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LIHAVAN TARINA 

Antero Krekola 

 

Tämä historiikki ja tarinakokoelma liittyy Länsi-Uudenmaan 

vesistönkunnostusverkostohankkeeseen, jossa Hämjoen valuma-alueen järvien ja 

lampien tilaa kartoitetaan ja laaditaan järville kunnostussuunnitelmia vuosille 

2019-2030. Vuosille 2016-2019 ajoitetun hankkeen yhtenä osatehtävänä on ollut 

myös järvien paikallishistoria- ja perinnetiedon keruu. 

     Esitys jakautuu kolmeen osaan tai tarkastelunäkökulmaan: 1) Lihavajärven 

länsipuolen eli Haukantien asutuksen ja elämän tarkastelu, 2) Topilantien 

historiikki, joka on valmistunut erillisenä Hannele Pohjanmiehen kokoamana 

esityksenä vuoden 2018 alussa, sekä 3) erillisiä asukkaiden ja kyläläisten kertomia 

tarinoita Lihavan ympäristön ihmisistä ja tapahtumista. 

     Topilantien historiikin lopussa on Lihavan seudun kartta, johon on merkitty 

nykyiset tilat sekä tiet.  

 

YLEISTÄ 

Nykyisin pinta-alaltaan noin 12 hehtaarin suuruinen Lihavajärvi sijaitsee entisen Sammatin 

kunnan luoteisosissa, takamailla kuten ennen sanottiin. Järvi on matala ja mutapohjainen. 

Sen vesi on ruskeaa mutta kirkasta eli nykyisten virkistyskäyttövaatimusten kannalta järvi 

on varsin haastava. Viime vuosisadan alkupuolella järvi oli muutamaa hehtaaria suurempi 

ja syvempikin ja kiinteässä yhteydessä järven lounaispuolella sijaitsevaan Kaituriin. 

Lihavan laskuojaa kuitenkin räjäyteltiin 1920-luvun puolivälissä ja näin järvi pieneni ja 

mataloitui. Samalla saatiin lisää peltoalaa, kuten noihin aikoihin tapana oli. 

     Sammatin historian mukaan Lihava kuten Laiha ja Kaiturikin ovat saaneet nimensä 

järvien muodon mukaan. Joidenkin tarinoiden mukaan nimet ”Lihava” ja ”Laiha” 

viittaavat kuitenkin kalansaaliisiin. Lihava on ollut kalastoltaan Laihaa antoisampi ja 

rikkaampi. 

     Järven mataluudesta ja pohjan mutaisuudesta huolimatta järveä silti rakastetaan ja 

monet sukupolvet ovat oppineet uimataidon sen rannoilla. Useat ranta-asukkaat ovat 

ruopanneet rantojaan. Ruoppaushankkeet ovat kuitenkin aiheuttaneet kuumia 

keskusteluja, nostaneet suuria tunteita ja vastakkainasettelujakin. Osa rannanomistajista  
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ei haluaisi järveen koskettavan lainkaan, suurempi osa taas haluaisi parantaa 

virkistyskäyttömahdollisuuksiaan. 

     Järven veden tilaa on viimeiset vuosikymmenet seurattu paikallisen 

kalastusosakaskunnan, Sammatin kunnan ja sittemmin Lohjan kaupungin/LUVY:n  

(Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry) toimesta. Veden tila on ollut kohtuullinen. 

 

Varhaisempi asutus 

Lihava ympäristöineen on kuulunut vuodesta 1934 Kiikalan kylään. Kylä jakaantui 

selkeästi kahteen ryhmään, eteläosan maata omistaviin tilallisiin ja pohjoisen 

omistamattomien tilattomien luokkaan. Lihavan seutu ympäristöineen kuului 

jälkimmäiseen. Lihavan välittömässä läheisyydessä oli Haukan vauraan tilan ohella 

kohtuullisesti toimeen tulevia torppia, joista sitten torpparivapautuksen jälkeen muotoutui 

tiloja kuten Topila, Järvelä, Hakala ja Lihava. Sotien jälkeen näiden tilojen maille alkoi 

kehittyä nykymuotoinen kesäasutus. 

     Lihavan historiallisesti vanhin merkittävä paikka on Haukan tila, josta ennen käytettiin 

nimeä Koskenpakka. Tilan päärakennuksen vanhimmat osat ovat peräisin 1700-luvun 

lopulta. Nykyisen Haukan (ent. Alen) suvun hallussa tila on ollut 1800-luvun 

puolestavälistä lähtien. Myös Sammatin suuri poika Elias Lönnrot oli kiinnostunut 

paikasta mutta hävisi huutokaupassa ja joutui tyytymään ensin Nikun taloon Haarjärvellä 

ja muutti myöhemmin Lammin talolle. 

     Reino Silvannon historiakirjasta Sammatti vuodelta 1930 löytyy valokuva Haukan tilan 

päärakennuksesta vuodelta 1929, taustana Lihavajärvi. Kuvatekstissä todetaan, että järven 

tausta kuuluu osin Sammattiin. Omituinen kunnan rajaa koskeva maininta selittyy sillä, 

että Karjalohjan Mustlahdessa sijainnut talo siirrettiin maineen 1790 Lihavajärvelle 

Mustlahden kylän ulkopalstaksi. Sammatin kuntaan alue liitettiin vuonna 1934. 

 

Tiestö 

Lihavan ympäristön yhteydet kirkonkylään ja luoteeseen Siitoinjärvelle ja Suomusjärvelle 

kulkivat pääsääntöisesti Lihavan pohjoispuolelta. Vuonna 1920 laaditussa kartassa 

nykyinen Haukantie on merkitty päättyväksi Haukan talon pihaan. Pyölin suuntaan ja 

Lihavalle menevät polut ja kärrytiet on merkitty kulkemaan Kakolammen eteläpuolelta 

Iso-Ruokjärven länsirannalle ja sieltä etelään nykyiselle Haukantielle. Selkein edelleen 
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luonnossa näkyvä ja toimiva kärrypolku kulkee Pekkarinmäen alapuolelta Tytylammen ja 

Lihavan välistä entisen Herttoniemen Leirikeskuksen piha-alueelle.  

     Myöhemmin ilmestyneisiin karttoihin on merkitty myös Haukantien osuus, joka kiertää 

Lihavan länsipuolta. Yhteys helpottui Lihavan pinnan laskun jälkeen 1920-luvulla. 

Paikallishistorian tuntija Erkki (Jukka) Kailan mukaan ensimmäinen Lihavaa kiertävä 

Haukantien osuus rakennettiin 1914 jonkinlaisena 3,75 metrin levyisenä ns. ratsupolkuna. 

Nykykuntoon tie valmistui vuonna 1963, jolloin seudulla alkoi olla jo runsaammin 

kesäasutusta. Yhteys Pyöliin ja Turuntielle Lahnajärven ja Turun suuntaan tuli tärkeäksi. 

     Koko alueen historiasta lisää myös Hannele Pohjanmiehen laatimassa Topilantien 

historiikissa.  

 

1. ELÄMÄÄ LIHAVAN LÄNSIRANNALLA 

Antero Krekola 

2018 

 

Haukka ja Koivikko 

Ensimmäinen Lihavan rantatontti lohkottiin Haukan tilasta vuonna 1916. Myyjänä oli 

tilan isäntä Karl Henrik Alen ja ostajana proviisori Alfred Evander. Näin syntyi tila 

nimeltä Koivikko. Apteekkari Evander tunnetaan paremmin järven toisella puolella 

sijaitsevan Koskelan tilan omistajana, jona hän oli lyhyehkön ajan 30-luvun alussa. Tämä 

tila tunnetaan nykyisin Herttoniemen seurakunnan leirikeskuksena, jonka maantien 

kupeessa olevan päärakennuksen, ”Huvilan”, Evander rakennutti. 

     Seuraava Haukan tilan lohkomistapahtuma ajoittuu vuodelle 1928, jolloin Paavo Alen 

(sittemmin Haukka) myi suuremman noin kolmen hehtaarin tontin (Koivikko 1) K. G. 

Malmsjö -nimiselle henkilölle. Tila myytiin 30-luvun vaihteessa edelleen 

saksalaissyntyiselle Wilhelm Hehlille ja tämän puolisolle. 

     Kolmekymmentäluvun tapahtumista ja elämästä on vähemmän tietoa. Molemmat 

Koivikon tilat siirtyivät saksalaisomistukseen. Tuolloin rakennettiin myös komea 

päärakennus, jonka myöhemmät vaiheet tunnetaan paremmin. Tarinan mukaan saksalaiset 

olivat ”herrasmiehiä”. Yleismiehenä, taloudenhoitajana ja naapurina toimi viereisen tilan 

Järvelän isäntä Kalle Saarinen, joka tunnettiin seudulla myös taitavana puuseppänä ja 

kirvesmiehenä. 
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     Haukan tilan maita ulottui myös Lihavan etelärannoille. Haukan (alkujaan 

Koskenpakan) tila on ollut pitkään saman suvun hallussa. Seuraavassa selvityksessä on 

lähteenä käytetty Toivo Haation teosta Sammatti: Kaukola, Niemi, Myllykylä ja Sammatti. 

Torpat ja torpparit (Omakustanne 2003). 

     Gustaf Henric Alm syntyi vuonna 1833 Sammatin Kaukolan kylässä, Lassin talon 

torpparin nuorimpana poikana. Hän muutti talolliseksi Karjalohjan Mustlahden kylään 

Haukan taloon 1861. Hänen puolisonsa vuodesta 1858 oli Maria Lovisa Ahlhom (1829-

1876), sammattilaisen talollisen tytär Niemenkylästä. Perheen nimi muuttui Aléniksi. 

     Pariskunnalla oli neljä lasta, joista nuorempi poika Karl Henrik (1861-1923) jatkoi 

Haukan isäntänä. Hän solmi avioliiton Edla Josefa Kaastedtin (1866-1933) kanssa 

vuonna 1891. Edla oli rusthollarin tytär Sammatin Kiikalan kylästä Ali-Kottarin talosta. 

     Pariskunta sai kahdeksan lasta, joista kaksi kuoli pieninä. Jäljelle jäivät Elli Aliina, 

Sigrid Eliina (Siikri), Kaarlo Einar (Kalle, josta on kerrottu Peltoniemen tilan 

historiikissa), Paavo Uljas (vuodesta 1937 sukunimeltään Haukka), sekä Sylvi Johanna ja 

Hugo Johannes (Jussi). Paavo jäi tilalle isännäksi. Hänen kuoltuaan paikan otti hänen 

poikansa Olli. Ollin ja tämän puolison Liisan poika Ilkka Haukka on tilan nykyinen 

isäntä.   

 

Lihavan etelärantaa ja Haukan rakennuksia.                                                      Alex Popov 
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     Paavo Alen järjesti sisarelleen Sigrid Alenille sisarosuutena entisen Lihavan torpan 

maat, noin 10 hehtaaria, ja näin syntyi Lihavan tila. ”Siikri” tunnettiin kylän yleistietäjänä 

ja kaikkien tuttuna.  

     Lihavan eteläisimmälle rannalle järven laskuojan läheisyyteen lähelle Haukan päätilan 

rantasaunaa erotettiin Jussi-veljelle Purola-niminen tila. Purola oli vuosisadan vaihteessa 

muutaman vuoden vuokralla Ylen toimittaja Terttu Lensulla ja hänen puolisollaan Jaakko 

Lensulla. Kirjailijanakin tunnettu Terttu Lensu oli ainakin tuolloin innokas kuntokävelijä 

ja suoritti kauppareissunsakin usein jalkaisin. Nykyisin Purolan tilan omistaa Carita 

Viklund.  

 

Toisen maailmansodan jälkeinen aika 

Toinen maailmansota aiheutti kaiken muun ohella mullistuksia myös Lihavan 

maanomistusoloihin. Välirauhasopimuksen mukaisesti kaikki saksalaisten omistama 

kiinteistö- ja maaomaisuus siirtyi liittoutuneiden mutta käytännössä Neuvostoliiton 

omistukseen. Näin kävi myös Koivikon tonteille ja entiset omistajat häipyivät Lihavalta ja 

Sammatista. Aikalaiset muistavat, että vuoden 1946 aikana Lihavalla vieraili sotilaspukuisia 

miehiä ja autoja. Kerrottiin myös tontilla pidetyistä railakkaista juhlista. 

