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Ilmajoen Luoman kylä 

Esipuhe 

 
Historiikki ei ole aukoton esitys kylän historiasta, vaan subjektiivista muistitietoa eli kyläläi-
siltä kerättyä raakatekstiä ja kyläläisten haastattelun pohjalta laadittuja tekstejä, jotka histo-
riikin toimituskunta oikoluetutti ja kokosi sellaisenaan yhteen. Tämä tarkoittaa muun muas-
sa sitä, että myös näkemykset kylän erilaisista vaiheista ja tapahtumista saattavat vaihdella 
lähteen mukaan. 
 

Historiikkiin sisältyvät ilmakuvat ovat Olavi Yli-Vainion ottamia. Ilmakuvia otettaessa lentä-
jänä oli Rauno Sydänoja. Karttakuvat ovat peräisin Maanmittauslaitoksen avoimien aineis-
tojen tiedostopalvelusta vuoden 2014 marraskuulta. 

 

Kylän sijainti 

 

Luoman kyläseuran alue kattaa noin kuuden kilometrin matkan kylän laidalta toiselle, Pieti-
länkylästä Tuohistonmäen taakse. Tieyhteydet ovat hyvät joka suuntaan. Esimerkiksi Kurik-
kaan kylästä ajetaan 15 minuutissa, Vaasaan 50 minuutissa, Seinäjoelle ja lentoasemalle 
20 minuutissa llmajoen keskustaan viidessä minuutissa. 
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Maanmittauslaitos, avoimien aineistojen tiedostopalvelu 26.11.2014 

Historiaa 

 

Kylän vanhin talo on Luoman talo. Talossa asuivat 1800-luvulla Aleksanteri Luoma ja hä-
nen vaimonsa (o.s. Ekman), heidän poikansa Salomon Luoma (6.8.1869–2.1.1951) ja tä-
män vaimo Albertiina (1872─1966). Salomonin ja Albertiinan jälkeen talossa asui heidän 
poikansa Yrjö Luoma vaimonsa Elmin kanssa. Luoman kantatalo sijaitsi maantien ja joen 
välissä, nykyisestä Haapalasta kirkolle päin. Talo siirrettiin myöhemmin Ylistaroon ja sen 
alkuperäiselle paikalle rakennettiin uusi talo. Aleksanteri Luomalla oli maita muun muassa 
Alajoella sekä Nevanperä- ja Vehkaviita-nimisillä alueilla. Pentinkorpi oli torpparina ja asui 
Huissilla. Maat jaettiin myöhemmin Aleksanterin lapsille. 
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Kylien sijainti kartalla (kartta 1) 

 

 
Maanmittauslaitos, avoimien aineistojen tiedostopalvelu 26.11.2014 

 

Pietilänkylä 

 

Koskenkorvan suunnasta katsoen Luoman alueen ensimmäisenä kylänä on Pietilänkylä 
(kartta 1), jonka Rahnastontie erottaa naapurikylästä. Rissanen ja Harmanen sisältyvät Pie-
tilänkylään. 

 

 

Varvenmäki 

 

Joelta päin katsottuna Varvenmäki (kartta 1) ulottuu Rahnaston- ja Toralantietä kulkiessa 
Hyövällinkyläntien varrelta Vehkaviitaan (länteen). Varvenmäen pohjoisin talo Tupila. 
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Rahnastonkylä 

 

Rahnastonkylään (kartta 1) ovat kuuluneet Nahkaluoman takaiset talot kuten Latva-
Rahnastot, Latva-Salo, Tuomilehto, Mänty (ent. Vihtorin talo) ja Koivuoja. Joen puolelta 
alueeseen kuuluvat Yli-Rahnastot ja Keski-Rahnasto (nyk. Sydänoja). 

 

Toralankylä 

 

Toralankylä (kartta 1) rajautuu Ilmajoentien vartta pitkin Nahkaluomaan. Toralantien varrelta 
siihen kuuluvat Väli-Torala, Sihto, Koivulahti sekä Varpuluomat. 

 

Trissunmäki 

 

Trissunmäki (kartta 1) alkaa Toralantien varresta noin kaksi kilometriä larvaan päin ja jatkuu 
Hyövällinkyläntien risteykseen asti. Kauimmainen talo oli entinen Palomäen Veikon talo. 
Kylä jatkuu Trissunmäentietä Rannanmäen Larvakujaan asti ja sen varressa talot pääosin 
sijaitsevatkin. 

 

Luomankylä 

 

Nahkaluoman takaiset talot Juha Varpuluomasta lähtien Luoman Yrjön taloon (nyk. Mäki-
Jouppila) sekä Ilmajoentien suunnassa Turunen (ent. Niemi) on myös kuulunut Luoman ky-
lään. 

