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Mäki-Erkkilä
Erkkilän Suvun ensimmäisten sukujuhlien aikaan Mäki Erkkilää isännöi Juho Juhonpoika Erkkilä (s.29.8.1876)
ja Sanna Sofia Hermannintytär Erkkilä os. Viitala (s.3.7.1875). He olivat sukujuhlien aikaan vähän yli 6060
vuotiaita. Mäki Erkkilän elämän meno oli kuulemistani tarinoista päätellen ensimmäisten sukujuhlien aikoiaiko
hin varsin rentoa ja sosiaalista. Tuohon aikaan Mäki-Erkkilässä
Mäki Erkkilässä oli hyvä työväki, omia parhaassa työiässä
olevia poikia
oikia ja tyttäriä yhteensä kymmenen, ilmeisesti sukujuhlien aikaan
aikaan tyttäristä kaksi oli muuttanut
pois. Lisäksi oli ainakin ajoittain vierasta työvoimaa.
työvo
Lapsia Sannalle ja Juholle syntyi kaikkiaan 14, joista 4
kuoli pieninä ja vanhin lapsista, hänkin Juho, kuoli puolivuotiaana, oli jäänyt kirkonkirjoista pois ja hänet
hän
lisättiin kirkonkirjoihin vasta tänä vuonna (2015), Pirkko Asunmaan ottaessa virheen hoitaakseen. Tämän
vanhimman lapsen syntymä- ja kuolintiedot nimen lisäksi ovat kyllä olleet sukuhaudan hautakivessä vuosivuos
kymmenet.

Mäki-Erkkilä nykyasussaan talvella 2014

Äijä
Aloitetaan tarinat kuitenkin 30-luvun
luvun alusta, jolloin tuo sosiaalisuus oli koitua Mäki-Erkkilän
Mäki Erkkilän kohtaloksi.
Isäntä, jota Äijäksi puhuteltiin, ja käytettäköön Juho Juhonpojasta (s.29.8.1876) tässä kertomuksessa Äijä
nimitystä. koska koko kylä häntä
tä niin nimitti, myöskin muista Juhoista selventäen. Äijä oli ollut kirkolla väv
hän juhlimassa ja tullut siellä taanneeksi erään kirkonkyläläisen
kirkonkylä isen liikemiehen pankkilainaa. Liikemiehen bisbi
nekset eivät sujuneetkaan odotetusti ja tuli konkurssi, jolloin laina lankesi takaajille ja kun osa takaajista oli
kyvyttömiä hoitamaan velvoitteensa, laina kaatui Äijän maksettavaksi.
maksettavaksi. Laina oli niin suuri, että rahat eivät
riittäneet siihen aikaan Mäki-Erkkilässä
Erkkilässä takauksen hoitamiseen ja rauhallisesta maksujen hoitamisesta johtuen asia meni niin pitkälle, että lehteen tuli pakkohuutokauppa ilmoitus Mäki-Erkkilästä
Mäki Erkkilästä. Ilmoitus tuli yllätyksenä niin omalle väelle, kuin koko Erkkilän kylälle ja vähän muillekin. Kotona joku pojista oli lukenut lehle
destä ilmoituksen ja huudahtanut ”Äijän
Äijän talo on pakkohuutokaupattavana”. Naapurissa oli ilmoitus myöskin
luettu ja emäntä oli pannut kylän päivämiehen Kaapoon katsomaan mitkä on MäkiMäki-Erkkilässä tunnelmat.
Kaappoo palasi takaisin ja sanoi ”Ei näyttänyt olevan hätää, Äijä oli syömässä ja kun
kun sai syötyä, pani penkille
maata niin kuin muulloinkin, emäntä käveli vähän nopeammin, ei muuten mitään eroa muihin päiviin. Joku
Ilmajokinen oli lukenut ilmoituksen ja lähti kyselemään myytävästä talosta Mäki-Erkkilän
Erkkilän naapurista, mutta
ostajalle oli sanottu,
ottu, että ei sitä myydä, ei siitä kannata olla kiinnostunut. Pakkohuutokauppa ei toteutunut,
niin kuin naapuri oli sen tiennyt heti alkuunsa. Takaus saatiin hoidettua metsää myymällä, tosin puutavaralpuutavara
la oli huono kysyntä ja alun yli oli päästävä lainaa tekemällä.
tekemällä. tätä lainaa takasi naapuri, paras kaveri. KyseiKyse
sen liikemiehen kiinteistöt rautatie aseman vieressä siirtyivät
siirty
tässä vaiheessa Mäki-Erkkilään,
Erkkilään, mutta Äijä
myi ne takaisin kyseiselle liikemiehelle, joka maksoi sovitun hinnan vähitellen pääasiassa shekkejä
sh
käyttäen,
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viimeisimmät shekit lunastettiin niiden löydyttyä pöytälaatikoista Äijän kuoltua. (k.4.6.1951). Vaikka koettelemusta ei näytetty, siihen suhtauduttiin talon sisällä suurella vakavuudella ja ainakin siitä seurasi se, että
metsää ei myyty, eikä lainaa tarvittu niin kauan, kuin viimeisinkin pojista oli elossa, eli vuoteen 1985.