     Vuonna 1947 neuvostoliittolaiset vuokrasivat paikan (Koivikko ja Koivikko 1) 

silloiselle Suomi-Neuvostoliitto-Seuran puheenjohtajalle Sylvi-Kyllikki Kilvelle (1899-

1987) ja hänen miehelleen Eino Kilvelle (1889-1963). Eino Kilpi muistetaan erityisesti 

vuoden 1956 presidentinvaaleista, joissa hän oli SKDL:n ehdokkaana ja joista Urho 

Kekkonen aloitti presidenttikautensa. 1950-luvun puolessavälissä venäläiset luopuivat 

kiinteistöomaisuuksistaan Suomessa laajemminkin ja Kilven perhe lunasti paikan itselleen 

vuonna 1954. 

     Kilpien tilavasta kesäpaikasta muodostui 40-luvun lopun ja 50-luvun 

kulttuurivasemmiston suosittu tapaamispaikka. Kiilalaiset taiteilijat ja erityisesti Sylvi- 

Kyllikki Kilven nuorempi sisar runoilija Elvi Sinervo viihtyivät Sammatissa ja paikka on 

ikuistettu myös moniin teoksiin. 

     Seuraavassa ote Jaana Torninoja-Latolan teoksesta Yhä katselen pilviä - Elvi Sinervon 

elämä (Into Kustannus 2017). Näin kuvataan sivulla 289: 

     ”Kilpien mökille Sammattiin kokoontui joskus isompikin joukko sukulaisia ja tuttavia 

viettämään kesäpäiviä yhdessä. Näin esimerkiksi kesällä 1948, jolloin mökillä oman väen 

lisäksi olivat Elvi (Sinervo) ja Mauri (Ryömä) lapsineen ja Kaisu-Mirjami Rydberg. Kukin 
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seurueesta vietti päivät omien mieltymystensä mukaisesti, ja iltaisin kokoonnuttiin 

syömään, keskustelemaan ja pelaamaan korttia. 

     Päivisin hosui kukin erikseen aivan kuin heikkopäiset. Elvi temppuili laiturilla ja 

veneessä ja lausui ilmeisesti itsekseen runoja. Mauri väänteli ylös pieniä metsäkasvillisuutta 

haittaavia kuusia ja saikin niitä kertymään röykkiöittäin. 

     Kaisu-Mirjami juoksenteli pitkin metsiä mansikassa. Söimme Kaisu-Mirjamin ansiosta 

marjoja joka aterian jälkeen. Yöllä he kaikki neljä (Yrjö mukaan luettuna) pelasivat korttia. 

Mauri sanoi Sammattia maanpäälliseksi taivaaksi.” (Sylvi-Kyllikin kirje Raili Kilvelle 

13.7.1948). 

     1960-luvun lopulla Kilvet myivät suuremman tontin (Koivikko 1) Hotin perheelle ja 

jättivät itselleen pienemmän, Koivikon, ja siihen liittyvät rakennukset. Hotin perheen 

vanhimmat tädit muuttivat sittemmin tontin pohjoisrannalle, jota aikaisemmin oli käytetty 

lähinnä Järvelän tilan lehmien laitumena. Muu perhe jäi päätaloon. Tädit muistetaan 

etenkin vastarannalla uteliaina ja tarkkoina järvielämän seuraajina. Tämä osa lohkottiin 

2000-luvun alussa päätontista ja nykyisin Koivuniemi-nimisen tontin uudelleen 

rakennettuja tiloja hallitsee Kiven perhe. 

     Pitkään Lihavalla viihtynyt Hotin perhe myi kesäpaikkansa 2000-luvun alussa Markus 

ja Heidi-Erika Tsokkisen perheelle. Myöhemmin (2012) myös Kilpien hallussa ollut 

Koivikko siirtyi Tsokkisten omistukseen. Markus Tsokkinen tunnetaan ansioituneena 

teatteri-ihmisenä ja lavastajana.  Hänen joihinkin töihinsä, vaikkapa lohikäärmeeseen, voi 

törmätä Haukantiellä tontin ohi kulkiessaan. Ympäristöä ovat elävöittäneet myös perheen 

kotieläimet ja hevoset sekä alkuvuosina vapaana vaellellut ja karkaillut komea sika. 

 

Järvelä 

Järvelän torpan, myöhemmin noin 10 hehtaarin tilan, omisti 1900-luvun alkupuoliskolla 

seudun monitoimimies Kalle Saarinen, joka kuitenkin myi tilan 40-luvun alkupuolella. Tila 

siirtyi joidenkin välivaiheiden ja omistusjärjestelyiden kautta 40-luvun loppupuoliskolla 

Akseli ja Sigrid Joenrinne -nimiselle pariskunnalle.  

     Maan alkaessa vaurastua 1950-luvulla alkoi syntyä kysyntää myös vapaa-ajan asunnoista 

ja kesämökeistä. Puolivälissä 50-lukua Järvelän tilasta lohkottiin rantapalsta nimeltä 

Sydpricken ja sen omistajiksi merkittiin veljekset Daniel ja Jacob Söderman. Järvelästä 

hankittiin vuonna 1960 vielä pienempi rantapalsta, Holmannokka, poikien äidin Rakel 

Södermanin nimiin.  
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Kuva kohti luoteista. Kuvassa erottuvat vasemmalta lukien länsirannan Koivuniemi, Holmannokka  

 ja Päivärinne, oikealla itärannan Peltoniemi ja Ollila.                                        – Alex Popov 

 

     Jacob Söderman tunnetaan pitkäaikaisena kansanedustajana, ministerinä, maaherrana ja 

EU:n oikeusasiamiehenä. Tätä taustaa vasten on luonnollista, että suhde Sammattiin on 

jäänyt ohueksi. Holmannokkaa ovat Södermanien jälkeen asuttaneet Kuulan, Anttilan ja 

nykyisin Koskiluoman perheet. 

     Södermanit luopuivat Sydprickenin kiinteistöstä vuonna 1974. Uusiksi omistajiksi 

tulivat Pentti ja Kaija Salekari, joiden poika Pertti perheineen asuttaa nyt tilaa. Pirjo ja 

Pertti ”Putte” Salekari ovat myös aktiivisesti osallistuneet yhteisiin järviyhdistysasioihin. 

Pirjon valmistamat talkoolounaat runsaine tarjoiluineen ovat talkoolaisten hyvässä 

muistissa. 

     Järvelän tilan omistaja Aksel Joenrinne eli Järvelän Akseli, kuten hänet paremmin 

tunnettiin, kuoli vuonna 1966. Hänen puolisonsa oli kuollut vajaa vuosi aikaisemmin. 

Aksel oli taistellut kansalaissodan hävinneellä puolella ja kärsinyt Tammisaaressa 
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vankilatuomion. Pariskunta oli päättänyt testamentata omaisuutensa Yrjö Sirolan Säätiölle, 

jonka perustehtävä oli ylläpitää vasemmistolaista Sirola-opistoa Hämeenlinnassa. 

     Tarinat kertovat, että jo noihin aikoihin Sammatin Enäjärvellä huvilan omistanut Mauri 

Sariola olisi Lihavan ympäristössä liikkuessaan kovasti sydämistynyt testamentista ja 

tapojensa mukaisesti varsin kovaäänisesti protestoinut tilannetta. Kertoman mukaan hän 

oli esittänyt ”vakavasti harkittavaksi” suojeluskuntaosaston perustamista alueelle. Totta tai 

ei, Sariolalla oli noihin aikoihin myös vaimonvaihtoaikeita ja hän viihtyi hyvin Lihavan 

seudulla, lähinnä Hakalan tilan kulmilla, mistä hän löysi myös tulevan Tuula-vaimonsa. 

     Sirolan Säätiö myi tilaltaan joitakin kesämökkitontteja ja luopui siitä lopullisesti vuonna 

1994. 

     Järvelän tilaan kuuluivat aikoinaan myös Lihavan pohjoisrannalla nykyisin sijaitsevat 

Päivärinne ja Suvilahti. Molemmat palstat erotettiin kantatilasta 50-luvulla. Suvilahden 

ensimmäinen omistaja oli muurari Einar Lahtinen Helsingistä. Hän rakensi perheelleen 

sinne pienen rantasaunan. Perikunta myi kesäpaikan 2000-luvun alussa ja se siirtyi Jouko ja 

Marianne Kokon omistukseen. Pariskunta on toiminut aktiivisesti Lihavan 

järviyhdistyksessä, jonka puheenjohtajana Jouko Kokko nykyisin toimii.  

     Päivärinteen ensimmäiseksi omistajaksi tuli 40-luvun lopulla helsinkiläinen taiteilija, 

kaupunginorkesterin viulisti Ahti Lyyjynen perheineen. Hänet tunnettiin tarkkana ja 

huolellisena rakentajana, joka osallistui aktiivisesti varsinkin päätalon rakentamiseen. 

Pienehkönä mieshenkilönä hän osoitti sitkeyttä kaivamalla omin käsin vesijohdon tontin 

yläosassa sijaitsevasta kaivosta rantasaunalle noin 50 metrin päähän. Kaivo on edelleen 

omalla paineella toimiva ja vettä saadaan saunaan alatontille ympäri vuoden. Itse saunan 

rakensi pääosin naapuri Kalle Saarinen. Yksin ollessaan Ahti Lyyjynen asusti saunalla ja 

säästi arvokkaasti sisustettua päätaloa vain omaisille ja muille vieraille. 

     Vuonna 1997 perikunta myi Päivärinteen Ritva ja Antero Krekolalle. Jälkimmäinen on 

toiminut järviyhdistyksen olemassaoloajan yhdistyksen aktiivina. 

 

Hakala 

Haukantien pohjoisimmassa mutkassa avautuu lähes museaalinen näkymä tien 

kummallakin puolella sijaitseviin vanhoihin rakennuksiin. Hyvin hoidetun pensasaidan 

takana on Hakalan tilan vihreä päärakennus. Alkujaan n. 16 hehtaarin tilan omistajana oli 

viime vuosisadan alkupuolelta lähtien Jussi Lehtonen, jonka isä Johan Lehtonen tunnettiin 

seudulla verenseisauttajana ja ”noita Lehtosena”. 
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     Tilan osti vuonna 1965 Tauno Korpela. Talo tuli sittemmin tunnetuksi näyttävistä 

tyttäristään Seijasta ja Tuulasta ja erityisesti heidän puolisoistaan. Talon perunapellolta 

kirjailija Mauri Sariola löysi tulevan toisen vaimonsa Tuulan. Rakkaustarinaa on ikuistettu 

pariinkin romaaniin. Toinen lankomies oli Asko Saviaho, joka sittemmin siirtyi eläkkeelle 

Postin pääjohtajan paikalta. Saviahojen hallintaan tila siirtyi vuonna 1998. Asko Saviaho 

vaikuttaa edelleenkin alueella sosiaalisena ja naapureita auttavana ja jututtavana 

”sosiaalipappana”. Hän on ollut keskeinen henkilö myös järviyhdistyksen perustamisessa 

ja toiminut ensimmäiset vuodet yhdistyksen puheenjohtajana. 

     Suomi vaurastui 60- ja 70-luvuilla ja mökkitonttien kysyntä kasvoi voimakkaasti. 

Hakalan tilakin myytiinkin valtaosin tonteiksi 70-luvulla. Lihavajärven läheisyydessä olleet, 

Hakalan tilasta erotetut tontit olivat kuitenkin kuivan maan tontteja.  

     Lihavajärvi on siitä erikoinen, ettei yleistä rantaa tai muuta yhteyttä järvelle ole, vaan 

kaikki rannat ovat yksityisessä omistuksessa. Vuonna 1972 aktiiviset mökkiläiset 

huomasivat kuitenkin, että Enäjärven rannalla noin puolen kilometrin etäisyydellä 

nykyisen Sariolantien päässä oli vajaan 10 metrin kaistale kunnan maata. Tähän 

mökkiläiset rakensivat yhteisen laiturin, josta viereisen laiturin omistava kirjailija Sariola 

suivaantui täysin ja mediatapahtumana poltti laiturin. Paikalle tilattu Hymy-lehti teki tästä 

valtakunnallisen tapauksen. Asko Saviaho kertoo Hakalan tilasta ja lankomiehestään 

tarkemmin tämän historiikin tarinaosuudessa. 

 

Koskela 

Lihavajärven pohjoispuolella järven välittömässä läheisyydessä entisen Koskelan tilan 

mailla on vuodesta 1961 sijainnut Herttoniemen Leirikeskus. Elämää ja toimintaa alueelle 

kesäisin tuonut keskus on ollut alueen vilkkain ja elämän ja toiminnan kannalta keskeinen 

paikka. Erityisesti kesäiset rippi- ja muut leirit ovat tuoneet seudulle monenlaista menoa, 

ääntä ja tapahtumaa. Lähes 58 vuotta toiminut keskus myytiin kesällä 2018 yksityiseen 

omistukseen. 

     Tarinaosiossa jäljempänä lisää tietoa leirikeskuksen toiminnasta ja historiasta. 