 

 

Rannanmäki, Opistonmäki 

 

Lähdesmäestä (ent. Suokedosta) lähtien Vuorelaan ja Rannan Taunosta Opistonmäen 
taakse pellon reunaan. Opistonmäkeä laajempi alue on Rannanmäki. 

 

Tuohistonmäki 

 

Kylä alkaa opistonmäen takaa ja jatkuu Kauppilantiehen asti. Muutama talo on Kauppilan-
tien varressa Huissille päin ja myös Kauppilantien takana. 

 

Ilmajoentien varsi 

 

Alkaa ent. Suokedon talosta ja jatkuu Ilmajoen suuntaan Vuorelan taloon asti. Kiikkalankylä 
(ei kuulu oikeastaan Luoman koulupiirin alueeseen). Alkaa maatalousoppilaitoksen Korvan 
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puolelta ja menee Tuohistonmäkeen. Kauppilantie rajoittaa kylää Tuohistonmäen kohdas-
sa. Peuralankylä on paremmin Liinaniemen sillan paikkeilta kohti Kauppilantietä. 

 
 

Kylässä aikaisemmin olleita taloja ja asukkaita 
 
Trissunmäki 
 

Trissunmäki sai nimensä siellä asuneen miehen mukaan, joka teki pyöriä eli trissoja kan-
gaspuihin. Siellä oli 1930-luvun vaihteessa seitsemän taloa, joissa asuvissa perheissä oli 
paljon lapsia. Miehet toimivat yleensä sekatyöläisinä, mutta työskentelivät myös tallleilla, 
kivimiehinä sekä kirvesmiehinä. Lisäksi kylältä löytyi esimerkiksi kehrääjiä ja pyykkäreitä. 
Joissakin taloissa pidettiin yhtä tai kahta lehmää, joita lapset paimensivat kesäisin tien var-
silla pitkin larvakujia. 
 
Trissunmäen taloja olivat Ihamäki, Juho Hanka, Kalle Luoma (Kessukalle), Serafia Mäen-
pää (Trissufiia), Kaappoo Fors (talo hävinnyt), Palomäki sekä Maria ja Aino Mäkynen. 
 
Trissufiia asui Trissunmäentien alkupäässä tien vasemmalla puolella. Hän työskenteli pal-
velijana, kun kylällä oli häitä tai muita juhlia. Kessukalle puolestaan viljeli kessua omiksi 
tarpeikseen ja toimi päivämiehenä eri taloissa. Talon omistaa nykyisin Heikki Rasku. 
 
Hakalan talossa asui Aino Mäkynen, joka meni naimisiin Juha Mäkelän kanssa. He ostivat 
vehkaviidasta Rahnastontien varrelta metsän laidasta vanhan Iisakki Mäkelän talon. Talos-
sa asunut Antti Mäkelä muutti puolestaan Hakalaan. Antti Mäkelä myi myöhemmin talonsa 
Lempi ja Toivo Hakalalle. 
 
Erkki Hanka asui Larvakujan varressa Hietalan tontilla, jonka omisti aikaisemmin Alli Puska. 
Sieltä Hanka muutti Trissunmäentien varteen Maija ja Urho Palomäen taloon. Hanka oli 
melkoinen metsätyömies ja teki kesäisin isännille heinätöitä pystyen nostamaan hangolla 
kokonaisen seipäällisen heiniä kerrallaan. Talvet Hanka asui Alarannan metsäkämpässä 
Kohdinvuoren juurella ja teki isännille metsätöitä. Ennen Erkki Hankaa Hietalan talossa 
asuivat Terttu ja Erkki Ketko. 
 
”Forssin Kaappoo” asui Trissunmäentien varrella Hangan ja Mäenpään välissä, nykyisen 
Sihdon peltojen päässä. Kaappoo teurasti sikoja. 
 
Korpelassa asuivat viimeiseksi Veikko ja Selma Palomäki perheineen. Talossa asuivat so-
dan jälkeen Oksaharjut, Suokedot sekä Palomäet. Edla ja Jussi Suoketo muuttivat myö-
hemmin jokirantaan Erkki Rinta-Piirron vuonna 1960 rakentamaan taloon, joka on nykyisin 
Lähdesmäen omistuksessa. 
 

Rahnastonkylä 

 

Nahkaluoman varressa asuivat Sanna Yli-Rahnasto eli ”Kaapoon Sanna”, Kalle Perälä eli 
”Pitkä-Kalle” ja Herman Helenius. Hilja (o.s. Pentinmäki) ja Joonas Koivuojan talo sijaitsi 
nykyisen Männyn talon pohjoispuolella. Koivuojien poika Ville oli renkinä muun muassa Eli-
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as Harjalla, Väli-Toralalla, Juho Yli-Rahnastolla ja Onni Harjalla. Armas Pentinmäen äiti on 
Hilja Koivuojan kanssa samoja sisaruksia. 
 
