluna Eeron pataljoona oli huilaamassa 
taaempana. Silloin otettiin tapaninpäivänä kaikki pataljoonan hevoset käyttöön ja 
miehet lähtivät tapaniajelulle! Sinä jouluna pataljoona sai myös kunnon jouluruuan. 
Siinä oli rusinasoppaa, kinkkua ja limppuakin. Viljo palveli lähinnä armeijan 
huoltojoukoissa. 
 
Talvisotatalven sää oli ankara, ja Karilassa jäätyi vesijohtokin.  Vesi jouduttiin 
kantamaan tai ajamaan tiinulla. Piikkilangat piti luovuttaa armeijalle. Lapset joutuivat 
muun kotiväen ohella olemaan tavallaan kotirintaman palveluksessa. Huvitilaisuuksia 
ei ollut. Ruokaa Karilassa riitti sodankin aikana kovan työn ansiosta. Sodan aikana 
piti myös Moksin kylässä pimentää ikkunat kun ilmahälytys tuli. Lentokoneiden ulina 
oli voimakasta. Puhelinkeskuksesta hälytettiin ilmavaarasta. Hälytys saattoi kestää 
joskus kaksikin tuntia talvisodan aikana. Pimennysverhoja piti käyttää sodan loppuun 
asti aina hälytyksen tullen. Pommien räjähtely kuului hyvin sekäJyväskylästä 
ettäLahdesta asti. Rintamalle piti luovuttaa myös täysi-ikäiset terveet hevoset, ei 
kuitenkaan kantakirjahevosta. Niin Artulla säilyi paras hevonen omassa käytössä.  
 
Kotirintama huolsi mahdollisuuksien mukaan rintamamiehiä.  Ruokaa lähetettiin 
omille pojille paketeissa. Sota oli maalle ja kansalle kova koettelemus. Kotirintamalla 
varsinkin emännät ja äidit joutuivat myös henkisesti lujille. Martta oli hyvin 
huolestunut rintamatapahtumista ja poikiensa selviytymisestä. Hän seurasi uutisia ja 
odotti kovasti poikien kirjeitä ja oli kiitollisin ja hartain mielin saadessaan tietää, että 
he olivat vielä hengissä. Monesta Moksinkylän talosta kaatui poikia sodissa.  
 
Mauno joutui sairastamaan kesän 1943. Hänellä oli keuhkoissa vettä. Pukkalan 
kulkutautisairaalassa Korpilahden pitkäaikainen kunnanlääkäri, Edith Weijo, imi 
nestettä pois keuhkopussista, jotta paraneminen pääsisi alkuun. Mauno poti tautia 
koko kesän. Hän nukkui paljon aitan kuistilla, sillä raitis ilma oli hyväksi keuhkojen 
paranemiselle. Mielenkiintoinen yhteensattuma oli, että Mauno ja Perun Eelis, jotka 
oli kastettu samalla kastevedellä Pihlajamäessä, potivat samana kesänä samaa 
tautia!  
 
Myös Karilaan tuli sota-aikana siirtolaisia asumaan, kuten Karjalan Kannakselta 
lähtöisin ollut Virkkilän perhe. 
 
Maitohuoneesta maitokammariksi 
 
1920-luvun lopussa rakennetun aitan talonpuoleisessa päädyssä oli pieni huone, 
maitohuone, joka nimensä mukaisesti oli tila, jota käytettiin maidon käsittelyyn. Se oli 
erityisen puhdas, viileä tila, talon naisten ylpeyden aihe ja talon ruokatalouden 
kannalta tärkeä paikka. Maitohuoneessa oli asianmukaiset välineet kerman 
separoimiseen maidosta, kerman hapattamiseen ja voin kirnuamiseen hapatetusta 
kermasta.  Kirnuttu voi pestiin vielä moneen kertaan kylmävesisaavissa.  Kesäisin 
myös viilit säilytettiin maitohuoneessa.  
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1930-luvun loppupuolella päärakennuksessa tehtiin remontti, jolloin keittiössä ollut 
ruokahuoneen tila otettiin keittiökäyttöön ja maito/ruokahuonetta varten puhkaistiin 
seinä pihan puolelle. Vielä 1950-luvulla Maunon emäntä, Aira, kirnusi talon voit noin 
vuoden ajan.  Kotitekoista voita haettiin sen jälkeen ainakin  Perusta. 
 
1930-luvun lopulla entistä maitohuonetta ruvettiin käyttämään asumuksena. Ensin 
maitohuoneessa tehtiin kuitenkin remontti. Sinne muurattiin hella ja seiniä vuorattiin, 
jotta huone pysyisi lämpimänä. Eteisessä oli iso kaksipuolinen komerotila. 
Remontoidussa maitokammarissa ehti vuosien varrella olla monet lyhytaikaiset 
asukkaat. Maunon poika, Arto, on kirjannut muistiin keväällä 2006 maitokammarin 
asukkaat Maunon muistelusten mukaan. 
 
Ensimmäinen asukas oli Viinikan Lauri, joka oli suutari. Hän teki suutarin töitä 
yhdessä Pirttiahossa asuneen Väinön kanssa. Toiset asukkaat 1930-luvun lopulla 
olivat ”Pihlis” Jaska ja Veera. Jaakko oli Pihlaisten poikia ja Veera Auvilan tyttäriä. 
Jaska teki metsätöitä ja Veera oli kotona. Heillä oli poika, Antero, komea ja iloinen 
ihminen. Hänestä tuli sodan aikana ” iso sotaherra”, vaikka pienenä olikin oikein 
viikari pojaksi.  
 
Maitokammarissa asuivat aikansa myös Santasen Sulo ja Kerttu.  Sulo ja Kerttu 
saivat hankituksi Perusta maakappaleen ja rakensivat sille kotinsa, Sulonkylän. Sulo 
toimi pitkään postinkantajana Korpilahdelta Moksiin, polkupyörä-pelillä. 
 
Liljan Aaro ja Elsa. jotka olivat lähtöisin Savosta, asuivat maitokammarissa kahden 
lapsensa, Veikon ja Helvin kanssa.  Ei ollut tavatonta, että Liljat tulivat Savosta asti, 
sillä noihin aikoihin savolaisia siirtyi työn perässä Keski-Suomeen. Aaro oli 
metsätyömies.  Hän kaivoi myös lapiolla ojia ajan tavan mukaan. Vieläkin niitä ojia 
näkyy Karilassa Pienensuon takana suohaudan reunalla - sinne oli tarkoitus tehdä 
peltoa. Aaro oli myös kova onkimies, joka ei huolinut ketään kaveriksi onkireissulle. 
Onkipaikka oli Vihtapohjassa, jonne hän matkasi jalan. Kaloja oli aina paljon. 
 
Liljan perheen jälkeen maitokammaria asustivat Luukkosen Paavo ja Oili muutaman 
vuoden ennen sotia. Oili oli Järvenpään tyttöjä Kuoppalan naapurista. Paavo oli kova 
metsätyömies.  
 
Seuraavaksi maitokammaria asustikin sodan aikana Karjalasta siirtolaiseksi tullut 
Virkkilän perhe. Juho ja Amalia Virkkilän lapset olivat Selma, Heikki, Pekka, Kaarina, 
Maija ja Annikki. He asuivat Karilassa toista vuotta ennen kuin muuttivat Ikaalisiin. 
Sieltä tytär Selma hakeutui emäntäkouluun. Ja kuinka ollakaan, hän päätyi 
kirjeenvaihtoon Moksin kylältä Järvenpään Erkin kanssa ja sitä rataa emännäksi 
Järvenpään taloon. Karilan Artun pojista Lauri puolestaan rupesi riiaamaan Erkin 
sisarta Vienoa. Vienosta tuli Laurille puoliso ja kahdeksan lapsen äiti. Näistä kolme 
kuoli pienenä. 
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Selma Virkkilän ja Erkki 
Järvenpään häät 
Järvenpään maisemissa 
Moksinjärven rantamilla. 
Kuvassa Erkin oikealla 
puolella Toini Nolo ja Terttu 
Virkkilä. Selman 
vasemmalla puolella 
Vikmanin tytär ja Aili Kooni. 
 
 
 
 

 
Virkkilän perheen jälkeen seuraavat asukkaat olivat Laaksosen Rauni ja hänen 
ensimmäinen vaimonsa Helvi, joka oli Kaistisen tyttäriä Parkkopohjalta. Helvi 
menehtyi ensimmäisen lapsen synnytykseen. Poikalapsi jäi kuitenkin elämään.  
Rauni oli välillä pois Karilasta, mutta muutti uudelleen Karilan maitokammariin toisen 
vaimonsa, Salmelan Saaran, kanssa. Karilassa ollessaan heillä ei vielä ollut lapsia. 
He asuivat Karilassa pari kolme vuotta ennen kuin muuttivat Moksinjärven rantamille. 
Sinne he rakensivat talonsa Saaran kotitilan, Salmelan, maille, ja siellä heidän 
lapsikatraansa aikanaan kasvoi.  
 
1950-luvulla, kun Artulla oli puolisona Perun Iida, maitokammari oli heidän 
käytössään. Iida piti siellä mm. kangaspuita ja kutoi monet matot.  Kesäisin Iidan 
tyttären, Kirstin, lapset Marjatta, Raija ja Jouko tulivat Helsingistä Karilaan 
viettämään kesälomaansa. Silloin maitokammari oli heidän nukkumatilanaan.  Kesän 
alkamisen merkki oli, kun Iida ryhtyi topakasti siivoamaan maitokammaria 
lastenlastensa kesäkäyttöön. 
 
1960-luvun puolivälissä Mauno vielä remontoi maitokammarin Esko-veljensä 
käyttöön. Siihen saakka Karilan tuvassa asunut Esko sai maitokammarista oman 
kämpän itselleen. Esko ei kuitenkaan ehtinyt asua lämpimäksi ja siistiksi uusitussa 
huoneessa kuin muutaman viikon, kun hän kuoli jouluaattona 1967. Aattoiltana 
Vuokko oli mennyt kutsumaan Eskoa joulupöytään ja löysi hänet sängyltä kädet 
kauniisti rinnalle ristittynä.  Hän oli käynyt joulusaunan jälkeen sängylle lepäämään ja 
nukkunut siihen. Loppiaisena vietettiin Karilassa Eskon hautajaisia. 
 
Vielä Eskonkin jälkeen maitokammari toimi asumuksena, ja siitä ruvettiin käyttämään 
nimeä ”Eskon kämppä”.  Tovilan Kosti ilmaantui kerran Karilaan matkalaukun 
kanssa. Aluksi hän nukkui tuvassa, mutta asusti sitten ”Eskon kämpässä” muutaman 
vuoden ajan. Välillä Kosti oli poissa Karilasta, mutta palasi takaisin muutamat kerrat. 
Tällöin elettiin jo 1970 – lukua.  Karilasta Kosti muutti asumaan Haapalaan Taimin ja 
Onnin luokse ja sittemmin Römmin tielle Hankapohjalle.  
 
Eskon kämppä toimi jossain vaiheessa kesänukkumapaikkana myös Maunon tytöillä 
ja myöhemmin pojilla.  
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Urheilu 

 
Sodan jälkeen vilkastui seuratoiminta Moksin kylällä uudelleen. Urheiluseurakin toimi. 
Kesäjuhlien yhteydessä oli yleensä myös urheilukilpailut. Juoksulajeja, 100 m, 800 m 
ja 1500 m:n juoksua sekä pituushyppyä, kuulantyöntöä ja kolmiottelua harrastettiin 
erityisesti. Mauno oli hyvä urheilija, erityisesti 100 metrin juoksija. Sairastamista 
seuranneena kesänä hän 17-vuotiaana alkoi osallistua urheilukilpailuihin eri puolilla 
pitäjää. ”Se oli mukavaa aikaa”, muistelee Mauno vanhoilla päivillään Haapalassa 
vuonna 2006. ”Moksin kylällä oli oma poikaporukka, joka harrasti urheilua. 
Kilpailuissa kuljettiin polkupyörillä pitkin pitäjiä”. Kuntoharjoittelu tapahtui pellolla ja 
muissa talon töissä. Tekniikkaharjoitusta Maunolle antoi innokas urheilumies, Lyyli-
sisaren aviomies Eero Valkeajärvi, Petäjäveden Petäjäisten voimahahmo. Mauno 
taittoi sata metriä lähelle 11.50 ja voitti melkein aina tämän matkan juoksun. Pituutta 
hän hyppäsi kuutisen metriä ja miesten kuula lensi parhaimmillaan yli 11 metriä. Hän 
oli pitäjän parhaita, ja kävi joskus Jyväskylässäkin kilpailumatkalla. Niin pienellä 
harjoituksella saavutukset olivat erinomaisia. Viljo oli hyvä hiihtäjä. Tytöt osallistuivat 
ainakin koulun järjestämiin kilpailuihin. 
 
  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Tuomo Karila & Susana Corneh 
  
 
Urheiluharrastuksessa ylivoimaisesti pisimmälle suvussamme on päässyt Viljo 
Karilan tyttären, Marjatan, poika, Tuomo Karila. Hän on moninkertainen painin 
Euroopan- ja maailmanmestaruuskisojen mitalimies ja Suomen mestari. 
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Lisäksi hän on toiminut olympialaisissa ja muissa suurkilpailuissa painijoukkueen 
johtajana ja lääkärinä. Hän on kuulunut myös kansainvälisen olympiakomitean 
urheilijavaliokuntaan ja Suomen Olympiakomitean hallitukseen. Toinen 
kansainvälisestikin menestynyt sukumme urheilija on Elman poika, Kosti Salmela. 
Hän on menestynyt niin kansainvälisissä kuin kotimaisissa suunnistuskilpailuissa, ja 
saavuttanut ikämiessarjoissa kärkisijoja. Kostin veli, Kauko, on menestynyt 
Korpilahden eri kisoissa mm. yleisurheilussa. Markku Karila on voittanut myös 
Korpilahden pitäjänmestaruuden 3000 m:n matkalla 1979. Suvussa taidetaan myös 
joukkueurheilua. Maunon pojat Ari, Arto ja Markku, Arin poika, Juho, sekä 
Mäyrämäen Eeron poika, Heikki Karila ovat olleet voittamassa Moksin joukkueelle 
“kultaa” puulaakilentopallossa useampana vuotena 2000-luvulla. Viljon tytär, Pirkko 
Matikainen, yhdessä Eero-miehensä kanssa on varttuneemmalla iällä menestynyt 
kuulantyönnössä monissa kansallisissa kilpailuissa.  
 
Perheellistyminen 
 
Perhetapahtumat alkoivat lasten aikuistuttua. Kun taloon saapui sulhasehdokas, 
hänestä pidettiin hyvää huolta. Martta kattoi kahvipöydän vieraskamariin, jossa isäntä 
piti vieraalle seuraa. Elma vanhimpana sisaruksena vietti ensimmäisenä häitään 
ennen sotia Eemil Salmelan kanssa. Tämä oli ehtinyt sitä ennen jo useamman kerran 
käydä Karilassa Elmaa katsomassa. Kauniina kesäpäivänä lehtimajassa Karilan 
pihassa hääjuhlan kehykset olivat tosi upeat. 

 
Sittemmin avioituivat Viljo, Lauri ja 
Taimi. Sisaruksilla, Lyylillä ja Eerolla 
olivat kaksoishäät Karilassa heti sodan 
jälkeen, joulun alla 1944.  Viljo ja Iines 
asuivat alkuvuodet Karilassa 
kulmakamarissa. Sinne syntyi myös 
esikoinen, Eero. Heidän muutettuaan 
Artulta ostettuun Mäyrämäkeen, tuossa 
huoneessa asuivat Taimi ja Onni Martti-
poikansa kanssa siihen saakka, kunnes 
muuttivat Haapalan 1949.   
 
 
 
 
 
Tässä kuvassa lapsenlapsi, Kosti 
Salmela (todennäköisesti), nostattaa 
hymyn Martta-mummon huulille. Arttu 
katselee alkavaa jälkikasvuaan vähän 
vakavampana. 
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Myös Lauri löysi vaimon lähistöltä, Järvenpään tyttären, Vienon. He avioituivat ennen 
sotaa. Esikoinen Taisto Kalevi syntyi Järvenpäässä vähän ennen talvisodan 
syttymistä. Äiti lapsineen asui sodan ajan Järvenpäässä. Välirauhan aikaan Lauri osti 
Palviankoski-nimisen tilan Jämsän Vekkulan kylältä, ja perhe muutti sinne. 
Jatkosodan aika oli perheelle kova koettelemus. Ilman Karilan ja Järvenpään 
sisarusten toistuvia työvierailuja ja lähinaapurien apua sodan loppuun mennessä jo 
nelilapsiseksi kasvanut perhe olisi ollut suurissa vaikeuksissa. 

