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     JOLLAIN VANHAMALLISELLA REMINGTONKONEELLA    KIRJOITETTU JA  

KUORTANEEN PAPPILAN  ULLAKOLTA LÖYDETTY    VUONNA    1956,  JOLLOIN 

KALEVI VIHMA  OLI  KUORTANEEN    KIRKKOHERRANA.  MYÖHEMMIN  ILMENI,   

ETTÄ   KONEKIRJOITUSASUUN   OLI   TEKSTIN    TOIMITTANUT 1930- LUVULLA 

KIRJOITTAJAN  TYTTÄRENPOIKA  REINO ALA-KULJU.                                

        

              LUETTAVAAN ASUUN MUOKANNUT           

                             JUHANI  HEISKA    

                                    V. 2004                                    

                Kolmas painos (täydennetty) v. 2010.          

                E-kirjaan v. 2013 tehty vielä lisäyksiä. 

                

     Varsinaisessa   tekstissä  on vain  lyöntivirheitä, välimerkkejä ja kappalejakoja 

korjailtu.   Kuvat   ja  kartat eivät olleet alkuperäisessä aineistossa.  Myös 

eri kirjasinlajilla  kuvatut  selittävät ja täydentävät tekstit on myöhemmin lisätty.      

                            

                          NÄYTESIVU ALKUPERÄISTEKSTISTÄ  PIENENNETTYNÄ.  

             Välimerkit, isot alkukirjaimet ja kappalejaot puuttuvat  siis usein. 
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        Kirjoittaja Isak Isakinpoika Ojala syntyi 23.1. 1839 Ylistaron  Lahdenkylässä ja 

kuoli 6.2. 1911  Kuortaneella.   Hän oli suntio,  kiertokoulun    opettaja ja itseop-

pinut kanttori.  Kirjan ”Paroni von   Raesteen  ihmeelliset  seikkailut”   (Arimo Raeste  

1991,  Jyväskylä: Kirjayhtymä)  mukaan hän myös kirjoitti ja sävelsi virsiä. 

        Kirjoittajan vaimo (vihittiin 14.8.1857) oli Susanna Juhontytär Koivisto, joka 

syntyi 23.6.1836 Ylistaron  Pelmankylässä ja kuoli 27.12. 1908 Kuortaneella. 

        Pariskunnalle syntyi kolme poikaa, jotka  kuolivat  jo lapsena: 

Juho                 *  5.5.1862 Ylistaro  † 16.4.1863                            Ylistaro 

Konstantin       * 15.4.1870 Lehtimäki † 6.2.1871                           Kuortane 

Karl Herman    * 18.1.1872 Kuortane  †18.8. 1873                         Kuortane 

    Tyttäriä oli neljä: 

Sanna Josefina (myöhemmin  1877 Rauhala) 

                      * 14.12. 1858 Ylistaro  † 30.12. 1919                        Vimpeli  

Elisabet (Betty) (myöhemmin  1888 Heiska) 

                     * 21.3.  1864 Ylistaro  † 17.12.1903  (lapsivuodekuumeeseen) 

                                                                                                          Alavus 

Eveliina (myöhemmin  Poikonen ja 1897 Ala-Kulju) 

                     * 27.10. 1867 Lehtimäki † 3.6. 1940                            Kuortane 

Hilja Ellen (myöhemmin 1899 Latunen) 

                     * 10.7.  1880 Kuortane  † 15.4. 1918 (keuhkotautiin)                          

                                                                                                       Yhdysvallat                               
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                  Ylläoleva kuva kirjoittajasta on otettu vuonna 1902 

 

  MIELEENI ON TOISINAAN JOHTUNUT JOTAIN KIRJOITTAA OMASTA ELÄMÄSTÄNI 

 

    Mutta  se  olisi  luultavasti  jäänyt tekemättä,  jos ei eräs kristiveli olisi minua siihen kehoittanut.  Alan siis 

tuon veljen kehoituksesta nyt jotain pääpiirteitä  panna muistiin oman  elämäni  vaiheista  täällä surun  ja  

murheen laaksossa. Voimani ovat jo kyllä siksi  riutuneet,  että  kätenikin  on  jo  epäkunnossa  kirjoitustoi- 

meen. 
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   Rakas taivaallinen Isäni, Henkes neuvolla ja voimalla johdata ja valaise minua tässäkin yrityksessäni totuu-

den tiellä pysymään ja valheellisia kertomuksia välttämään. Vaan että armosi ja rakkautesi elähyttävä tunto 

aina enempi valkenisi minulle ja kanssaveljilleni ja sisarilleni vaeltaaksemme tämän maailman lävitse 

oikeaan kotiimme taivaassa. 

   Olen syntynyt tammikuun 23. päivänä 1839 Ylistaron pitäjän kirkonkylässä. [Oheisena on ote häntä 

 koskevasta kastekirjasta: 

   

 

Suomennos ja selvennys on seuraava: 

Kastettuja vuonna 1839 

------------------------------------------------------------------------   

Tammikuu 23. (syntynyt), 24. (kastettu). Lahti (kylä) Ojala (talo) 

Talollisen Isak Isakinpojan ja vaimon Susanna Juhontyttären lapsi: Isaak.  