Äijä Juho ja emäntä Sanna Sofia, kuva otettu joitain vuosia ennen sukujuhlia
Perhekuva Mäki-Erkkilän perheestä
vuodelta noin 1921. Kuvasta puuttuu
Äijä ja vanhin poika Hermanni, heillä
kun oli ollut jotain tähdellisempää
tekemistä, jota Emäntä ei ollut tiennyt
valokuvaajaa tilatessaan. Niinpä perhekuva otettiin niistä perheenjäsenistä, jotka paikalla olivat. Emännän
lisäksi kuvassa lapset suurimmasta
pienimpään: Juho ( Jussi ) ; Matias (
Matti ) ; Eeva ; Elma ; Erkki ; Reino ;
Onni (Antti ) Saara ja sylissä Rauha.
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Ensimmäiset sukujuhlat
Tästä edellä olevasta toivuttiin nopeasti ja kun talossa oli suuri väki parhaassa iässä olevaa väkeä, tarvittiin
lisää tilaa. Tilan lisääminen ratkaistiin korottamalla päärakennusta rakentamalla siihen toinen kerros täysi
korkuisena. Kun remontti oli saatu tehtyä, oli emäntä sanonut, että pidetään nyt sitten sukulaisille juhlat
tuvan remontin kunniaksi ja niin näistä juhlista tuli lopuksi Erkkilän ensimmäiset sukujuhlat. Kuten kuvista
näkyy, sukulaisia oli useampi sata ja toisesta kuvasta näkyy, että emäntiäkin oli 26 henkeä. Sukujuhlaa olivat ideoimassa talonväen lisäksi tiettävästi ainakin Aleksi Alakarhu, Paavo Huhtala, Sanna Huhtala, Aune
Setälä, Eino Seppälä ja E.A Turja. Edellä mainituista edellisissä jäsenkirjeissä on ollut tarinat Aune Setälästä
ja Eino Seppälästä. Tässä henkilökuvassa siis keskitytään Mäki-Erkkilän isäntäväkeen ja talon tapahtumiin
enimmäkseen silloisen isännän Juho Juhonpojan siis Äijän elämänvaiheiden myötä.

Ensimmäinen sukujuhla 1937 Mäki-Erkkilässä Haapakoskella.

Vuoden 1937 sukujuhlien emännät
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Riihen palo
Seuraava koettelemus Mäki-Erkkilässä oli, kun iso neljä riihiosaa käsittävä riihirakennus syttyi palamaan
sodan alkuvaiheen tienoihin. Tarinoista varmaan tutuimpana kylällä kulkee tarina tuosta riihen palosta.
Tarinan mukaan riihi oli syttynyt palamaan ja palo huomattiin, kun se oli jo täydessä liekissä, olihan riihi
talosta vähän etäämpänä. Koko talon väki renkeineen ja piikoineen oli syömässä palon jonkun huomattua.
Kaikki lähtivät tietysti kiireesti sammuttamaan tulta ja pelastamaan, mitä oli pelastettavissa, mutta Äijä jäi
ruokapöytään. Emäntä sitten sanoi Äijälle, että mene nyt sinäkin katsomaan, mitä siellä oikein tapahtuu,
johon isäntä vastasi, että en minä sinne syömäpuolissa lähde. Erään tiedon mukaan riihen palosta oli kuitenkin helpotusta pakkoluovutuksia määrättäessä ja näin päästiin oikeuden mukaiseen pakkoluovutus tasoon, sillä talossa oli paljon huonojakin maita ja alkuperäiset luovutusmäärät perustuivat vain hehtaarimääriin ja olivat näin kohtuuttoman suuret. Tuo palanut riihirakennus oli suuri, se käsitti neljä riihiosaa kiukaineen, tavallisesti näitä lämmitettäviä riihiä oli riihirakennuksissa yksi tai kaksi. Riihi oli tarkoitus rakentaa
uusi, mutta ilmeisesti sodasta johtuen rakentaminen viivästyi, hirsiäkin jo sahattiin uutta riihtä varten, mutta hirret jäivät taapelille ja rakentamisesta luovuttiin.