 
 
Karilan koivukujassa, tytöt kivellä 
vasemmalta Lyyli, Kirstillä sylissä 
Elman poika, Kosti (todennäköisesti), 
Mirja, Taimi. Poika tyttöjen takana on 
Liljan Veikko, aikamies takana on 
Esko. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

   
    
  
 
Karilan koivukujassa on katajan ympärille 
kokoontunut talon miesväkeä joskus 1930–
1940-luvulla. Leppämäen Eeron kainalossa 
on Kosti Salmela, vieressä Viljo Karila, Iivari 
Vuojoki. Arttu ilmeisesti seisomassa katajan 
vieresssä, ja poika katajan edessä on Liljan 
Veikko.  Liljan Aaro on pitkällään kuvan 
oikeassa laidassa. Polvihousupoika  lienee 
Pihlaisten Antero (Nimissä lievää 
epävarmuutta!) 
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Kaukolan pihassa 
kyläreissulla. Kuvassa 
takaa vasemmalta 
Iines Karila, Viljo 
Karila, Elma Salmela 
ja Emil Salmela. 
Edessä Arttu-papan ja 
Martta-mummon 
kanssa penkillä istuvat  
Elman ja Emilin pojat, 
Kauko (papan ja 
mummon välissä) ja 
Kosti. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Muutosten aika ja Martan kuolema 
                                           
Sodan jälkeen elämä vilkastui. Maassa oli pula-aika ja se yhdessä 
jälleenrakennuksen ja ankaran sotakorvausten maksun kanssa pani kansan lujille. 
Moksissa muutokset näkyivät varsinkin metsätalouden voimakkaana vilkastumisena. 
Metsätyöt puutavaran ajoineen työllistivät kylää vahvasti. Moksin myllyltä 
Muuratjärvelle Vuojoen rantaan oli puutavaranajoreitti. Siellä oli parhaaseen aikaan 
talvisin toista sataa hevosta ajamassa puutavaraa notkoja pitkin, Mansikkamäen 
rinnettä kohti Ohelan niittyä. Varsinkin Viljo oli puutavaran ajossa usein. Hänellä oli 
Mäyrämäessä asuessaan ensimmäinen hevonen, nimeltään Liisa. Se oli Järvenpään 
Ilmarilta ostettu matala tamma, joka oli kova vetämään kuormia. Se auttoi monesti 
toisia hevosia pääsemään Mansikkamäestä yli, kun ne olivat uupuneet kesken mäen 
nousun. Viljo teetti Liisalla myös varsoja ja myi niitä eri isännille, Säynätmäkeenkin. 
Sodanjälkeinen aika oli Karilassa muutoksen ja kovan työteon aikaa. Puutetta oli 
monesta asiasta, vaikka nälkää ei talossa nähty sodankaan aikana. Sotakorvauksia 
jouduttiin maksamaan joka talosta. Toiveikas mieliala ja uuden rakentamisen halu 
alkoi kuitenkin viritä. Lehdissä oli pitkät listat kihlautuneiden ja vihittyjen nimiä. 
Tanssejakin voitiin taas järjestää ja monenlainen seuratoiminta kylillä vilkastui. 
Vanhempien lasten avioiduttua ja muutettua pois talon töihin oli vähemmän väkeä 
tarjolla.  Arttu ja Martta joutuivat lujille ja talonpito jäi käytännössä Maunon vastuulle.  
 
Vuosikymmenen lopussa varsinkin Martan voimat alkoivat vähitellen hiipua. Hän ei 
kuitenkaan paljoa sairastellut, ei ainakaan valitellut vointiaan. Hän oli vahvasti 
uskonnollinen, vaatimaton suurperheen äiti ja talon emäntä. Hän teki hyvin 
merkittävän elämäntyön. 
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Martta kuoli helmikuun alussa 1949 ilmeisesti sydänkohtaukseen äkillisesti yöllä juuri, 
kun Mirjan ja Taiton häitä piti alkaa valmistella. Niin kävi, että häät muuttuivatkin 
hautajaisiksi. Mauno meni hakemaan Surkeen Annaa, joka oli pitojen laittaja. Hän 
meni hevosella Annaa vastaan linja-autolle seuraavana aamuna Tikkalan Ohelaan, 
kun Martta oli kuollut yöllä. Hän joutui toteamaan Annalle, että "nyt näistä pidoista 
tais tullakin hautajaiset kun äiti lähti viime yönä." Ruumis oli sen ajan tavan mukaan, 
talvi kun oli, ennen hautajaisia kaksi viikkoa vieraseteisessä.  

 
Martalla oli isot hautajaiset. 
Hautajaispäivänä ruumista 
lähdettiin kuljettamaan reellä 
kirkolle Maunon ja Haapalan Onnin 
ollessa ajomiehinä. Havuja oli reen 
molemmin puolin ja arkku keskellä. 
Arttu ja muita perheenjäseniä oli 
seuraavassa reessä. Rekeä seurasi 
pitkä hautajaisvieraiden jono, 
Raittilanmäeltä Karilan riihen luo. 
Tikkalan kylästä tulevat odottivat 
Tienhaarassa Moksista päin tulevaa 
rekijonoa. Kirkonkylälle tultaessa 
jono oli suunnilleen kilometrin 
mittainen. Hautauksen jälkeen 
palattiin kirkolta suuriin 
ruokapitoihin Karilaan. 
 
 

    Martta Karila 
 
Mirja ja Taito vihittiin hieman Martan hautajaisten jälkeen Korpilahden kirkossa, ilman 
isompia hääjuhlia. Mirja muutti emännäksi Taiton kotitaloon, Hirvimäen Kuoppalaan. 
Kirsti ja Taimi emännöivät Karilassa Martan kuoleman jälkeen vuoden verran. Taimin 
perhe pääsi kuitenkin pian Karilan kulmakammarista asumaan Haapalaan, jonka 
päärakennus valmistui 1949. Kirsti muutti 1950-luvun alussa työhön Kangasalalle, 
Pikonlinnan sairaalaan.  Esko ei koskaan avioitunut, vaan työskenteli koko elämänsä 
kotitilalla. 
 
Isännyys siirtyy Maunolle 

 
Suurin osa Artun ja Martan lapsista oli siis avioitunut, ja he keskittyivät omien 
perheidensä sodan jälkeisen elämän rakentamiseen. Arttu halusikin ennen pitkää 
luovuttaa talon isännyyden Maunolle. Käytännössä tilan asioiden hoito oli ollut 
Maunon harteilla jo 1940-luvun loppupuolen. Virallisesti Mauno lunasti Karilan tilan 
isältään vuonna 1951, 24-vuotiaana poikamiehenä. Kauppakirjan mukaan syytingiksi 
tuli 350 kg ruista/vuosi, 300 kg vehnää/vuosi, 120 kg ohraa/vuosi, perunoita 6 
hl/vuosi, lanttuja 2 hl/vuosi, sianlihaa 50 kg/vuosi, naudanlihaa 20 kg/vuosi, 
kanamunia 100 kpl /vuosi, voita 2 kg /kuukausi ja 5 litraa maitoa joka päivä. Joka 
vuosi myös porsas kuului syytinkiin sekä hevonen käyttöön tarpeen mukaan. Artulla 
oli 4 aaria peltoa, jossa hän kasvatti sipulia ja perunaa yhdessä samana vuonna 
taloon tulleen uuden vaimonsa, Perun Iidan, kanssa.    
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Artun elämää Karilan vanhana isäntänä 

 
Arttu eli suhteellisen terveen ja pitkän elämän, vaikka kipujen tuttu hän oli. 
Vatsahaava häneltä oli leikattu aikoinaan. Leskeksi jäätyään hän avioitui Perun Iidan 
kanssa. Iida oli topakka nainen, joka piti Artusta hyvän huolen. Kun Iida toimi 
vakuutusasiamiehenä, tuli Artullekin uutta elämän sisältöä. Pariskunta kiersi kylällä 
vakuutuksia tekemässä ja Keskisuomalainen-lehden asiamiehenä. Arttu otti osaa 
talon töihin ja oli pellolla mukana. Hän ajoi vielä muutamana vuonna hevosvetoista 
heinänniittokonetta. Hän auttoi myös käsin kylvämisessä, Iidan laittaessa 
sitkainrisuja. Arttu palvasi myös monet mahtavat sianlihat Karilan savusaunassa, 
”raittisaunassa”, sekä oman talon väelle että kyläläisille.  
 
Arttu ja Iida asuivat talon tienpuoleista päätyä. Heille oli oma sisäänkäynti 
tienpuoleisesta päädystä, vierasrappuna toimineelta puolelta. Kulmakammariin oli 
laitettu hella ja entinen sali toimi kamarina. Ida piti ”hyvän komennon” ja siistin 
huushollin. Iidalla oli entisestä avioliitostaan jyväskyläläisen konstaapelin kanssa 
tytär Kirsti sekä Peruun sota-aikana otettu Ritva-niminen kasvattitytär. Ritva asui 
Karilassa Artun ja Iidan kanssa. Aikuisena hän muutti Helsinkiin, jonne Kirsti oli 
muuttanut jo aikaisemmin. 
 

 
 
Artun 70-
vuotispäivää 
juhlistettiin 
Karilassa 
lasten 
perheiden 
kanssa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Artun 70-vuotispäivänä otettu kuva 
Artun ja Iidan kammarissa 
Karilassa. Artulla on pilkettä 
silmäkulmassa, kun hän katselee 
keittiön ovella valokuvanottoa 
seuraavaa Iidaa, muistaa Mirja. 
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Karilassa ”papan rappusilla” 1950 –luvun puolivälin paikkeilla  
(vas ) Martta-mummon sukulaismies Mäkijärvi, Iidan sylissä Hannele,  
Arttu, Mauno,  Airan sylissä Vuokko, Esko. 
 

 
    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Karilan keittiössä päiväkahvilla tuvan seinien siivouksen lomassa (vas) Ritva 
Hänninen, Haaralan Veíkko, Mauno, Esko, Arttu, Iida ja Taimi. Kahvipannua 
kannattelee Kirstin käsi. Kuva lienee vuodelta 1950. 
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1950 – luvun taitteessa 
Karilassa käymässä Kalle 
Wirén vaimonsa kanssa 
(oik). Kuvassa vasemmalta 
Kirsti, Taimi, Arttu ja Mauno. 
Edessä pojat Martti 
Saloranta ja Eero Karila, 
Viljon  poika 
 
 

 
 
 
 
Wirénit juhannuskylässä 
Karilassa v. 1964. 
3 vas. Aira Karila, Kauko 
Wirén, Mauno Karila,  
Irma Wirén, lapsi edessä on 
Merja Wirén (Norros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
 
1960 – luvun loppupuolella  
alkukesän sunnuntaina,  
yllätysvierailulla Aili 
Saloranta (os. Tammivuori) 
miehensä (takana 
vasemmalla) kanssa. Kosti 
Wirén takana oikealla, 
edessä istumassa Helvi 
Tammivuori. Karilassa 
kotona olivat tytöt Hannele 
(vas) ja Vuokko ja pojat Ari 
(vas) ja Arto.    
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Karilan talon nurkalla. Takana (vas) Perun Elli, 
Iidan tytär, Kirsti Manninen, sylissä poikansa 
Jouko. Tytöt vasemmalta Raija ja Marjatta 
Manninen. 

Ritvan ripillepääsypäivä Karilassa. 
Ritva kävi Korpilahdella 
yhteiskoulun Karilasta käsin. 
Kuvassa (vas) Perun Martta, Ritva 
ja Iida. 

 
                                       
Arttu oli henkisesti joustava mies, joka oli aktiivisesti rakentanut ja hoitanut taloaan ja 
pitänyt yhteyksiä eri puolille. Hänellä oli tuttuja pitkin pitäjää ja hän oli tunnettu 
markkinamies. Hän kasvatti sikoja ja hevosia ja kävi hevoskauppaa markkinoilla. Hän 
oli myös Korpilahden maatalousnäyttelyssä  esittelemässä vanhan maamiehen roolia 
pellavaisessa asussaan.  
 
Arttu piti yhteyksiä lastensa perheisiin niin lähistöllä kuin kauempana, seuraten 
heidän hankkeitaan ja perhetapahtumiaan. Hän vieraili niin Martan kuin myöhemmin 
Iidan kanssa myös Palviankoskella Jämsässä seuraamassa, miten poikansa Lauri 
pystyi muutamassa vuodessa uusimaan koko tilan rakennuskannan. Lyyli yhdessä 
miehensä Eeron kanssa rakensi Petäjäveden kirkonkylään kauniin omakotitalon 
kohta Laurin jälkeen. Lyyli oli Palvialla käydessään todennut, että ”voi kun minäkin 
saisin joskus näin kauniin talon”. Päärakennuksen jälkeen Eero ja Lyyli rakennuttivat 
pihaan ulkorakennuksen, jonka päädyssä olevan saunan ensilöylyihin tuli myös Arttu-
pappa.  Siellä löylyssä yhdessä Eeron, Pentin ja Artun kanssa Laurin poika, Antti, sai 
ihastella uusia mukavuuksia. Kun Antti oli Jämsän yhteiskoulussa kirjoittanut 
ylioppilaaksi keväällä 1960 Petäjävedellä käydyn keskikoulun jälkeen, hän poikkesi 
Jämsästä tullessaan papan luokse Karilaan. Antti muistaa saanensa hyvin 
ystävällisen vastaanoton. Iida keitti oikein kahvit. Arttu oli innostunut ja iloinen, kun 
ensimmäinen lapsenlapsi oli pääsemässä ylioppilaaksi. Siinä kahvia juotaessa hän 
tokaisi römäkän karhealla äänellään: ” Kun eläisin, että näkisin, mikä sinusta tulee.” 
Ehkäpä hän on pilvenreunalta katsellut maailmanmenoa ja nähnyt, kuinka Laurin 
poika on psykologina 1900-luvun loppupuolen vuosikymmeninä huolehtinut Helsingin 
seudulla ihmisten henkisestä hyvinvoinnista erilaisissa tehtävissä.  
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Kuvassa Tampereen 
yliopiston 75-
vuotisjuhlapromootiossa 
vuonna 2000 neljä suvun 
tohtori Karilaa: Antti Karila 
vaimonsa Irma Karilan 
kanssa ja Eero Karilan 
poika, Alpo, 
vaimonsa,Kirstin, kanssa   
 
 

 
Arttu sairasti vain noin viikon ajan ennen kuolemaansa. Arttu oli ollut kevättalven 
lauantaina hevosajelulla. Sillä kertaa Maunon pojista vanhin, Ari, oli ollut ”papan 
kyydissä”. Ajelulta tultuaan Arttu oli lämmittänyt saunan, mutta saunan ollessa 
kylpykunnossa, hän oli todennut, että ”minä en taida mennäkään saunaan, kun 
minua viluttaa". Siitä sairaus alkoi muuttuen keuhkokuumeeksi. Kuolema tuli 
seuraavan viikon perjantaina, 9.3.1962.  Lääkäri Weijo oli sitä ennen ehtinyt 
tekemään kotikäynnin antaen lääkitystä. Se ei kuitenkaan enää auttanut.  Artun pitkä, 
hyvin työntäyteinen mutta rikas elämä päättyi rauhallisesti omassa rakkaassa 
kodissa. Kun Arttu oli kuollut, hänen ruumiinsa pestiin, puettiin ja laitettiin 
asianmukaisesti kotiin tuotuun arkkuun. Ennen kuin arkkua lähdettiin viemään 
kirkolle, lähimmät sukulaiset kokoontuivat Artun ja Iidan keittiössä olleen arkun 
ääreen. Siinä joukko lauloi yhdessä virren 600, ”Oi jos mä matkamies maan..” Se jäi 
herkkänä tilaisuutena myös 9-vuotiaan Vuokon mieleen. Hautajaisvalmistelut 
Karilassa olivat tavan mukaan isot. Hautajaiset olivat Marianpäivänä. Väkeä oli paljon 
ja runsaasti ruokaa ja sahtia oli tarjolla. Artun kuoltua Iida muutti Karilasta ensin 
Valdenin Väinön taloon ja sieltä Koppelmäen piharakennukseen.  
 
 
 
MAUNON JA AIRAN AIKA 

 
Nuori emäntä Sarvenperän Kylmälästä  

 
Talon isännyys vaihtui siis virallisesti 1951, kun Mauno lunasti Karilan itselleen. 
Maunon poikamiesaika talon isäntänä ei kuitenkaan kestänyt pitkään. Mauno oli 
tutustunut Kylmälän Airaan tanssimatkoilla ja hevosajoissa (”raveissa”) ajan tavan 
mukaan. Ennen pitkää he olivat seurusteleva pari.  Aira muutti helmikuussa 1952 
Karilaan Maunon kihlattuna, ja isot häät pidettiin helluntaina Karilan pihamaalla. 
Vihkimisen suoritti Korpilahden rovasti Olanterä pihaan rakennetussa koivumajassa.  
Väkeä oli paljon kauniin kesän keskellä niin pihamaalla kuin sisätiloissa. Valokuviakin 
tilaisuudessa otettiin, mutta vain yksi jäi jäljelle, sillä joku onneton oli avannut 
kameran ja kaikki kuvat olivat valottuneet. Niin vain käynnistyi Maunon ja Airan suuri 
yhteinen urakka talon hoidossa ja tulevan viisilapsisen perheen huoltajina ja 
kasvattajina.  
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Innolla Mauno ja Aira aloittivat talon 
pidon, vaikka lähtötilanne olikin rankka. 
Mauno oli joutunut ottamaan velkaa 
rutkasti tilan lunastamiseksi, syytinki oli 
kova, eikä enää ollut piikoja ja renkejä 
talossa vanhan ajan malliin. Taloon 
miniäksi tulossakin tahtoo 
olla omat koukeronsa, mutta Aira pärjäsi 
kuitenkin hyvin Artun ja Iidan kanssa ja 
hän rakensi hyvillä mielin omaa elämää 
Maunon kanssa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mauno ja Aira Karila 
 
 
 

Airan (Kylmälä, s. 1931) isä, Eemeli oli syntynyt Mäyrämäessä. Airan pappa ja 
mummo, Puolivälin Kasper ja Karilan Selma (Karilan Vilhelmin sisar), olivat olleet 
torppareina Mäyrämäessä, josta olivat siirtyneet torppariksi Sarvenperälle Kylmälä-
nimiseen valtion torppaan. Eemeli jatkoi isänsä työtä Kylmälässä, ja kun aikanaan 
mahdollistui valtiontorppien itsenäistyminen, Eemel lunasti Kylmälän metsineen - 
kaukonäköinen mies. Eemeli oli siis Karilan Artun serkku, ja Eemeli ja Arttu olivat 
oikein hyviä kavereita. Karilan nuorista Mirja ja Mauno olivat myös tulleet Airalle 
tutuiksi tansseissa ja kilpa-ajoissa. Olipa Arttu kerran Kylmälässä kyläreissulla 
käydessään todennut Airalle:” Kuule, tule sinä Aira vua meille emännäks, kyllä minä 
teille ”vakkua” souvan”. 
 