Kummit: Talollinen Esaias Juhonpoika Ala-Lahdesta ja vaimo Susanna Tuomaantytär, 

talollisen poika Isaak Jaakonpoika Kriikku ja vaimo Hedvig Jaakontytär. 

Kastoi: C. A. Lilius.] 

  

    Niiltä ajoilta asti, kun olen ruvennut muistamaan, alkoi täällä Etelä-Pohjanmaalla suuret herännäisliikkeet. 

Molemmat vanhempani olivat myöskin  heränneitä,  eli niinkutsutuita  körttiläisiä. Siihen aikaan oli tällä 

paikkakunnalla kaksi voimakasta herätyssaarnaajaa, nimittäin FRANS OSKAR DURCHMAN pitäjän apulaisena 

Kyrössä ja Ylistarossa: 
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     Ja NIILO KUSTAA MALMBERG Lapualla: 
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                                        Vanha piirros Niilo Kustaa Malmbergista 

 

  Koska vanhempani talo oli nyt näin liikepaikalla, siis valtamaantien vieressä, ja muuten oli tilavat 

huoneet, niin Durchman piti aina majaa Ojalassa -- joka oli minun kotitaloni nimi -- silloin, kun hän 

Ylistarossa kävi saarnavuorollaan taikka muilla matkoillaan. 
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                                          YLISTARON SEUDUN KARTTA 

    

    Samoin Malmberg aina kulkiessaan poikkesi  siinä, sekä muut heränneet ihmiset. (Samoille paikoille 

nimettiin 1900-luvun lopussa Ojalantie.) Sen vuoksi pidettiin siinä usein herätysseuroja, joissa 

tuntikausia veisattiin ja väliin pappi eli joku muu henkilö luki postillasta taikka jostain hengellisestä kirjasta. 

Ja sitten lukija taikka joku muu piti luetun johdosta yleisen puheen. Ja sitten taas joku alkoi virren, Siionista, 

Virsikirjasta eli Hengellisistä lauluista. Viimeksi oli yleinen keskustelu hengellisestä kulusta, koetuksista ja 

voitoista.  
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    Silloin, kun näin yleisesti keskusteltiin -- jota sanottiin tuumaamiseksi  --  ei juuri sallittu olla suruttomia 

ihmisiä kuulemassa. Lopuksi aina veisattiin erovirsi Hengellisistä lauluista: "Nyt päätän kokouksen, Jumalalle 

kiitos olkoon". Tällaisia seuroja pidettiin jokseenkin säännöllisesti joka sunnuntai ja usein viikollakin.  

    Tämmöisessä kodissa olen minä kasvanut ja körttipukua piti minunkin kantaa -- vaikka en olisi 

halunnutkaan -- eikä se minulle vastenmielistä ollutkaan. Sitä minä kumminkin pidin pahana, kun eräänä 

yönä minun nukkuessani, oli viety nuppalakistani  lippu.  Nyt   oli  lakki niin kuin kalotti päässä. Ei ollut 

lippua lakissa, joka olisi suojannut silmiä paahtavalta kesäiseltä auringolta. Minä menin kyllä itkien 

pyytämään vanhemmiltani, että saisi panna lipun lakkiin, vaan ei sitä myönnetty. Kehoitettiin vain 

kärsimään kristittynä kristillisyyden tähden. Sillä se oli herännäisyyden johtajilta nyt tullut semmoinen uusi 

sääntö, että lippua ei saa olla nuppalakissa kellään heränneellä eikä heränneitten lapsilla. Ja tätä sääntöä ei 

sopinut rikkoa, jos tahtoi hyvän omantunnon säilyttää. (Tämä liittyy ehkä seuraavaan: Vuonna 1844 

oli Ylistarossa häjyily niin hurjaa, että julistettua öistä ulkonaliikkumiskieltoa piti isäntien, 

torppareiden ja itsellisten kukin vuorollaan ja hevosen avulla valvoa. Häjyillä oli myös oma 

pukeutumistyylinsä, johon yritettiin pitäjässä saada jotain vastakkaista tyyliä. Vuoden 

1857 rovastintarkastuksessa jouduttiin kuitenkin toteamaan, että tällaistenkin 

menettelyjen tuloksellisuus oli huono.) 

 

                                                                                               *  *  * 

 

    Kotonani ei ollut yhtään surutointa palvelijaakaan: kaikki rengit ja piiat olivat körttiläisiä. Lapsia oli meitä 

kahdeksan, kolme poikaa ja viisi tytärtä. Ja kaikki olimme körttiläisiä. Olimmepa jonkinlaisessa parannuk-

senteon mielessäkin, jonka huomaa jo siitäkin, kun minä eränä päivänä menin pikku toverieni kanssa 

LAHDELLE joka oli likimmäinen naapurimme: 

    Lahden isäntä ja emäntä (Esajas ja Maria) olivat kanssa körttiläisiä. Kun me pääsimme tupaan, kysyi 

isäntä: ”Kuinka poikain parannuksen asia nyt menee, käykääpä tänne kamariin nyt tekemään siitä selkoa?” 