Hilja ja Vihtori Ala-Rahnaston poika Aarne etsi kultaa Lapista, minkä jälkeen hän lähti Ruot-
siin ja asui siellä eläkeikään asti. Nykyisin talon omistavat Sirpa ja Risto Mänty. 
 
Tuomilehdon omisti alun pitäen Iivari Rahnasto perheineen. Talon tyttäriä olivat Rauha ja 
Kaino-Marjatta. Oiva Tuomilehto tuli taloon vävyksi. Helena Latva-Salo oli Iivarin ottotytär ja 
kotoisin Opistonmäellä sijaitsevasta Luoman talosta. Luoman Yrjön eli ”Luoman Yllin” Arvo-
veljen tytär, joka asui Rannan talossa ennen Toivo ja Alli Rannan perhettä. Helena Latva-
Salo oli Rauha Tuomilehdon serkku. 
 
Matti ja Eeva Yli-Rahnaston jokirannassa oli savusauna, joka paloi 1930-luvun alussa, kun 
pellavia kuivattiin. Juho Yli-Rahnaston väki kävi siellä saunassa. 
 
 

Toralankylä 

 

Kräätäri Maija, toiselta kutsumanimeltään kräätäri Manta (Manta Torala), asui 1930-luvulla 
Koivulahden ja Martti ja Marjatta Varpuluoman välissä olevassa pienessä tuvassa ja ompeli 
työkseen. Pietilän Manta puolestaan tunnettiin nimellä ”Täkkimanta” koska hän neuloi täk-
kejä. Hän asui Varpuluoman Timon ja Juhan talojen pohjoispuolella. Suutarina oli ainakin 
Tuomisen Salamoni, joka kävi taloissa toppaamassa myös kirkkokärryjä. Österberg oli ”ur-
punisti” eli hän polki kirkon urkuja, koska soittajalle se oli liian raskasta. 
 
Arvo ja Kasvi Loppi asuivat Koivuojasta tultaessa Toralantielle päin. Arvo toimi työmiehenä 
eri taloissa muun muassa Elias Harjalla. Hänen vaimonsa Kasvi puolestaan oli kutoja. 
 
Niemis Mari asui Varpuluoman talojen lähellä luoman rannassa. Hän oli kaksikielinen ja 
toimi tarvittaessa tulkkina. Hänen miehensä oli eläinvälskäri eli itseoppinut eläinlääkäri. Mari 
Niemis asui vanhana ”syytingillä” Haapalan talossa. 
 
Oksalan tupa sijaitsi Yli-Toralan mailla nykyisen Ilmajoentien sillan kupeessa Sihdon puolel-
la. Muun muassa Arvi Rajala piti pitänyt siinä pyöräkorjaamoa ennen kuin perusti Kosken-
korvalle verstaansa. Matti ja Laura Kujanpää tekivät tuvassa harjoja, joita Laura myi. Siellä 
ovat asuneet myös Leppiojat, Ankkurit sekä Iikkoo Tuominen. Iikkoo Tuominen tuli taloon 
Rantalasta ja muutti myöhemmin Hyövällinkylään. Hän teki elääkseen kipsitöitä. Tuomisen 
jälkeen talossa asuivat Heinoset ja Laura Ritola. Viimeisenä talossa asui Toivo Kujanpää. 
 
Kivisilta Nahkaluoman yli rakennettiin 1900-luvun alussa, kun valtio otti maantiet haltuunsa. 
Kivisilta korvattiin peltirummulla 1980-luvun alussa Ilmajoentien perusparannuksen yhtey-
dessä. 
Toralantiellä olevasta kivisillasta on Martti Koivulahti kertonut, että Matti Harja (Liisa Koivu-
lahden isoisä) oli kyllästynyt puusillan paukkeeseen hevosilla yli ajettaessa ja halunnut kivi-
sillan, mutta tiekokous ei ollut suostunut hänen toivomukseensa. Silloin Harja oli sanonut 
tekevänsä osansa kivestä, jolloin muiden oli suostuttava. Kivimiehiä olivat Juha Hanka ja 
”Joupin seppä”. Juho Hanka teki muun muassa E-P:n Opiston kivijalan. 
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Lehmiä pidettiin syksyisin Alajoella ja ne haettiin takaisin vasta pyhäinpäivänä, jolloin lumi-
kin oli joskus päässyt yllättämään. Lehmät oppivat tuntemaan reitin Alajoelle. Talvisin Ala-
joelta haettiin eloja (viljalyhteitä) sekä heiniä joen jäätä pitkin. 
 