Metsäpalo
Vielä yksi Mäki-Erkkilän varallisuutta ja kyläkunnan luottamusta kuvaava tarina. Kysymyksessä on kyrön
poltosta karkuun päässyt tuli. Tämä tapaus on sattunut tarkalleen ottaen 10.7.1909, naapurin Viivin ja Mikon hääpäivänä, siis reilut 25 vuotta ennen sukujuhlia, jolloin omista pojista oli vasta vähän apua, Hermanni
vanhimpana poikana oli vasta 9-vuotias.
Kyrön poltto tapahtui Karjannevalla ja tuulenpuuska heitti kipinän viereiseen metsään ja tuuli sai kuivan
metsän syttymään ja tuli lähti leviämään levenevänä sektorina poikki pitkien ja suhteellisten kapeitten metsälohkojen. Tuli ehti mennä noin 2km yli reilun kymmenen metsäpalstan poikki. Tuli pysähtyi Mäki-Erkkilän
omaan metsän keskellä olevaan peltolohkoon, jolla peltolohkolla oli talon parisenkymmentä hevosta laitumella, jotka elämänsä kunnossa oleva kylän palkollinen Kaappo ehti juosta tulen edellä päästämään laitumelta pois.
Kun tulipalo oli ohi ja aikaa kulunut jonkin aikaa, äijä otti lompakon povitaskuun ja meni joka metsää menettäneen isännän juttusille kysymään korvauksen suuruutta, mutta vain yksi isäntä oli sitä mieltä, että
korvattavaa on syntynyt, muut olivat olleet sitä mieltä, että vahinko on vahinko, eikä siitä synny korvattavaa.

Puimakoneen hankinta ja maksaminen
Kun riihi oli palanut, piti taloon hankkia puimakone, tosin sitä tuskin heti tuli hankittua, mutta muutaman
vuoden kuluttua kuitenkin. Puimakone hankittiin Lapuan Osuuskaupasta ja kun oltiin totuttu maksujen
kanssa vähän suurpiirteiseksi, niin ei tuota puimakonetta niin heti hätäilty maksaa, kun ei viljatilityksiäkään
ollut niin päivälleen noudettu. Tuohon aikaan Osuuskauppaan tuli uusi nuori johtaja ja hän tietysti nuorena
ja energiaa täynnä olevana tutki maksamattomia laskuja ja huomasi siellä Mäki-Erkkilän maksamattoman
puimakoneen. Maksamaton lasku alkoi huolestuttaa johtajaa ja hän määräsi konttoristin lähettämään karhun. Konttoristi vähän empi, kun tunsi paremmin asiakkaan ja sanoi johtajalle, että ei nyt vielä hätäillä,
odotetaan vielä, ei sinne pidä panna hätiköiden karhua. Maksua ei kuitenkaan alkanut kuulua ja johtaja kävi
kärsimättömäksi, eikä konttoristin auttanut muuta kuin laittaa karhu. Karhu meni tietysti perille ja isäntä
kokosi monen vuoden viljan ja heinänsiemenien punnituslaput povitaskuunsa, punnituslaput olivat tuohon
aikaan ostotodistuksia, ja meni johtajan puheille todeten johtajalle vähin puhein ja hiukan totisena nostaen
povitaskustaan kaikki punnituslaput pöydälle ja sanoi, että otetaan puimakoneen hinta näistä ja loput rahat
hän ottaa saman tien mukaansa. Tarinan mukaan viljan myyntiä oli niin paljon, että Osuuskaupalle tuli suu-
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ria vaikeuksia löytää isännälle siinä paikassa niin paljon rahaa, että laskut tuli selväksi. Tarinan mukaan rahoja lähdettiin hakemaan lisää Säästöpankista, joka oli Osuuskaupan pankki ja todettiin, että ei pankinkaan
rahat riitä. Äijä kutsuttiin pankkiin ja ehdotettiin, että jos hän jättäisi ainakin osan säästöön hyvällä korolla,
mutta Äijä sanoi, että on tullut tekemään tilit selväksi ja haluaa rahat heti. Loput puuttuvat rahat kuulemma
haettiin toisesta Säästöpankista.