 

Yhteenvetoa lähihistoriasta 

Lihava ympäristöineen sijaitsi aikoinaan Sammatin takasaloilla, kuten Reino Silvanto 

kirjoittaa vuonna 1930 ilmestyneessä Sammatti-historiateoksessaan. Koskenpakkaa eli 

Haukan tilaa lukuun ottamatta alueella on elänyt maata omistamatonta köyhempää 
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väestöä. Vauraat osat liittyivät Kiikalan eteläosien suuriin tiloihin, joiden takamaihin 

Lihava ympäristöineen suurelta osin kuului. 

     Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että suuri osa alueen miespuolisesta väestöstä 

osallistui kansalaissotaan hävinneen osapuolen, punakaartin, riveissä. 

     Veikko Kallion toimittamassa teoksessa Sammatti, Elias Lönnrotin kotipitäjä (2002) 

kerrotaan metsiin paenneiden punakaartilaisten etsinnöistä. Sivulla 349 todetaan: ”Kiinni 

saatiin Kalle Saarinen ja viimeisenä vangittiin Jussi Lehtonen, joka löydettiin Sorenin 

torpasta”. Myös Järvelän tilan myöhempi isäntä Aksel Joenrinne vangittiin ja kaikki 

kärsivät surullisenkuuluisilla vankileireillä eri pituisia tuomioita osallistumisestaan 

punakaartiin. 

     Kansalaissodan kokemukset aiheuttivat kylälle jännitteitä vuosiksi eteenpäin. Toisen 

maailmansodan jälkeen tilanne normalisoitui ja kesämökkien kysyntä lisääntyi yleisen 

vaurastumisen myötä. Yhteiskunnallinen aktiivisuus alueella kuitenkin jatkui ja Lihavan 

ympäristöstä peräti kaksi edustajaa, Paavo Haukka (maalaisliitto/keskusta) ja Aksel 

Joenrinne (SKDL) edustivat aluetta Sammatin kunnanvaltuustossa. 

     Myöhemmin, lähinnä 2000-luvulla, seudun suhteellisen vaatimattomat jännitteet ovat 

liittyneet lähinnä tiekiistoihin ja siihen, mitä järvelle saa/voi tehdä. Järven suhteen pieni 

vähemmistö on vaatinut hieman kärjistäen, ettei järveen saa koskea. Suurempi osa taas 

haluaisi parantaa virkistyskäyttömahdollisuuksia pienimuotoisin ruoppauksin. Näitä on 

2000-luvulla jonkin verran tehtykin.  

     Nämä pienet jännitteet osaltaan vaikuttivat siihen, että vuonna 2008 Lihavalle 

perustettiin suojelu- ja virkistysyhdistys, jonka tehtävänä on muun muassa seurata ja 

valvoa järviveden laatua, järjestää vesikasvien poistotalkoita ja tietenkin luoda osaltaan 

yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä järven lähiympäristössä. On myös järjestetty pienimuotoisia 

yhteisiä tapahtumia, mm. luontoretkiä lähialueille. 

     Vuoden 2018 vuosikokouksessa järviyhdistyksen hallitukseen valittiin seuraavat 

henkilöt: Tapani Ahonen, Sten Eriksson, Jouko Kokko, Marianne Kokko, Tony 

Koskiluoma, Antero Krekola, Maisa Markko, Georgios Nikolakaros, Pertti Salekari ja 

Asko Saviaho. 

     On Lihavajärvestä ja ihmisten sekä eläintenkin viihtyvyydestä kannettu huolta 

aikaisemminkin. Tästä osoituksena kirje rantojen asukkaille vuodelta 1951. 
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     Nimien selvennykseksi kerrottakoon, että tuon ajan järvi- ja ympäristöaktiiveja olivat 

Ahti V. Lyyjynen, V. Salminen, Joel Räsänen, Väinö Vaijärvi, Allan Sinisalo, A. Joenrinne 

ja Y. Kilpi. 
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2. TOPILANTIEN HISTORIAA 

Hannele Pohjanmies 

2018 

 

  

 Lehtoa entisellä järvenpohjalla Topilantien alkupäässä.                                – H. Pohjanmies 

 

Luoteisessa Sammatissa sijaitsee muuan pieni järvi nimeltä Lihava. Sen länsipuolta kiertää 

Haukantie ja siitä taas järven pohjoispuolella erkanee Topilantie. Tie kulkee Lihavan 

itäpuolta etelään päin ja sen pituus on 842 metriä. 

     Vaikka Topilantie on pieni, se ei ole mikä tahansa tie. Se on alueen asukkaille hyvin 

tärkeä, ja sitä paitsi se on oikutteleva tiekaunotar. Se on kaunis mutta hankala. Se kulkee 

hyvin vaihtelevassa maastossa ja sen hoito on sen tähden ongelmallista. Välillä se kulkee 

entistä järvenpohjaa, välillä nousee korkeille kallioille, ja paikoin sitä reunustavat kivikot 

ja jyrkät kalliot.  

 

Lihavan luonto on vihantaa 

Lihavajärvi on kuulemma saanut nimensä siitä, että se on kalaisa. Toisen selityksen 

mukaan nimi on syntynyt järven pyöreiden muotojen mukaan; lähistöllä sijaitseva Laiha 
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on hiukan soukempi ja siinä on vähemmän kalaa. Ehkä Lihava on ennen ollut vielä 

pyöreämpi, sillä sen pintaa on melkoisesti laskettu. On vaikea selvittää, milloin tämä on 

tapahtunut, mutta järvien laskua harrastettiin Suomessa 1700-luvulta 1900-luvun 

alkupuolelle lisämaan saamiseksi. Järvi on vain pari metriä syvä mutta silti hyvässä 

kunnossa. Nykyään sitä hoitaa Lihavajärven suojelu- ja virkistysyhdistys. 

     Topilantien kaakkoispuolen maasto laskeutuu alas kohti Lihavajärveä. Koillispuolella 

on metsää ja suoalueita ja siellä on myös Kakolampi, joka muistuttaa jylhää erämaajärveä. 

Lampeen tuo vettä pohjoisesta Vahteroja ja lammesta laskee Lihavajärveen Kakonoja. 

Lihavan pohjoispuolella on pieni Tytylampi, josta Tytylammen oja, vanha myllyoja, 

laskee järven pohjoislaitaan. Molemmat ojat kulkevat Topilantien poikki samoin kuin 

kolmaskin puro, joka tulee metsän soilta ja yhtyy Kakonojaan. Tielle valuu muualtakin 

metsästä vesiä ja tämä tuo kunnossapitoon omat vaikeutensa.  

     Paikannimet Kakolampi, Kakonoja ja Kakonokka kertovat omaa tarinaansa alueen 

luonnosta. Kakonokka on Lihavajärveen pistävä niemi. ”Kako” tarkoittaa kaakkuria, joka 

tarvitsee pesiäkseen hyvin rauhallisen ja syrjäisen paikan. Lihavajärvellä kaakkureita näkee 

ja kuulee usein kesäisin, sillä ne käyvät siellä ruokailemassa. Näkyviä ja kuuluvia lintuja 

ovat myös kuikat ja laulujoutsenet. Koivikoissa laulavat punavarpuset, ja kalalokilla on 

pysyvä pesäpaikka etelärannalla Haukan tilan vanhan saunan piipun päällä.  

     Tytylammen nimi taas kertoo ihmisen toiminnasta, vaikka lampi onkin luonnonjärvi. 

”Tyty” tarkoittaa myllypadon taakse muodostunutta patojärveä. Kakolampia ja 

Tytylampia on Sammatin alueella useita.     

 

Vanhaa asutusta 

Lihavajärven seutu on vanhastaan kuulunut Kiikalaan, joka on ollut Sammatin suurin 

kylä. Sen sisällä Lihavan eteläpuolella sijaitsi kumminkin alue, joka kuului ulkopalstana 

Karjalohjan Mustlahden kylään. Haukantie oli tämän vuoksi ennen nimeltään 

Mustlahdentie. Ulkopalsta ei ollut aivan pieni, sillä se oli neljä kilometriä pitkä.  

     Kiikalan ydinalue ja suuret maatilat olivat etelämpänä, Enäjärven ja Lohilammen 

välillä. Maata oli siellä viljelty jo kauan. Kylässä oli 1400-luvun alkupuolella ollut neljä  

kantatilaa: Junni, Breda, Kottari ja Pulkka. 1600-luvun lopulla koko Sammatissa oli kuusi 

ratsutilaa ja näistä kaksi oli Kiikalassa – Kottari ja Junni. Kottari jaettiin 1780-luvun 

alussa Yli- ja Ali-Kottariin. Junni osti Bredan ja oli koko Sammatin suurimpia taloja. 
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Kallioita lähellä paikkaa, jossa tie kulkee Kakonojan yli. – H. Pohjanmies 

 

     Talojen maa-alueet ulottuivat laajalle, myös Lihavan rannoille. Oli myös torppia, 

vuonna 1825 niitä oli Kiikalassa yhdeksän. Junnin alueella olivat muiden muassa Lihava 

ja Topila. Nimet jäivät elämään torppien itsenäistyessä tiloiksi.  

     Ali-Kottarin tilalle kuuluivat myös nykyisen Herttoniemen leirikeskuksen maat. 

Leirikeskuksen talon rakennutti apteekkari Evander ja sen nimi oli Huvila, kerrotaan 

Sammattiseuran vanhoilla kotisivuilla.  

     Lihavan eteläpuolen historiaa pitäisi tutkia myös Karjalohjan arkistoista, sillä 

Karjalohjan Mustlahden kylän ulkopalsta liitettiin Sammattiin vasta vuonna 1934.  

     Vuonna 1790 Lihavajärven etelärannalle siirrettiin Mustlahdesta Koskenpakan talo. 

Nykyisin se tunnetaan Haukan talona ja se on Lihavajärven ainoa viljelytila. 
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  Lönnrot kulki täällä 

Ali-Kottarin vaiheista on kirjoitettu paljonkin, sillä 1700-luvun lopulla talon isäntänä oli 

Elias Lönnrotin isoisän veli Gabriel Sylvander (alkujaan Losten). Kun Eliaksen 

isovanhempien talo Lohilammella tuhoutui tulipalossa, perhe muutti Ali-Kottariin ja asui 

siellä siihen saakka, että rakennutti uudistorpan Pyöliin.      

     Eliaksen isovanhempien sukunimi oli Losten, mutta isoisä, jota tumman ulkomuodon 

takia kutsuttiin Mustapää-Matiksi, otti nimekseen Lönnroth vuonna 1769. Sammatti-

kirjassa vuodelta 2002 Pekka Laaksonen kirjoittaa: 

     ”Elias Lönnrot arveli, että nimi olisi keksitty Vahterojasta (lönn on ruotsiksi vaahtera), 

joka virtailee Kakolammista Lihavaan. Tulkintaan on kuitenkin myöhemmin suhtauduttu 

varauksin.”  

     Varmaan Mustapää-Matti samoili seudulla. Hän oli ammatiltaan räätäli. Vanhojen 

paikkakuntalaisten mukaan Vahteroja kumminkin on metsässä pohjoisempana ja laskee 

Kakolampeen eikä Lihavaan. 

     Eliaksen isä oli syntynyt Lohilammella, mutta äiti oli Junnin talon tytär Kiikalasta.  

     Seutu ei siis ollut Elias Lönnrotille vierasta. Haukan talosta Lihavan etelärannalla olisi 

hyvin voinut tulla hänen asuinpaikkansa, sillä hän yritti ostaa sen mutta hävisi 

huutokaupassa ja osti sen sijaan Nikun talon Haarjärven rannalta 1859. Kymmenen 

vuotta myöhemmin hän osti Lammin talon ja asui siellä kuolemaansa saakka (1884).  

     Lammin talo sijaitsee noin kilometrin päässä Tytylammesta pohjoiseen. Elias 

kuulemma haki Tytylammen lähteestä vettä, kun se oli niin hyvän makuista.  

 

Paikalla oli kärrytie 

Historiallisista kartoista varmaan pystyisi selvittämään, milloin Topilantien paikalle 

ensimmäisen kerran on muodostunut kulkutie. Lienevätkö lehmät senkin aikoinaan 

perustaneet? Kumminkin siitä muodostui virallinen tie (kirjoituksen lopussa olevalla 

kartalla tie I), joka kiersi Lihavajärven pohjois- ja itäpuolitse nykyiseltä Haukantieltä kohti 

etelää aina Koivurinteen tilalle asti. Sieltä pääsi kulkemaan vielä kauemmas, jolloin tuli 

uudelleen Haukantielle.  