Aira oli Kylmälän kymmenlapsisen perheen nuorimmasta päästä ja hän oli 
itsenäistynyt varsin nuorena. Jo 14-vuoden ikäisenä hän lähti kotoa Jyväskylään 
”ompeluoppiin” rouva Linnan ompelimoon Taulumäelle. Hän asusti Puutarhakadulla 
tunnetun pyssysepän kodissa. Kun ompeluoppi päättyi, Aira pääsi töihin Jenny 
Salmelan ompelimoliikkeeseen. Jenny Salmela avusti edullisemman asunnon 
löytämisessä. Niinpä Aira pääsi erään sotalesken luokse asumaan, kun hoiti siinä 
ompelutyön ohessa perheen viittä lasta. Aamuisin, kun perheen äiti lähti hyvin 
varhain vaneritehtaalle töihin, Aira huolehti lapset kouluun ja hoitoon ennen kuin 
meni itse seitsemäksi ompelimoon töihin. Se oli rankkaa nuorelle tytölle ja lopulta isä 
Eemeli komensi tytön kotiin. Aira jatkoi kuitenkin ompelemista, hän toi ompelimosta 
leikatut kankaat kotiin Kylmälään ja vei valmiit vaatteet liikkeeseen Jenny Salmelalle. 
Tutuksi oli näin tullut Airalle, millaista oli elää 1940-luvun loppupuolella 
kaupunkioloissa ja millaista oli olla vieraalla töissä. Kutomakoulun Aira kävi 
Petäjävedellä. Hän jatkoi edelleen ompelemista Jenny Salmelalle kotoa käsin siihen 
saakka, kun jäi kihlautumisensa jälkeen Karilassa käyntireissulla Maunolle 
emännäksi.  
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Airalla oli erittäin hyvät välit vanhempiensa kanssa, ja hän kävi heitä usein 
katsomassa pyörällä ja myöhemmin mopolla Karilasta käsin. Eemeli ehti myös käydä 
Karilassa ennen kuolemaansa. Aamulla ani varhain, neljän aikoihin hän oli noussut 
ylös ja lähtenyt kävelemään Mäyrämäen ”tanhuille” – se oli muistorikas kokemus 
Mäyrämäessä lapsuuttaan viettäneelle vanhalle miehelle. Nyt oli tytär emäntänä 
Karilassa.  Vanha Vilhelmiina, Airan äiti, viihtyi myös erittäin hyvin Karilassa, jonne 
Aira hänet aina silloin tällöin haki muutamaksi päiväksi. Mummon läsnäolo teki hyvää 
lapsille. Vilhelmiina puolestaan ihmetteli Airalle: ”Miten sinä noita lapsia olet 
kasvattanut, kun ne on niin hyviä vanhalle ihmiselle?” Ehkä se oli seurausta Airan 
luontaisesta lapsirakkaudesta, ja Mauno oli samaa maata. Sekä Aira että Mauno 
kunnioittivat itse myös suuresti omia vanhempiaan.  
 
Ripeästi talon pitoon 

 
Mauno ja Aira aloittivat innolla talon pidon. Mauno ja Aira olivat kovasti tykästyneitä 
toisiinsa. Komean ja mieleisen miehen oli Aira saanut. Ja oli kuulemma Maunokin 
ymmärtänyt naiskauneuden päälle. Molemmat olivat hyvin lapsirakkaita, ja monta 
lasta oli toiveena kumpaisellakin. Lapsia syntyi viisi: Vuokko (1953), Hannele (1954), 
Ari (1957), Markku (1959) ja Arto (1962). Asuttavana heillä oli Karilan talossa tupa ja 
ns. puhelinkammari sekä keittiö, josta oli ovi vielä kylmähköön ruokahuoneeseen. 
Talon toista päätyä asustivat Arttu ja Iida ja Iidan ottotytär Ritva. Maunon veli, Esko 
nukkui tuvassa.  Myös erilaisiin työhommiin liittyen ns.  kortteerimiehiä yöpyi tuvassa. 
1950-luvulla liikkui kylillä vielä ”kulkumiehiäKIN” ja mustalaisia, jotka saivat yösijan 
Karilankin tuvassa tarpeen vaatiessa. 1950-luku oli kokonaisuudessaan nuorelle 
viljelijäparille ahkeran uurastuksen aikaa. Työt tehtiin käsipelillä ja hevosella. Myös 
kaikki viisi lasta syntyivät kymmenen vuoden sisällä. 
 
Sähköt Karilaan laitettiin 1952, toisella puolella Moksin kylää ne jo olivat. Sähköjen 
laitto oli suuri asia koko Korpilahden puoleiselle kylän alueelle, ja taloudellisesti suuri 
investointi Karilassa. Korpilahden Sähkön sähköasema oli Iloniemessä. Sieltä oli 
olemassa korkeajännitelinja Vihtalahteen, mistä linjaa jatkettiin Hankapohjalle 
Puurannotkoon. Talkootyönä tehdylle korkeajännitelinjalle  Vihtalahdesta 
Puurannotkoonn tuli mittaa 5 km. Sähköpylväiksi kelpasivat vain pitkät suorat 
mäntypylväät. Tähän tarkoitukseen sopivia mäntyjä ei silloin Karilan metsästä 
löytynyt, vaan Karilan osuus ”pylväsmäntyjä” ostettiin Molikasta. Sähkölinjojen johdot 
olivat alussa mustasta pörssistä ostettua ohutta rautalankaa. Sähköverkkoa 
vahvistettiin sitä mukaa, kun oli mahdollisuus saada kuparilankaa. Suureen osaan 
Hankapohjan taloja sähköt laitettiin tässä yhteydessä ja Karilan lisäksi myös 
Mäyrämäkeen. Pihlajamäkeen sähköjä ei vielä haluttu. 
 
Sähköjen saantiin liittyvät suuret Valonjuhlat pidettiin loppuvuodesta 1952 
Leppäselän talossa Hankapohjalla. Airakin oli siellä jo mukana, saman vuoden 
helluntaina Maunon kanssa vihittynä. Kuinka ollakaan, esikoistaan odottava Aira otti 
ja pyörtyi Leppäselän hienossa talossa salin hienolle sohvalle - mieleen jäänyt 
kokemus 21-vuoden ikäiselle nuorikolle. Muutamille muille mieleen jäänyt asia 
suurista Valonjuhlista oli juomapuoli. Juhlien sahti tehtiin Karilassa Artun, Iidan ja 
”Tinttiläisen” (Heikki Laukkala) voimin. Siitä tuli ”erittäin hyvää” – se meni sekä 
päähän että housuihin! 
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Talon uudistamista ja muita hankkeita 

 
Katontekoa Karilassa riitti 1950-luvulla – kaikki rakennukset katettiin. Vuonna 1951 
aloitettiin navetan pärekaton teolla. Työtä tehtiin ison työmiesjoukon voimin. 
Seuraavana vuonna uusittiin aitan pärekatto, sitten päärakennuksen ja riihen katot. 
Päreet kattoihin tehtiin kotona. Koppelmäestä tuotiin riihen luokse pärehöylä, joka 
kävi öljymoottorilla. Ei siis tarvittu hevosta moottorin pyörittämiseen. Yrjösen Kalle 
teki päreet, jotka hevosella ajettiin katontekopaikalle. Peltikatot Mauno laittoi Karilan 
rakennuksiin vasta 1970 – luvulla, kun hyvin tehdyt pärekatot kestivät pitkään. 
 
 

 
 
Karilan navettaan laitettiin uusi pärekatto kesällä 1951.  
 
Vuonna 1953 Mauno uusi navetassa lehmien juottojärjestelyt entistä 
käytännöllisemmiksi. Juottokaukaloiden tilalle rakennettiin sementtiset juottokupit. 
Työn teki Haaralan Veikko.  Oinas oli jo aikaisemmin vaihdettu käsipumppuun. 1950-
luvun loppupuolella käsipumppu vaihdettiin edelleen sähköpumppuun, ja puuputkien 
sisään laitettiin muoviputki. Vesi navettaan oli tullut ”lähdeniityllä” olleesta lähteestä 
oinaan avulla galvanoituja putkia pitkin. 1940-luvun loppupuolella oinas meni 
epäkuntoon. Mauno haki Koskenpäältä Puustellin Kallen korjaustöihin. Hän sorvasi 
puuputket, joita pitkin vesi tuli lähteestä navettaan. Vesi pumpattiin karjakeittiössä 
olleeseen isoon säiliöön. Siitä oli rakenneltu ”automaatti”, joka jakoi veden lehmien 
juottojärjestelmään. Maitotonkat jäähdytettiin karjakeittiön vesisäiliössä - enemmän 
kuitenkin lähteessä, jonne ne vietiin talvella tappikelkalla ja kesällä maitokärryillä. 
Tappikelkalla ja maitokärryillä tonkat vietiin myös maantien varteen, mistä maitoauto 
keräsi ne kuljetettavaksi Jyväskylään Valion meijeriin. Maitoauto ja Korpilahdelta 
tullut postia tuonut, Hardenin Eskon kuljettama linja-auto olivat lähes samoihin 
aikoihin Karilan kohdalla 1970 -1980-luvuilla. Se oli päivittäinen tapahtuma, jossa 
naapurit tapasivat.  
 
Peltojen ahkera kiveäminen oli 1950-luvun puolen välin jälkeisenä aikana keskeinen 
työ Karilassa. Isoja ja pienempiäkin kiviä pelloissa riitti. Hevosella peltotöitä tehdessä 
kivet olivat varsinainen riesa. Kyntäminen ja äestäminen oli hankalaa. 
Hevosvetoisesta heinänniittokoneesta tahtoivat terät mennä, kun aina oli kivi 
vastassa.  
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Joutsalaisia miehiä oli Caterpillarin avulla kiveämässä Moksin kylän talojen peltoja, ja 
Mauno otti heidät kiveämään myös Karilan peltoja. Valtaisa kiviraunio 
maantientauspellon reunassa todistaa sitä suurten kivien määrää, joka pellosta 
nostettiin. Kintaudelta oli myös koneporukka, joka koukun avulla nosti suuren määrän 
isoja kiviä eri pelloilta. Jäljelle jääneet kivet ajettiin sitten hevosella. Mauno kivesi 
peltoja pitkään kahden hevosen vetämällä systeemillä, joka Hankasalmella tunnettiin 
nimellä ”länget”. Hankasalmelta kotoisin ollut Perun vanha isäntä, Tatu Lampinen oli 
antanut Maunolle neuvon, miten ”saat hyvän työkalun kiveämiseen”.  Pelloille jäi 
suurista kivistä kuopat, jotka piti vielä täyttää. Pelloille ajettiinkin talvisaikaan 
lukemattomat hevoskuormat suota. 
 
Vuonna 1955 Aira sairastui ensin flunssaan, joka pitkittyessään aiheutti vettä 
keuhkoihin. Aira joutui odottamaan kotona yli kaksi kuukautta paikkaa Kinkomaan 
sairaalaan. Toipuminen sairaalahoidossa kesti noin puoli vuotta. Tänä aikana Vuokko 
oli Maunon siskon, Lyylin, hoidossa Petäjävedellä ja Hannele kotona Artun toisen 
vaimon, Iidan hoidossa. Kesä oli muutenkin haasteellinen. Helteet olivat niin ankarat, 
että laitumetkin kävivät vähiin kuivuuden surauksena. Heinää jouduttiin ostamaan 
Karilan lisäksi hyvin moneen muuhunkin taloon mm. Pohjanmaalta saakka, mistä sitä 
tuotiin Keski-Suomeen rautateitse. Sinä kesänä lampaat laitettiin pois Karilasta. 
  
Vuonna 1956-1957 Mauno ajoi hevosella yhdessä Eskon kanssa 1000 runkoa 
vanerikoivuja Muuratjärven rantaan, Hornapohjaan.  Santasen Kauko oli kaatanut ja 
pätkinyt puut moottorisahalla. Puut kaadettiin rassiin kuivumaan elokuulla. Mauno otti 
itselle urakaksi niiden ajamisen. Ensin piti laittaa kuntoon noin 5 km:n mittainen tie 
Hornanpohjaan. Tie Hornanpohjaan lähti Keijukennään notkosta, Soimasuolle, 
Soimalan ohi, Ohelan niitylle, Mansikkamäen alla Tikkalan tien ylitys ja sitten Hornan 
rantaan. Puut kasattiin ensin teiden varsiin niin, että ne ajettaessa voitiin ottaa aina 
ylämaan puolelta kyytiin. Mauno ajoi kolme reissua päivässä (30 km/pv) ja Esko 
kaksi reissua. Kun aamulla liikkeelle lähdettiin, hevoset pimeällä valjaisiin laitettiin ja 
illalla pimeällä takaisin tultiin. Esko pääsi kotiin vähän aikaisemmin, kun Mauno teki 
vielä sen kolmannen reissun. Ajo tapahtui parireellä. Hevoset, Virkku ja Vesa, piti 
hoitaa hyvin, että jaksoivat. Aamulla jo viideltä piti nousta antamaan hevosille tukeva 
ruispitoinen rehuateria (”ape”), jotta ne olivat voimissaan ajoon lähdettäessä ja 
jaksoivat rankan päivän työn.  Mansikkamäen paikkeilla oli kova pitkä nousu. 
”Onneksi oli liukkaat kelit, ei ollu kovia pakkasia. Luoja oli puolella!”, tuumaa Mauno 
jälkeenpäin. Ajo päästiin aloittamaan joululta. Tammikuun 20 päivän tienoilla urakka 
oli valmis. 
 
Monia muitakin savotoita tehtiin. Mäyrämäen Viljon kanssa oltiin Uutelan maalla 
tukinajossa – eväät syötiin Uutelan tuvassa. Leppämäen Eeron kanssa tukkeja 
ajettiin Ohelan maalta ja Kammarvuoresta - silloin eväät syötiin metsässä. Kaikki 
ajovehkeet, niin hevosten valjaat kuin miesten vaatteetkin kuivattiin Karilan tuvassa. 
Schaumanin puun ostomiehenä toimi noihin aikoihin Perun vanha isäntä, Tatu 
Lampinen. Hänen päämiehensä oli puolestaan Jokinen Korpilahdella. 
 
Talokauppojen teon aikaan Karilan metsässä ei myytävää puuta juuri ollut. Mauno 
hoiti metsiä huolella ja kasvatti komeat metsät Karilaan. Metsä on aina ollut Maunolle 
sydämen asia. Myös Airalla oli ymmärrystä ja silmää metsänhoidolle. Myöhemmin 
Mauno ja Aira kävivät yhdessä monissa metsätaitokilpailuissa.  Vuonna 1980 Aira 
voitti Korpilahdella naisten mestaruuden.  
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Kesällä1970 oli kova ukkosmyrsky, joka teki tuhojaan myös Karilan mailla. Hyvässä 
kasvussa ollutta metsää kaatui noin 2 hehtaaria. Raivaustöiden jälkeen taimet 
istutettiin perinteisellä tavalla. Kuvassa istutuspuuhissä isä – Mauno ja Vuokko 
vuonna 1971. Mauno karsi alueen puut Markun kanssa oksasahalla 1990 – luvun 
puolivälin paikkeilla. Kasvamassa oli komea männikkö ja juurella näreen taimikko 
hyvässä alussa. Vuonna 2005 Markku pääsi myymään tältä alueelta tukkipuitakin. 
 
 
Heti talonpidon aloittaessaan Mauno ja Aira rupesivat kasvattamaan porsaita ja niitä 
kasvatettiin aina 1960-luvun alkupuolelle saakka. Ensimmäisen porsaan, itse asiassa 
kaksi, Mauno osti porsasautosta, joka silloin kulki kylillä. Rahat ensimmäisiin 
porsaisiin hän lainasi Pihlajamäen Annalta. Emakon porsittaminen ja porsaista 
huolehtiminen olivat kovaa työtä, ja työssä onnistuminen vaati myös taitoa, jota 
opittiin kantapäänkin kautta. Porsimisvaiheessa valvottiin öitä. Mauno ja Aira 
kuitenkin nauttivat porsaiden kasvattamisesta – se ilmeisesti maistui elämältä! Sian 
kantoaika on 16 viikkoa. Niinpä porsaita tuli kaksi pahnuetta joka toinen vuosi ja 
kolme pahnuetta joka toinen vuosi. Emakko kuljetettiin astuttamista varten ”häkissä” 
taloon, jossa oli karju. Niitä ei monesta paikasta löytynyt, mutta Viljaksen talossa 
Tikkalassa oli.  Porsaiden ruokinnassa puhtaus oli erittäin tärkeää. Ruoka annettiin jo 
vähän isommille porsaille kaukalosta. Karilan ”porsaat menivät kaupaksi hyvin kuin 
mansikat.” Monet tutut porsaanhakijat kävivät etukäteen merkkaamassa, minkä 
porsaan halusivat. Porsaat olivat yksilöitä ja kasvoivat myös vähän eri tahtiin. Osa 
porsaista meni työpalkalla. Samalla periaatteella käytettiin myös lehmiä 
Pihlajamäessä astutettavana: sekin voitiin sopia työpalkalla.  
 
 
 
Kuva sivulla 43. Kesäisin pienet porsaat pääsivät sikalasta ulos juoksentelemaan. 