Reino merille vuosikymmeniksi
Yksi tarina talon rauhallisuudesta. Pojista Reino -niminen (s.1915) oli armeijan jälkeen päättänyt laajentaa
maailmankuvaa ja oli kaikessa hiljaisuudessa valmistellut lähtöään merille. Reino ei aikeistaan kertonut
kotona kenellekään, vaan eräänä helmikuun aamu yönä hän hiipi matkalaukkuineen hiljaiseen yöhön ja
käveli junalle, eihän matkaa ollut kuin kuutisen kilometriä, nousi junaan ja matkusti Helsinkiin, pestasi itsensä höyrylaivalle apumieheksi ja niin alkoi maalla asuneen nuorukaisen kunniakas ura merimiehenä. Kadonnutta poikaa ei etsintäkuulutettu, sillä sisar oli kuullut jotain kolistelua ja ehkä muutenkin arvattiin hänen lähteneen ihan tarkoituksella. Pojasta ei pariin kymmeneen vuoteen kuulunut mitään, mutta sitten
eräänä kesäisenä päivänä hän kurvasi pihaan yhtä arvaamatta, kun oli lähtenytkin, vaimo moottoripyörän
takaistuimella. Tämän jälkeen tiedettiin missä poika on ja yhteydenpito harvakseltaan alkoi. Reinolla ei ollut
valokuvaa kotitalosta ja hän oli antanut vaimonsa ymmärtää olevansa kotoisin vaatimattomasta mökistä.
Vaimolle oli sitten aikamoinen yllätys, kun saavuttiin Mäki-Erkkilän pihaan.

Talo elää tavallaan
Eräs tarina varallisuuden lisääntymisestä Mäki-Erkkilässä on, kun Äijä oli tehnyt kauppaa vähän isommasta
summasta. Kaupanteon jälkeen oli istuttu pitkään tuvassa ja juteltu pitkälle iltaan, sekä Äijää, että rahojaan
odottelevaa kauppamiestä alkoi jo väsyttää, mutta kauppamies istui penkillä ja Äijä paikallaan. Viimein Äijän piti kehottaa rahojaan odottelevaa miestä vähän nousemaan ylös penkiltä, hän kun sattui istumaan
juuri sillä kohtaa penkillä, jonka kannen alla Äijällä oli käteisvarat. Kun mies oli noussut, Äijä avasi penkinlaatikon kannen, otti männyn latvuksesta tehdyn ”risumännän” ja veti sillä seteleitä penkinlaatikon perältä
luukun kohtaan ja rahojaan odottava kauppamies pääsi lähtemään rahoineen matkoihinsa.
Sama rauhallisuus ja sosiaalisuus säilyi Mäki-Erkkilässä Äijän jälkeenkin 1970 luvulle asti, jolloin veljesten
maallinen taival tuli täyteen siten, että Hermanni kuoli 1971, Jussi 1973 ja Erkki 1975. Erkin kuoleman jälkeen maat vuokrattiin ja ne olivat useilla vuokralaisilla, Antin kuoltua 1985 maat olivat vuokralla edelleen ja
Mäki-Erkkilässä seurasi jakso, jolloin ei oikeastaan ollut isäntää talossa noin kymmeneen vuoteen, sitten
maat ja metsät jaettiin perillisten kesken, talouskeskus tuli jaossa Antti Alakojolalle, hän oli nuoruutensa
asunut Mäki-Erkkilässä äitinsä kuoleman jälkeen. Nykyisin Mäki-Erkkilässä asuu Antti Alakojolan vaimo Anna-Liisa ja poika Jyrki lapsineen. Antti Alakojola kuoli vuonna 2006, eikä itse ehtinyt asua Mäki-Erkkilässä
eläkkeelle jäätyään.
Henkilökuvan kokosivat Reijo Erkkilä ja Antti Mantere, lisäksi haastatteluja Matti Erkkilä, Pirkko Asunmaa,
Raija Syväoja ja Pentti Ulvinen