Lähin kauppa 1900-luvun alussa oli Haapalan kauppa, sillä Pietilän kauppa tuli vasta myö-
hemmin. Kauppoja kutsuttiin porvareiksi, joten ilmaisu ”mennä porvariin” tarkoitti kauppaan 
menoa. Tanssimassa käytiin Koskenkorvalla Honkalassa. 
 
”Knippusuutari” eli Joonas Virtanen suutaroi nykyisen Yli-Toralan talon ja Ilmajoentien vä-
lissä. Nimensä ”Knippusuutari” sai, kun lupasi panna Rahnaston ja Toralan kylät yhteen eli 
knippuhun. 
 
”Hyppösen mylly” sijaitsi Nahkaluoman rannalla. Muistona vesimyllystä paikalla on jäljellä 
tammi eli akseli. Akselin oli tehnyt Jussi Harri jo vuosikymmeniä aikaisemmin. Sotien jäl-
keen paikalla tehtiin pilkkeitä ja siellä toimi monia yrittäjiä, kunnes Matti Hyppönen tuli 
evakkona Karjalasta vuonna 1947. Hän toimi paikalla myllärinä kuolemaansa eli vuoteen 
1959 saakka. Tämän jälkeen ei paikalla ollut enää mylly- tai sahatoimintaa. 
 
Leppäniemi sijaitsi Juha Kivistön talolta katsoen hieman Rinta-Piirtoon (nyk. Saarinen) päin. 
Siinä asuivat myöhemmin Hanhimäet sekä Sylvi ja Hugo Rautio. Sylvi oli Erkki Hangan si-
sar. Myös Sulo Mäkynen asui aikanaan talossa. 
 
Mäkysen talo Luomantien alkupäässä oli Sulo Mäkysen rakentama. Hän myi talon Liisa ja 
Veikko Yli-Hakalalle, joilta Sulo Mäkysen veli Pentti Mäkynen osti sen 1950-luvun puolivä-
lissä. 
 
Mäkysen talon paikalla oli aikaisemmin Jaakko Varpuluoman talo 1930-luvulle asti. Muiden 
muassa Niilo Varpuluoma Ahonkylästä on Jaakko Varpuluoman poika. Nykyisten Varpu-
luomien isä Salomon Luoma asui Juha ja Sari Varpuluoman talon paikalla. Hän muutti ni-
mensä Varpuluomaksi, koska Yrjö Luoman isä oli myös Salomon Luoma, jolloin postit me-
nivät usein sekaisin. Yrjö Luoman äiti Tiina oli Eino, Eero ja Martti Varpuluoman isän sisar. 
 
Elina ja Mikko Nikkola asuivat talossa, joka sijaitsi Rinta-Luomaa vastapäätä. Mikko oli 
maalari ja häntä kutsuttiin maalari-Mikiksi. Myös Nikkoloiden poika oli maalari, joka maalasi 
muun muassa kellon tauluja. 
 
Haapalaa vastapäätä asuivat Marja ja Jaakko Myllyniemi. Jaakko Myllyniemi oli metsästäjä, 
joka vei muun muassa oravannahkoja Vaasaan. Myllyniemillä ei ollut omia lapsia, mutta he 
ottivat kasvatikseen Pentti Mäkysen sisaren Ainin, josta tuli nimeltään Myllyniemi. Ainin jäl-
keen talossa asuivat Laimi ja Heino Mäkelä. Nykyisin talossa asuu Veljo Talas perheineen. 
 
Lähdesmäen ja Leppisen välisessä talossa asui ensin Tapani Haapalan isoäiti Serafiina 
Hakoniemi tyttärensä Elman kanssa. Heidän jälkeensä talon ostivat Mirja ja Sulo Niemi. 
Nykyisin talon omistavat Turuset. 
 
Sisällissodan aikana Ilkkalassa oli venäläisiä, joita kutsuttiin ”leipuriryssiksi”. He kävivät 
naapurissa olleessa Mattilan leipomossa leipomassa limppujaan. 
 
Nykyisen Kantolan paikalla oli pieni punainen talo. Sen omistivat Selma ja Jussi Pohjola. 
Jussi oli traktorin kuljettajana Korven koulutilalla. Heidän Uljas-niminen poikansa teki elä-
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mäntyönsä veturinkuljettajana. Pohjolan talo purettiin 1980-luvun alussa, kun Eeva ja Esko 
Leppänen ostivat tontin. He rakensivat paikalle uuden kaksikerroksisen tiilitalon vuosina 
1981−1982. 

 
 
Rannanmäki 
 
”Paula Juha” valmisti voiteita hammassärkyyn. Hän asui ”Karhuusten metsän” eteläpuolella. 