     Vanha tie oli siis nykyistä Topilantietä paljon pidempi. Se oli kärrytie, jota pitkin 

hevonen saattoi kulkea rattaineen, ja palveli seudun viljelijöitä ja metsän kulkijoita.  
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   Joel Räsäsen maalaama talvinen näkymä Riihennokasta Lihavajärvelle, etualalla taiteilijan   

   savusauna. Maalaus on vuodelta 1957.                                                        – Alex Popov  

 

     Järven pohjoispäässä pääsi kärrytieltä myös läheiselle Riihennokan niemelle, joka on 

saanut nimensä Topilan vanhan riihen mukaan. Suunnilleen samalla korkeudella 

Riihennokan kanssa sijaitsevat Topilan tilan rakennukset, ja vanha tie kulki edelleen 

Topilan pihan ja Lihavan tilan lävitse.  

     Katri ja Valdemar Salminen olivat vuonna 1926 ostaneet Topilan tilan. Kauniit 

maisemat houkuttelivat seudulle yhä lisää kesäasukkaita ja maatilojen maita myytiin 

vähitellen kesämökkien tonteiksi. Topilasta irrotettiin useita mökkipalstoja – Peltoniemi 

vuonna 1940, Törmälä 1942, Riihennokka 1950, Väinölä 1951, Koivuranta 1962, Ollila 

1967 ja Miilunpohja 1980-luvulla. Salmisten suvulla on Topilan lisäksi edelleen 

Pyynonnen sekä Kolvin kiinteistöt. 

     Järven pohjoispäässä on kiinteistöjä, jotka ovat alkujaan olleet Ali-Kottarin maita – 

Koskela (Herttoniemen leirikeskus), Hakala, Päivärinne ja Suvilahti. Ali-Kottarin entisillä 

mailla on myös Kaukolammen kiinteistö Kakolammen rannalla. Tiemaata sinne on  
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ostettu Topilan tilalta. Topila taas oli lunastanut Hakalan silloiselta omistajalta Jussi 

Lehtoselta Haukantieltä Tytylammen ojalle tulevan tienpätkän (150 m) vuonna 1952. Sitä 

ennen oli käytetty metsätietä, joka kulki nykyisen Kaukolammentien ja Topilantien 

risteyksen kohdalta Haarjärvelle.  

     Sammatti on aina kiehtonut taiteilijoita ja niin myös Lihavan seutu. Tästä on 

esimerkkinä Riihennokan mökki, jossa taidemaalari Joel Räsänen (1905-1978) ja hänen 

puolisonsa Laina viettivät kesiään vuodesta 1950 alkaen. Räsänen vaelteli seudulla ja 

ikuisti taloja ja maisemia maalauksiinsa. Hänet tunnetaan kuuluisan Elovena-tytön 

alkuperäisenä maalaajana. Lieneekö Laina ollut mallina? Se jää varmaan ikuiseksi 

arvoitukseksi.  

 

Hiekkateitä alettiin rakentaa 

Kesäasukkaiden keskuudessa heräsi vähitellen ajatus, että olisi hyvä päästä mökille 

autollakin. Sitä varten kärrytiestä piti kuitenkin rakentaa hiekkapohjainen autotie. 

     Ensimmäinen hiekkatie rakennettiin Haukantieltä järven pohjoispuolelta 

Kakolammelle. Tien rakennuttivat ja kustansivat Kaukolammen kiinteistön nykyisen 

omistajan Juha-Pekka Isotuvan vanhemmat vuonna 1963 (kartalla tie II). Vanhaa tietä 

oikaistiin, kuitenkin niin, että se kulki edelleen Topilan pihan sivuitse. 

     Riihennokalta etelään mentäessä seuraava niemi on Kakonokka, jolla sijaitsee 

Peltoniemen tila. Siitä löytyy asiakirjoissa merkintä vuodelta 1940; sen asukkailla oli 

tuolloin kulkuoikeus rannan kautta etelään päin silloiselle vanhalle tielle.  

     Riihennokan ja Peltoniemen välillä sijaitsee Törmälä. Sinne haarautuu Topilantiestä 

lyhyehkö pistotie. Tienhaaraan saakka pystyi ajamaan autolla Topilan pihan halki vanhaa 

kärrytietä pitkin, vaikka se ei kovin hyvässä kunnossa ollutkaan. 

     Peltoniemen eteläisenä naapurina on Ollila, jonka omisti Issukan pariskunta. He 

ryhtyivät seuraavina autotien tekoon. Vuonna 1967 he rakensivat Törmälän tienhaarasta 

autotien Kakolammelta laskevan Kakonojan ylitse ja siitä edelleen Ollilaan pitkin entistä 

järvenpohjaa (tie III). Kakonoja kulkee pitkin tien vierustaa.  

     Nyt tie ylettyi jo Kakonojan ylitse lähelle paikkaa, jossa oli kylmävetinen lähde. Tällä 

kohden tiessä oli valumavesien kastelema, vaikeakulkuinen ja muhkurainen mäki. 

     Ollilasta seuraavana oli Väinölä, jonka rakensivat Maili ja Väinö Vaijärvi vuonna 1951. 

He olivat pitkään kulkeneet mökille jalkaisin Haukan maiden kautta tai sitten veneellä 

järven ylitse. 
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”Lähteenmäki” – tällä kohden vanha lähde jäi tien alle.                                       – Sten Eriksson  

 

     Kun autolla kerran pääsi jo neljänneskilometrin päähän kesäpaikasta, Vaijärvet 

päättivät vetää tien omalle tontilleen saakka (tie IV). Tästä löytyy historiallinen 

dokumentti Väinö Vaijärven vanhoista papereista. Vaijärvi oli varatuomari ja Helsingin 

henkikirjoittaja, joten hänellä oli tapana kirjata kaikki tarkasti ylös. Tässä ote hänen 

muistiinpanoistaan vuodelta 1969:  

     ”Asiasta puhuttiin jälleen kerran Haukan Paavolle. Hän pisti asian korvansa taakse ja 

kun paikkakunnalle oli tullut kaivinkone muihin töihin, ilmestyi eräänä päivänä 

meidänkin pihallemme Paavo ja vieras mies, joka osoittautui kaivinkoneen hoitajaksi. 

Sovittiin sitten tien laittamisesta.  

Olin jo 22.6. sopinut Topilan Veijon kanssa, mistä tie voisi kulkea.  

2.7. kaivinkone jyräsi osaksi aivan uuden tien palstallemme ja laittoi pari tierumpua 

Issukan ja meidän teiden yhtymäkohtaan.  

4.-7.8. Arju ajoi muutaman kuorman hiekkaa tielle. 

26.8. Mielosen Pentti lanasi tien.  

13.9. 1969 Sammattiin ensi kerran omalla autolla omaa tietä pitkin pihalle asti.” 
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 Kivikkoiset loppumetrit 

Tien rakennustyö ei ollut aivan helppoa kostealla ja kivisellä rinnealueella ja paikalla ollut 

lähdekin jäi valitettavasti tien alle. Vaijärvet maksoivat tien rakennuskustannukset.  

     Vuonna 1973 rakennettiin jälleen uusi tie, kun Peltoniemeen vedettiin Topilantieltä 

Topilan maiden halki autotie (tie V). Peltoniemen asukkaat maksoivat rakennustyöt. 

Tässä yhteydessä kiinteistöltä poistui kulkuoikeus rannan kautta vanhalle tielle.  

     Riihennokkaan tuli uudet omistajat vuonna 1985 ja sinne vievä tie kunnostettiin sen 

jälkeen hiekkatieksi (tie VI). Samoihin aikoihin yksi Topilan perillisistä, Veijo Salminen, 

toi tien viereen ”Lähteenmäen” päälle jalasmökin ja rakennutti vuonna 1995 paikalle 

hirsimökin; tilan nimi on Kolvi.  

     Väinölän naapurina etelän puolella sijaitsi Lihavan tila. Sitä asusti pitkään Sigrid Alen, 

jota sanottiin Siikriksi. Hän tunsi tienoon kaikki polut ja vanhat tarinat. Häneltä on 

peräisin esimerkiksi se perimätieto, että poukama, jota pitkin nyt kulkee tie Ollilaan, oli 

ennen järven vedenpinnan laskua hyvä kalapaikka ja sieltä sai varsinkin haukia.  

     Vuonna 1987 Maija ja Tapani Ahonen ostivat Lihavan tilan ja tälle myönnettiin 

tieoikeus Topilantiehen.  

     Tämä ei käynyt aivan mutkattomasti, sillä Veijo Salminen vastusti asiaa ja vei sen 

peräti oikeuteen. Maaoikeus kuitenkin hylkäsi Salmisen valituksen vuonna 1989.  

     Tämän jälkeen Tapani Ahonen ehdotti Salmiselle tien siirtämistä siten, ettei se enää 

kulkisi Topilan pihan poikki. Salminen suostui ehdotukseen ja kiertotie rakennettiin 1990 

(tie VII). Ahonen hoiti ja kustansi rakennustyöt. Salminen osallistui hankkeeseen 

räjäyttämällä tiellä olleen suuren kivenjärkäleen. Myöhemmin Ahoset ostivat Salmiselta 

lisää metsäalueita ja liittivät ne Lihavaan. 

     Ahoset tekivät paljon Topilantien kunnostus- ja parannustöitä. Sille ajettiin 

kymmenittäin hiekkakuormia heidän kustannuksellaan.  

 

Tiekunta hoitaa tietä  

     Paikalla olleesta vanhasta kärrytiestä muutettiin aikojen kuluessa autotieksi pohjoisosa 

eli kaikkiaan noin puolet. Tie päättyi Lihavan tilalle. Kulkuyhteys kärrytien eteläiseen 

loppuosaan jäi kokonaan pois ja tie on käytön puutteessa sittemmin metsittynyt.    

     Topilantietä hoidettiin pitkään talkoovoimin. ”Talkoilla laitettiin ensimmäisen kerran 

tietä Lehtoselta meille päin kuntoon”, kertoo Väinö Vaijärven päiväkirja 12.7.1980.  
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 Tielle ajettiin tuolloin hiekkaa moneen paikkaan ja Peltoniemen, Törmälän, Koivurannan,  

 Ollilan ja Väinölän väkeä oli sitä tasoittamassa. 

     Joulukuussa 1987 Sammatin kunnan tielautakunta kutsui koolle kaikki Topilantien 

vaikutuspiirissä olevat tieosakkaat ja perustettiin tiekunta, jonka virallinen nimi on 

Lihavajärven yksityistien tiekunta. Määritelmän mukaan tie kulki ”Mustlahden 

yksityistieltä Lihava-nimiselle tilalle.” Mustlahden yksityistie on nykyisin Haukantie 

Haukan tilan mukaan. Maanmittauslaitoksen uudemman määritelmän mukaan 

”Lihavajärven yksityistie kääntyy Haukan yksityistieltä  000-2005-K1246  kiinteistöltä  

Hakala  444-469-3 329  ja päättyy kiinteistölle Lihava II  444-469-1-143.  Se on 842 

metriä pitkä ja kulkee Lihavajärven pohjoispäässä ja itäpuolella. Käyttöoikeusyksikön 

numero: 000-2017-K32733 on Lihavajärven yksityistien tärkein tunnus 

Maanmittauslaitoksella, sillä jokaisella tiekunnalla/yksityistiellä on oma uniikki 

numerotunnus jolla tie sijoittuu alueelleen.”  

     Tämä määritelmä on syyskuulta 2017. 

 

 

Helmikuu 2018. Tie vaatii aurausta myös vähälumisina talvina.                     – H. Pohjanmies 
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     Vuonna 2007 perustettiin Topilantiestä kaakkoon haarautuvan Kolakkaanmäen 

metsätien tiekunta ja sen osakkaat hyväksyttiin Topilantienkin osakkaiksi. 

     Topilantien kunnossapitoa hoitaa siis nykyään tiekunta eikä se aina ole yksinkertaista. 

Painanne tien alkupäässä – entinen järvenpohja –  on hyvin kostea ja matala ja tien pinta 

rikkoutuu helposti. Ylä- ja alamäet ovat kylminä aikoina jäisiä ja liukkaita. Kiertotien ojat 

ovat lähes umpeen kasvaneet; ne muodostavat kauniin kuusikujan, mutta vesi ei niissä 

pääse virtaamaan. Kapealla tiellä on vastaantulijaa myös vaikea ohittaa eikä näkyvyys aina 

ole paras mahdollinen.  

     Mutta mikä rehevä ja eksoottinen kasvillisuus tien reunoilla vallitseekaan – lehdosta 

mäntykankaaseen, kuusikosta saniaisten koristamiin kalliojyrkänteisiin. Tie on kaunis ja 

hurmaava, ja aikojen kuluessa se onkin aiheuttanut myös tunteiden kuohuntaa.  