Toiset pojat lähtivät hyppäämään eli juoksemaan ulos, mutta minä menin isännän kanssa kamariin. Isäntä 

kysyi: "Minkälaista se sinun parannuksen tekosi nyt sitten on?” Minä vastasin, että etupäässä tulee rakastaa 

ja kunniassa pitää vanhempiaan, niin että kaikissa noudatamme heidän tahtoansa kuuliaisuudessa ja 

autamme heitä kaikissa heidän toimissaan minkä voimme. Vielä: "Tulee rakastaa veljiä ja sisaria ja kaikkia 

ihmisiä. Jos toverit ovat pahoja, niin että paiskaavat lakin pois päästä ojaan eli aidan yli -- taikka jos hän 

töytäisee ojaan -- niin ei saa häntä tästä kostaa, vaan hakea lakkinsa pois taikka nostaa ojasta ylös ajatellen 

vain, että näin sitä täytyy kristityn kärsiä pahaa maailmata -- ja ottaa tämänkin Jumalalta. Sillä Jeesuskin sai 

piennä lasna jo kuningastenkin vihaa ja vainoa". Tällä tavalla äitini oli minua opettanut parannusta 

tekemään.  

    Lahden isäntä hyväksyi hyvin minun parannuksen tekoni, antoipa vielä lahjaksi suuren rintasokeripalan. 

Toiset pojat, jotka ulkona vartoivat minua, peljäten miten minun vielä käykään, näkivät minulla ison 

rintasokeripalan.  

    Niin olisivat hekin tulleet tästä osallisiksi, mutta en minä antanut heille – ”tarvitsikos lähteä juoksemaan”. 

  

                                                                                        *  *  * 
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    Esimerkit ovat erittäin voimallisia vaikuttamassa ihmisissä -- ja vieläpä lapsissakin -- sillä käskyt ja 

opetukset eivät yksistään tahdo riittää ihmisiä kasvattamaan. Sillä ihmiset ovat tottuneet katsomaan esi-

kuvia ja esimerkkiä niitä noudattaaksensa. Nuo pahentavat esimerkit maailman puolelta ovat juuri niitä, 

jotka voimallisesti vaikuttavat niissä nuorukaisissa, jotka eivät vielä ole maailman joukossa olleet. Ja niin vii-

mein esimerkit ja houkutukset voittavat. Onnellinen on se, joka tulee tuntemaan monta tosi kristittyjen 

esimerkkiä, joista hän voi tulla havaitsemaan tosi kristillisyyden oikeata luontoa ja arvoa…. 

    Nuo suuret herännäisyysliikkeet, joista olen vähän maininnut, vaikutti meissä lapsissakin voimallisesti. 

Kun me näimme ja kuulimme kuinka vanhemmat ihmiset paljon toimi  hengellisissä  ja   taivaallisissa  

asioissa,  niin vaikutti se meissä lapsissa todellisempaa sielun pelastuksen tarvetta. Ei olisi mielestämme 

riittänytkään autuaaksi tulemiseen tuo ulkonainen parannuksen teko, "vaan jotain enempää siihen 

tarvittaisiin".  Sen vuoksi me uteliaisuudessa toisiltamme kyselimme: "Mihinkä toimeen meidän pitäisi ruve-

ta, että mekin tulisimme autuaiksi ja pääsisimme taivaaseen?" Joku joukosta sanoi, että hänen 

vanhempansa on opettanut hänen rukoilemaan Herralta silmänvoidetta, niin että hengellinen silmä 

avaantuisi näkemään omat syntimme ja Jumalan armon. Minä olin kanssa tätä jo kuullut, mutta ei ollut 

tullut tätä rukoilluksi. Minua kanssa oli opetettu nuorempana lasten parannukseen, josta edellä olen ker-

tonut. Nyt me päätimme tämän rukouksen panna jokapäiväiseen harjoitukseen: "Ja sitten kerran viikossa 

kokoonnutaan yhteen, jossa tilaisuudessa sitten toisilleen ilmoitetaan mitä kukin on saanut tuntea". Tällä 

tavalla me perustimme lasten seurat. Tähän seuraan kuului 10:n ja 15:n ikävuoden välillä olevia lapsia noin 

parikymmentä. Näissä seuroissa luettiin, veisattiin ja keskusteltiin. Aikaihmisiä ei me päästäny seu-

roihimme. 

    Kun oli ensin veisattu joku virsi ja luettu jostain hengellisestä kirjasta joku kappale, niin sitten alkoi 

yleinen keskustelu. Se tapahtui siten, että joku henkilö valittiin ikäänkuin puheenjohtajaksi, joka kulki jokai-

sen edessä kysyen: "Mitä sinä nyt tuumaat?" Tähän sai sitten vastata mitä koetuksia on nyt tällä ajalla 

saanut kärsiä ja minkälaisia voittoja on saanut tuntea ja missä on ollut eniten tekemistä. 

(Tällaisesta ilmiöstä kertoo kertoo myös N.K. Malmberg yhdessä kirjeessään J.I. Berghille 

vuonna 1848. Puhe oli silloin Ylihärmästä.) 

   Eräänä  lauantaipäivänä,  kun meillä  oli  taas tuommoinen  seura,  piti  minun olla  pellolla kyntämässä. 

