
lapsuusmuistoja Pvlkonnlernelta ... 1946- 1959

Synnyin perheen kolmantena lapsena ja ikaeroa oli siskon(Anja) kanssa

11 vuotta ja veljeni kanssa 9 vuotta. Olin perheen "lltatahti", koska altini

oli tuoJloin 40 ja lsanl 50-vuotta. En kuitenkaan ole kokenut, etta minuJla

olisi ollut "vanhat vanhemmat". Perheeseen kuului rnvos Emppu.

Veljeni toivoi, etta tulossa oleva lapsi [mina) olisi tvtto... han kylla sita

hoitaisi ja olisi avuksi. Olipa Seppo veli ehdottanut nimeakin "tvtolle",

"SUVI TYTTI pAIVANSADE" oli nimiehdotus, altl taman kertoi ja Seppo

vahvisti, etta nainhan se oli. Ja kylla han pitikin huolen silta, etta olin

monessa mukana. Kyyti polkupvoran tarakalla tuli tutuksi, kun han otti

minut mukaansa, kun meni kaveriensa luona kaymaan, koululla

kokoontui nuoria erilaisissa harrastuksissa ja urheilukentalla] Junnon

kentta) rnvos. Kylla niita Sepon kavereita kavi kotonakin ja tletvstl mlna

pyrin mukaan, mutta ei se aina onnistunut. En ollut vlela aloittanut

koulua, kun sisko ja veli jo suuntasivat "maailmalle".

Hllrnatatl oli isan sisko ja kuului koko elarnansa ajan kiinteasti
,

perheemme elarnaan. Hilmatatl opetti minut juomaan kahvia. Kertoman

mukaan, kun aiti lahtl kaupalle, niin tatl kysyi minulta, etta "keitetaanko

kahvit P", Mina kuulema taaputtelin kasia yhteen, etta keitetaan ja siita

se kahvinjuonti sitten alkoi. Hllmatati jauhoi pavut ja valmisti kahvin.

Aidille ei heti kerrottu ...

Hilmatadln loma-aikana kavin hanen kanssaan tatlen ja setien luona.

Jonnisedan luona lahdessa olimme useamman paivan ja kaupungissa

kun oltiin, niin olihan se ruokakin erilaista. Oli niin montaa sorttia

povdassa, etta ei oikein osannut niita ottaa , kun olivat ihan jotain

muuta, mlta kotona svotlln. lopulta sanoin Hilrnatadille: etta lahdetaan

jo kotiin, kun taalla ei saa oikeaa ruokaa !Hilmatati oli karjakko ja

tvopalkka Mikkelin Sairilassa (valtion tilalla). Minakin paasln monta

kertaa kaymaan siella.kun minut "laltettlin" Ratasalosta Mikkeliin

rnenevaan linja-autoon. Perilla oli tatl vastassa.

Maalaistalossa oltiin hyvin omavaraisia. lahes kaikki tarvittava saatiin

1

Osmo Pylkkö
Typewritten Text

Osmo Pylkkö
Typewritten Text
pylkko_sj_2018.08.12_Kaija muistelee



omasta takaa. Muistan, kun yhden kerran Aiti oli ostanut

irtolenkkimakkaraa Partakosken kaupasta . Han teki makkarakastiketta

ja rnlna odotin, etta milloin saan maistaa lenkkimakkaraa...ja sitten altl

antoi sentin mittaisen pienen palan ! Mutta, sehan oli harvinaista

herkkua, jota ostettiin todella harvoin.

Kotikasvatukseen kuului, etta vanhempia ihmisia tervehditaan, niiataan,

sanotaan kiitos ja anteeksi seka ollaan rehellisla. lsan ja aldln puhetta oli

uskominen, oli selvaa, etta.jos sanottiin ei - niin se tarkoitti mvos slta,

Vitsaa ja tukkapollva ei kavtettv,

Kesaalkaan rneilla kavl paljon aidin sukulaisia vierailulla. Isa heidat usein

haki Takarannasta (Marttila) Ernrnatadin luota moottoriveneella.