Tässä kuvassa näkyy taustalla navetan eteen kesäksi rakennettu kanahäkki. 
Valokuvassa porsaiden kanssa poseeraavat Iidan tyttären, Kirstin, lapset (takaa 
vasemmalta) Raija, Marjatta ja Jouko Manninen, edessä Vuokko (vas.) ja Hannele. 
1950-luvulla oli yleistä, että Helsinkiin muuttaneiden perheiden lapset tulivat 
maaseudulle sukulaispaikkoihin viettämään kesälomaansa.  
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Kerran emakko tuli kuumeeseen ja 
jouduttiin laittamaan lahtiin. Pikkuiset 
porsaat piti kuitenkin saada hoidetuksi. 
Korpilahdella oli eläinlääkärinä silloin Urho 
Riihikoski ja hän neuvoi, kuinka tilanteesta 
voitiin selvitä. Porsaille laitettiin 
lämpölamppu, jonka alle ne kävivät 
ryppäänä nukkumaan ja pysyivät 
lämpiminä. Maidoksi annettiin 
lehmänmaitoa, mutta siihen piti lisätä 
apteekista saatavaa ”juoksutetta”, jotta 
porsaiden vatsat kestivät sen. Lisäksi 
annettiin rautasulfaattia maidon joukossa.  
 

 
Pienet porsaat piti myös salvaa. Muutaman kerran Multamäen Aarne kävi tekemässä 
toimenpiteen, minkä jälkeen Mauno tuumi hoitaa itse sen homman. Porsaita syntyi 
kerralla noin kymmenen. Pienet, puhtoiset, vaalean punaiset porsaat olivat suloisia. 
Kun sika oli yöllä porsinut, ja Aira ja Mauno olivat hyvillään onnistuneesta 
porsimisesta, pienet tytöt, Vuokko ja Hannele, yöpaitasillaan kipaisivat sikalaan 
katsomaa possuja. Lapsenkin silmälle oli hellyttävä näky, kun rivi pieniä 
vaaleanpunaisia saparohäntiä nyhti emon nisiä. 
 
1960-luvulla lehmien ruokinta perustui kuivaan heinään, jota tallit olivat täynnä. Heinä 
ajettiin hevoskärryillä navetan vintille ja heinätalleihin, riihen luokse ”Riihitalliin” ja 
”Mäkitalliin”, joka oli maantienvarressa Karilasta Pihlajamäkeen päin, heti mäen 
päällä tien oikealla puolella. Myöhemmin heinät ajettiin traktorin heinähännällä 
navetan vinttiin. Ummessa oleville syötettiin myös viljan olkia. 1960-luvulla lehmät 
saivat myös jauhomelassi-mäskiä ämpäreistä. Lanttuja syötettiin myös paljon. 
Lanttujen naatit (= varret) syötettiin syksyllä heti lantun noston jälkeen ja lantut 
sittemmin talvella. Naurista eläimet saivat myös syksyllä. Ruokinta muuttui 1970 
luvun alussa AIV-tornin rakentamisen myötä. Juurekset jäivät pois samoin mäski. 
Eläimille annettiin noin 20 kg säilörehua ja viljaa sekä valkuaisrehua. Heinää 
annettiin edelleen paljon sen ajan oppien mukaan. Kuivan heinän osuus on sittemmin 
vähentynyt ja vähentynyt. 2000-luvulla kuivaa heinää käytetään ainoastaan 
vasikoiden rehuna. 
 
Talon sisätiloja ajanmukaistetaan 
 
Vuonna 1962 talon sisätiloja ryhdyttiin remontoimaan, kun talon toinen pääty tuli 
omaan käyttöön Arttu-papan kuoleman ja Iidan pois muuttamisen jälkeen. 
Loppukesästä sisälle taloon laitettiin vesijohdot ja viemäri. Vedenottopaikaksi oli 
katsottu maantien yläpuolelta ”pellonniskalta” lähdepaikka, johon tehdystä kaivosta 
vesi saatiin omalla paineella. Sieltä kaivettiin oja maantien alitse, 
puutarhantauspellon poikki ja puutarhan läpi pihaan ja sitten haarat keittiöön ja 
navettaan. Loppukesä oli oikein sateinen, ja kuraiset ojat olivat lapsille mieleinen 
leikkipaikka. Mutta niinpähän vain saatiin kylmä vesi ja viemärit sisälle. Juhlallista oli, 
kun uudessa keittiössä, jossa oli teräksinen tiskipöytä, voitiin laittaa ruokaa ja leipoa. 
Yhdeksän ja kahdeksanvuoden ikäiset Vuokko ja Hannele olivat innokkaita 
leipomaan. 
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Talvella 1963 
otetussa 
perhepotretissa on 
kokoonnuttu 
keittiöön. Juhlallista 
oli laittaa ruokaa ja 
leipoa uudessa 
keittiössä. 
Yhdeksän- ja 
kahdeksanvuodenikä
iset Vuokko (takana 
vas) ja Hannele 
olivat innokkaita 
leipomaan. 
Valokuvassa näkyy 
Arilla vasta 
joulupukilta saatu 
”vekotin”. Ari oli ihan 
henkilökohtaisesti 
esittänyt 
toivomuksen 

joulupukille, kun oli ollut joulun alla isän ja äidin kanssa Jyväskylässä Tyynelän 
tavaratalossa joulupukkia katsomassa. Pukki oli ollut yhteistyössä Haapalan Onnin 
kanssa sekä ”vekotinasiassa” että Markulla olevan puuhevosen tiimoilta.  Kuvassa 
Arto-vauva pötköttää hyväntuulisena isä-Maunon sylissä. Aira-äidin silmä seuraa 
tarkkana tilannetta. Arto-vauvaa lukuun ottamatta kaikilla lapsilla on Airan itse 
ompelemat vaatteet. Muun työnteon ohella Aira ompeli noin 15 vuoden ajan lasten 
vaatteet. Ompelutaito ja -kipinä oli jäänyt tyttösenä hyppysiin, ja olihan se toki 
taloudellinenkin asia.  
(Kuvan on helmikuisena sunnuntaina ikuistanut Veikko Vuojoki). 
 
Seuraavana vuonna talon remonttityöt jatkuivat.  Kammarit tapetoitiin. Salin ja 
kulmakammarin välinen ovi laitettiin umpeen, jolloin saatiin saliin yksi ”ehjä” seinä. 
Kulmakammarista tuli nyt tyttöjen huone Vuokon ja Hannelen käyttöön. Siinä 
tehtävässä se on toiminut vielä Maunon pojan, Markun, Heidi-tyttärellekin. Vesien 
laiton yhteydessä entisen ”vieraseteisen” yhteydessä olleeseen, Artun ja Iidan aikana 
ruokakomerona toimineeseen nurkkaukseen vedettiin myös vesijohto sisävessaa 
varten. Sisävessa tehtiin 1960-luvun loppupuolella. Muutamien vuosien kuluttua 
”vieraseteisen” ja salin välinen pariovi otettiin pois käytöstä ja seinä suljettiin. 
”Vieraseteisestä” vinttikammariin ja tuvan vintille menneet raput suljettiin myös. 
Vieraseteisen peräosa muutettiin pesuhuoneeksi. Remonttimiehenä oli Laukkalan 
Pauli Tikkalan kylästä. Arto muistaa noin 10 vuoden ikäisenä vesselinä pyrkineensä 
”apumieheksi”. Pauli ohjeisti Artoa, että ”minä sitten pyydän, kun tarvitaan.” 
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 Kuva 1                                                     Kuva 2 
 

          
 Kuva 3                   Kuva 4 
 
Kuvatekstit 
 
Kuva 1. Näkymä tuvan ovelta puhelinkammarin läpi saliin 1990-luvun alkupuolella. 
Lattialla on Airan kutomat matot. Kuvassa näkyy osa tuoleja, jotka kuuluvat Karilan 
vanhan salin kalustoon ( tuolit, nojatuolit, kahdenistuttava penkki ja pöytä).Tämän  
Muuramen huonekalutehtaan valmistaman kaluston  kunnosti  Pauli Laukkala 
remontin yhteydessä 1960-luvulla. 
 
Kuva 2. Näkymä salin etelänpuoleiselle seinustalle 1990-luvun alussa. Nurkassa 
Airan kotoaan Kylmälästä tuoma peilipiironki. Kaksi edellistä isäntäparia seuraavat 
seinältä sukupolvien kasvua. Pöydän ääressä Hannelen Niko-poika 5-vuotiaana. 
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Kuva 3. Karilan vanha, päästä vedettävä, puuleikkauksin koristeltu sänky, jonka 
Martta-mummo aikoinaan toi kotoaan Molikasta.  Seinällä valokuvasuurennukset 
Maunon sotilaskuvasta ja Martta-mummun veljestä, Molikan Martista. Alla näkymä 
Karilan rakennuksista riiheltä päin.  
 
Kuva 4. 1960-luvun alkupuolen remontissa salin ja kulmakammarin välinen ovi 
otettiin pois käytöstä ja seinä suljettiin. Näin saatiin kulmakammariin paremmat 
nukkumatilat tytöille ja saliin yksi ehjä seinä. Tässä 1990-luvun alkupuolen kuvassa 
tapetit on jo ehditty vaihtaa kertaalleen.  Oikeanpuoleista seinää koristaa Airan 
lapsilta 50-vuotislahjaksi saama kuultokudos. 
 
 Suvun päätilalla kasvaneella lapsella oli etuoikeus elää ympäristössä, joka osaltaan 
toimi siltana menneisiin polviin. Yksi tällainen yksityiskohta olivat tauluiksi kehystetyt 
valokuvasuurennokset salin seinällä. Näissä valokuvissa esiintyvät henkilöt ja setien 
ja tätien tarinat menneistä ajoista loivat elävän mielikuvan suvun historiasta. Nämä 
olemuksiltaan ryhdikkäät ja arvokkaat persoonat, joihin meillä on oikeus samaistua, 
herättivät kunnioitusta ja ihailua. Valokuvasuurennokset ovat olleet myös oleellinen 
osa sisustamisen historiaa ja ovat siinäkin mielessä säilyttämisen arvoisia. 
 
Hevosten merkitys Karilassa 
 
Hevoset olivat Artun ja Maunon aikana Karilassa merkityksellinen asia. Ne olivat 
tärkeitä sekä talon töissä että ruukinajossa, mutta Maunon kasvattamista 
suomenhevosista kehkeytyi aikanaan jopa valtakunnan tasolla merkittäviä juoksijoita. 
Sekä Arttu että Mauno pitivät molemmat erikoisen paljon hevosista. Myöhemmin, 
1970-1980 -luvuilla myös Maunon pojat, Ari, Markku ja Arto, seurasivat yhdessä 
Maunon kanssa suurella mielenkiinnolla ravihevosina menestyneiden, Karilassa 
kasvatettujen hevosten pärjäämistä valtakunnallisissa raveissa.  

 
Arttu Virman kanssa peltotöissä. Reessä 
Taimin poika, Martti, sekä Taru-koira. Virma on 
tässä valjastettu ”sontakahojen” eteen. Niillä 
ajettiin heiniä ja vietiin mm. seipäät pellolle. 
 

 
Porukkaa heinäpellolla. (vas) Mauno, Kirstin 
päälakea näkyy vähän, Esko, Taimi, Onnin 
sylissä Martti, Mirja ja Arttu.  
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Kuva hevosten kantakirjanäyttelystä 
Korpilahdelta, jossa Mauno sai 
ensimmäisen hevosensa, Virkun, 
kantakirjaan 1950-luvulla.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mauno rakkaan 
harrastuksen parissa 
Aro-Sirvan ja tämän 
varsan, Vokkerin 
Tähden kanssa 1980-
luvun alkupuolella. 
Kuvassa näkyy vielä 
maitokoppi, jolta 
maitotonkat aikoinaan 
nostettiin Valion 
maitoautoon. 
 
 
 
 
 

Maunon kansakouluaikaisiin muistoihin kuuluu, kuinka Artun ohjastamalla ”Vanhalla 
Virmalla” ajettiin Moksin koulun joulujuhlaan.  
 
Vuokolla ja Hannelella on monia muistoja siitä, kuinka isä-Maunon kanssa ajettiin 
Virkulla tai Vesalla talvella talleista heiniä ja Soimasuon turvetallista turvepehkua 
navetan parvelle. Pyhäpäivisin, navettatöiden välissä, hevonen valjastettiin 
”kirkkoreen” eteen ja lähdettiin kyläreissulle serkkujen luo tai naapureihin. Useimmin 
hevospelillä käytiin Kuoppalassa ja Niemelässä.  Ne ovat lasten mieleen painuneita 
mukavia muistoja: istuttiin reessä vällyjen alla lumen naristessa hevosenkavioissa, 
isä-Mauno komenteli hiljalleen hevosta ja välillä lauleskelikin. Jollain reissulla saattoi 
reki mennä kumoonkin lumipenkkaan kiperässä hevostien mutkassa, mutta siitä se 
matka vain jatkui. 
 
Arttu oli ostanut Vanhan Virman Järvisen veljeksiltä. Vanha Virma itse oli hyvää 
hevossukua ja Arttu astutti sen huippuorilla. Ensimmäiselle varsalle tuli märkäpaise 
jalkaan. Varsa käytettiin Jämsässä saakka lääkärissä, mutta lopullista apua ei tullut 
ja varsa jouduttiin lopettamaan. Toinen varsa onnistui ja siitä käytettiin nimeä ”Nuori 
Virma”.  
Nuorelta Virmalta syntyi monta varsaa, mm. Sirkka, Virkku ja Vesa.  Vuonna 1962 
Virkku teki varsan, jolle annettiin nimi Puli. Pulin isä oli Purje, joka oli Valotuksen 
juoksijasukua. Purje oli ollut kahdesti toisella sijalla kuninkuusraveissa.  
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Mauno kasvatti Pulin ja teki sillä myös työajoja. Puli oli ”viimeisen päälle kova 
hevonen vetämään”. Vuonna 1966 Mauno myi Pulin. Pulin omistajana oli pitkään 
hevosmies Rainer Härmä, joka myös ohjasti Pulia. Puli oli voittoisa hevonen, vaikka 
olikin ruuna. Vuosina 1974-1977 Pulilla oli 137 ravilähtöä, joista 28 oli ykkössijoja, 28 
kakkossijoja ja 29 kolmossijoja. 1970-luvulla hevosen kasvattaja sai palkkiona 5 % 
hevosen juoksemasta voittosummasta. Pulin voittosumma oli 19 135 e.  
 
Vuodesta 1966 lähtien Karilassa oli vain yksi hevonen, Vesa. Sitä käytettiin vielä 
”ruukinajossa”. Mm. Haapalan Onni ja Alkulan Onni lainasivat Vesaa metsätöihin. 
Lopulta ”Vesa meni teuraaksi, ihan vanhuuttaan”. 
 
Maunolle hevoset olivat kuitenkin niin tärkeitä, ettei hän ollut kauan ilman hevosta. 
Uusi hevonen, Aro-Sirva, ostettiin Kinnulasta 1972. Sitä oli hakemassa Maunon 
kanssa Piilonen, Ojalan talon isäntä. Piilonen toimi karjanostajana Korpilahdella ja 
niinpä hänellä oli käytössään myös sopiva auto hevosenhakumatkaa varten. Arto 
muistaa myös olleensa mukana tällä hevosenhakumatkalla 
 
Karilasta kuninkuusraveihin 

 
Aro-Sirva oli haettaessa kantava Jonnesta, erittäin hyvästä orista, ja oli itsekin hyvää 
Eri-Aaronin sukua. Siksi Mauno oli tähän kauppaan päätynytkin. Aro-Sirva kuitenkin 
loi Jonnen varsan. Uusi astutus tehtiin Luukkasen orilla, Ero-Liikkeellä, joka myös oli 
Eri-Aaronin hyvää juoksijasukua. Tammavarsa, jolle annettiin nimeksi Viirre, syntyi 
1974. Mauno kasvatti Viirteestä hyvän hevosen, jolla hän teetätti kolme 
”vokkerilaista” varsaa. Niistä kaikista tuli hyviä juoksijoita.  
 
Viirteen Tähti syntyi 1979. Sen osti lahtelainen hevosmies Tohkanen. Ravistartteja 
Viirteen Tähdellä oli 23, ja sen voittama rahasumma oli 1 379 e. Vokkerin Tähti syntyi 
1981 (startteja 176, ykkössijoja 27, kakkossijoja 22, ja kolmossijoja 20; voittosumma 
102 090 e). Jönssi oli kolmas Viirteen ”vokkerilainen” varsa (s. 1983). Se ehti 
kuitenkin ottaa vain neljä starttia, joista voitti kolme (voittosumma 1 429 e), ennen 
kuin sen jalka vammautui. 

Vokkerin Tähti osallistui  
useamman kerran 
kuninkuusraveihin. Oulussa 
kuninkuusraveja olivat myös 
seuraamassa Mauno ja Aira 
Vuokon miehen, Kovasen 
Jarmon kanssa. Siellä 
Vokkerin Tähti hävisi 
kuningatartittelin kaulan 
mitalla. Toinen kakkossija 
kuningattaren tittelistä 
taistellessa tuli Jyväskylän 
Killerillä kuninkuusraveissa 
(Kuva).  Niitä Aira ja Mauno  

olivat katsomassa Arin ja hänen vaimonsa, Kotalahden Riitan, kanssa.  
 
Viirre oli Karilan viimeinen hevonen. Tarkoitus oli vielä siementää Viirre kantavaksi. 
Kuten ennenkin, Antero Vesterinen Laukaasta haki Viirteen Karilasta Laukaaseen 
Vokkerilla astutettavaksi.  Viirteelle tuli sillä reissulla kuitenkin suolisolmu ja se piti 
pikimmiten toimittaa lopetettavaksi. 
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Omat lapset ja sijaisvanhemmuus  

 
Aira ja Mauno ovat aina olleet viimeisen päälle lapsirakkaita. Heillä on ollut siunattu 
taito kohdella lapsiaan tasapuolisesti. Vaikka töitä tehtiin, paljonkin, niin vanhempien 
oma positiivinen ja reipas asenne työhön heijastui siinä, että työnteko maistui kaikille. 
Se oli osa tervehenkistä elämää.  
 
Kaikille lapsille haluttiin myös antaa mahdollisuus koulunkäyntiin. Niinpä Korpilahden 
lukiosta kirjoittivat ylioppilaiksi Vuokko (1972), Hannele (1973), Ari (1977) ja Arto 
(1981). Markku ei halunnut oppikouluun. Hän valmistui maatalouskoneteknikoksi 
Tarvaalasta 1979.  
 