Minä pyysin vanhemmiltani, että eikö tänä päivänä saisi riisua hevosta vähän varemmin, että minä ehtisin 

iltapäivällä ajoissa seuraan -- "saanko sitten riisua hevosen, kun minä nuo kaksi peltosarkaa saan 

kynnetyksi?" Siihen oltiinkin myöntyväisiä. Nyt minä rupesinkin kovasti ahnehtimaan, että olisin nuo pellot 

pian saanut kynnetyksi. Tavallista harvempaankin kynnin, että olisi paremmin jouduttanut. Tämä oli tietysti 

petosta, kun "minä tieteni teen huonoa työtä". Omatuntoni kyllä kantoi päälleni, ja minä valitin itselleni, 

että näinkö minä nyt valmistan itsiäni seuraan. "Mitä minä siellä sanon, kun minulta kysytään, mitä minä 

nyt tuumaan?"  

     Minä  annoin  hevoseni  puhaltaa  ja   aijoin   tehdä tästä parannuksen   ja  koettaa  hillitä itseäni mutta 

tuo ahneuden piru tuli  uudestaan päälleni ja  sai minut  voitetuksi.  Ajattelin itselleni, että kyllä sitä sentään 

täytyy ruveta  koittamaan,  että  saisin  edes  tämän toisen pellon murkinaan mennessä.  

     Niin ruvettiinkin taas harventamaan kyntöä ja  ajoin  niin,  että  hevonen aivan höyrysi.  Kotoa sain kyllä 

muistutuksia,  että pitää antaa hevosen puhaltaa aina joskus, mutta sitä oli kyllä nyt paha tehdä.  

     Minä sainkin pellon vähän  ennen  murkinaa kynnetyksi mutta ei se yhtään tyydyttänyt minun 

ahneuttani. Minä ajattelin:  "Kun  nyt  saisin  vielä  edes  puoli  tätä sarkaa murkinaan,  niin sitte minä  saisin  

hyvin   pian murkinan jälkeen tämän työn suoritetuksi – varsinkin, kun vielä hieman harventaisikin kyntöä". 
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    Hevonen oli jo käsketty riisua ja tulla murkinalle, mutta ei ollut vielä likikään puoli peltoa kynnetty. Sen 

vuoksi en totellut ensi käskyä. Pian tulikin toinen käsky, ja täytyi riisua hevonen ja mennä murkinalle. 

Murkinan jälkeen sainkin minä hyvin aikaisin työn suoritetuksi.  

    Siitä olin iloinen, että työ oli nyt näin hyvin menestynyt ja sain ruveta hankkimaan itseäni seuraan. Mutta  

omatuntoni  oli  kipeä:   "Kun  olen antanut ahneuden synnin  itseni    voittaa ja olen vielä tehnyt petollista 

työtä, olen ollut tänäpänä ahne ja petollinen. Kuinka nyt käy seuraan meneminen? Siellä nyt kysytään, mitä 

minä nyt tuumaan, kuinka sisällinen sielun tila nyt on. Mitä minä nyt tähän sanon? Mikähän olisi, jos olisi 

tämän kerran pois seurasta -- mutta ei sekään tahdo sopia. Mitä minä sanoisin sitte esteeksi? Jos sitä 

sentään menisi, mutta ei puhuisi tästä päivästä mitään? Mutta ei sekään sovi, siinähän minä tulisin oikein 

Jumalan nimen kautta pettäjäksi." Näin taistelin itseni kanssa ja päätin sittenkin lähteä seuraan, vaikka kyllä 

pahalla omalla tunnolla ja raskaalla mielellä. 

    Kokouksessa nyt tavallisuuden mukaan veisattiin ja luettiin. Minä olin hyvin levoton ja odotin aina tuota 

keskustelua. Nyt alkoikin eräs poika kysellä jokaiselta erikseen hänen nykyistä sielun tilaansa: ”Tähän täytyis 

vastata julkisesti kaikkien kuullen”. Kysyjä tuli vihdoin minunkin eteeni kysyen minun sieluni nykyistä tilaa. 

Minä suoraan tunnustin, että minä olen tänä päivänä ollut ahne ja petollinen. Nyt kysyttiin: "Missä suh-

teessa?" Minä kerroin kaikki, koko asian niin seikkaperäisesti kuin edellä on kerrottu. Seura osoitti yleistä 

mielipahaa ja sain yksinkertaisia neuvoja ja varoituksia tarkempaan varovaisuuteen ja itsensä kieltämiseen. 

Ja kehotettiin muitakin ottamaan tästä varoittava esimerkki. 

    Tähän seurapiiriin kuului semmoisia myöskin, jotka olivat jo enempi kehittyneitä ja kokeneita hengellises-

sä asiassa. Ja ne erityisesti aina kehoittivat meitä nuorempia tarkkaan valvovaisuuteen ja elämän parannuk-

seen, että säilyttäisimme sen murheen, joka on Jumalan mielen jälkeen ja jota ei yksikään kadu: "Niin kauan 

kuin tämä mures on ihmisessä, on hän työtätekevän armon alla ja niin on aina armossa kehittymässä. Se, 

jolla ei tätä muresta ole, niin syynä on kevytmielisyys, ja hän ei ole työtätekevän armon alla." 

    Jonkinlaista sisällistä harjoitusta oli minulla jokapäiväisen elämän alla. Sainpa joskus tuntea Kristuksen 

rakkauttakin. Ja oli ikävä kristiveljiä ja sisaria. Se oli niin hauskaa ja rakentavaa, kun sai olla toisten kris-

tiveljien ja sisarten seurassa näistä asioista keskustelemassa. 