Kotiani kutsuttiin Poliisitaloksi, naapuritalot olivat Hakaranta, Alatupa [a

Rajala. Samalla nlrnella ne kulkevat edelleen.

Lapsen elarnaan kuului isona osana leikkiminen naapurin lasten kanssa

ja vhdessaolo. Rakkain leikkikaverini oli Hakarannassa oleva Ossi, Hanen

lsansa oli seppa [a tvoskenteli pajassa. Perhe muutti SO-Iuvulla

kirkonkvlaan, Marttilaan, jossa oli Viljamilla mvos pa]a.

Ossi oli minua [a Tuulaa (Rajala)nuorempi, mutta niin kiltti ja leikki

"kotia" meidan kanssa. Lelkkivallnelta ei paljon ollut, mutta

mielikuvitusta kylla sltakln enernman. Suosittuja leikkipaikkoja oli

pihakellarin katto, Riista-aitan takaosa, vanha sauna ja riihen seinus.

Kalliolle sai kivista, vaikka millaisen kodin aikaiseksi. Kerran sattui

Hakarannassa kananpesan rikkominen ja epallivat minua ja Ossia, kun

slellakin pihalla usein leikittiin. Vaikka me kuinka svvttomvvttarnrne

puolustettiin, niin "porttikieltohan" siita tuli. Ossi ei saanut tulia meille ja

mina en saanut rnenna Hakarannan puolelle. Siina me sitten

vaarfnkohdeltuina istua kokotettiin aita vallssa [a oltiin niin pahoillamme,

kun meita epalltlin. Selvislhan asia muutaman paivan paasta ja voi sita

riemua, kun paasimme taas leikkimaan ja kulkemaan vapaasti. Ja oikeat

syylliset saatiin selville.

Olihan sitten leikkikavereina mvos Jurvasen Teuvo ja Sirpa seka
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Alatuvassa kesalsin olleet Huttusen ja Nokelaisen lapset.

Olin 11 vuotta, kun Alatuvan Pentti (Pentti Pylkko) menehtyi sairauteen

v.57 ja Vuokko jai 4 pienen pojan kanssa yksin. Sellaista suru-uutista oli

vaikea ymmartaa ...

Paljon kavlrnme lapset porukalla uimassa. Uimataito oli meilla aika hvva,

Ei ollut vanhempia valvomassa. Uitiin Juoslahdessa ja saunarannasta

Alatuvan rantaan, Nuotniemeen ja vielapa sielta Latosaareen. Ja sitten

taas takaisin ... Onnea ja varjelusta oli lasten uintireissuilla. Enlmrnakseen

pysyimme tutuissa rantaveslssa,

Paasiaisen aikaan oli useassa talossa navetan vintilla tai katoksessa

keinut. Talvella jaalla napakelkka.

Ei lapsenkaan elama pelkkaa leikkla ollut. Kun oli sllvouspalva, niin

minulla oli ensin polvjen pyyhkinen kamareissa, joulun alia siivosin

kelttlokaappeja, hylly kerrallaan. Kodin askareet opittiin, samoin

puutarhahommat, vahan kerrallaan. Kasvimaalla kitkeminen ei ollut

kovin mieluisaa puuhaa. Syksylla lehdetkin haravoitiin "metsaan asti" eli

perunakuopalle. l.ehrnlssa riitti puuhaa niin kesalla kuin talvellakin.

lvpsamaankin oli kova halu oppia ja 5 vuotiaana slta aloittelin. Pidin

kaikista elairnista, oli lehrnla, vasikoita, kanoja, sika ja lampaita, kissoja ja

kissanpentuja. Ja niista luopuminen oli aina itkun paikka, kun sellainen

tuli eteen.

Hevonen oli hieno juttu. Metsapelloilta sain monta kertaa ratsastaa pois

ja kesaisln ajoin haravakonetta ja heinakuormla . Kesahelteilla vietiin

hevonen uimaan. Isa souti venetta ja mlna "pitelin" hevosta.