Kun omista lapsista vanhimpia lähti kotoa pois opintielle, Aira ja Mauno olivat 1970- 
luvun lopulla vielä sijaisvanhempina viidelle lapselle, jotka tarvitsivat kotia. 
Korpilahden kunnan sosiaalilautakunta teki päätökset siitä, kenen oli mahdollista 
toimia sijaisvanhempana. Mauno ja Aira olivat pidettyjä sijaisvanhempia. Myönteistä 
palautetta oli, että aina uusia lapsia haluttiin sijoittaa Karilaan.  Myös jälkeenpäin, 
”sijoituslasten” aikuistuttua heiltä itseltään tuli mieltä lämmittävää myönteistä 
palautetta 
 
Vuodet vierivät – siteet säilyvät 
 
1970-luvulla, kun Vuokko sisaruksista ensimmäisenä lähti opiskelemaan 
Jyväskylään, alkoi viisipäisen sisarussarjan vähittäinen itsenäistyminen ja 
irrottautuminen kotoa. Se ei kuitenkaan johtanut vieraantumiseen, vaan rinnalle alkoi 
kehittyä tiivis yhteydenpito, joka painottui viikonloppuihin ja loma-aikoihin. Siihen 
päättyi myös menneiden vuosikymmenten elämänmeno, jossa arki oli työtä ja pyhä 
pyhää. Nyt tehtiin porukalla myös töitä viikonloppuina ja loma-aikoina. Samaan 
imuun pääsivät myös seurustelukumppanit ja myöhemmin aviopuolisot ja lapset. 
Niinpä kolmella polvella on mukavia muistoja siitä, kuinka porukalla tehtiin rivakasti 
töitä innostuneen mielialan vallitessa, syötiin hyvin ja saunottiin. Näin yhdistyi pyhä ja 
arki kiireisinä vuosina. Ilo siitä, että työt saatiin tehtyä ja asiat luistivat, oli yhteinen. 
 

 
 
Näkymä heinäpellolle Karilan puutarhasta kuvattuna 1980-luvun lopulla. Heinä nousi 
sisarusporukalle rivakasti seipäille. Maantien takana rinnepellolla alas pudotettuja 
heiniä kuivahtamassa ja talliin ajoa odottamassa. 
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Kuva 1.              Kuva 2. 
 
1.  Vielä 1980-luvun puolivälissä lastenlapset pääsivät rekiretkelle Mauno-papan 
ohjastamina. Reen edessä Aro-Sirva. Vas. Tuomas Kovanen, Vuokko, Hannele ja 
Johanna, Markku Vesala, Riitta Kotalahti, Ari ja Anssi. Pukkireessä Arton ”sylissä” 
Marjo Marttinen, lastenrattaissa Markus Kovanen. 
 
2.  Potkukelkka luisti mukavasti Karilan koivukujassa talvipäivän sinisessä 
hämärässä vuonna 1987. Kuvassa Hannele kelkalla Vuokon pojan, Markuksen, 
kanssa. Edessä Hannelen tytär, Johanna. 
        
Maalaistalosta akateemiselle uralle 

 
 

   
  Kuva 1                   Kuva 2 
 

 
 
 
 
  
 
 
           
 
 
 
               Kuva 3     
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Kuvatekstit:  
 
Kuva 1. Kuva väitöstilaisuudesta, jossa Vuokko Maunontytär väitteli suvun 
ensimmäisenä tohtoriksi Jyväskylän yliopiston historiallisen Seminarium rakennuksen 
juhlasalissa 1989. Akateemisen käytännön mukaan tilaisuuden valvoja, kustos 
(professori Antti Arstila) istuu keskellä vasemmalla.  Kuvassa vasemmalla seisoo 
vastaväittäjä, tohtori Markku Tammi, Kuopion yliopistosta.  Väittelijä seisoo oikealla 
puolella kuuntelemassa vastaväittäjän loppulausumaa väitöstilaisuuden loppuosassa.  
 
Kuva 2. Akateemisiin perinteisiin kuuluu myös promootiojuhla. johon Vuokko 
osallistui Jyväskylän yliopistossa 1991. Varsinaista promootion pääjuhlaa 
edeltävässä iltatilaisuudessa, miekanhiojaisissa, ”teroitetaan” promovoitavien 
tohtoreiden miekat aidolla tahkolla.  Karilan vanha tahko toimitti tätä tehtävää 
promootiossa 1991. Vuokko hioo miekkaansa, ja puoliso, Jarmo, kiertää tahkoa 
Ravintola Alban tiloissa Jyväsjärven rantamaisemissa. 
 
Kuva 3. Promootion pääjuhlassa yliopiston juhlasalissa uudet tohtorit saavat 
akateemisuuden symbolit, tohtorin hatun ja miekan. Tässä Vuokko saa miekkansa 
promoottori, professori Kari Sajavaaralta.  
  
Vähitellen kukin sisaruksista löysi paikkansa maailmalla. Markku jäi kantamaan 
vastuuta sukutilan tulevista vuosikymmenistä. Ari perheineen asettui Jämsänkoskelle 
”tehtaan varjoon” UPM:n johtotehtäviin ja rakensi yhdessä vaimonsa Riitan kanssa 
ympärivuotiseenkin käyttöön sopivan kesäkodin Riitan kotitilan, Kotalahden 
läheisyyteen Korpilahdelle. Vuokosta tuli Jyväskylän yliopiston dosentti ja tutkija, ja 
hän perheineen löysi kodilleen paikan Jyväskylän maalaiskunnasta, Palokan 
Saarenmaalta. Arto tekee agrologina ”leipätyönsä” ja viljelee sen ohessa sydämellä 
maata ja kasvattaa  Skontlantilaista Ylämaankarjaa yhdessä avovaimonsa Marjon 
kanssa tämän kotitilalla Kangasniemellä.  Hannelen, lastentarhanopettajan kautta 
sukumme on liittynyt Samuli Paulaharjun sukuun Etelä-Pohjanmaalla Kauhajoella.  
 
Sisarusten kesken on säilynyt tärkeänä yhteydenpito, joka ei ilman erillistä huomiota 
tässä nykypäivän kiireessä toteudu. Keskeiseksi kohtaamispaikaksi sukupolven 
vaihdoksen jälkeen on muodostunut Haapalan mummula.  Yhdessä vietetään 
perhejuhlia ja juhla-aikoja. Sisarusten lasten täysi-ikäistymisen juhlimisesta on tehty 
sisarusporukan yhteinen perinne. Pyrkimyksenä on viestittää jokaiselle lapselle 
henkilökohtaista arvostusta ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta perheeseen ja sukuun 
kuulumisesta. Lastenlapset vuorostaan ovat löytäneet Haapalan mummulasta 
paikan, jossa jokainen on saanut tasapuolisesti tukea, kannustusta ja aina yhtä 
lämpimän vastaanoton. Markun lapsille, Terolle ja Heidille, on ollut suuri asia, että 
mummula, tuttu turvapaikka, on ollut lähellä, jos koulusta palatessa vanhemmat ovat 
olleet töissä. Isovanhemmat nauttivatkin lastenlasten kunnioitusta ja arvostusta. 
   
Ruoka ja juhlat yhdistävät sukupolvien yli 
 
Kautta ihmiskunnan historian osa äidinrakkautta ja läheisistä välittämistä on välittynyt 
ruuan kautta. Ruoka on luonut puitteet vuorovaikutukselle ja rakentanut siltoja 
yksilöiden ja yhteisöjen välille. Miehenpuolten taholta se on voinut tapahtua 
puulusikan tai taidolla tehdyn risuluudan muodossa. 
 
Suvussamme ruoka ja juhlat ovat olleet ja näyttävät edelleen olevan merkittävä 
yhdistävä tekijä. Aina on löytynyt niitä, joilla on ollut harrastuneisuutta hyvään 
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ruokaan ja joiden välityksellä kiinnostus on siirtynyt eteenpäin. Martta-mummu osasi 
loihtia hyvää suuhunpantavaa tarpeen vaatiessa ”miltei tyhjästä”. Aira opetteli 
emännyytensä alkutaipaleella erinomaisen ruisleivän teon. Ruoat eivät palaneet 
pohjaan, vaikka hellan vieressä ei ollutkaan aikaa seisoa vahtimassa. Hän oli myös 
jo pikkutyttönä oman äitinsä apulaisena oppinut verimakkaroiden teon ja saattoi näin 
jatkaa Karilassa verimakkaroiden teon perinnettä. Maunon Lauri-velikin oli joskus 
osunut paikalle verimakkaroiden valmistuessa ja vallan innostunut niitä kehumaan. 
Kaikki Maunon sisaretkin olivat erinomaisia ruoanlaittajia. Niinpä hyvästä ruoasta on 
muistoja vähän joka puolelta. Hyvä tekemisen taito harjaannutti makuaistia niin, että 
tarkan makuaistin voisi sanoa kehittyneen suvussa miltei perinnölliseksi. 
 
Arkiruoka oli selkeää ja yksinkertaista, mutta hyvää, ja tämän päivän tietämyksen 
valossa myös terveellistä. Ruoka-aineet saatiin vielä 1970-80-luvullakin suurelta osin 
omalta tilalta. Kaupasta ostetut kananmunat olivatkin kauhistus, ne kun maistuivat 
ihan kananrehulle. Pääasialliset ruoka-aineet olivat vilja, liha, kanamunat, 
maitotuotteet, juurekset, marjat, omenat, sienet ja kalat.  Luonnonantimia säilöttiin 
paljon. Suuri 500 litran arkkupakastin hankittiin1960-luvun lopulla parantamaan 
säilytysmahdollisuuksia.  
 
Juhlat ovat säilyttäneet tärkeän paikkansa vuosikymmenten saatossa. Suuressa 
perheessä juhlan aiheita riitti. Omalla tavallaan pyhätkin olivat vielä 1960-70-luvulla 
juhlaa, joka katkaisi arjen uurastuksen ja toi kaivattua lepoa kovaan työntekoon. 
Lauantaina huoneet pestiin, leivottiin vähintään tuoretta pullaa, sauna lämmitettiin 
(kesällä savusauna), kesäisin haravoitiin usein maantieltä pihaan tulevan koivukujan 
hiekkatie ja piennar. Kiireenkin keskellä yritettiin ehtiä tehdä saunavihta. Lauantai-
iltana radiosta tulleet toivotut levyt ja ehtookellot siirsivät ajatukset pyhään. Joka 
lauantainen ilmestys tuvan vastapestyllä lattialla oli Mauno-isäntä, joka navetalta 
tultua tähyili tuvan seinäkelloa, työnsi lippalakkia takaraivolle ja totesi joka kerta yhtä 
yllättyneenä, että ”jokos ne kellot on taas kuus?” Sunnuntai-aamuna radio oli auki 
jumalanpalveluksen aikaan. Se toi oman osuutensa pyhän tunnelmaan, vaikka sitä ei 
enää istuttu hartaasti kuuntelemassa, kuten aiemmin oli ollut tapana. Mauno saattoi 
välillä istahtaakin kuuntelemaan, jos ehti. 
 
Sunnuntaiaamuisin varhain Maunolla oli usein tapana kierrellä metsissä ja pelloilla 
seuraamassa kasvun edistymistä ja muita tapahtumia luonnossa. Liikkeissään 
hätäisenä miehenä pidetyllä Maunolla oli kyky pysähtyä ihastelemaan luonnon 
kauneutta. Lapsen silmiin on piirtynyt kuva siitä, kuinka Mauno metsän laidassa, 
taimikon reunassa auringon kimaltaessa aamukosteudessa hypistelee työn 
kovettamilla hyppysillään taimiston uusia vuosikasvaimia. Näiden aamulenkkien 
harrastusta Mauno on jatkanut myöhempinä vuosina Haapalasta käsin ja vähän 
muuallakin. Kauhajoella tyttärensä luona käydessäänkin hän saattoi lähteä 
aamuvarhaisella toisten vielä nukkuessa liikkeelle, tarkasti tuvat ja tienoot ja jututti 
kaikki vastaan tulleet pohjalaiset. 
Viimeiset juhlat, joihin Karilassa Maunon ja Airan aikaan haettiin vieras pitojenlaittaja, 
olivat Arttu-papan hautajaiset. Siitä pitäen juhlat laitettiin itse. Juhlien laittaminen oli 
mukavaa. Tyttäret olivat saaneet opetella leipomistaitoja alle 10-vuotiaasta alkaen 
mielin määrin. Ei tarvinnut pelätä, että epäonnistuu. Aira-äiti tapasi sanoa, että ei 
haittaa, vaikkei ihan onnistuisikaan, miehet syövät, kun tulevat pellolta. Suurimpia 
juhlista olivat lakkiaiset, joita Karilassakin pidettiin neljät. Suvussa vietettiin 
muutenkin 1960–80 luvulla runsaasti ylioppilasjuhlia. Serkuksia oli paljon, ja 
vanhemmat olivat innostuneita kouluttamaan lapsiaan paremman tulevaisuuden 
uskossa.  
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Vuokon ja Jarmon häät heinäkuussa 1976 olivat isot hääjuhlat pitkään aikaan. Välillä 
suuret häät olivat olleet pois muodista. Vuokko ja Jarmo vihittiin Karilan pihassa 
nuorista koivuista tehdyssä majassa kuten Aira ja Mauno aikoinaan. Kesä oli 
epävakaa ja viileä, joten oli suuren työn takana löytää sulhasen haluamaan 
mansikkakakkuun mansikat, vaikka mansikka-aika oli parhaimmillaan. Hääpäiväksi 
saatiin kuitenkin kaunis kesäinen ilma. Sekä kaukaisempaa että lähisukua oli laajasti 
paikalla sekä tietysti naapureita ja kyläläisiä. Vihkimisen suoritti pastori Hannes 
Torkki, Vuokon uskonnon opettaja ja rippipappi. Juhlat olivat onnistuneet. Sukulaiset 
tapasivat toisiaan laajemmalti pitkästä aikaa ja viihtyivät hyvin vanhalla sukutilalla. 
 
Lakkiaisissa ja häissä tarjottiin runsaasti päällystettyjä voileipiä ja sahtia. 
Kahvipöydässä oli runsaasti erilaisia kakkuja ja pikkuleipiä täytekakun lisäksi. 
Viimeiseksi tarjottiin jäätelöä. Juhlaperinne Karilassa on jatkunut sukupolvien yli. Mm. 
Arin pojista Anssi ja Juho on kastettu Karilan tuvassa. Myös Airan 70-vuotisjuhlaa 
vietettiin Karilassa Markun ja Merjan pitäessä taloa. Niin ikään Markun pojan, Teron, 
ja Arin pojan, Juhon, yhteiset rippijuhlat juhlittiin Karilassa. 
  

 
Vuokko ja Jarmo kävelevät Karilan pihaan 
koivukujaa pitkin vierasjoukon laulaessa 
”Sä kasvoit neito kaunoinen”. 
 

 
Maunon 50-vuotissyntymäpäivää ja Arin 
lakkiasia vietettiin samanaikaisesti 
Karilassa keväällä 1977. Näkymä 
tuvasta. Kahvia tarjoilee Vuokko. 
Pikkupoika etualalla Ville Valkeajärvi 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
Kuvassa kaulakkain                               
kasvinkumppanukset, Perun 
Eelis, ja Mauno sekä Lauri veli 
Maunon 50-vuotispäivänä 
Karilan tuvassa  
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Kovia isäntiä tuli poikasista, jotka samanaikaisesti sairastivat 16-kesäisinä vettä 
keuhoissaan. Kolmantena Lauri-veli, joka oli usein nähty vieras Karilassa ja 
muuallakin Moksinkylässä sen jälkeen, kun hän perheineen muutti Jyväskylään 
asumaan. 

  
Lauri-sedän viimeisestä 
vierailusta Karilassa on 
Hannelelle mieleen 
painunut muisto, kuinka 
vanha, ryhdikäs mies 
astelee rinta pystyssä 
vanhan kotinsa 
koivukujaa pitkin. 
Kädessä on ruskea 
nahkasalkku.  
 
 

 
Airan 70-vuotispäivää vietettiin Karilassa 2001. Mummoa ja pappaa valokuvaamassa 
Juho Karila.  
 
Hitain ja vakain askelin hän etenee, seisahtuu välillä, katse kiertelee ja pysähtyy 
välillä tutuilla, rakkailla tanhuvilla. ”Pumppuvika” oli hiljentänyt aktiivisen ja mielellään 
metsässä liikkuvan miehen askeleen. Samalla reissulla hän nousi vielä kerran 
Haapalan mäellä sisarensa Taimin luo, jonne hän oli lukuisat kerrat noussut, milloin 
mitäkin hyvää evästä salkussaan. 
 
Vanhoja asioita uudistuvassa elämänmenossa 
 
1960-70-luvulla elettiin jo maaseudullakin muutoksen aikaa. Väki alkoi siirtyä 
taajamiin ja kaupunkeihin, nuoriso lähti opiskelemaan. Kylä hiljeni vähitellen. 
Arkisessa elämänmenossa muutos näkyi hitaasti. Maatilalla elettiin luonnon ja 
maatalouden ehdoilla vuoden aikoja ja kalenteria seuraten. Viikonloppuisin elämä 
kylällä vilkastui etenkin kesällä, kun väki tuli autoillaan viettämään vapaata 
viikonloppua. Nuoriso kokoontui Moksin Tienhaaraan koulun kentälle pelaamaan 
lento- ja jalkapalloa ja nuorisoseurantalolle seurustelemaan ja tanssimaan, välillä 
luvattakin. Seuratoimintaakin saatiin pidettyä vielä hengissä pienen sisukkaan joukon 
voimalla. Järjestettiinpä tansseja ja pikkujouluja, joiden kävijämääriä voisivat 
nykypäivän huvien järjestäjät kadehtia. Muutama muotinäytöskin järjestettiin 
ohjelmanumeroksi. Esiteltävät asut saatiin hienosta jyväskyläläisestä putiikista. 
Karilan lapsista erityisesti Hannele oli tuohon aikaan aktiivinen seuratoiminnassa 
(Nuorisoseuran sihteeri) yhdessä Moksin yläkoulun opettajan vaimon, Anita 
Lounialan, kanssa. 
 