                                                                                                * * * 

 

    Siihen aikaan oli tällä paikkakunnalla eräs kyläkunnan koulumestari (ja torppari), nimeltä (Juho) 

LINTALA. Hän oli herännyt mies ja piti paljon hengellisiä seurojakin. Hän oli myöskin hyvä kirjoittamaan ja 

laskua laskemaan. Tämän koulussa olin minäkin useampia viikkoja, vaikka en silti ollut huono lukemaan. 

Senpä vuoksi sainkin viime viikoilla alkaa vanhempaini määräyksestä opettelemaan jo kirjoituskirjaimia. Sillä 

parhaat lukijat sai täällä vapaaehtoisesti opetella kirjoittamaan -- ja ei tässä koulussa ollut kirjoitustoimessa 

muita kuin minä.  

    Ei tässä ollutkaan erityistä kirjoitustuntia, vaan sitä tehtiin yhtä mittaa kaiket päivät aamusta iltaan asti, 

niin kauan kuin kouluakin oli -- jota tavallisesti pidettiin noin kahdeksan tuntia päivässä. 

    Sitte myöhemmin sain minä vielä jatkaa opintojani kirjoituksessa ja luvunlaskussa Lintalaisten kotona. 

Täällä olin minä nyt useampia viikkoja….  

    Pitkäksi  tahtoi tulla aikani tuon vanhan ukon ja mumman seurassa. Vielä täytyi pyhäilloin ja joku kerta 

viikollakin käydä  Lintalaisten  kanssa  seuroissa johtamassa veisuuta, sillä hän piti tällaisia hengellisiä 

seuroja paikkakunnallaankin. Minulla kun oli vähän koti-ikävääkin, tunsin kylmää henkeä ja tyytymät-
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tömyyttä tähän olooni. Ei minua huvittanut enää yhtään nuo Lintalaisen alinomaiset puheetkaan. Kävi vain 

vaivakseni. 

    Kun minä nyt tulin kotiin, olin minä edistynyt auttavasti kirjoituksessa ja suoritin hyvin neljä ensimmäistä 

laskua (siis yhteen, vähennys, kerto ja jako) . Tällaista kylmyyttä kuitenkin tunsin vielä kotonakin. En 

tuntenut enää ikävää kristiveljiä ja sisaria kohtaan niin kuin ennen. Maailman puoleen tunsin vain 

rakkautta.  Minusta oli  haihtunut pois tuo jumalallinen mures, joka saattaa katumuksen autuuteen -- jota ei 

yksikään kadu. Sen sijaan oli tullut kevytmielisyys ja maailmallinen mieli, jota elätin itsessäni.  

    Tämmöisessä  lamaustilassa  olin minä sielun ja ruumiin puolesta.  Lieneekö sitten antanut tähän aihetta 

tuo liiallinen kirjoitus- ja laskutoimi – vai oliko sielun vihollisen kiusaus? 

  

 

                             YLEINEN KATSAHDUS VIELÄ LAPSUUDEN AJALTA 

    Rakkaassa vanhempieni kodissa, jossa aina oli puuttumatoin jokapäiväinen leipä,  sain minä  --   niinkuin  

olen  jo alussa kertonut -- kristillistä kasvatusta ja johdatusta. Tämä kasvatti minussa jo lasna hellää sydän- 

tä ja arkaa omaatuntoa.  Olin hellästi  rakastettu  poika vanhemmilleni,  jotka usein puhuivat minulle 

Jumalasta ja Jeesuksesta, taivaasta ja ijankaikkisesta autuudesta….  

    Kotitaloni vainioilla oli eräs torppa,  jossa oli  kristillismielinen vanha mummo. Kun hänen miehensä kuo- 

li, otettiin torppa talohon ja mummo  talossa  vanhannettavaksi.  Tämä mummo oli minulle  niinkuin toinen  

äiti.   Hän  otti minut  oikein  niin kuin omaksi  pojakseen. Mummon vieressä minä aina nukuinkin. 

    Iltasilla, kun maata mentiin, luettiin  Isä-meidän-rukous,  uskontunnustus ja iltarukoukset aapisesta.  Aa- 

mulla luettiin aamurukoukset. Nämä rukoukset  taisin minä jo ulkoa, vaikka en vielä taitanutkaan kirjaimia. 

Vielä opetti  mummo minua omasanaisiin  rukouksiin. Hän lausui rukoussanoja edellä ja minä perässä,  jossa 

pyyttiin ”sitäkin syntiä anteeksi, mitä tänäkin päivänä on tullut tehdyksi”,  ja että Hän varjelisi meitä kaikes- 

ta pahasta ruumiin ja sielun puolesta ja opettaisi meitä tekemään Hänen tahtoaan. Viimeksi lausuttiin omasa- 

nainen siunaus ja sitte vasta ruvettiin nukkumaan. Tätä mummon   opettamaa iltasiunausta en ole vieläkään 

unhottanut.  Usein  käytän sitä vieläkin iltasilla  ennenkö rupean nukkumaan. 

     Kun minä pahoilta tovereiltani kuulin joskus kiroussanoja ja epäsiveellisiä sananparsia, tarttui se mi-

nuunkin, niin että taitamattomuudessani joskus niitä lausuin. Mutta tästä tuli minulle aina paha olo. 