Juho Tuomisen suvussa oli suutareita neljässä polvessa: Iisakki Lädenberg, Juha Läden-
berg, Salomon Lädenberg (Tuominen) ja Juho Tuominen. 

 
Mäkinen eli entinen Westanås (”Vesteroosin talo”) 
 
Mäkisen talo sijaitsi Rannanmäen pohjoislaidalla, kansanopiston takana. Rakennuksina oli-
vat iso kaksikerroksinen päärakennus, navetta, puulato, kärryliiveri, kolme heinälatoa, kaksi 
aittaa, sauna sekä riihi, joka paloi 1950-luvun alussa). Alun pitäen talo oli Korven kartanon 
torppa ja torppareita oli useita vuodesta 1818 alkaen. Noin vuonna 1882 torppariksi tuli 
Jaakko Simunanpoika Westanås (ent. Toukka, myöh. Mäkinen). Hän lunasti torpan itsenäi-
seksi tilaksi 1910-luvun alussa. 
 
Jaakko ja Heleena Vestenåsilla oli kymmenen lasta, viisi tyttöä ja viisi poikaa. Kaksi pojista 
kuoli lapsena. Jaakko kuoli vuonna 1914 ja Heleena vuonna 1942. Frans West oli lapsista 
vanhin (s. 1876). Tilanpitoa jatkoi pariskunnan poika Jaakko vaimonsa Hanna Westin (o.s. 
Kemppainen, myöh. Peltola) kanssa. Jaakko kuoli vuonna 1919. Perhe asui 1940-luvulle 
saakka Mäkisessä kunnes talo myytiin meijerin isännöitsijä Lauri Keskiselle ja tämän vai-
molle Tyynelle. Keskiset eivät kuitenkaan koskaan asuneet talossa. 
 
Seuraavaksi talon ostivat Laila ja Eero Rinta-Piirto vuonna 1952. Talossa asuivat vuokralai-
sina muiden muassa Reino ja Eila Ritola, Laura Ritola ja Sanelma Ritola, joka muutti myö-
hemmin poikansa kanssa Vaasaan. Lauralla oli poika, jonka isä oli Sulamäen renki Pentti 
Lahti. Vuokralaisena oli myös hieroja Fiia Lampinen, joka kuoli vuonna 1957. Aikanaan 
Lampinen putosi Mäkisen prunniin. Ensio West antoi hänelle ”pentsiinin” eli penisilliinipis-
toksen. Ville Kohtala oli tuumannut, että ”Fiia kävi lukemas Mäkisen sankoorauskat”. ”Prun-
niin” putosi myös Matti Hosia, mutta silloin prunni oli jo kuitenkin kuivunut. 
 
Vilma Yli-Nikkola (o.s. Rantala) muisteli, että ”lapsena leikittiin Mäkisen pihalla ja meitä oli 
siinä useampia eli minä, Rantavaaran Lauri, Peltolan Pentti ja Mäkisen Aili. Ruvettiin heit-
tämään kumisaapasta, että kuka sen korkeammalle heittää. Jonkun käsistä saapas lähti 
niin korkealle, että se putosi Mäkisen tuvan torniin. Jouduttiin hakemaan Westin Eeli apuun, 
että saapas saatiin tornista pois. Oltiin piilolymyystä ja kolkkulymyystä ja hypittiin narua.” 
Mäkisen talo vaihtoi omistajaa vuonna 1960, kun Matti Koukkari osti sen. Nykyisin Mäkisen 
omistaa Arto Koukkari. Tontilla pitkään seissyt aitta purettiin vasta vuonna 2010. 
 
 
”Korven muonamiehen mökki” 
 
Yli-Korven talon, Vettenrantaan kuuluneen ”Korven muonamiehen mökin”, omisti tilan isän-
tä Kalle Uotila. Talo sijaitsi nykyisen Pirkko ja Reijo Vuorelan talon paikalla. Maatalousoppi-
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laitos teki tilusvaihdon Sauli Vettenrannan kanssa, jolloin Yli-Korvesta tuli osa Vettenrantaa. 
Pirkko ja Reijo Vuorela ostivat tontin Vettenrannalta. 
 
”Korven muonamiehen mökin” asukas teki töitä isäntä Kalle Uotilalle ja sai sitä vastaan 
asua mökissä. Lisäksi hän sai työstään ruuan ja rahallisen palkan. Juho ja Linnea Korpi 
asuivat talon pohjoispäädyssä. Juholla oli aikaisemmasta avioliitostaan neljä lasta, ja Lin-
nean kanssa hän sai kymmenen lasta. Hugo ja Lempi Taipale puolestaan asuivat talon ete-
läpäädyssä, ja heillä oli viisi lasta. 
 