Karilan koivukujaan Mauno laittoi 1960-luvulla lapsille pituus- ja korkeushyppypaikan. 
Koivukujassa, makasiinin nurkalta pihan veräjälle juostiin kilpaa 60-metrin matkaa. 
Lentopalloa varten Mauno laittoi verkon ja pelipaikan koivukujaan, missä lapset 
viipyivät usein myöhäiseen kesäiltaan naapurin lasten kanssa lentopalloa paiskiessa. 
Talvella Mauno raivasi ladun paikkoja mm. Mäyrävuoren metsään, jonne lapset sitten 
itse hiihtivät ladut. Ladun varsille kaadettiin haapoja jäniksille ruuaksi. Pojat 
rakensivat vähän isompina hurjia hyppyreitä metsiin, hyviä maastoja oli riittämiin.  
Vuosikymmenten ajan kuhunkin vuodenaikaan oli kuulunut omat tehtävänsä. Osa 
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niistä karsiutui pois vähitellen, kun työnteko koneellistui ja elämä muutenkin muuttui 
nykyaikaisemmaksi. Mutta oli vielä asioita, joiden välityksellä 1950-60-luvun lapsi ja 
nuori sai mahdollisuuden tallentaa muistojen joukkoon palasia ”vanhan ajan” 
elämänmenosta. Yksi tällainen oli saunavihtojen teko. Ajankohta oli tärkeä, mikä 
tahansa aika kesästä ei käynyt. Ajankohta vaikutti siihen, kuinka hyvin lehti vihdassa 
talvella pysyisi. Vihtojen teon aika oli heinäkuun alkupuolella ja kuun asemallakin oli 
vaikutuksensa asiaan. Vaikka töitä oli yllin kyllin, Mauno huolehti aina siitä, että 
vihdat tuli tehtyä. Vihtojen tekoon varattiin kokonainen päivä. Maunon sisar Lyyli 
Petäjävedeltä tuli usein tekemään vihtoja vanhalle kotitilalleen.  Mukana olivat joskus 
myös Kirsti- täti Pikonlinnasta ja Taimi-täti Haapalasta. Kahvit otettiin mukaan, kun 
vihtametsään lähdettiin. Mauno ja Lyyli toimivat erityisasiantuntijoina. Mauno kaatoi 
vihtakoivuiksi sopivat puut. Kymmeniä vihtoja tehtiin luonnonhelmassa talven 
tarpeisiin. Välillä juotiin kahvia ja syötiin voileipiä.  Lopuksi vihdat sidottiin vitsaksella 
nippuun ja kannettiin kotiin. Kotona ne ripustettiin aitanvinttiin kattopäreiden rakoihin 
kuivamaan. Sieltä ne talvella otettiin lauantaina ennen saunaa ja laitettiin saunassa 
kuumaan veteen hautumaan pehmeäksi. Vihta kuului ehdottomasti asiaan, jos halusi 
kunnolla kylpeä. Lapset kylvetettiin vihdalla vauvasta pitäen. Johtuneeko siitä, että 
kaikista tuli innokkaita saunojia. 

 
 
 
 
 
 
Isältä opittu tapa ja taito tehdä 
saunavihdat tarttui mukaan 
lapsuuden kesistä. Tässä 
saunavihta valmistuu 
Hannelelta Karilan 
pellonreunassa 1980-luvulla. 
 

 
Kevään ja alkukesän töistä aittojen, saunan ja navetan pesu säilyivät pitkään 
jokavuotisena ohjelmana. Niinä päivinä kului monta juuriharjaa ja paljon 
mäntysuopaa.Navetanpesuun taidettiin käyttää kovempiakin aineita.  Navetta pestiin 
sen jälkeen, kun karja talven jälkeen laskettiin laitumelle. Lannat luotiin pois 
lantakouruista, sementtiset parret jynssättiin juuriharjalla, seinä ja karsinat kalkittiin. 
Aitat tyhjennettiin ja pestiin myös juuriharjalla perusteellisesti. Savusaunassa oli 
kevättalvisin Arttu-papan aikana palvattu kylän palvilihat. Arttu oli taitava siinä 
tehtävässä, muistot saavat vieläkin kirjoittajalle veden herahtamaan kielelle. Kesäksi 
sauna pestiin saunottavaan kuntoon. Makoisat olivat löylyt puhtaassa savusaunassa.  
 
Savusauna on edelleen paikallaan ja käytössäkin vielä kesäisin. Mauno aikanaan 
teetti uudet päreet ja kattoi saunan perinteisesti. Myöhemmin Markku on kunnostanut 
sitä lisää. Muutamasta läheltä piti tilanteesta sauna on pelastunut palamatta. Kriittisin 
tilanne oli ehkä kesällä 1973, kun juhannusvieraita oli niin paljon, että talonväestä 
jokainen ohikulkeva katsoi asiakseen lisätä puita, että löylyt varmaan riittäisivät. 
Ovenripa poltti kättä ja löylyistä lähtivät kokeneemmat siinä missä ensikertalaisetkin. 
Siinä jäi saksalaisellekin kesävieraalle lähtemätön muisto suomalaisesta 
savusaunasta. Parhaimmillaan löylyt olisivat olleet aamupuoleen juhannusyönä, 
mutta ei tainnut olla enää kylpijöitä. 
Kesäksi muutettiin nukkumaan talven jäljiltä pestyihin aittoihin. Lapset nukkuivat 
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joskus kesäisin aitan vintillä, myös vinttikamari oli tyttöjen käytössä kesällä, aivan 
kuten edellisenkin sukupolven aikana. Kesähelteellä aitta oli ylivertainen, viileä ja 
raikas nukkumapaikka, josta oli hyvä herätä virkistävän unen jälkeen uuteen päivään 
tai sateen sattuessa kuunnella pärekaton ropinaa ja kääntää kylkeä. Siihen aikaan, 
kun vielä hevosvetoisella niittokoneella kaadettiin heinät, saattoi lapsena aitassa 
aamu-uniin kuulua kesäisiä työn ääniä, kun isä-Mauno askarteli aitan edessä laittaen 
niittokoneen teriä työkuntoon.  
 
Hevonen oli mukana maatilan töissä 1970-luvun alkupuolelle saakka, ja pienissä 
töissä vielä senkin jälkeen. Näin tulivat hevosella tehtävät työt tutuiksi vielä 
seuraavallekin polvelle. Mielenkiintoista oli ajaa täysi heinäkuorma hevosella 
navetanparven siltaa pitkin parvelle. Vanha hevonen olisi varmaan selviytynyt 
tehtävästä ilman ohjastajaakin, mutta lapsesta se oli aina yhtä jännittävää ja vähän 
pelotti, mahtoiko kuorma edes sopia parven ovista sisään. 
 
Sukupolvi vaihtuu 
 

Näkymiä Karilan pihapiiristä 1980 – luvulla.     
 
      
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 1.             Kuva 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 3.              Kuva 4. 
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  Kuva 5.        
         

   
Kuvatekstit: 
 
Kuva 1. Koivukujan puut istutti Viljo Karila 1920-luvulla. Vielä 1970–80-luvulla  
koivukuja oli hyväkuntoinen. Taustalla (takaoikealla) Maunon lapsuudessa palaneen 
riihen kiuaskumpu vanhojen koivujen ympäröimänä.   Myös viljamakasiini näkyy 
taustalla.   
 
Kuva 2. Kuvassa näkyvä savusauna on rakennettu ennen sotia samalta paikalta 
palaneen savusaunan tilalle. Näkymä on lähdeniityltä savusaunalle päin1970–1980-
luvulla. Saunasta pääsi uimaan lähderaikkaaseen veteen, kun Mauno teki 
kalalammikon lähdeniitylle. Lammen rannalla poltettiin monet juhannuskokot, kun 
lapset ja lastenlapset kokoontuivat yhteen.  Sauna toimittaa tehtäväänsä edelleen, 
vuonna 2006. Kuvassa laiturilla ovat Arto Karila ja Marjo Marttinen 
  
Kuva 3. Aittarakennus, jonka vasemmassa päädyssä on kärryliiteri ja keskiosassa 
puuliiteri. Oikeassa päädyssä on ovi maitokammariin, joka ehti toimia lyhytaikaisena 
asuntona monelle. Maitokammarin takana oli pihasauna, jota käytettiin talvisin. 
Keskellä olevista aitoista vasemmanpuoleisessa aitassa säilytettiin jauhot ja lihat, 
oikeapuoleinen oli nukkumaaitta. Katolla on vellikello, jota käytettiin vielä 1960-
luvulla. Markku kunnosti kellotapulin isännyytensä alkuvaiheessa 1990-luvulla ja 
laittoi sen katolle vuosiluku viirin. 
 
Kuva 4. Navetta ja tuorerehusiilo 1980-luvun puolivälissä. Näihin aikoihin liikenne 
Mäyrämäkeen ja Tikkalaan kulki vielä Karilan pihan läpi. 
 
Kuva 5. Järvet ovat kilometrien päässä Karilasta. 1980-luvun alussa Mauno kaivatti 
tekolammen savusaunan yläpuolelle lähteen viereen. Lampeen istutettiin keväisin 
kirjolohia kasvamaan. Lohia omaan tarpeeseen Mauno on kasvattanut myöhemmin 
myös Haapalassa. Kuvan vasemmassa reunassa näkyvät vielä suuret vanhat 
kuuset, jotka Markku joutui kaatamaan pois ja joista tehtiin erilaisia muistoesineitä 
sisaruksille. Itselleen Markku teetätti näistä jättikuusista suuren nojatuolin, ns. 
isännän tuolin, sekä pihaa koristavan karhupatsaan. 
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Sen jälkeen, kun Mauno sai vakavan sydänkohtauksen 1980, tilanpitoon tuli 
uudenlaisia piirteitä. Kaikki lapset oli laitettu opintielle, ja he olivat eri puolilla 
opiskelemassa, Arto kirjoittamassa ylioppilaaksi ja Markku jo työelämässä. Maunon 
sairastuttua Karilassa tehtiinkin tilan töitä lisääntyvässä määrin oman väen voimin 
urakalla, talkoohengellä ja viikonloppuisin.  
 
Myös Aira joutui entistä lujemmille. Mauno ja Aira halusivat kuitenkin pitää tilan 
hyvässä kunnossa toiminnan jatkoa ajatellen. Myös monia muutos- ja korjaustöitä 
tehtiin maatalouden harjoittamiseen liittyen ennen sukupolvenvaihdosta. Tämän 
mahdollisti se, että myös Ari ja Arto olivat valmiit antamaan merkittävän työpanoksen 
tilan töihin omien töidensä ohella. Porukalla Ari, Markku ja Arto paiskivat kaikkia 
mahdollisia talon töitä tarpeen mukaan. Omien poikien apua tarvittiin kovasti siksikin, 
että tilapäisiä työmiehiä ei ollut enää saatavissa. Erityisesti 1981 ylioppilaaksi 
kirjoittanut Arto kantoi suuren vastuun tilan töiden teossa monen vuoden ajan, vaikka 
kävi jo muualla töissä. 
 
Sisarusten ja veljesten välistä talkoohenkeä Karilassa on riittänyt vielä näihin päiviin. 
Markku saa tänä päivänä Arto-veljeltä asiantuntevaa neuvontaan tilasuunnitteluun 
liittyen. Arto on myös oman työnsä puolesta asiantuntija EU:n maataloudelle 
tuomissa, tämän ajan haasteissa. Ari myös mielellään piipahtaa Karilaan ja auttaa 
tilaisuuden tullen sesonkitöissä. Arin vanhin poika, Anssi, on paljon nähty Karilan 
pelloilla monenlaisissa traktoritöissä 2000-luvun alkuvuosina. Veljesten yhteishenkeä 
ja yhteen hiileen puhaltamista kuvannee myös se, että vuonna 2002 he porukalla 
ostivat Hirvimäestä Hunninko-nimisen metsätilan, joka oli tässä vaiheessa 
Korpilahden kunnan omistuksessa. Tämä on sikäli mielenkiintoinen asia, että 
aikoinaan Karilan suvun edustajille kuulunut tila palasi näin takaisin sukuun. Kyseistä 
tilaa olivat asuneet Olga ja Severi Uotila, jotka joutuivat muuttamaan pois 
Hirvimäestä 1920-luvun alussa. Tällöin he ostivat Rannankylästä tilan, joka 
tunnetaan nimellä Heikkilä. 
 
Yhteenveto Maunon ja Aira aikakaudelta  

 
Mauno ja Aira ottivat vastaan talon aikana, jolloin sodan jälkeistä Suomea oli alettu 

rakentaa. Käytännössähän 
Mauno oli jo poikamiehenä 
vastannut tilan pidosta 
muutaman vuoden. Moni 
elintarvike oli vielä kortilla. 
Kahvin säännöstely loppui 1954. 
Kaikesta oli puutetta. Ei ollut 
yhteiskunnan tarjoamaa tukea ja 
turvaa, mutta oli suunnaton 
innostus ja usko omiin käsiin ja 
kotoa opittu tekemisen malli ja 
heitähän oli  
kaksi.  
 

Eino Leinon runo Maunon ja Airan kultahääpäiväkutsusta: 
”Tää laulu on laulua keväimen, tää aalto on aaltoja nuoruuden, joka ulapan tuulissa 
nousi ja nyt vyöryvi lahtehen.”  Kultahääpäivää ja Maunon 75-vuotispäivää viettiin 
Koskenpään Rantapirtillä kesäkuussa 2002. Kuva Airan 70-vuotisjuhlasta Karilassa 
kesäkuussa 2001. 
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Valokuviin tallennettuja hetkiä 1950-1960-luvuilta. 
 

                   
Kuva 1                                    Kuva 2 
                                                                                         
 
      
                 
  
 
                     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Kuva 3   
 
                 
Kuva 1. Maunolla sylissä Vuokko ja Airalla Hannele kesällä 1954 Karilan 
koivukujassa puhelinpylvään juurella. Taustalla päärakennuksesta näkyy hyvin ns. 
vinttikammari, joka oli toiminut erityisesti Maunon siskojen nukkumakammarina. 
Myöhemmin Vuokko ja Hannele nukkuivat kesäisin siellä.  Kun Maunon poika, 
Markku, 1990 – luvun lopulla uudisti Karilan päärakennusta, vinttikammari purettiin 
pois. Ari-veli pyysi Markulta vinttikammarin vanhat hyvät hirret ja kokosi ne nukkuma-
aitaksi perheensä kesäkotiin Korpilahden Hirvimäkeen. 
 
Kuva.2. Kesäisin lehmät lypsettiin karjapihassa. Tässä, 1950 – luvulta peräisin 
olevassa kuvassa Aira lypsää Kulta-nimistä lehmää, joka oli Hannelen nimikkolehmä.  
Pienenä lapset olivat usein karjapihan aidan takana viltin päällä leikkimässä, sillä 
aikaa kun äiti lypsi lehmiä siinä lähellä. Monet kerrat lapset olivat myös koivunoksan 
kanssa hätistelemässä kärpäsiä pois lehmien jaloista. Varsin pienestä myös Vuokko 
ja Hannele saivat opetella lypsämisen taitoja. 
 
Kuva 3. Tässä, helmikuisena sunnuntaina 1963 otetussa kuvassa on ”läsnä” neljä 
sukupolvea, kun vanha Wilhelm ja poikansa Arttu katselevat puolisoidensa kanssa 
seinältä, kuinka Maunon perhe poseeraan Karilan salissa Veikko Vuojoen ollessa 
tarkkana kameran toisella puolella. 
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 Mauno ja Aira kuuluvat siihen sukupolveen, jonka tehtäväksi tuli maksaa kovat 
sotakorvaukset ja joka pitkälti on rakentanut tämän maan hyvinvointiyhteiskunnan. 
Mauno ja Aira näkivät, että tämä tila, sen rakentaminen ja perheen kasvattaminen 
olivat heidän osuutensa tässä suuressa kansallisessa hankkeessa. Tähän työhön he 
laittoivat tarmolla kaikki voimavaransa. Omalla esimerkillään he opettivat lapsensakin 
tarttumaan työhön, niin että tekeminen oli mieluista ja itsestään selvää kaikille sitä 
mukaa kun kynnelle kyettiin. Maunon ja Airan ympärilleen luoma innostus oli 
mukaansatempaavaa. 
 
Pellot laitettiin kuntoon, karjaa lisättiin, rakennuksia kunnostettiin, koneellistaminen 
edistyi ja metsä kasvatettiin. Luotiin hyvät edellytykset tilalle selvitä uuden 
aikakauden haasteista. Lasten kouluttaminen oli tärkeä asia. Etenkin Aira oli 
innostunut kannustamaan lapsia kouluun. Eikä Maunollakaan mitään koulunkäyntiä 
vastaan ollut, vaikka poikien koulupäivät joskus pakkasivat jäämään tilan töiden 
jalkoihin. Niinpä kukin opiskeli halunsa mukaan ja valmistui aikanaan ammattiin. 
Perintönä kotikasvatuksesta jokaiselle on jäänyt rakkaus työhön ja lapsuudessa 
opittu tekemisen meininki. 
 
Mauno ja Aira elivät Karilassa työntäyteiset, fyysisestikin hyvin raskaat 
vuosikymmenet viedessään tilaa eteenpäin viiden lapsensa kanssa. Taloudellinenkin 
vastuu oli suuri, etenkin tilanpidon alkuvaiheessa ennen kuin karjatalous saatiin 
tuottamaan. Metsässä ei ollut puuta myytäväksi. Karjaan ja peltoon panostettiin, 
metsätöistä otettiin irti mitä saatiin. Kovalla työllä luotiin tuottava tila.  
 