 

 

 

 

 

Kevättä Väinölän rannassa tien loppupäässä.                                                 – H. Pohjanmies 
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LIHAVAN TIET JA TILAT 

Järven länsipuolta kulkee Haukantie, itäpuolta Topilantie. Jälkimmäisestä on kartalla 

esitetty myös rakennusvaiheet. 

Kartan luonnos H. Pohjanmies ja Seppo Vaijärvi, piirtänyt Alex Popov.  
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 Topilantien historiikin lähteet: 

 

Asukkaiden haastattelut 

Kirjat: 

Kallio, Veikko (toim.): Sammatti, Elias Lönnrotin kotipitäjä.  

                       Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava 2002. 

Silvanto, Reino: Sammatti. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava 1930. 

Asiakirjat: 

Lihavajärven yksityistien tiekunnan pöytäkirjat 

Maanmittauslaitos 

Maarekisteri 1971  

Seppo Vaijärven arkistot 

Väinö Vaijärven arkistot 

 

   

 Taiteilija Joel Räsänen ikuisti myös paikan, johon Topilantie päättyy. Näkymä Lihavan tilan 

 pihalta vuonna 1967.                                                                             – Alex Popov 
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3. LIHAVAN TARINOITA 

 

SAMMATISSA PAISTAA AINA AURINKO JA ON KESÄ 

Pertti Salekari 

 

Kun isäni Pentti ja Kaija Salekari etsiskelivät kesäpaikkaa, Kaija kaupunkiin muuttaneena 

maatalon tyttärenä ja isäni Pentti karjalan kannaksen evakkona, he löysivät sellaisen 

Sammatista. Vuosi oli 1974.  

     Paikka oli ollut viimeisinä vuosina ilmeisesti varsin vähällä käytöllä. Södermanin 

veljekset, joilta he sen hankkivat, olivat luultavasti varsin kiireisiä ja kaupungista kotoisin. 

He eivät ehkä olleet tottuneet tilanhoitoon eivätkä tunteneet vanhaa pientilaa 

rakennuksineen ihan omakseen. Isäni ja Kaija sen sijaan viihtyivät siellä ja tekivät heille 

kovin tuttuja töitä. He viettivät siellä lähes kaikki vapaa-aikansa ja hoitivat pihapiiriä ja 

vanhaa mökkiä huolella. Mäelle rakennettiin myös oma sauna, vaikka kauppakirjaan oli 

merkitty, että Sydprickenille jäi Järvelän tilan saunan käyttöoikeus.  

     Isäni oli sitä vakaasti mieltä, että Sammatti on poikkeuksellisen aurinkoista seutua. 

Tilastot tosin pitävät Lounais-Suomea keskimääräistä sateisempana alueena kesäisin. Sää 

lienee kuitenkin paljolti mielentilakysymys. Kun Sammattiin Helsingistä pääsi, siellä 

paistoi koko kesän aurinko – vain välillä hieman ripautteli vettä. 

     Itse alkuun hieman vierastin paikkaa ja sen vaatimaa työmäärää. Olisin pitänyt 

parempana kallioisempaa tonttia, jossa olisi pienempi puutarha. Se on vuosien kuluessa 

kuitenkin lapsiemme myötä tullut rakkaaksi. Tyttäremme viihtyivät siellä pieninä erityisen 

hyvin isämme puolison Kaijan hoidossa. 

     Kerran teimme sinne päiväretken hiihtolomalla. Nuorin tyttäremme Satu oli noin 

kolmevuotias ja tapansa mukaan nukahti autoon heti lähdettyämme Espoosta. Hän 

heräsi, kun olimme perillä ja puhkesi herättyään surulliseen itkuun: “Mitä, eikö täällä 

olekaan kesä?” 

     Sammattiin sitoutumistani on edesauttanut myös sinne vuosien kuluessa 

muodostunut mukava tuttavapiiri – yhteisö. Kivat ihmiset naapurustossa ovat olleet 

paikan ehdoton etu.  

     Erityisesti Tsokkisten muutto mäelle on tuonut mukavaa eloa arkeen, ja lasten, 

Seesamin sekä Rudolfin vierailut aamupaloilla ja letunpaistossa ovat olleet meille mieleen. 
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     Ruoho on vihreämpää aina aidan tuolla puolen ja usein sitä on enemmän. Naapurin 

kotieläimetkin havaitsivat tämän ja silloin tällöin pihallamme vieraili lampaita, hevosia, 

kanoja, vuohia, koiria, kissa ja komeita possuja. Mitään suurempaa harmia niistä ei ollut. 

Tulihan vaihtelua kaupunkilaismökkiläisten arkeen. Nyttemmin eläinten vierailut ovat 

vähentyneet parempien ja tiiviimpien aitojen myötä. Enää kissa Papu muuttaa meille 

kesäisin, kun havaitsee meidän olevan paikalla. 

     Järviyhdistystoiminta on tutustuttanut naapurustoon laajemminkin ja voin todeta 

Sammatissa olevan upean laajan tuttavapiirin. Juttukavereita ja naapuriapua löytyy 

tarvittaessa. 

 

Hottien perhe  

Nykyisen Tsokkisen päätaloa asusti ”Tohtori Hotti” vaimoineen ja lapsineen. Isäni kutsui 

häntä aina tällä nimellä. ”Tohtori” -etuliite tuli siitä, että hän toimi lääkärinä Helsingissä. 

Kesäpaikka oli vilkkaassa käytössä loma-asuntona. 

     Nykyiselle Kivien paikalle rakennettiin ”Tohtori Hotin” sisarille sauna ja 

tuparakennus. Sisarusten nimet olivat Helvi ja Taimi. Helvi oli sisaruksista vanhempi ja 

oli työskennellyt ylihoitajana Hesperian sairaalassa. Hän oli hyvin vahva persoona. 

Nuorempi Taimi myötäili ja kulki aina perässä, Helvi määräsi suunnan ja tahdin. 

”Tohtori Hotti” oli tätien mielestä toivottoman epäkäytännöllinen ja tädit tukeutuivat 

usein meihin pienissä käytännön askareissa.  

     Tätöset kävivät kutsuttuina vieraina, pyhäleningeissään ja kukkahatuissaan, vähintään 

kerran kesässä Järvelässä kahvilla. Heidän tulonsa kuuli jo kaukaa, kun Helvi ohjeisti 

nuorempaa sisartaan. 

     Tädit olivat kuin muuttolinnut ainakin 80-luvulla. He saapuivat huhtikuun lopulla ja 

viettivät Lihavan rannalla koko kesän syyskuulle käymättä Munkkiniemen kodissaan kuin 

pakon edessä. He olivat Sammatin kirjaston vakioasiakkaita ja kävelivät sinne reppu 

selässä vielä yli 80-vuotiaina. 

 

Tsokkiset 

Vanhempien Hottien jälkeen Koivikko 1:n tilalla oli pitkään hiljaista. Sinne tuli 

ilahduttavasti eloa, kun Heidi ja Markus Tsokkinen ja lapset Seesam sekä Rudolf 

muuttivat alueelle. Sinne muodostui myös pienimuotoinen kotieläintarha, jossa oli  
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vaihteleva määrä eri eläimiä. Ainakin pari vuohta, lampaita, iso musta sika Väinö, erilaisia 

kanoja, kukko, pari koiraa, kissa ja hevosia. Väinö oli alun perin kotilemmikiksi jalostettu 

minisika. Väinö tätä ei tiennyt vaan jatkoi kasvamista mahtavan kokoiseksi ja joutui 

muuttamaan pitovaikeuksien johdosta maalle Tsokkisten tilalle. Väinö herätti ansaittua 

huomiota päivystäessään tienvarressa hurjine torahampaineen. Älykkäänä eläimenä se 

myös oppi nopeasti käymään aamupuurolla naapurissa ja otti lekottelupaikakseen 

naapurin saunan terassin. Itsepäisyytensä avulla se myös ryhtyi Tsokkisten eläinpihan 

valtiaaksi. Väinön jälkeen aseman perivät vuorollaan yhtä muhkeat siat Olavi ja Kullervo. 

     Mäki on myös Tsokkisten aikana kokenut suuria muutoksia. Markus on rakentanut 

eläinsuojan ja mahtavan varastorakennuksen. Päärakennuksesta on muodostumassa 

pikkuhiljaa taitavan lavastajan mielikuvitusta myötäilevä upea ilmestys. Siitä saattaa 

myöhemmin muodostua paikkakunnalle merkittävä nähtävyys.  

     Projekti jatkuu ja entinen Kilpien huvila Koivikko odottaa vuoroaan. Ehkä 

Tsokkisten poika Rudolf ottaa siitä “haasteen”. 

 

Järvelän elämää 

Kalle Saarinen oli rakentanut Järvelän tilan päärakennuksen ja se oli aluksi torppa. Kalle 

Saarinen pidätettiin sisällissodan jälkiselvittelyissä ja toimitettiin Tammisaaren 

vankileirille. 

     Kovin aktiivinen Kalle ei sisällissodassa ilmeisesti kuitenkaan ollut, sillä hänet 

vapautettiin vuoden 1918 aikana ja hän sai lunastaa entisen torpan maita ja perustaa 

tämän Järvelän tilan. Päärakennuksen vintiltä ja kamarin uunin takaa löytyi piilotettuina 

leiriltä lähetettyjä kirjeitä. Niissä pyydettiin hieman ruoka-avustusta surkean 

ravintotilanteen johdosta. 

     Kailan Erkin isoäiti on syntynyt ja asunut tällä Järvelän tilalla. Hänellä oli yksi sisar. 

Sisarukset olivat Elina ja Anne. Elina ja hänen serkkunsa Mandi Stenfeldt (nyk. Kaila) 

lähtivät viemään potkukelkalla hieman yli kymmenen vanhoina isälle ruoka-apua 

Tammisaareen. Se on lapsille ollut varmaan aikamoinen reissu. 

     Järvelän tilasta lohkottu Holmannokka oli ilmeisesti Rakel Södermanin kesäpaikka ja 

hän halusi silloin vielä alaikäisten lapsiensa myös tulevaisuudessa viettävän vapaa-

aikaansa lähistöllä. Vuonna 1955 Jacob ja Daniel Södermanille erotettiin Järvelän tilasta 

Sydprickeniksi nimetty 1500 neliömetrin maa-ala. Se käsitti päärakennuksen ja kiilan 
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Lihavan rantaan Holmannokan ja Hottien tilan väliin. Jacob ja Daniel olivat tuolloin 

opiskelijoita. 

     Järvelän tilan silloin omistaneet Sigrid ja Akseli Joenrinne muuttivat aivan tien vieressä 

sijaitsevaan aiemmin Järvelän tilan kanalana toimineeseen rakennukseen; nykyisin se on 

lomarakennuksena. Sen vieressä oli myös Järvelän tilan entinen navetta, jossa oli parret 

kolmelle lehmälle. 

     Navetta sijaitsi tarkalleen nykyisen liiterin paikalla. Navetta purettiin 80-luvulla sen 

mentyä huonoon kuntoon pärekaton petettyä. Haukantien varressa asustava Väinö Alen 

rakensi nykyisen liiterin yksin vanhoilla päivillään 90-luvun puolessavälissä. Väinö Alen 

oli saanut Sirolan Säätiöltä luvan viljellä ilmaiseksi Järvelän tilan ympäristön peltoja vielä 

70-luvulla. Paikalliset kutsuivat aluetta tämän johdosta ”luvatuksi maaksi”. 

     Paikalla oli myymäläauton pysäkki silloin kun niitä vielä kulki. Maisa Markko muisteli 

lapsuutensa kesiä Lihavajärvellä ja sitä, kun he soutelivat järven yli Järvelän rantaan ja 

kävelivät loputtomalta tuntuvan matkan (n. 260 m) myymäläautolle ostoksille. 

     Akseli Joenrinne jäi leskimieheksi Sigridin menehdyttyä sydänkohtaukseen. Kailan 

Erkin kertomus on kuvaava sen ajan kiireille. Sigrid sai jonkinlaisen sairaskohtauksen ja 

myymäläauto tuli sopivasti. Sigrid pistettiin myymäläauton matkaan. Auto pysähteli 

aikataulun mukaisesti esimerkiksi Haukan talolla. Kun viimein päästiin kirkonkylälle 

lääkäriin, niin se oli Sigridin kannalta jo myöhäistä. 

     Akseli Joenrinne tutustui myöhemmin Jenny Pajunen -nimiseen henkilöön ja he 

asustelivat yhdessä tienvarren entisessä kanalassa. Kun Akselista aika jätti, Jenny Pajunen 

sai Akselin tahdon mukaisesti jäädä asumaan tienvarren mökkiin. Lopulta käytiin 

kiistanalainen perinnönjako Akselin kaukaisien sukulaisten ja Sirolan Säätiön välillä. 