Omatuntoni aina soimasi ja nuhteli minua, että olen syntiä tehnyt. Siksi oli minussa kasvatettu sydäntä ja 

omaatuntoa. -- Voi kun tällä ijällä jo opittaisiin kuulemaan armon ääntä, niin tämä armo opettaisi meidän 

jumalattoman menon hylkäämään -- ja maailmaiset himot -- ja tässä maailmassa siviästi ja hauskasti ja 

jumalisesti elämään! 

 

                                                                                              *  *  * 

 

    Nyt aljettiin jo opettaa kirjaimia tuntemaan sekä tavausta ja sisälukua harjoittamaan. Lukeminen tuli nyt 

varsinaiseksi työkseni kotonani ja siihen olikin minulla erinomaisen hyvä halu.            

    Kun ensimmäsille lukusille piti itseään valmistaa, niin ei se ollutkaan leikintekoa. Ulkolukua pidettiin 

paremmin pääasiana. Vanhemmat ihmiset peljättivät kovasti, että pannaan pöydän ala tahi mustaan 

penkkiin. Ja syystä he tätä tekivätkin, sillä he pelkäsivät itsekin. Ennen einettä me lapset luimme usiampi 
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tuntia, että olisi ulkoluku paremmin tullut muistiin. Sitte, kun oli syöty, niin pidettiin vähän loma-aikaa ja 

tehtiin pieniä askareita: 

    Useinkin minulla oli työnä lapsen soutaminen -- joka nukkui kehdossa  (Kysymyksessä oli Anna, joka 

oli noin  seitsemän  vuotta  Isakkia nuorempi eli syntyi 7.6.1847.). Ja sitte luvattiin päästää  

ulos  leikkimään,  kun lapsi herää. Toisinaan nukkui lapsi mielestäni liian kauan, kun unikin rupesi jo 

painamaan, eikä päässyt ulos vaikka kuinka olisi mieli tehnyt. Siitä syystä teki mieleni joskus tällaisina kiu-

sauksen hetkinä vähän lasta nipistää, että hän olisi herännyt, mutta voitin kumminkin taisteluissa aina 

itseni. Mutta kerran kiusaus oli niin väkevä, että voitti minun, ja minä tein sen. Lapsi pillahti itkemään, ja äiti 

tuli ja otti lapsen syliinsä ihmetellen, mikä lapselle nyt tuli, kun näin äkkiä rupesi tuolla tavalla itkemään. Nyt 

minä pääsin ulos, mutta ei siellä ollut hyvä olla. Omatuntoni nuhteli minua, että olen väärin tehnyt. Tun-

ninpa vielä semmoista vaikutustakin, että olisi pitänyt mennä äidiltä pyytämään tätä anteeksi, mutta mene-

mättä se kumminkin jäi. Ja niin aikaa voittain haihtui se mielestäni. Kuitenkin sain siitä niin paljon kärsiä, 

etten toista kertaa enää niin tehnyt…. 

    Nyt alkoi taas kova lukutyö, sillä lukukinkerit lähenivät aina lähenemistään. Kinkerit olivat jo kirkossa sa-

nottukin usiampina pyhinä. Ja kova varoitus oli, että pitää kaikkein vanhempain ehdottomasti saapua 

lastensa kanssa paikalle, viimeistäänkin jo silloin, kun lapsi on täyttänyt seitsemän vuoden. "Ja haltiaväki on 

lain uhalla velvoitetut tuomaan kaikki väkensä kuulusteltavaksi". Me pelkäsimme kovasti, jos sitä sentään 

joutuisi pöydän ala, eli mustaan penkkiin.  Olipa joskus saanut eräät pojat aika tukkapöllöäkin. Ja mikä 

kummempi, kun näistä pojista oli joku ollut aika hyvä lukemaankin, mutta oli niin hämmästyksissä, ettei 

eroittanut yhtään kirjaimia. Vain kirja oli aivan harmaa ja koko tupa pyöri silmissä -- ja sitä oli moni muukin 

saanut kokea. 

    Meitä oli opetettu katsomaan ensiksi lukutuvan kattoon, kun ensi kerran astuu sisään lukutupaan, "sitten 

ei niinkään pahasti ainakaan hämmästy".  

    Ei tahtonut uni tulla enää silmiin sinä yönä, kun huomisin  oli  kinkeri. Yövuoteellakin piti muistella 

ulkoläksyjään ja aamulla aikaisin noustiin lukemaan ennen eineitä. Vaikka se oli kyllä yleinen sananparsi, 

ettei hätärukous enää auta. 

 

                                                                                               *  *  * 

 

    Nyt sitä sitte lähdettiin tuolle kauan odotetulle lukukinkerille. Kun sitte päästiin perille ja ensikerran 

avattiin lukutuvan ovi, pidin minä silmäni ummessa siksi ajaksi, kun kynnyksen yli astuin ja sitte silmäin 

avattua katsoin ensiksi kattoon -- joka onnistuikin hyvin...  

    Kuluja rupesi kuulumaan ja kansassa nousi jotain hälinää. Ääniä kuului, jotka sanoivat, että nyt papit 

tulevat. Niitä ajoikin kolme hevosta pihaan, kaksi pappia, kanttori ja suntio. Kyllä sitä tahtoi vähän sydän 

lyödä rinnassa, kun tuo joukko astui pöydän taa.        