Kiireisimmät vuodet kuluivat työn touhussa eikä sosiaaliselle elämälle jäänyt paljon 
aikaa. Työtä tosin tehtiin pitkään miesvoimin, joten pelloilla oli usein koko oma väki ja 
lisäksi usein Aholan Taisto, Koppelmäen Mauno sekä Onni ja Taimi, jotka tuolloin 
asuivat Haapalassa. Myös Kirsti-täti Pikonlinnasta viihtyi usein kesälomallaan Karilan 
heinäpellolla. Taisi olla vielä muitakin sen mukaan, kuinka suurta porukkaa mihinkin 
työhön tarvittiin. Tällaisella porukalla työnteossa oli aina mukana myös mukava 
sosiaalinen puoli. Johtuneeko osittain siitäkin, että lapsista oli mukava olla pelloilla 
aikuisten kanssa. Työnteko sujui joutuisasti aikuisten tarinoinnin höysteessä. Mauno 
piti pellolla reipasta hyväntuulista tahtia yllä ja joukossa oli aina niitä, joilla juttu luisti. 
 
Maunon ja Airan isännyyden vuosina yhteydenpito rajoittui naapurustoon ja 
lähisukulaisiin. Luonteeltaan seurallisena ja hyväntahtoisena ihmisenä Mauno on 
aina halunnut pitää hyvät välit kaikkiin ihmisiin. Omalla esimerkillään hän on 
opettanut lapsilleenkin, että sisarusten tulee pitää yhtä. Tarvittaessa hän on ollut 
valmis joustamaan vaaliessaan hyviä suhteita sukulaisiin ja naapureihin. Ahkerana 
miehenä hän on osannut antaa arvoa tekevälle ja osaavalle ihmiselle. Tilan 
työkiireistä päästyään Aira on saanut tilaisuuden keskittyä enemmän seuraamaan 
maailman tapahtumia ja elämän menoa yleensä. Mielellään hän ”keskustelee 
syvällisiä” ja tukee ja kannustaa nuoria. Emäntänä ollessaan hän tapasi harrastaa 
tätä ”filosofointia” työn ääressä, ja siitä saivat osansa myös Karilassa olleet 
sijaislapset usean vuoden ajan. 
Syksyllä 1993, kun Karilassa tehtiin sukupolvenvaihdos, ja Mauno ja Aira luovuttivat 
tilan pojalleen Markulle, siirtyi viestikapula tässä sukupolvien viestissä seuraavalle.  
Markulla oli edessään vuosituhannen vaihteen ja 2000-luvun uudet haasteet 
täydellisen erilaisessa maailmassa kuin sodan jälkeinen Suomi. Näissä haasteissa ei 
tekemisen meininki saa laantua. Lisäksi tarvitaan kylmäpäisyyttä ja tiukkoja ohjaksia, 
kun tilaa viedään eteenpäin EU-Euroopan ristiaallokossa. Nämä ristiaallokot ovat 
kaataneet monta suomalaista maatilaa.  
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Maunolla ja Airalla on ollut mahdollisuus seurata vanhuuden päivillään Haapalassa, 
kuinka seuraava sukupolvi vie eteenpäin heidän luovuttamaansa viestiä, mitenkä 
toteutetaan hallittua rakennemuutosta ja lunastetaan oma paikka suomalaisessa 
maataloustuotannossa osana Euroopan yhteisöä. Tälle työlle he ovat omalla 
elämäntyöllään antaneet mahdollisuuden. Matka sodan ajan pienestä maalaiskylästä 
2000-luvun EU-kelpoiseksi viljelystilaksi on ollut huikea. Matkaan Mauno ja Aira 
lähtivät eväinään työntäyteinen tila ja neljä tervettä kättä. 
 
Veronsakin raskaat, työntäyteiset vuosikymmenet vaativat. Maunon vaikea 
sydänkohtaus vuonna 1980 hiljensi siihen saakka lähes juoksuaskelin toimineen 
Maunon vauhtia. Eläkevuosina voimat eivät ole enää antaneet myöten sitä kaikkea, 
mihin olisi nyt aikaa ja mieli vielä kovasti halajaisi. Jo isännyyden aikana Karilassa 
molemmat pitivät kovasti kukista. Rehevät kukkivat ruukkukukat täyttivät ikkunat, ja 
kukkapenkkejä laitettiin pihapiiriin. Nyt kukkien ja oman pihapiirin hoitaminen tuottaa 
mielihyvää Haapalassa. Mukava on myös tavata naapureita, tuttavia ja sukulaisia, 
nyt kun siihen on enemmän aikaa. Moni myös mielellään piipahtaa Haapalassa 
Maunon ja Airan kanssa tarinoimassa. Varmasti on ollut suuri ilo saada yhdessä 
eläen seurata seuraavan polven edesottamuksia, tukea ja kannustaa, olla läsnä 
isovanhempana, siltana nuoremmalle polvelle omiin juuriin.  
 
 
KARILAN ELÄMÄÄ MARKUN JA MERJAN AIKANA 
 
 

Sukupolvenvaihdos Karilassa tehtiin 
1993-1994, virallisesti joulukuussa 1994. 
Mauno ja Aira muuttivat Haapalaan 
syksyllä 1993. Markusta tuli Karilan 
seuraava isäntä ja vaimostaan Merjasta 
emäntä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva: Markku ja Merja Karila 
 

 
Markku oli mennyt armeijaan vapaaehtoisena 17-vuotiaana, heti koulunsa 
päätettyään vuonna 1976. Armeijasta hän kotiutui korpraalina. Sen jälkeen hän kävi 
kaksivuotisen maatalouskoneteknikkolinjan Tarvaalan maatalousoppilaitoksessa 
Saarijärvellä (1977-1979). Kesällä 1980 hän oli tekemässä valtion metsien, 7 vuoden 
välein toteutettavia valtakunnallisia metsäinventointeja Länsi-Suomen alueella. Ari-
veli oli ollut tekemässä niitä edelliskesänä Pohjois-Suomessa.   
Vuonna 1981 Markku haki Helsinkiin Hankkijan omaan maatalouskonemyyjien 
koulutukseen. Monen sadan hakijan joukosta 30 kutsuttiin haastatteluun ja 15 
hyväksyttiin.  
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Hankkijalla ei kuitenkaan ollut tarjota työtä heti koulun päätyttyä, mutta Markku pääsi 
välittömästi ”keskolaiseen” Jyväspirkkaan töihin. Jyväspirkassa Markku oli töissä noin 
kolme vuotta. Sen jälkeen Markku työskenteli erittäin menestyksellisesti ja pidettynä 
pienkonemyyjänä K-Rauta Tourutornissa noin 7 vuotta. Tänä aikana hän suoritti 
Keskon K-Instituutin myyjä-tutkinnon maatalous- ja konealalta. Osan Jyväskylässä 
työskentelemästään ajasta 1980-luvun alkupuolella Markku myös asui Jyväskylässä. 
Työssä käynnin ohella Markku kävi kotona Karilassa tekemässä tilan töitä silloin kun 
pääsi. 1980-luvun alkupuolella Markku oli Korpilahdella luottamustoimissa 
Säästöpankin Isännistössä ja Nuorisolautakunnassa. 
 
Isä-Maunon tavoin Markkukin oli nuorena miehenä innokas urheilemaan, ”omaksi 
iloksi ja kunnon pitimiksi”. Urheiluharrastuksen Markku aloitti vähän ennen armeijaan 
menoa ja harrastus on jatkunut 2000-luvulle saakka ahkerana lentopallon 
pelaamisena velimiesten kanssa Moksin joukkueessa.  
 
Armeijan ajalta Markulla on hauskoja muistoja juoksemiseen liittyen. - Armeijassa oli 
muuan kersantti, erittäin kovakuntoinen mies ja hyvin tietoinen myös kyvyistään. 
Eräissä hänen harjoituksissaan oli marssin jälkeen tarkoitus vielä juosta kilpaa 
takaisin kasarmille Vekaranjärvellä. Jaloissa oli perinteiset tenniskengät, ei siis 
mitään juoksukenkiä. Kun paluumatkan kilpajuoksu alkoi, ja porukka lähti 
juoksemaan, Markku ”jäi” peräpäähän ihmettelemään, että onpa kovakuntoista väkeä 
– matkaa kasarmille oli 10 km.  Matka taittui ja vähitellen miehiä rupesi tulemaan 
Markkua vastaan selkä edellä. Kersantti juoksi edelleen etupäässä. Markulla matka 
taittui kevyesti. Vähän ennen kasarmia oli vielä erittäin jyrkkä mäki. Markku passasi 
askeleensa niin, että oli kersantin kanssa yhtä aikaa mäen alla. Hän tunsi, että 
juoksu kulkee hyvin ja voimia riittää. Niinpä hän ”avasi pellit” mäen alla ja kersantti 
jäi. Tulipahan kersantista tämän jälkeen ”höveli” mies ja Markulle riitti mukavia 
hommia armeijassa. 
 
Pitkän matkan juoksu oli Markun laji. Tarvaalan koulun joukkueessa hän juoksi 
monet juoksut. Pitäjänmestaruuden hän juoksi Korpilahdella 3000 m:n matkalla 1979. 
Myös ”Suomi juoksee” tapahtumissa kapula siirtyi Korpilahdelta eteenpäin monta 
kertaa. 
 
Nuori emäntä Lahdesta 

 
Tulevan vaimonsa, Hietasen Merjan, Markku tapasi kesällä 1980 ollessaan 
tanssireissulla Ari-veljen ja tämän tulevan vaimon, Kotalahden Riitan, kanssa. 
Lahdesta kotoisin ollut Merja kävi Lahdessa apuhoitajakoulua ja oli kesätöissä 
Korpilahden vanhainkodilla. Viikko työaikaa Korpilahdella oli jäljellä, kun hän Markun 
tapasi. Markku ja Merja vihittiin Lahdessa Joutjärven kirkossa 1985. Häät olivat 
Merjan kotona Lahdessa hänen vanhempiensa omakotitalossa. Markun ja Merjan 
ensimmäinen yhteinen koti oli Muuramessa. Heidi-tytär syntyi 1986 ja Tero syntyi 
1989. Markku ja Merja muuttivat lasten kanssa Muuramesta Karilaan jouluksi 1993. 
Sitä ennen oli tehty keittiöremontti. 
 
Ammattiinsa, apuhoitajaksi, nyttemmin perushoitajaksi Merja valmistui 1981. 
Valmistuttuaan Merja työskenteli ensin Keski-Suomen Keskussairaalassa vuoden 
verran. Sen jälkeen hän siirtyi työskentelemään Muuramen terveyskeskuksen 
vuodeosastolle, missä hän käy edelleen töissä Karilasta käsin. 
Merja toimii aktiivisesti Moksin kyläseurassa erilaisissa tehtävissä. Hän oli myös yksi 
aktiivisimpia, kun Moksin kylällä yritettiin saada oma koulu säilymään.  
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Taistelu koulun puolesta ylitti jopa kansallisen uutiskynnyksen. Vuonna 2006 Merja 
vaikuttaa myös Korpilahden kunnanvaltuustossa ja on näin ollen mukana, kun 
puntaroidaan Korpilahden mahdollista kuntaliitosta Jyväskylään. 
 
Päärakennuksen ja navetan remontointia 

 
Markun ja Merjan aloittaessa Karilan pinta-ala oli 136 ha, josta peltoa oli 14 ha. 
Talossa oli traktori koneineen. Hyvä viljely-, karja- ja metsätila oli valmiina jatkajille.  
Sukutilalla uuden ajan haasteet olivat edessä. Kaikille, sekä Maunolle ja Airalle että 
Markun sisaruksille oli tärkeää, että kotitila säilyy kokonaisena ja toiminta tilalla 
jatkuu.  
 
Karilassa on tehty myös 1990 - luvulla monenlaista remonttia ja tilojen muutostöitä, 
nyt Markun ja Merjan toimesta. Keittiöremontin jälkeen Markku ”palautti” koivukujaan, 
pihaan ja maantien varteen vanhan ajan riukuaidat. Makasiini kaipasi maalausta ja 
koko rakennus piti ”kengittää” ts alimmat perushirret uusittiin 1995. Samana vuonna 
purettiin aitan päädystä ”Eskon kämpän,” entisen ”maitokammarin” eteinen ja 
yhdistettiin koko aitan mittaiseen kuistiin, joka myös peruskorjattiin. Vanha, aitan 
päädyssä ollut pihasauna muutettiin pannuhuoneeksi, ja sisälle taloon laitettiin 
vesikeskuslämmitys 1995. Myös ”Eskon kämppään” tuli lämmitys.  Savusaunan 
lauteet ja kiuas uusittiin. Vähän myöhemmin koivukujaan laitettiin pihavalot ja 
vanhimpia koivuja kaadettiin ja uusia istutettiin tilalle, myös aittaa maalattiin. Vuoden 
1997 loppupuolella tehtiin sisällä talossa isompia muutostöitä. Entisen 
”vinttikammarin” paikalle tehtiin sisäsauna ja aula, johon rappuset rakennettiin 
entisestä ”puhelinkammarista”. Seuraavana vuonna sisäremonttia jatkettiin ja tehtiin 
Terolle oma huone vintille, maantienpuoleiseen päätyyn. Päärakennuksen 
ulkovuoraus uusittiin ja etupihan puolelle tehtiin yhtenäinen avokuisti. 
”Puhelinkammarin” maantienpuoleinen seinä ”puhkaistiin” ja siihen tehtiin ruokasali, 
johon tuli myös uloskäynti puutarhan puolelle tehdylle kuistille. Ruokasalin 
yläpuolelle, yläkerran saunan aulan yhteyteen tehtiin parveke. Talon ulkovuoraus 
maalattiin 1999. Pirtin muuri korjattiin tammikuussa 2003, samoin uusittiin pirtin ja 
keittiön lattiat ja remontoitiin alakerran pesuhuone. Saunaremontin yhteydessä oli 
tehty vessa myös yläkertaan.  
 
Vuonna 1996 alkoivat muutostyöt myös navetan puolella. Maataloudessa olivat jo 
alkaneet puhaltaa uudet tuulet ja niitä piti ruveta ottamaan huomioon. Vanha lantala 
muutettiin sonnikarsinoiksi. Navetan taakse tehtiin 270 m3:n kokoinen sementtinen 
lietesäiliö ja siihen rakennettiin lietekuilu. Seuraavana vuonna korotettiin navetan 
sisäkattoa ja molempiin navetan päätyihin tehtiin ovet, niin että lehmille voitiin ajaa 
rehu traktorilla suoraan syöttöpöydälle. 
 
Tässä vaiheessa Markku siirsi talon pihan läpi menneen tien, nykyisen 
Mansikkamäentien, kulkemaan navetan takaa ”lähdeniityn” reunaa. Liian vaarallista 
oli ajaa traktorilla navettaan ja sieltä pois suoraan tielle, jossa jo oli jonkun verran 
autoliikennettä. 
 
Vuonna 1999 AIV-pönttö muutettiin vilja- ja rehusiiloksi. Navetassa tehtiin edelleen 
muutostöitä vasikkakarsinoiden toimivuuden parantamiseksi. Vesiosuuskunnan vesi 
vedettiin pannuhuoneeseen asti 1999. Eläinten juottovesi tulee edelleen omasta 
lähteestä pellonniskalta.   
 
Vuonna 2000 tehtiin tuorerehua varten kaksi laakasiiloa kellarin taakse.  
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Laakasiiloihin pyrki valumaan vettä kotapellon suunnasta. Markku tuumi, että pellon 
voisi hyvin madaltaa, koska se oli korkeanpuoleinen. Kaivutyöt alkoivat ja 
hämmästyttävä havainto oli, että pelto oli ”hiekkaharju”. Hiekkaa tuli melkoiset 
määrät, myöhemmin myös  kellarinparven edestä, pellonreunasta.  
Hyvään tarpeeseen tulivat hiekat navetan ja lietesäiliöiden rakentamisessa. Hiekkaan 
liittyen Arto muistaa, että joskus 1970-1980–luvulla tielaitoksen miehet olivat tulleet 
koneineen Karilan pihaan ja tupaan aikomuksena lähteä etsimään, josko ”tästä 
läheltä löytyisi hiekkaa”. Olivat tulleet sen verran ylimielisellä asenteella, että joutuivat 
lähtemään talosta saman tien ilman hiekkoja. Taisivat tietää, mitä olisivat voineet 
löytää! 
 
Karjatalous 
 
Lehmiä Markku ja Merja pitivät aina vuoteen 2005 saakka. Maito oli koko ajan 
ensimmäisessä luokassa, ja Markku saikin kunniataulun, kun maito oli ollut 
ykkösluokassa yhtäjaksoisesti 10 vuotta. Parhaimmillaan maitoa tuli noin 100 000 
litraa vuodessa. Nautakarjaa on ollut myös koko ajan. 
 
Vauhtia ja vaarallisia tilanteita viljelijän elämässä 
 
Markku piti noin 10 vuoden ajan nuorta karjaa kesälaitumella Kuusanmäen alueella 
siemenpuuviljelmillä. Eläimet vietiin keväällä maastoon teurasautolla. Kesällä eläimiä 
käytiin säännöllisesti katsomassa ja niille vietiin jauhoja ja kivennäisaineita. Myös 
vesi vietiin kesän kuumana aikana traktorilla laitumelle. Yhdeksän vuoden ajan 
järjestelmä toimi erittäin hyvin, mutta kymmenennen ja samalla viimeisen 
kesälaidunkauden jälkeiset tapahtumat jäivät asianomaisten mieliin lähtemättömästi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markku sai käyttöönsä 
Aidasahon Pekalta loukun, 
johon hiehojen totutus 
tapahtui.  
 