Akseli oli kuulemma tehnyt suullisen testamentin ja halusi Sirolan Säätiön saavan sen 

mitä Järvelän tilasta oli jäljellä. 

     Sirolan Säätiön omistuksen aikana mökki oli vähäisellä käytöllä. Säätiön 

taloudenhoitaja Ruuskanen vieraili siellä kerran pari kesässä. Joitakin pidempiaikaisia 

vuokralaisia asusteli siellä myös. Muuan heistä, nykyisin Myllykylässä asusteleva 

monitoimimies Sakari ”Saku” Lehtinen, tunnettiin paikkakunnalla siitä että hän omisti 

komean mustan Volga-merkkisen auton. Se ajeli Haukantiellä ja Lohjalla käydessään Saku 

kertoi kiinnittävänsä ikkunaan lapun ”EI MYYTÄVÄNÄ”. Ostajia kuulemma olisi ollut. 

Saku haki siihen usein varaosia sen aikaisesta Neuvostoliitosta. 
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     Sirolan Säätiöltä Järvelän tilan loput osat päätyivät sammattilaisen talollisen Piekan 

omistukseen ja häneltä Haukantien toisella puolella asuneiden Aaltosten haltuun. 

Mökin myöhempiä asukkaita oli Makslahden perhe. Heidän kaksospoikansa Joel ja 

Joonas olivat myös mieluisia vieraitamme. Pojat olivat niin saman näköisiä, ettemme 

oikein tienneet kumpi oli kumpi. He muuttivat Kari Makslahden kotipuoleen Kolariin ja 

tilalle muuttivat lohjalaiset Päivi ja Esa Taijala. Esa Taijala oli kotoisin Vaasasta ja Taijalat 

muuttivat sinne parempien työtilaisuuksien perään. Heidän poikansa Petteri oli aina 

valmis kokemaan katiskoita ja pelaamaan shakkia kanssani. Aika hyvin esikouluikäiseltä.  

     Järvelän tilalla on erinomainen lähdepohjainen kaivo josta ei kuivinakaan kesinä vesi 

ole loppunut. Oikein kuivina aikoina muutkin lähiseudun mökkiläiset ovat noutaneet 

sieltä vetensä. 

     Kaivon lähistöllä on Järvelän tilan alkuperäinen erinomainen sauna, jota on viime 

aikoina kunnostettu. Alun perin se on hirsistä päätellen ollut perinteinen savusauna. 

 

 

 

 

 

 

 

Järvelän mökki.                                                                                           – Pertti Salekari 

  



31 
 

 LIHAVAJÄRVEN KESÄT 

Maisa Markko 

 

Isoisäni Allan Sinisalon ystävä huomasi vuonna 1942 lehdessä ilmoituksen myytävästä 

tontista Lihavajärven rannalla ja pyysi isoisääni mukaan makutuomariksi. Miehet 

saapuivat Sammatin kirkolle linja-autolla ja kävelivät siitä tontille. Ystävä ei niin pitänyt 

paikasta, mutta isoisäni ihastui aurinkoiseen rinnetonttiin ja teki kaupat Salmisten kanssa 

saman tien. Mummini Mari Sinisalo ei ollut silloin tyytyväinen ratkaisuun, koska oli sota-

aika ja rahasta muutenkin pulaa.  

     Rakentaminen siihen aikaan oli hankalaa, kun rakennustarpeita oli vaikea saada, mutta 

niin vain valmistui pienenpieni punainen mökki ja muutama vuosi sen jälkeen hirsinen 

sauna rantaan. 

     Isovanhempani kulkivat mökille alkuvuosina Helsingistä polkupyörillä tai sitten linja-

autolla Paikkarin Torpan vaiheille ja siitä pyöriä taluttaen metsän halki seitsemän veräjän 

polkua pitkin. Polkupyörien tarakoilla kuljetettiin runsaasti tavaraa, muun muassa 

sänkypatjat on siten tuotu.  

     1940-luvulla isovanhempani antoivat talven ajaksi mökin avaimen Topilaan 

varmuuden vuoksi. Niinpä sitten jonain vuonna Salmiset olivat kuivattaneet märkiä 

pellavia mökkimme vintillä ja vedet olivat valuneet katon läpi. He käyttivät luvatta myös 

saunaa. 

     Kesämökki oli 40- ja 50-luvuilla melkoinen harvinaisuus ja kun puhelimia ei ollut, niin 

vieraita saattoi tupsahtaa yllättäen, esimerkiksi nelihenkinen perhe, jolla ei ollut mukanaan 

mitään ruokatarpeita. Siinä olikin mummillani ja äidilläni miettimistä mistä saada kaikille 

ruoka eteen, koska säilytystiloina oli ainoastaan pieni ulkokomero ja maakuoppa, joten 

varamuonaa ei juuri ollut.   

     Kauppa sijaitsi 50-luvullakin Sammatin kirkolla ja äitini Liisa Markko pyöräili sinne 

usein ruokatarpeita ostamaan. Ruoka oli yksinkertaista ja muistan yhdenkin 

juhannusaaton, kun istuimme tilan puutteen vuoksi veljeni Jussin kanssa mökin 

rappusilla ja söimme pelkästään pieniä uusia perunoita voin kanssa. Mutta kyllä 

maistuivat.  

     Itse olen aloittanut sammattilaisena vuonna 1950 ja oppinut täällä kuulemma 

kävelemäänkin. Mökillä viihdyttiin koko kesä. Vietimme illansuussa paljon aikaa saunan 

aurinkoisella kuistilla radiota kuunnellen ja mummini sitoi samalla vihtoja, tilat kun olivat 
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muuten pienet. Isovanhempani nukkuivat punaisessa mökissä, tätini Leena Sinisalo sen 

vintillä ja meidän perhe saunakamarissa, joka oli usein tukahduttavan kuuma, kun oli 

koko ilta saunottu. Jussi ja minä nukuimme kerrossängyissä ja vanhempani lattialla. Isäni 

tosin oli viikot töissä Helsingissä ja tuli paikalle lauantai-iltaisin usein kun me lapset 

olimme saunassa. Meille oli 1956 ostettu punainen Skoda ja näimme sen helposti 

Haukan-mutkassa, koska autoja ei juuri kulkenut ja tien varressa ei ollut paljoa 

kasvillisuutta.  

     Niinpä me juoksimme paljain jaloin isää vastaan, auto kun piti jättää Esteri ja Jussi 

Lehtosen vajaan (nykyinen Saviahon liiteri). Nykyistä Topilantietä ei silloin ollut. Isällä oli 

usein Fazerin leivoslaatikko tuomisinaan sekä Lehtosille että meille. 

     1950-luvun loppupuolella alkoi kulkea kauppa-auto pari kertaa viikossa, mikä helpotti 

tietysti paljon ruokien hankintaa. Lähin pysäkki oli Haukantiellä Järvelän talon (nykyinen 

Jääskeläinen) pihassa, jonne me menimme ensin soutamalla järven poikki ja sitten niityn 

yli kävellen. Kauppa-autoa joutui joskus odottelemaan pitkäänkin, joten tekemistä piti 

keksiä. Ruokoniemen Lolan kanssa pelasimme ”Laiva on lastattu”-peliä ja jatkoimme taas 

seuraavalla kerralla uudella kirjaimella. 

     Kauppa-autolla kävivät myös Topilan Katri-emäntä ja Aino-tyttären poika Ossi, joka 

asui Topilassa. Ossi sai aina kaksi Eskimo-jäätelöä, koska ”Ossi ei syö perunii”, kun me 

Jussin kanssa saimme vain yhden ja kadehdimme tietysti. 

     Ossi ja Jussi kulkivat paljon yhdessä ja kävimme kolmisin esimerkiksi mansikoita ja 

mustikoita poimimassa. Silloin kävimme Topilan porstuassa, jossa säilytettiin 

ruokatarpeita ja Ossi teki itselleen ruisleipää, johon laittoi silliä päälle. Kyllä leipä näytti 

herkulliselta, mutta ei meille koskaan sellaista tarjottu. Ossi kyllä ”löysi” meille päivittäin 

kahviaikana ja äitini tietysti pyysi hänetkin mehulle ja kahvileivälle. Myös Siikri (Sigrid), 

joka asui nykyisellä Ahosen tilalla, osui usein meille kahviaikaan ja jutteli kaikista kylän 

asioista. Kerran kävimme Jussin kanssa myös Siikrin luona ja hän kaivoi meille isosta 

piirongistaan kääretorttua. 

     Isoisäni kaatoi usein puita tontiltamme ja piti meille muille kilpailua siitä, mihin asti 

kaadetun puun latva ylettyy.  Jokainen merkkasi omalla nimellään varustetulla tikulla 

veikkauksensa ja se, joka arvasi lähimmäksi, sai yhden markan. Hän myös hyödynsi 

kaadettujen puiden kannot laudalla istuimiksi ja niinpä hän istuskeli usein niillä ja nautti 

luonnosta. Muutenkin hän opetti meille lapsille luonnon kunnioittamista ja sitä, ettei 

tontilla pidä huutaa, äänet kun kantavat järven rannalla. 
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     Topilassa oli muutama lehmä ja hevonen, joita Katrin tomera Kirsti-tytär 

enimmäkseen hoiti. 50-luvun alussa heillä oli myös lampaita, mutta niistä luovuttiin. Me 

kävimme heiltä ostamassa maitoa. Aino-tytär asui perheensä kanssa jossain 

pääkaupunkiseudulla ja he tulivat kesäisin viikoksi asumaan rannan saunamökkiin.  

     Vuonna 1962 istuimme taas kerran punaisessa mökissä, kun viereiselle tontille saapui 

pariskunta kahden toisella kymmenellä olevan lapsen kanssa. Katselivat tonttia ja istuivat 

eväitä syömään. Myöhemmin selvisi, että Tuovisen perhe oli ostanut tontin (nykyinen 

Junttilan paikka). Kyllä isoisääni harmitti, kun Salmiset eivät olleet maininneet mitään 

siitä, että paikka on myynnissä. Hän olisi halunnut lunastaa paikan itselleen, kun se sijaitsi 

niin lähellä. Hyvät naapurit me kuitenkin heistä saimme ja meistä lapsista tuli kavereita. 

     1960-luvulla isoisäni luovutti tontin vanhemmilleni ja he rakennuttivat uuden 

isomman rakennuksen, joka valmistui vuonna 1970. Vanhempani vuorostaan luovuttivat 

tontin 90-luvun puolivälissä veljelleni Jussille ja minulle ja minä lunastin sen joitakin 

vuosia myöhemmin.  

     Lihavajärvi on kuulemani mukaan saanut nimensä runsaasta kalakannasta, kun taas 

Laiha niukasta. Lapsena ongimmekin paljon ilmeisesti Salmisen Veijon rakentamalla 

mättäällä, joka oli tonttimme edessä. Suuria ahvenia nousi runsaasti. Nykyisin en varmaan 

”hirviäisi” matoa koukkuun laittaa. Sen sijaan olen kyllä tappanut useita kyitä 

tontiltamme. Kyitä oli 50- ja 60-luvuilla, mutta sitten ne katosivat vuosikymmeniksi, kun 

Salmiset luopuivat navetastaan. Nyt ne ovat kuitenkin palanneet nykyisen hevoshoidon 

seurauksena.  

 

                    

                   Alkukesän metsäorvokkeja.                                     – H. Pohjanmies 
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 PELTONIEMEN TILAN HISTORIAA  

Sten Eriksson 

  

Lihavajärven itäreunalla sijaitsee Kakonokan niemi. Sen eteläpuolella laskee Lihavaan 

Kakonoja, joka tuo vettä Kakolammesta. Vuonna 1940 Topilan tilasta lohkottiin tällä 

niemellä kiinteistö, joka sai nimen Peltoniemi. Myyjinä olivat Vihtori ja Katri Salminen, 

ostajina Maj-Lis ja Kaarlo Alén. Tilan pinta-ala oli 1470 m2.  

     Kaarlo Alén oli Haukan isännän Paavo Haukan (ent. Alén) veli. Maj-Lis ja Kaarlo 

Alénin perheessä oli kaksi lasta, Raili ja Seppo. Pariskunnan erottua Kaarlo meni uusiin 

naimisiin. Kirstille ja Kaarlolle syntyi yksi poika, Hannu. Perhe vietti kesänsä 

Peltoniemessä aina Kaarlon kuolemaan asti vuonna 1966.  

     Vuonna 1968 kuolinpesä myi tilan, ostajina työnjohtaja Kaarlo Sorrén ja tämän 

puoliso Kirsti.  