Ville Korpi, joka oli yksi Juhon ja Linnean pojista, jäi Uotilalle töihin ja asui perheensä kans-
sa Korven perheen puolella. Sieltä perhe myöhemmin muutti maatalousoppilaitoksen asun-
toon. Perheen kaksi poikaa jatkaa maatalousoppilaitoksen töissä. 
 

 
Vierikko 

 
Vierikon talo sijaitsi opiston pohjoispuolella, kauniilla paikalla. Siinä asui 1940- luvulla Va-
lentin ja Fiia Seppilä. Heitä kutsuttiin nimellä ”Vierikon mumma ja paappa”. ”Valee”, kuten 
Valentinia sanottiin, kävi kansanopistolla puita sahaamassa. Hän osasi myös etsiä hyviä 
paikkoja kaivolle sekä tiesi maasta lähteet ja vetiset paikat. Fiia puolestaan teki käsitöitä. 
Lisäksi hän myös pesi ruumiita ja laittoi niitä arkkuun. Fiia muisti paljon vanhoja asioita, joita 
aikoinaan ei kirjoitettu ylös. Hän eli 96-vuotiaaksi ja kuoli tupaansa, josta karjalaiset hänet 
löysivät. (Lähde: Seidi Laitilan muistiinpanot vuodelta 1985). 
 
Sota-aikana helsinkiläinen Hilja Forssel oli Vierikossa sotaa paossa tyttärensä Britan ja las-
tenlastensa Eila Korkeamäen ja Anneli Salon kanssa. Eila Vierikosta ja Anneli kävivät Luo-
man koulua. Myöhemmin he olivat kesäisin Rannanmäellä ja asuivat Mylly-Leenan kanssa. 
 
Vierikon talossa on asunut myös Eino Taipale ensimmäisen vaimonsa Allin (k. 1949) kans-
sa. Heidän lapsiaan ovat Irja (Helsinki), Annikki (kuollut yhdeksänvuotiaana), Antero (Kurik-
ka) ja Risto (Ilmajoki). Eino jäi leskeksi ja muutti lastensa kanssa Korvenkujalle uuteen ta-
loon. Hän avioitui myöhemmin Inkerin kanssa. Lapset tästä liitosta ovat Lea ja Leena. 
 
Vierikolle muuttivat 1950-luvulla Reino ja Eila Ritola, joilla oli kaksi lasta, Sirpa ja Eino. Eila 
oli kotoisin Ylistarosta. Reinon kuoltua Eila jäi asumaan taloon lasten kanssa. Myöhemmin 
Sirpa avioitui Tauno Leppäniemen kanssa ja pariskunta jäi asumaan Vierikolle. Eilan äiti 
Tilda Saari asui 1960-luvulla ”Mylly-Leenan” tuvassa. 
 
Vierikko jäi tyhjilleen vuonna 1962. Antero ja Ulla Luomajärvi ostivat tontin, minkä myötä 
vanha talo purettiin pois uuden tieltä. Nykyään talon omistaa Etelä-Pohjanmaan Opisto ja 
se toimii opiskelija-asuntolana. 

 
 
Alma Tuomisen tupa 
 

Alma Tuominen oli Jussi Tuomisen sisar, joka työskenteli Tuomisella. Tupa sijaitsi Tuomisen 
(nyk. Vuorelan) tontilla. Jussin sisar Aino meni naimisiin Jaakko Ojanperän kanssa. 
 

 
 



12 

26.11.2014 

Hyvösen huvila 
 
Hyvösen huvila sijaitsee Hessan lammen ja Kuukarin välissä. Fiia Riskun poika Paavo ja 
hänen vaimonsa muuttivat Vaasaan 1940-luvun lopussa. Pariskunnan lapset olivat Sinikka 
(s. 1941) ja Liisa (s. 1943). 
 
Johan (Jussi) Siltala osti talon 1950-luvun lopussa. Talossa asuivat vuokralla Salli ja Jussi 
Tuomisto. Myöhemmin sen ostivat Siltalalta August ja Fanni Vesa. Seuraava omistaja oli 
Elsa Ala-Rannan sisar Aili Kuivaniemi (k. 1983). Myöhemmin Ailin tytär Pirkko Hyvönen osti 
talon. 
 
Kuivaniemen/Hyvösen taloa vastapäätä sijaitsi talo, jossa asui Alma Tuominen. 
 
Mäki-Rannan nykyisen kellarin paikalla oli hirsitupa, jossa asuivat Vihtori ja Tilda Rajaniemi 
(o.s. Mäkinen). Perimätietoa tuvan rakentamisesta ja sen aikaisemmista asukkaista ei ole. 