 
Kävi niin, että eläimet villiintyivät täydellisesti. “Ne tulivat suoraan miestäpäin”, toteaa 
Markku myöhemmin. Kaikki Moksinkylän isännät olivat traktoreineen apuna 
yritettäessä rajoittaa eläinten etenemistä.  Apuna oli myös Ähtärin eläinpuistosta 
ammattilainen, jolla oli käytössä nukutuskivääri. Ainoastaan yksi eläin saatiin tällä 
tavalla taltutetuksi. Markku rakensikin paikalle ”hirvitornin”, josta hän onnistui 
myöhemmin kyttäämällä ampumaan kaksi hiehoa nukutuskiväärillä. Kaksi hiehoa 
meni  kuitenkin hirviaidasta läpi Hakkaraisen Aaron maille, missä ne olivat teillä 
tietämättömillä kaksi kuukautta.   
Talventulon jo uhatessa Markku rakensi metsään ansan eläimiä varten. Hiehoja 
ruokittiin ensin ansapaikalla pari viikkoa, jotta tottuivat tulemaan paikalle. Sitten ansa 
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viritettiin. Markku meni noin 40 m päässä olevaan hirvitorniin kyttäämään aamulla 
yhdeksän aikoihin ja puoli yhden aikaan hiehot tulivat ansaan. Markulla oli 
eläinlääkäriltä hankitutut rauhoittavat piikit, joilla hän onnistui käsittelemään eläimet. 
Hiehot tuotiin yksi kerrallaan Lyytikän Eijan hevosvaunulla Karilan navettaan. Lopulta 
hiehot kesyyntyivät navetassa ja niistä tuli moneksi vuodeksi lypsylehmät taloon.  
 
Yksi hiehoista oli vielä poikinut laitumelle. Vasikka jäi itsekseen metsään, ja myös se 
piti saada pois. Markku ei raaskinut tappaa sitä, vaan päätti saada sen kiinni. Myös 
vasíkalle hän teki ansan.  Hän muisti, että Alpolla oli Leppämäessä pienten poikien 
jalkapallomaalin verkko. Hän soitti Alpolle Nokialle ja pyysi lupaa verkon käyttöön. 
Hän viritti Leppämäestä hakemansa verkon laitumelle hirviaidan viereen, löysästi 
aidasta poispäin. Yhdessä Markku, Merja, Tero, Heidi sekä Mauno-pappa ja Aira-
mummo olivat ajamassa vasikkaa hirviaidan varteen, mistä sen toivottiin menevän 
verkkoon. Kriittisellä hetkellä lujaa karjaisten Markun onnistui säikäyttää vasikan niin, 
että se törmäsi verkkoon. Samalla hän itse hyppäsi vasikan päälle, joka “huusi kuin 
syötävä”. Verkkoineen päivineen Markku ahtoi vasikan auton peräkonttiin ja toi sen 
Karilan navettaan. Karsinassa vasikka rauhoittui aikansa mellastettuaan.  
 
Markun aikaa traktoreiden kanssa. 
 

Markku, Tero ja Merja Valtran 
traktoritehtaalla katsomassa oman 
uuden traktorin valmistumista 
joulukuussa 2000. 
 
 
 

 
Markku metsätöissä traktorilla. Halkojen 
tekeminen on ollut lähes jokatalvinen työ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Markku jaTero ajavat heinäpaaleja navetanparvelle talvella 1990. 
 
 

 

 

 



 
 

66 

 
Tero harjoitteli traktorinajoa pienenä (kuva 
keväältä 1998), aluksi ruohonleikkurilla 
peräkärryn kanssa. Ajotaito harjaantui 
pakitusta myöten.  Vuonna 2006 Tero on 
miehekäs työmies traktorin kanssa ja 
aloittamassa maamieskoulua Tarvaalassa, 
Saarijärvellä, niin kuin isänsä Markkukin 
aikoinaan. Taustalla kukkivat Karilan 
puutarhan vanhat hyvät omenapuut, kirpeä 
puu ja sokerimiirami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vuonna 2004 aloitetut muutostyöt navetan muuttamiseksi lypsykarjalta nautakarjalle 
Markku sai valmiiksi syksyllä 2005. Navetassa on nyt tilat 85 urospuoliselle 
nautaeläimelle, EU-määritelmän mukaisesti. Lisäksi on kuusi emolehmää. Syntyvät 
vasikat saavat maitonsa suoraan imemällä emostaan.  
 
Maatilan tuotantosuunnan muutokseen liittyvät navetan korjaus- ja rakennustyöt 
Markku käytännöllisesti katsoen teki itse – monenlainen osaaminen ja ripeä toiminta 
ovat olleet välttämättömiä ominaisuuksia, jotta maatilalla työt ovat sujuneet. Navetan 
muutostyöt aloitettiin rakentamalla pienille vasikoille lämmin juottamotila. Navetan 
sisäpuoliset tilat laitettiin täysin uuteen uskoon: tilat muutettiin karsinoiksi, joissa 
kussakin kasvaa 5 nautaa. Kahden kuukauden välein vasikkaryhmä siirretään 
seuraavaan karsinaan. Vanhasta karjakeittiöstäkin tehtiin karsina! Tuotantosuunnan 
muutosta varten piti myös rakentaa uusi 650 m3:n lietelantasäiliö entisen 270 m3:n 
säiliön rinnalle: myös nämä työt Markku teki itse. Molemmat säiliöt ovat entisellä 
”lähdeniityllä”, paikoilla, missä 1950-60 luvuilla rentukat kukkivat, lehmät vielä 
laidunsivat, ja missä oli kirkasvetinen lähde, josta vesi ei koskaan loppunut.  
 
Koneiden ja laitteiden hankintaa Karilassa 

 
Ennen sähköjen tuloa, vuoteen 1952 saakka, Mauno jauhoi jauhot 
öljymoottorikäyttöisellä myllyllä riihen tiloissa. Mylly oli Jyväsampo, joka oli oikein 
kivimylly. Se ostettiin yhteiseksi Perun ja Alviston talojen kanssa. Mauno lunasti sen 
sittemmin itselleen. Myöhemmin jauhomylly siirrettiin navetan parvelle. Samalla mylly 
laitettiin toimimaan sähkömoottorilla. Mauno jauhoi jauhot kotitarvemyllyllä sekä 
omaan käyttöön että monille kyläläisille vielä pitkälle 1960-luvulla. Vehnämyllyssä 
sen sijaan käytiin Korpilahdella Nurmisen myllyssä ja aikaisemmin Petäjävedellä. 
Arttu oli aikanaan käynyt myllyssä Jyväskylässä Kankaan tehtaan myllyssä. 
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Kun Ari syntyi 1957, Mauno halusi välttämättä ostaa pyykinpesukoneen. Aira vastusti 
kovasti kallista hankintaa. Mauno kuitenkin piti päänsä ja Upo-merkkinen 
pulsaattoripesukone kannettiin tupaan. Pesukone oli suuri helpotus siihen nähden, 
että Aira oli pessyt talon pyykit käsin. Pesukone sijoitettiin karjakeittiöön. Siihen 
tarvittiin kuuma vesi, joka saatiin karjakeittiön padassa lämmittämällä. Koneessa oli 
myös käsin veivattava ”linko” (”mankeli”), jonka läpi kierrettiin vaatekappale 
kerrallaan veden puristamiseksi pois.  
 
Vuonna 1962 vedettiin kylmävesijohto sisälle keittiöön ja laitettiin viemäröinti, myös 
myöhemmin tulevaa vesivessaa varten. Enää ei tarvinnut viedä mennessä 
”laskiämpäriä” navetalle ja tuoda tullessa pari ämpäriä puhdasta kylmää vettä 
karjakeittiöstä. Aamuisin Airan tapana oli ollut hakea ensimmäiseksi navetalta neljä 
ämpärillistä kylmää vettä ja täyttää puuhellan kyljessä ollut kuumavesisäiliö sekä 
laittaa vesikattiloita puuhellalle lämpenemään.  Kun Aira tuli navetalta, hän lämmitti 
ensin puhelinkammarin lämpimäksi tehokkaalla vanhanajan pystyuunilla. 
Puhelinkammarin lämmössä hän sitten joka päivä aamupäivisin kylvetti lapset 
vauvavuosina. ”Vanna” eli pesuamme oli metallinen ja sinkitty – silloin ei muoveja 
vielä tunnettu. Ammeen pohjan Aira ”vuorasi” puhtaalla pyyheliinalla. Vauvan 
ympärille hän laittoi kevyen puhtaan vaipan – vauvan iho tuntui lämpimältä 
kylvetyksen ajan – vauvan hyvä olo ilmeni tyytyväisen ääntelynä ja jokelteluna. Tämä 
oli Airan päivän kohokohtia. 
 
Perunat nostettiin hevosvetoisella peruna-auralla. Hevosvetoinen ns.  heittokone 
ostettiin perunannostoa varten yhdessä Mäyrämäen Viljon kanssa. Perunaa 
nostettiin monet vuodet talkoilla aloittaen vuorovuosina Karilasta ja Mäyrämäestä. 
1950-luvulla heinät kaadettiin nurin kahden hevosen vetämällä niittokoneella. 
Maunon isännyyden alkuvuosina Arttu ajoi heinää nurin. Heinänkaato aloitettiin hyvin 
varhain aamulla ennen kukonlaulua. Suuri työ oli pitää heinänniittokoneen terät 
kunnossa, kun pelloissa oli niin paljon kiviä.  
 
Maunon papan Vilhelmin aikana, Karilan kaikki pellot ”olivat viljalla”.  Kun Arttu 
aikanaan tuli isännäksi, hän laittoi pelloista osan heinälle. Maunon aikana puolestaan 
peltoja alettiin laiduntaa. Molemmat saivat aikanaan toimistaan nuhteita isältään. 
Maunon aikana 1970-luvun alussa ruvettiin heinää säilömään tuorerehuna AIV- 
siiloon.  1980-luvun loppupuolella kuivaa heinää ruvettiin laittamaan seivästämisen 
sijasta paaleihin. Markun aikana tuorerehua varten rakennettiin laakasiilot ja osa 
heinästä säilötään pyöröpaaleina. 
 
1960-luvulla heinänkaatoon ja muihinkin peltotöihin saatiin avuksi traktori, kun 
Hankapohjalta, Alkulan Eemelin poika, Jussi oli hankkinut traktorin koneineen, ja teki 
sillä maatöitä Moksinkylän taloissa. 1960-luvun alussa Mauno osti Vesa-nimisen 
hevosvetoisen kylvökoneen Moksissa silloin toimineesta Koppelmäen kaupasta. 
Viljan ja heinän käsin kylvämisen aika päättyi siihen.  
 
Pikkuranko-niminen kannulypsykone ostettiin Koppelmäen kaupasta vuonna 1963. 
Käsinlypsyn aikakausi oli ohi. Maidonkeruujärjestelmät muuttuivat 1970-luvun lopulla, 
ja Karilaankin hankittiin tilatankki. Kannulypsykoneita ehti Karilassa olla kaksi ennen 
kuin hankittiin putkilypsykone vuonna 1990. Samassa yhteydessä, kun 
putkilypsykone asennettiin, navettaan laitettiin Arton ja Markun yhteistyönä 
lannanpoistokone. Tässä tilanteessa hyötyä oli siitä, että Arto oli siihen aikaan töissä 
Korpilahdella Bioteräksellä. Hieman lisävarusteltuna kyseinen laite toimii edelleen 
Karilan navetassa. 
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Moksinkylän Osuuskaupasta Mauno osti uuden Teijo-nimisen puimakoneen vanhan 
tilalle joskus 1960-luvun puolivälissä. Leikkuupuimurilla viljaa ruvettiin puimaan 
Karilassa 1970-luvun lopulla. Könkkölän Kari kävi puimurillaan Karilan ohella 
muissakin taloissa tekemässä puintityöt. Könkkölän Kari kylvi myös viljat 
traktorikylvökoneellaan, kunnes oma hankittiin noin 1980-luvun puolivälissä. 
 
Vuonna 1966 Mauno osti Airan kannustamana itselle traktorin, joka oli nykyisin jo 
legendaarinen, punainen Valmet 565. Traktorin hankinta oli sinä ajankohtana iso, 
mutta tarpeellinen investointi. Kaikki tarpeellisimmat työvälineet (Värtsilä-niittokone, 
Hankmo-lapiorullaäes,  Velsa – peräkärry ja heinähäntä) ostettiin myös.  Lantatalikko 
tehtiin itse. Sen Mauno teki Valdenin Väinön kanssa. Petäjävedeltä Lyyli -siskon 
naapurista Laitisen Taunolta hän sai hankituksi kuorma-auton vetoakselin, josta 
tehtiin Väinön pajassa sopivia pätkiä lantatalikon piikeiksi. Teräksen pätkiminen oli 
”miesten työtä”.  
 
Ari oli innokas ajamaan traktoria – vain 10-vuotiaana pikkupoikana hän ajoi 
seisaaltaan traktoria ja mm. peruutti traktorin peräkärryineen kapeaoviseen  liiteriin, 
missä koneita  pidettiin. Traktoria on vuosien kuluessa vaihdettu ja lisälaitteita on 
hankittu tarpeiden mukaan. Vuonna 1987 Mauno vielä vaihtoi traktorin: ostettiin 
nelivetoinen Valmet 405. Vuonna 2006 Markulla on Karilassa kaksi Valmet -traktoria 
(95A ja 121N) monine työvälineineen.  
 
Tuorerehusäiliö eli AIV-siilo tehtiin Karilaan kesällä 1972. Tuorerehun tekoa varten 
ostettiin traktoriin Tarup-merkkinen silppuri Korpilahdelta Keskimaalta, missä 
Laukkalan Pertti oli konemyyjänä. 
 
Euroopan Unionin säädökset ohjaavat maataloutta 
 
Suomen liittyminen Euroopan Unioniin (EU:iin) 1995 sai aikaan maatilojen 
rakennemuutoksen. Monet viljelijät luopuivat tiloistaan. Peltoja tuli tarjolle 
ostettavaksi tai vuokrattavaksi entistä enemmän. Myös mahdollisuudet ostaa ja 
myydä tuotanto-oikeuksia lisääntyivät. Karilassa Markku halusi jatkaa tilan toimintaa. 
Hän paransi tilusmuotoja jatkamalla jo Maunon aikana aloitettua oman tilan peltojen 
salaojitusta. Hän ryhtyi myös laajentamaan tuotantoa ostamalla ja vuokraamalla 
peltoja. Kotieläintuotannossa painopistettä siirrettiin vähitellen lihakarjan kasvatuksen 
suuntaan. Syksyllä 2005 Karilan tilan tuotantosuunta muuttui kokonaan maidon 
tuotannosta lihakarjataloudeksi.  
 
Byrokratian ja paperitöiden merkitys ja osuus taloudenpidossa kasvoi EU:n myötä ja 
monenlaisia selvityksiä muun muassa peltoviljelyyn liittyen piti tehdä. Arton saama 
oppi Mustialan agrologikoulutuksessa (1985–1988) oli suureksi avuksi näitä 
valmistelutöitä tehtäessä. Nykyisen ammattinsa puolesta Arto toimii asiantuntijana ja 
neuvojana sekä lapsuuden kotitilallaan että työssään Etelä-Savon alueella  
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Arto on omassa työssään näköalapaikalla seuraamassa maatalouden 
rakennemuutosta toimiessaan Etelä-Savon Pro Agrian yritysneuvojana. Kuvassa hän 
on neuvonpidossa pankinjohtaja Reijo Särkän (vas) kanssa. Molemmat ovat 
keskeisessä roolissa Etelä-Savon Rakentajan tukitiimissä, jonka kautta kulkevat 
lähes kaikki alueen karjatilojen investoinnit. 
  
maatalousasioissa, joihin EU:n päätöksenteko vaíkuttaa. Merja on Karilassa ottanut 
tehtäväkseen maatalouden kirjanpidolliset tehtävät ja EU:n mukanaan tuoman 
suuren paperityön.  Näitä tehtäviä hän hoitaa 3-vuorotyössä käyntinsä ohella. Arto 
avustaa ja opastaa EU:n kiemuroissa.  
 
Lopuksi suvun tunnuspiirteistä 
 
Karilan suvun luonteenpiirteitä ovat olleet - ja rohkenemme sanoa, ovat edelleen - 
ahkeruus, yritteliäisyys, nuukuus, sitkeys, huumori ja seurallisuus. Välillä ovat yhden 
jos toisenkin suvun jäsenen voimat olleet tiukoilla ja masennus on ollut vaanimassa 
tai saanut sijaa. Edellä mainituilla ominaisuuksilla on ollut suuri osuus siihen, että 
ahdingon ajoista on yleensä kuitenkin selvitty. Meillä on suuri ilo ja onni tänään 
muistella sukumme historian keskellä taakse jääneitä aikoja ja viettää Karilanmaan 
200-vuotisjuhlaa. 
 
Karilan suku on ollut viljelemässä korpilahtelaista, keskisuomalaista maata ja 
rakentamassa kotiseutuaan ja koko suomalaista yhteiskuntaa sen välillä ankarissakin 
vaiheissa. Sukumme edustajat ovat kunnostautuneet myös kansainvälisillä kentillä 
niin liike-elämän, kaupallisten suhteiden, teollisuuden, rauhanturvaamisen ja urheilun 
parissa kuten myös henkisen hyvinvoinnin ja hoidon kehittämisen alueilla. Maailman 
muuttuessa kovaa vauhtia ja Euroopan maiden ja kansojen yhteistyön tiivistyessä 
suvullamme, näiltä Karilan tanhuvilta lähteneellä suurella joukolla on eväitä selviytyä 
yhä haasteellisemmissa paikoissa. Tältä pohjalta on nuorempien sukupolvien ollut ja 
on edelleen hyvä jatkaa elämäänsä. 