     Peltoniemen tilalla oli pitkään kulkuoikeus järven rantaa pitkin kaakkoon Topilan, 

Ollilan ja Väinölän tonttien läpi Lihavan tilan rajalle asti ja siitä ylös mäkeä vanhalle 

metsätielle. Vuonna 1974 Peltoniemelle myönnettiin tieoikeus suoraan koilliseen 

kyseiselle metsätielle Topilan sekä Koivurannan/Törmälän rajojen välistä. Vanhat 

tierasitteet poistettiin.  

     Vuonna 1983 Sorrénit myivät kiinteistön Niilo ja Martta Marttilalle. Niilon kuoltua 

(1987) Martta myi kiinteistön vuonna 1991. Ostajina olivat sairaanhoitaja Katarina 

Eriksson ja myyntipäällikkö Sten Eriksson. 

     Tilalla oli lomamökki, jonka tupa oli rakennettu vanhan ladon hirsistä ehkä jo 1940-

luvulla. Tuvassa oli takka. 1950-luvulla oli taloa jatkettu rakentamalla pienen pieni keittiö, 

jossa oli kaasuhella, sekä makuuhuone, jossa oli Porinmatti. Yläkerrassa oli kesähuone. 

Rakennuksen ulkomitat olivat 11 x 6 m, sen runko oli puuta/lautaa ja harjakatto tiiltä. 

Siellä oli myös sähköt ja puhelinvalmius. 

     Talvella 1992 lähimmästä tolpasta kaivettiin maahan sähkökaapeli ja samalla 

yksivaiheisuus kolmivaiheistettiin.  

     Joulukuussa 1991 Erikssonit saivat lääninhallitukselta poikkeusluvan rakentaa vanhan 

lomamökin tilalle uuden. Sammatin kunta myönsi rakennusluvan 14.1.1992. Vanha 

rakennus purettiin tammikuussa 1992 ja paikalle rakennettiin uusi. 
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     Vuonna 2004 Veijo Salminen, joka oli Topilan perinnönjaossa saanut Kolvi-nimisen 

kiinteistön, myi Peltoniemen itäpuolella sijaitsevan noin hehtaarin suuruisen maa-alan 

Erikssoneille. Tälle tilalle tuli nimeksi Peltoniemi 2. 

     Pohjoinen naapuritontti Koivuranta oli lohkottu Topilasta vuonna 1962 Tuovisen 

perheelle. Leskeksi jäätyään rouva Inga Tuovinen myi kiinteistön Maija Korpivaaralle 

vuonna 2002. Vuodesta 2006 kesäpaikan on omistanut Maire Junttila. 

     Topilasta oli lohkottu myös etelän puoleinen Ollilan kiinteistö vuonna 1967 ja sinne 

asettui Issukan perhe. Vuodesta 1973 siellä vietti kesiään Kotilaisen perhe ja heiltä Heikki 

Mustaniemi osti kiinteistön vuonna 1983. Vuonna 2004 hän jäi eläkkeelle ja muutti 

Kuusamoon. Tilan osti Tomi Orava. 

     Vuonna 1987 vanhasta metsätiestä muodostettiin tiekunta ja tien nimeksi tuli 

sittemmin Topilantie.  

 

 

  
 

Peltoniemi kesällä 2016.                                                                       – H. Pohjanmies 
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LUONTOPÄIVÄKIRJAN LEHTIÄ 

Sten Eriksson 

 

Sammatin kaunis luonto kukoistaa Lihavajärvellä ja sen rannoilla. Olemme Peltoniemen 

tilalla seuranneet sitä vuodesta 1991, pitäneet päiväkirjaa vuodesta 1997 ja merkinneet 

muistiin havaintoja ja tapahtumia. 

 

 

Idylli järven etelärannalla: Haukan vanha sauna on vuosikaudet ollut kalalokin kotitalona. 

         Pesä on joka kesä savupiipun päällä.                                                  – H.Pohjanmies 
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Eläinmaailmaa 

Vuosien varrella olemme nähneet kettuja, oravia, minkkejä, saukkoja, jäniksiä, supikoiria, 

hirviä ja valkohäntäkauriita (joita ennen nimitettiin peuroiksi). Helmikuussa 2007 pihalle 

ilmestyi ilveksen jälkiä, ja joku kertoi nähneensä ilveksen syömän kauriin jäänteitäkin. 

Piisameita oli järvessä aina 2000-luvun alkuun saakka. 

     Pienemmistä otuksista mainittakoon hiiret, myyrät ja rotat. Talvi 2008-09 on merkitty 

muistiin suurena myyrätalvena. Rottia ilmestyi vuonna 2001. Ammuin ja pyydystin niitä 

viisi kappaletta ja sen koommin ei ole näkynyt. 

     Rannoilla on nähty runsaasti rantakäärmeitä ja muutama kyy. Sisiliskoja on myös 

nähty. Heinäkuussa 2007 teimme harvinaisemman havainnon, näimme vaskitsan.  

     Elokuun ensimmäisenä päivänä 2002 havaittiin ensimmäinen hirvikärpänen. 

 

 

  

  Rantakäärme auringossa betoniharkon päällä kesällä 2018.            – Kukka Pohjanmies  
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Veden eläviä 

Olen harrastanut paljon kalastusta ja pitänyt myös kirjaa saaliista. Järvestä on noussut 

haukia, ahvenia, lahnoja, muutama made, suutari, ankerias sekä särkikaloja. Haukia olen 

saanut kaikkiaan 342 kappaletta ja niistä suurin painoi 5,2 kg. Se nousi 7.7.2000. Ahvenia 

on tullut tuhansia ja niistä suurin painoi 600 g. Se saatiin elokuussa 2012.   

     Ankerias (375 g) löytyi katiskasta kesällä 2018. 

     Huhtikuussa 2009 katiskassa oli kaksi suurta täplärapua. Vuosia aiemmin oli pari 

havaintoa kahdesta jokiravusta. Järvessä on myös simpukoita. 

     Lihavajärven pinnan vaihtelut ovat osaltaan vaikuttaneet sekä ihmisten että eläinten 

elämään. Helmikuun alussa 2003 järven pinta oli alhainen, kun järvi jäätyi. Kun kairasin 

reiän, avantoon ilmestyi kaloja jotka ”haukkoivat” henkeä. Totesin että jäätä oli vähintään 

70 cm ja järvessä oli happikato. Tämä aiheutti kalakuolemia eli keväällä kuolleita kaloja 

löytyi rannoilta. Tosin luonto tuntuu hoitavan suurimmat ongelmat – lokit ja varikset 

söivät suurimman osan kuolleista kaloista, jään päältä. Veijo Salminen muisteli aikoinaan, 

että kalakuolemia oli myös talvella 1939-40, Jussi Markko kertoi että niitä oli myös 50-

luvulla ja Erkki Kaila vuorostaan muisteli niin tapahtuneen 60-luvulla.  

     Toisinaan vesi taas nousee huomattavasti. Esimerkiksi 9.8.2005 oli satanut rankasti ja 

järven pinta nousi ennätyskorkealle; se oli vain viiden sentin päässä saunan lattiasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komea täplärapu oli katiskassa keväällä 2009.  

– Sten Eriksson 
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Rastaan pesä pihakoivussa.                                                                   – Sten Eriksson 

 

Lintujen seurantaa 

Mitä olisi kesä ilman lintujen laulua? Viime aikaiset tiedot lintujen määrän vähentymisestä 

ovat herättäneet huolestumista. Kun hyönteiset vähenevät, linnuilla ei ole enää riittävästi 

ravintoa. Muutenkin ilmastonmuutos vaikuttaa erityisesti lintuihin. Jotkin pesäpöntöt 

ovat peräti jääneet ilman asukkaita. 

     Sorsalintujen määrä on radikaalisti laskenut, mutta se saattaa johtua epäonnistuneesta 

pesinnästä. Ilmeisesti rannoilla liikkuu minkkejä (yhden pyydystin toissa talvena), 

supikoiria ja kettuja, jotka syövät munat ja poikaset. Usein sinisorsalla on saattanut olla 

10 poikasta ja viikko pari myöhemmin enää 5. 

     Kalalokit ovat tehneet joka kesä pesän Haukan saunan piipulle. Kun poikasia syntyy, 

lokit ovat hyvin aggressiivisia, jos poikanen on lähettyvillä. Viimeiset 5-6 vuotta varikset 

ovat syöneet lokin munat ja poikaset, joten siltä osin pesintä on epäonnistunut. 

     Laulujoutsenpari on useana kesänä vieraillut järvellämme, mutta onko niillä ollut 

pesää, siitä ei ole havaintoa. Muutamana loppukesänä joutsenpariskunta on tuonut 

poikaset järvelle lentoharjoituksiin.   
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     Kottarainen pesi keväällä 2009 pihamme koivussa, jossa oli tikan tekemä kolo. Sama 

toistui seuraavana kesänä. Kottaraisia ei ole näkynyt ennen sitä eikä sen jälkeen. 

Valkoselkätikka havaittiin yhden kerran (1998). Fasaani käyskenteli pihalla toukokuussa 

2002. 

     Lihavajärven rantojen asukkailla on linnunpönttöjä niin tavallisille pihan linnuille kuin 

puukiipijälle ja telkällekin. Talvisin lintuja on joissakin paikoin ruokittu.    

     Ohessa taulukko havaitsemistamme lintulajeista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Teeren rypykuoppa metsän töyräässä lähellä rantaa.                                   – H. Pohjanmies 
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 Lintuhavaintoja Lihavajärvellä 1991-2018 

 Sten Eriksson 

 
Sorsalinnut Tikkalinnut 
Laulujoutsen Harmaapäätikka 
Kanadanhanhi Palokärki 
Sinisorsa Käpytikka 
Telkkä Valkoselkätikka 
 Pikkutikka 
Kanalinnut  
Teeri Varpuslinnut 
Metso Haarapääsky 
Fasaani Räystäspääsky 
 Västäräkki 
Kuikkalinnut Tilhi 
Kaakkuri Koskikara 
Kuikka Punarinta 
 Leppälintu 
Haikaralinnut Mustarastas 
Harmaahaikara Räkättirastas 
 Laulurastas 
Päiväpetolinnut Punakylkirastas 
Varpushaukka Tiltaltti 
Hiirihaukka Pajulintu 
Sääksi eli kalasääski Harmaasieppo 
 Kirjosieppo 
Kurkilinnut Pyrstötiainen 
Kurki Sinitiainen 
 Talitiainen 
Rantalinnut Kuusitiainen 
Rantasipi Töyhtötiainen 
Lehtokurppa Hömötiainen 
Tiira  Puukiipijä 
Kalalokki Isolepinkäinen 
Harmaalokki Närhi 
 Harakka 
Kyyhkylinnut Varis 
Sepelkyyhky Kottarainen 
 Peippo 
Käkilinnut Viherpeippo  
Käki Vihervarpunen 
 Urpiainen 
Kehrääjälinnut Punavarpunen 
Kehrääjä Punatulkku 
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         Lihavajärven kasvillisuus on rehevää ja sitä on vähennetty talkoovoimin.     – Alex Popov 

 

 

         Vieraslajien poistoa: lupiineja kitketään.                                          – H. Pohjanmies 
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 KOSKELA, HERTTONIEMEN LEIRIKESKUS 

Asko Saviaho  

tammikuussa 2016, päivitetty joulukuussa 2018 

 

Lihavajärven ulkopuolisille ehkä tunnetuin maamerkki on yli 50 vuotta ollut järven 

lähituntumassa sijainnut Herttoniemen Leirikeskus. Yhdistys perustettiin vuonna 1961 

Herttoniemen seurakunnan alueella asuvien, erityisesti nuorten, käyttöön.  

Leirikeskuksesta luovuttiin kesällä 2018 ja alue siirtyi yksityiseen omistukseen.  

     Herttoniemen Leirikeskus omisti tilat nimeltä Koskela 3-11 ja 3-13, yhteensä 11,4 

hehtaaria, jotka sijaitsivat Lihavan pohjoispäästä pohjoiseen. Tilat kuuluivat alun perin 

Kottari-nimisen perintötalon maa-alueeseen. Vuonna 1924 omistajiksi tulivat Johan 

Saarinen ja Elis Sjöholm. Vuonna 1931 tilat osti apteekkari Alfred Evander. Hänen 

kuoltuaan hänen leskensä Naema Ingeborg Evander myi alueen. Seuraava omistaja 

vuodesta 1936 eteenpäin oli everstiluutnantti Aarne Lang, joka puolestaan myi alueen 

vuonna 1941 rouva Ida Erika Kannille. Rouvan kuoltua omistus siirtyi hänen 

puolisolleen kauppias Mikkel Kannille vuonna 1949. Kauppias Kann uuden puolisonsa 

Kaija-Liisan kanssa myi alueen 25.5.1961 Helsingin Itäisten Liitosalueiden siirtolayhdistys 

ry:lle eli sittemmin Herttoniemen Leirikeskus ry:lle. Helsingin seurakunnilla ei noihin 

aikoihin ollut oikeutta hankkia kiinteistöjä tai maa-alueita. 