 
 
”Mäkelän Loviisan tupa” 
 
”Mäkelän Loviisan tuvassa” asuivat nimensä mukaisesti 1920-luvulla Loviisa Mäkelä ja hä-
nen tyttärensä Leena. Loviisan mies, sukunimeltään Luoma, oli lähtenyt Amerikkaan eikä 
hänestä sen jälkeen kuultu mitään. Loviisa oli maallikkosaarnaaja. Hän piti saarnoja ja so-
velsi näissä saarnoissaan Raamatun tekstejä nykypäivään. 
 
Loviisa Mäkelän jälkeen tuvassa asuivat Sulo ja Mirja Niemi. Sulo työskenteli ammusvari-
kolla. Pariskunta muutti myöhemmin Ilmajoentien varteen, nykyiseen Turusen taloon. Tu-
van omistivat seuraavaksi Lyyli ja Arvo Mäki-Ranta, ja tällä hetkellä se on vapaa-ajan asun-
tona Lyylin lapsenlapsilla. 
 
Seidi Laitila muistelee tupaa seuraavin sanoin: 
 
Tupa on palanut sisältä noin 1920-luvun alussa. Westin Frans oli lähtenyt hakemaan hevosta pel-
lolta ja samalla oli huomannut, että Loviisan tuvan ikkunat olivat mustat ja tornista nousi musta sa-
vu. Alma Tuominen oli nuori flikkaanen ja meni juosten sanomaan Loviisalle, joka oli pellolla töissä 
Nevanperässä, miten tuvan on nyt käynyt. Pitkä puu oli laitettu pesään ja loppupäästä vielä palava 
puu putosi roskalaatikkoon, joka oli hellan vieressä. Palo levisi siitä. Seidi muistaa olleensa sam-
muttamassa paloa muiden kanssa. Lapsilla oli sangot, ja kaikki olivat rivissä ojentaen toinen toisil-
leen vedellä täytettyjä sankoja. Palokalustona oli ”pruutta” eli pumppu, jota paineltiin molemmin 
käsin. 

 
 
Mahlamäki, entinen West/Pentinmäki 
 
Mahlamäen tontti lienee kylän vanhimpia asuinpaikkoja. Vanha Pentinmäki sijaitsi poikittain 
Luomantiehen nähden. Mahlamäen talon omistajat ovat vaihtuneet useasti. Ensin talon 
omisti Fiia Pentinmäki, jolla olivat lapset Juho ja Fiia. Talon seuraavia omistajia olivat Eeli ja 
Saimi West, kunnes 1960-luvulla se myytiin Jaakko ja Lauha Mahlamäelle. 
 
Westit ostivat tilan Fiia Pentinmäeltä 1930-luvun alussa, kun heidän kunnanlääkärinä tun-
nettu poikansa Ensio West oli kaksivuotias. Eeli rakensi nykyisen tuvan. Kalle Luoma eli 
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”Kura-Kalle” (myös ”Kessu-Kalle”) Trissunmäestä oli apuna rakennustöissä. Nykyisin talo 
on vuokrakäytössä. 
 
Seidi Laitila kuvailee vanhempaa Fiia Pentinmäkeä: 
 
Kun olin vielä alle kymmenen vuotta, eräänä talviaamuna oltiin navetassa askareilla. Tulin tupaan, 
niin tämä mummo istui tuolilla jalat hellan uunissa lämmitellen ja veisasi: Ei murhetta pitäis mun 
kantaa, vaan iloita riemuita vaan, kyllä Jumala minulle antaa, minkä tietää mun tarvitsevan. Se ta-
paus on jäänyt mieleeni. Kuinka järkyttävää oli ennen vanhoilla ihmisillä, kun ei ollut mitään puun 
tikkua, millä lämmitellä. 

 
 
”Silmä-Liisan” tupa 
 
”Silmä-Liisaksi” kutsuttu vanha nainen asui nykyisen Köykän ja Saarisen paikalla olleessa 
pienessä hirsituvassa ennen vuotta 1900. Hän paransi ihmisten silmiä. 
 
Myöhemmin paikalla asui Vuorela-niminen perhe. Iisakki Vuorela oli Salomon Tuomisen 
veli. Ammatiltaan Iisakki oli suutari. Vuorelat muuttivat vuosisadan alussa Toralankylään 
Oksalan tupaan ja sieltä myöhemmin Hyövällinkylään. 
 
Vuorelan jälkeen paikan osti puuseppä Sameli Lampinen, joka myöhemmin muutti Rantalan 
sukunimekseen. Samelin vaimo Aina Heleena oli Mäkisen tyttäriä. Seuraavaksi talon omisti 
Samelin pojan, muurarina työskennelleen Väinön, perhe. 
 