    Rukouksien aikoina kansa laski polvilleen. Hiljaista rukouksen henkiä oli minullakin. Vaikka en minä papin 

rukousta seurannut, sillä minulla oli omassa itsessäni kyllä tekemistä. Rukousten pidettyä jäi toinen pappi 

aikuisten kanssa tähän tupaan ja toinen pappi kanttorin ja suntion kanssa luetti lapsia toisessa tuvassa. 

Minä olinkin nyt ehkä katsonut väärän tuvan kattoon, kun en tietänyt, että tässä tuvassa lapsia luetetaan. 

Tästä tulin suureen kiusaukseen… 
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    Suntio oli jo hyvin vanha, muuten oli hän kansan mies, jossa ei ollut yhtään herramaisuutta. Hyvin vähän 

vaativainen oli hän, sillä hänellä oli aina kehuman mieli, vaikka ei olisi kannattanutkaan. Hänen eteensä olisi 

nyt jokainen mennyt mielellään. 

     Kun luettaminen alkoi, otti suntio lavittansa ja vei sen lapsijoukon keskelle lattialle -- ja luetti siellä lasten 

ympäröimänä. Hänelle tuotiin nyt niin paljon lukulistoja, että sen oli ihan mahdotoin niitä kaikkia ehtiä 

luettaa. Kun eräs poika pääsi hänen edestään, annoin minä lukulistani hänen käteensä ja niin sain nyt 

lukea...  

    Nyt sitä oli päästy lepoon kinkerin pelosta. Sai olla vapaa enemmän kuin puoli vuotta, ennenkö toista kin-

keriä tarvitsi ruveta taas pelkäämään.    

                                                                                                *  *  * 

    Olin noin kymmenen vuoden vanha, kun isäni kuoli (heinäkuun17. v. 1849 "poltetautiin" 

toimittuaan mm. uuden kirkon rakennustoimikunnassa, haudattiin 21:ntenä ja 11:ntenä 

oli syntynyt tytär Elisabet). Meitä jäi kahdeksan orpolasta…. (Johan *1832, Maria *1836, Isak 

*1839, Jakob *1841, Mats *1842, Justina *1844, Anna *1847 ja Elisabet *1849) 

     Äitini meni vielä toisiin naimisiin ja niin saimme nyt isäpuolen (Tuomas Kontturi, myöhemmin 

Laaka. Vihittiin 22.6. 1851 kirjoittajan ollessa 12-vuotias).  Tuntuipa siltä, niinkuin olisi saatu 

osittain äitipuolikin. Minun piti olla joka päivä ahkerasti hevosen ajossa, pienempänä ensin äkeen ja sitten, 

kun olin ruvennut enempi jaksamaan, auran sauvassa.  

    Kotitaloni oli verosta tolsteeni toista (1 ja 1/12) manttaalia. Sen tähden oli siinä paljon peltoa niin, että 

monilla hevosilla kynnettiin ja äjestettiin kaiket kesät. Ainoastaan pari kolme viikkoa heinäaikana oli 

hevosilla vapautta. Pelto oli hyvin kovaa savimaata, jonka tähden kesantomaat kynnettiin aina neljä kertaa 

kesässä.  

    Siihen aikaan oli tapana nuorten ja etenkin poikasten olla paljain jaloin kaiket kesät. Niin täytyi minunkin 

kovia kokkaraisia savimaita kulkea avojaloin.  Seuraus oli se, että jaloissa oli aina haavoja -- joihin meni 

rapaa ja multaa -- joita sitten pakotti. Monta unetointa yötä vietin, kun pakotti niin kovasti jalkoja. Mutta 

aamulla täytyi kumminkin lähteä jo varain ennen kuin miehiäkään herätettiin ylös -- hakemaan hevosia noin 

kahden kilometrin päästä -- että hevoset oli jo haettuna ennen kello kuutta. Sitten eineen syötyä lähdettiin 

taas peltotöihin kyntämään ja äjestämään, vaikka pakottikin jalkoja. -- Mutta kun vielä  kumminkin pääsi 

edes ontuen kulkemaan. 

    Eräänä lauantaina iltapäivällisen aikana sanoi äiti, ettei minun tarvitse nyt enää tänä päivänä mennä 

hevosen ajoon. "Saat nyt tämän loppupäivän työkseen lämmittää vain saunan" -- sillä minulla oli silloinkin 

kipeä paisuma jalassani. Tämä oli minusta oikein liian paljon hyvyyttä osoitettu minua kohtaan, kun oli 

pitänyt neljä tuntia lonkuta hevosen perässä kovia kokkaraisia peltoja kipeällä jalalla. "Ja nyt ei tarvitse enää 

mennä ollenkaan, eikä huomennakaan, kun on pyhä". 

   Minä ajattelin,  että  kyllä minun pitäisi jollain tavalla tuon hyvän työn äidille palkita.  