Metsapelloille piti vieda helnanteon aikaan paivakahvit. Se oli tarkkaa

hommaa; altl laittoi kahvipannun, kupit, sokerin, maidon ja pullan koriin,

joka piti sitten laikvttamatta vieda pellolle. Silla aikaa kun heinantekijat

nautti paivakahveista, minulla oli tehtavana laittaa seipaltten luo tapit.

Sitten taas tyhjien kantamusten kanssa takaisin.
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Ruokailun [alkeen heinan/tal viljan teossa olevat huilasivat vahan aikaa.

Me lsan kanssa terotettiin viikatteita. Tahko oli pajassa ja sita piti

tasaisesti kiertaa: ei liian hiljaa elks liian kovaa. Paja oli viilea, mutta

valilla tuntui, ettelko se vii kate [o ole kyllin terava, Tahkoa piti vhta

tasaisesti osata klertaa kuin separaattoria - liika vauhti oli pahasta.

Ailltati laittoi "Arnertkasta" perarnoottortn SO-Iuvun alkupuolella. Ensin

isa opetteli sita kayttamaan [a sitten han opetti minut. Isa sanoi, etta

kaanna (ohjaa) esim. oikealle ja rnlnahan kaansln niin paljon kuin voi [a

vene oli ihan kaatumaisillaan. IIEi niin paljon" - kaanna takalslnpain [a

minahan tietysti taas toiseen suuntaan niin paljon kuin se kaantyi ja taas

oltiin kallellaan. Mutta, kylla melsta kummastakin taitavat "kuskit" tuli.

Kaytiin veneella marjassa "pappilan svvanmallla". Oli mukana kunnon

evaat [a kahvipannu. Poimurilla poimittiin ja kyselin vahan valia, etta

joko kohta on kahvitauko? Isa osasi "vedattaa" ....han sanoi, ettei vie la,

han poimii seuraavan koneellisen marjoja nopeammin kuin mina. Sehan

ei kavnvt vaan slta piti yrittaa pitaa puolensa, ettei nyt isalle

marjanpoiminnassa haviaisi, Ja monta koneellista sai poimia, ennenkuin

kahvitauko tuli. Marjoja kerattlin paljon ja aitassa oli iso tynnyri

puolukoita.

Aittoja on edelleen 5 kpl. Jokaisella on ollut aina oma merkityksensa. Oli

tvttojen aitta (nukkuma-aitta) sola-aitta (varasto) ruoka-aitta, Empun

aitta ja vaateaitta. Lisaksi erlllaan oleva korkea riista-aitta, jossa

sailvtettiin viljaa. Varhain kevaalla nukkumaan aittaan ja myohaan

svksvlla pois. Siella sai makoisat unet.

Kalastus tuli rnvos tutuksi pienesta pltaen, Useimmiten olin lsan kanssa

verkoilla ja aidin kanssa sitten otettiin kalat pois ja selviteltiin sotkut. Isa

puikkaroi verkot aitan eteen. Muikkua sitten altl suolasi talven varalle ja

kylla oli uunissa haudutettu kalalaatikko hyvaa. Kylla valilla oli kaloista

saanut ihan tarpeekseen, mutta sita svotlin, mita ali tarjolla.Emppu ei

ollut verkoilla, mutta piti kalansaannista huolen katiskoilla ja ongella.

Ruoan kanssa ei konstailtu. Ruoka oli terveellista ja hyvaa ja varmasti

lisaatneetonta (nykysana).
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sinnittelee. Pellot metsittyneet ja pusikoituneet, Kuolimoa ei juuri nay. Ei

nay rnvoskaan [arvelta katsottuna mantereella olevia taloja. Vanhoista

valokuvista nakee, kuinka kaunis oli asuttu ja hoidettu Pylkonniemi ja

kuinka kauniisti Kuolimo nakvl jokaisen talon pihalle. Heraa ajatus, etta

"tarttis tehda jotain", elka antaa kauniin Pylkon suvun asuinalueen ihan

kokonaan rappeutua ?!
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