     Alkajaisjuhla pidettiin siirtolassa 4.6.1961. Jo ensimmäisenä kesänä oli vanhusten leiri 

ja sitten lapsille kaksi kuukauden pituista leiriä. Rakennuksia oli kallion rinteessä oleva 

Mökki sekä Huvila, jossa oli majoitus. Naapurin isäntä Jussi Lehtonen auttoi 

korjaustöissä. 

     Kesästä 1969 lähtien siirtolassa alettiin järjestää tyttö- ja poikaleirejä sekä 

rippikoululeirejä. Uudet sähköjohdot rakennuksiin vedettiin 1971. Tuolloin päätettiin 

aloittaa myös talvileirien järjestäminen. Paikallinen maanviljelijä Paavo Haukka valittiin 

talvikauden valvojaksi. 

     Toukokuussa 1973 tehtiin sopimus Kauhajoen Talomyynti oy:n kanssa uuden 

päärakennuksen rakentamiseksi. Talon vihkimisjuhla oli 7.7.1974. Tilaisuudesta kerrottiin 

näyttävästi Kirkko ja Kaupunki -lehdessä. 

     Syksyllä 1975 suoritti paikallinen maarakennusurakoisija Erkki Saarinen Lihavan 

yläpuolella olevien Tytylammen ja Ruonajärven välisen n. 400 m pitkän kanavan  
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ruoppauksen. Sen oli kuokalla ja lapiolla kaivanut Ali-Kottarin torppari Johan Lönngren 

jo 1800-luvun puolella. Seuraavana kesänä vuonna 1976 rakennettiin myös pato 

Tytylammesta Lihavaan lähtevän puron alkuun. Pato pitää Tytylammen jatkuvasti 

uimakelpoisena ja sen pinnan vakaana. Erkki Saarinen jatkoi Tytylammen 

kunnostushankkeita hiekoittamalla järven eteläpään. 

     Leirikeskus pyrki kiinteistöjen ylläpidossa ja huollossa hyödyntämään paikallista 

työvoimaa. Sammatin seppä Armas Peranto teroitti leirikeskuksen kirveet ja viikatteet. 

Hän myös lahjoitti keskukselle takomansa kauniin kuparisen maljakon. Valvojana 

toiminut isäntä Paavo Haukka kuoli 1976 ja hänen vaimonsa Oili jatkoi puolisonsa 

tehtäviä valvojana.  

     Kesän leiritoiminnalle myös emäntä on tärkeä henkilö. Vuodesta 1981 lähtien 

tehtävää hoiti Greta Kaila. Hänen ruokiaan kehuttiin kovasti. Syksyllä 1987 Oili Haukan 

tehtäviä leirikeskuksen talvivalvojana jatkoi Greta Kailan poika, postimies Erkki (Jukka) 

Kaila, joka oli monitaitoinen ja omisti työkoneita. 

     Keskeinen toimija Leirikeskuksen elämässä oli kesällä 1985 Herttoniemen 

seurakunnan kirkkoherraksi valittu Veijo Vatka. Lihavan lähiympäristössä hänet 

tunnettiin erityisesti aikuisten kesätyöleirien vetäjänä. Hän hoiti tätä tehtävää eläkkeelle 

jäätyäänkin vielä pitkälle 2000-luvulle. Toinen ympäristössä näkynyt ja vaikuttanut 

henkilö 2000-luvulla oli leirikeskuksen emäntä Sinikka Bäckman, josta iltapäivälehdet 

aikoinaan kertoivat sitkeänä Itä-Helsingin vähävaraisten ruokajakelun hoitajana. 

Allekirjoittaneella oli tapana käydä pitkin kesää kuuntelemassa hänen murheitaan.  

     Sammatin suurta poikaa Elias Lönnrotia ei voi ohittaa Leirikeskuksen yhteydessäkään. 

Hän on henkilökohtaisesti käynyt aikoinaan Leirikeskuksen alueella tervehtimässä 

sukulaistaan, joka on asunut saunaa vastapäätä sijainneessa mökissään. Samalla hän on 

kehunut alueen lähdettä ja siihen rakennetun kaivon vettä ja vienyt sitä terveellisenä 

tuliaisena sukulaisilleen. Alueen tunnetuin asukas oli Lönnrotin isoisä ”Mustapää-Matti”, 

joka tunnettiin räätälinä, sorvaajana ja verbaalisesti lahjakkaana kärkevien laulujen 

tekijänä ja viulun soittajana. 

 

 

 

(Lähteenä on ollut myös Herttoniemen Leirikeskusyhdistyksen Historiikki vuosilta 1961-1994, 

 jonka on koonnut yhdistyksen sihteeri Rolf Pesonen.)  
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 MAURI SARIOLA SAMMATISSA 

 Asko Saviaho 

 

Tutustuin Mauri Sariolaan joskus vuonna 1967. Sariolan kesäpaikka ei ollut Lihavajärven 

ympäristössä vaan vajaan kilometrin päässä suuren Enäjärven rannalla. Hän kuitenkin 

pyöri Lihavan ympäristössä varsin tiiviisti. Syykin selvisi nopeasti. Erityisesti Hakalan 

tilan kohdalla hän hidasteli ohi ajaessaan ja katseli tai etsiskeli – ei niinkään Lihavan 

maisemia, vaan talon tytär Tuulaa tien kupeessa olevassa puutarhassa. 

     Hakalan 15 hehtaarin tilan, entisen torpan, oli vuonna 1966 ostanut Tauno Korpela. 

Hänellä oli kaksi tytärtä, Seija ja Tuula, joista Seijan kanssa olin avioitunut vuonna 1964. 

Muistan hyvin tapahtuman vuodelta 1967, jolloin paremmin tutustuin Mauriin. Oma 

vaimoni ei ollut paikalla, kun appiukko eräänä päivänä kertoi, että kirjailija Sariola tulee 

illalla vaimonsa Anjan kanssa vierailulle. He tulivatkin ja jossain vaiheessa iltaa Mauri 

pyysi minua pitämään vähän aikaa seuraa Anja-vaimolleen. Hänellä oli kuulemma vähän 

kahdenkeskeistä asiaa Tuulalle. Niinpä keksin esitellä rouva numero ykköselle appiukon 

savusanaa. Olimme juuri ehtineet saunalle, kun puhkesi raju sadekuuro. Siinä me sitten 

istuimme oljilla tovin aikaa ja Mauri sai varmaankin asiansa toimitettua.  

     Sariolan kirjallisesta tuotannosta löytyy kuvauksia noista tapahtumista. Mauri oli 

tehokas ja tuottelias kirjoittaja kun se vaihe oli päällä. Satuin kerran paikalle, kun hänellä 

oli tämä intensiivinen työrupeama parhaillaan menossa. Sain päähäni ehdottaa, voisinko 

auttaa jotenkin lankomiestäni näissä kirjallisissa töissä. Totesin, että hänellä on kirjoissaan 

kovin siistejä ja isänmaallisia tekstejä. Eikö siellä voisi lukijan yllätykseksi olla jotain 

elämänläheisempää ja kiinnostavampaa tekstiä. 

     Mauri työnsi kouraani nipun liuskoja ja sanoi, että kirjoita sellainen teksti niin hän 

liittää sen sopivaan kohtaan. Tuon aikaisia elämänläheisiä lehtiä kuten Jallua ja Kallea 

joskus lukeneena väänsin jonkin aikaa tekstiä. Seuraavana päivänä Mauri sanoi, ettei 

sinusta kirjailijaa tule. No ei tullut. Tällaista hevosenleikkihuumoria me lankomiehen 

kanssa kuitenkin usein harrastettiin. Todellisuudessa meillä oli hyvinkin veljelliset ja toista 

arvostavat välit. 

 

Laiturisota 

Sariola ja Sammatti yhdistetään yleisesti kesään 1972. Tuolloin yleensä hiljaisen kesän 

suurimpia mediatapahtumia oli Sammatin laiturisota. Taustalla oli jälleen appiukkoni, 
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Hakalan tilan isäntä Tauno Korpela, joka hankittuaan aikoinaan Hakalan ”torpan” 

lähinnä kesäviettopaikaksi ryhtyi lohkomaan ja myymään tarpeetonta maataan ja 

peltojaan mökkitonteiksi 15 hehtaarin tilaltaan. Tuohon aikaan elintaso oli nousussa ja 

mökkitonteille riitti kysyntää. Ongelmaksi nousi vähitellen se, ettei uusilla mökkiläisillä 

ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia läheisen Lihavajärven rannoilla virkistymiseen tai 

uimiseen. Yleistä ja kaikille yhteistä rantaa ei ollut, vaikka sellainen yleensä pienissäkin 

järvissä tapaa olla. 

     Näistä lähtökohdista joukko kesäpaikan ostaneita alkoi heinäkuun alussa 1972 

rakentaa laituria vajaan kilometrin päässä olevan Enäjärven rantaan Sariolan ja Aimo 

Kajanteen rantatonttien väliselle kapealle kaistaleelle. Koska tuo kunnan omistama, alun 

perin uittoaikaan tienpaikaksi jäänyt kaistale on alle kymmenen metrin levyinen ja 

naapureiden laiturit ja saunat olivat välittömässä tuntumassa, oli selvää, että ongelmia 

syntyy. 

     Sammatin kunta oli antanut laiturihankkeelle jonkinlaisen epävirallisen ja epäselvän 

luvan. Sariola ja Kajanne tekivät asiasta kirjallisen valituksen Sammatin 

kunnanvaltuustolle. Asiaa tarkemmin tutkittuaan kunnanhallitus totesi, ettei mitään 

laituria saa rakentaa. Saatuaan kunnanhallituksen päätöksen, jossa laituri todettiin 

laittomasti rakennetuksi, Sariola välittömästi poltti laiturin. 

     Jo ennen varsinaista laiturin polttoa tilanteen alkuvaiheessa oltiin lähellä fyysistä 

yhteenottoa. Korpelan punakaarti, kuten Sariola mökkiläisiä tuolloin nimitteli, oli tullut 

raivaamaan rantaa ja kaatamaan rantalepikkoa tulevaa laituria varten. Kiivaan sanailun ja 

uhkailujen jälkeen Sariola lähti näyttävästi ja päättäväisyyttä uhoten kunnan päättäjiä 

etsimään. Laituri kuitenkin sitten rakentuikin suunnitelmien mukaisesti ja sitä ehdittiin jo 

käyttää muutaman viikon ajan rauhallisissa merkeissä. Kun sitten kunnanhallituksen 

päätös muutaman viikon päästä tuli ja laituri todettiin laittomaksi, alkoi tapahtua. 

     Kirjailija oli taitavana mediamiehenä käynnistänyt yleisönosastokirjoittelun jo ennen 

varsinaista tapahtumapäivää. Varsinaisena laiturin polttopäivänä eräänä elokuun lopun 

sunnuntai-iltapäivänä paikalle oli kutsuttu Hymy-lehti toimittajan ja kuvaajan voimin. 

Näyttävän tapahtuman dramaattisuutta lisäsi kirjailijan into ja vaara syttyä itse tuleen. 

Loppuhan on sitten iltapäivä- ym. lehtien lööppi- ja mediahistoriaa ja eri oikeusasteiden 

päätöksiä. Kaikki osapuolet olivat toimineet lain vastaisesti ja sakkojakin määrättiin. 

     Hakalan torpassa oli ja on edelleen hyvä leivinuuni ja appiukkomme Tauno Korpela  
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oli tunnetusti hyvä kokki ja ruokien ja juomien asiantuntija. Joskus hän leikkisästi puhui 

raittiimmasta vävystään. Emme Maurin kanssa koskaan päässeet yhteisymmärrykseen, 

kumpaa hän tarkoitti. Erityisen mielellään hän valmisti karjalanpaistia ja erilaisia 

laatikoita. Kesällä 1985 Maurin maha oli kipeä ja ruoka ei oikein ollut maullaan. Söimme 

yhdessä appiukon valmistamaa silakkalaatikkoa ja Mauri totesi, että näin hyvää ruokaa 

hän kyllä pystyy syömään. 

     Mauri kuoli elokuussa. Uskon, että se oli viimeinen tapaamisemme. 

 

(Osittain lähteenä oman muistin ohella Mauri Sariola -seura ry:n julkaisu Ampiaiskesä 2002.) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Joutsenperhe lähdössä etelään lokakuussa 2013.                                                    – H. Pohjanmies 
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