 

                                                                                            *  *  * 
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    Talviaikana piti minun jo pienestä poikasesta joka päivä olla metsäajossa. Metsään oli kuusi vanhaa 

ruotsin virstaa (noin 6,4 km) -- josta kaikki halot ja muukin puuvärkki ajettiin. Se oli kovaa ajoa, kun joka 

päivä käytiin niin kaukana -- paitsi niinä päivinä, kun heinä ajettiin.  Joka aamu tarvitsi jo lähteä viimeis-

täänkin kello kuuden aikaan. Sittenkin oltiin kotona vasta noin kello kolmen ajoissa, jos ei mitään vahinkoa 

tapahtunut. Minulla ei ollut turkkivaatetta ollenkaan. Pitkä sarkatakki kyllä oli, mutta siinäkään ei ollut top-

pia, vaan  ainoastaan liinavuori. Mutta sitäkään ei ollut helmaan asti.  Ei ollut paljon rekeen turvaa, kun oli 

kolmenkymmenenkin asteen pakkanen, taikka muuten kylmät pyryt ja tuiskut.  Oli kielletty, ettei saa mök-

keihin mennä ja hevosia seisottaa, vaan käskettiin ottaa tiestä lämpymänsä. Virstoittain sitä juosta 

hyssyteltiin hevosen perässä, eikä sittenkään liiaksi lämminnyt. Metsässä sentään aina tarkeni, kun sai läm-

pimänsä kuorman panosta. 

    Hevosia oli tavallisesti noin kuusi ajettavaa ja metsäajossa oli vain kolme ajajaa -- siis kaksi hevosta 

yhdellä miehellä -- niin että oli aika kiireet ennenkö oli kaikki kuormat pantuna. 

    Vanhemmasta veljestäni (Johan, noin kuusi vuotta Isakkkia vanhempi, oli syntynyt 

13.9.1838) oli minulla vähän kärsimistä. Hän oli luonteeltaan hyvin kiukkuinen. Kun ei työ ja toimi oikein 

käynyt laihin, niin hän heti suuttui ja löi ja kuritti hevosia, jotka siitä vain tulivat hullummaksi. Hän suuttui 

samassa minuunkin ja usein sainkin aika korvapuustin häneltä -- työväten ja potkien minut luminietokseen. 

Minä ajattelin silloin, että "odota, kun minä tästä kasvan suuremmaksi, niin kyllä minä sinulle kostan 

tämän". -- Mutta kostamatta se on kumminkin aina jäänyt. 

    Kun renkiä oli  joukossa,  niin  ei  hän tahtonut    silloin minuun koskia, sillä kaikki palvelijaväki oli aina 

ehdottomasti minun puolellani. 

 

                                                                                             *  *  * 

     

    Minulla oli aina hyvä oppimisen halu. Kun minä ensimmäistä kiulua aloin tehdä, kysyin minä aina miehil-

tä, kuinka tämä paikka nyt tehdään ja he mielellään neuvoivat minua. Sainpa vain heidän avustamana 

kiulun kokoon, niin että se pitikin vettä. Vaikka ei se höylätä antanut itseään, mutta minä sidoin nuoralla 

ympäri ja silitin puukolla (siis hän korjasi nuoralla yhteen sidotussa kiulussa olevia rakoja 

puukolla). Toinen kiulu jo antoi höylätäkin.  Tällä  tavalla  kehityin  käsitöissäkin  niin,  että minä  tein  

paljon isompia -- ja pienempiäkin astioita ynnä muita.  

     Vanhin veljeni ei koskaan kysellyt paremmiltaan, eikä hän koskaan kärsinyt neuvomistakaan. Hän piti 

itseänsä vain hyvänä ja luuli omin neuvoinensa saavansa -- eikä kukaan häntä neuvonutkaan. Seuraus oli se, 

että hänestä tuli hyvin nolo mies, sillä hän ei saanut käsistään juuri paljon mitään.  

   (Johan-veljestä tiedetään ainakin, että hänet vihittiin Susanna Johanneksentytär Kosken 

kanssa 27.2.1852, eli noin viisi vuotta ennen Isakin naimisiin menoa.) 

                                                                                         *  *  * 

     Lapsuuden aika on paras aika totuttamiselle hyvään ja vieroittamiselle pahasta. Siinä ijässä on lapsi vielä 

altis ja hellätuntoinen kaikelle vaikutukselle. Oma tahto ja mieli on vielä taipuva. Jos lapsuuden ja nuo-

ruuden aika saa niin mennä, ettei koskaan ole tunnettu Jumalan sanan vaikutusta, että se olisi saanut 

sydäntä lämmittää  niinkään paljon,  että  se  olisi  kyyneleen silmistä pudottanut, niin vaikea on enää 

vanhana päästä oikiaan uskon elämään. Mutta niissä, jotka ovat lapsuuden ja nuoruuden aikana saaneet 
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tuntea Jumalan sanan vaikutusta sydämmessänsä, niin että ovat heltyneet ja tunteneet jossain määrässä 

tulevaisen elämän autuutta  ja  Jumalan armoa  Kristuksessa --  ja vaikka ne sitten ovatkin tuommoisia 

hetkellisiä pian ohimeneviä tunteita, jotka ei silloin vielä voi vaikuttaa elämässä mitään muutosta -- jää kui-

tenkin ”tänne sydämeen” sanan siementä  (jota ei hän itsekkään huomaa),  joka ei anna hänen hyvällä 

omalla tunnolla syntiä tehdä.  

    Mainitsen tässä erään vertauksen: Jos otetaan kuumaa tuhkaa piisistä johonkin astiaan, jossa on palavia 

hiiliäkin seassa ja viedään sitte tyyneen paikkaan  ulos  jäähtymään.  Se  on  sitten  ollut koko yön -- ehkä 

enempikin 