 
”Mylly-Leenan” tupa 
 
Kun Kivelän seppä asui 1930-luvulla talossa, joka myöhemmin ”Mylly-Leenan tupana” tun-
nettiin, hän sai ihailla sen eteläpuolelle siirrettyä jyhkeätä kahdeksanlapaista tuulimyllyä. 
Rannanmäki oli tuolloin vielä puuton, joten tuuli puhalteli myllyn siipiin voimaa. Tuulimyllyn 
tarina on vuoden 1958 Ilmajoen Joulu -lehdessä. 
 
Kivelän jälkeen talossa asui Helena Huhtakangas (s. 1878). Helena sai liikanimen ”Mylly-
Leena”. Helenan vanhemmat olivat Sofia (s. 1848) ja Matti (s. 1853) Huhtakangas. ”Mylly-
Leena” valmisti Varnehroksen voidetta käytettäväksi tulehtuneisiin lehmän utareisiin. Leena 
oli oppinut taidon isältään Matilta. 
 
Myöhemmin 1950-luvulla tuvassa asui Koiviston romaniperhe usean vuoden ajan. Perheen 
vanhemmat olivat Valde ja Tilda Koivisto, joista Valde toimi suvun niin kutsuttuna päämie-
henä. Heidän lapsiaan olivat Vihtori, Pertti, Alvari, Aune, Aili, Viljo ja Jalmari eli ”Jamma”. 
Jalmarin vaimo oli nimeltään Liisa Heinonen. Tilda Lindberg eli ”pikku Tilda” puolestaan oli 
Valden sisar. Tildan lapsia olivat Aleksanteri, Väinö, Otto ja Pertti, jota kutsuttiin myös ”pik-
ku Pertiksi”. Koiviston perhe asui aikaisemmin Trissunmäessä Forssin talossa. 
 
Koulussa kansakoulun yläluokan seitsemäsluokkalaiset oppilaat opettivat opettajan apuna 
romaneja tavaamaan, ja välillä romanit panivat lauluksi. Tapani Haapala muistelee, miten 
Pertti ajeli polkupyörällä hammaslääkäri Alli Mäkelän luo ja heitti mennessään karvalakkin-
sa jokeen. Oli niin lämmin ilma, ettei karvalakkia enää tarvinnut, oli Pertin ajatus. 
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Heikki Huhtakangas muistelee, kuinka sekä Alvarilla että Pertillä oli polkupyörät. He ajelivat 
kylänraitilla koko päivän, kunnes Tilda huusi heidän peräänsä ”Alvari hoi! Tuo pyörä poies, 
se tarvitsee levon ja huilauksen!”. 
 
Romaniperheen jälkeen 1960-luvulla tuvassa asui Tilda Saari, joka oli Eila Ritolan äiti. Hän 
oli kotoisin Ylistarosta. Seuraavaksi tuvan omisti Martti Ahonen Seinäjoelta, joka oli amma-
tiltaan veturinkuljettaja. Hänen jälkeensä tuvan omistivat Irja ja Reino Teppo Vaasasta. Ny-
kyään tupa on vapaa-ajan asuntona heidän pojallaan Timolla. 
 
 
Sementtitiilinen talo ”Mylly-Leenan” tuvan ja Mahlamäen talon välissä 
 
Mahlamäen ja ”Mylly-Leenan” talon välissä oli sementtitiilinen talo, jossa asuivat Sanna ja 
Elias Uusi-Ranta. Sodan aikana siinä kuitenkin asuivat Martta ja Aatto Kuusinen. Viimei-
seksi siinä asuivat Saimi ja Olavi Uusi-Ranta, jotka myöhemmin muuttivat Huissille. Talo 
purettiin vuonna 1953. 
 
 
Uusi-Ranta 
 
Iisakki ja Fanny Uusi-Ranta rakensivat talonsa rakennuksineen vuonna 1928. He olivat 
maanviljelijöitä, ja ajalle tyypillisesti heillä oli lehmiä, lampaita, kanoja ja sikoja. Uusi-
Rannoille syntyi yhdeksän lasta, joista yksi kuoli puolivuotiaana. Muut lapset olivat Olavi, 
Auli, Helvi, Kaino, Tauno, Eero, Oiva ja Kaarina. Vanhin heistä syntyi vuonna 1918 ja nuo-
rin vuonna 1936. Sisarukset pitivät huolta toisistaan. 
 
Iisakki Uusi-Ranta oli työteliäs mies. Hän oli myös hyvä soittamaan viulua. Juhannusaatto-
na hänellä oli tapana soittaa, kun muu väki tanssi talon lattialla. Iisakki kuoli angiinamyrky-
tykseen vuonna 1937. 
 
Parin vuoden kuluttua alkoi sota, johon Olavi lähti. Lomilta palatessaan hänellä oli tapana 
kätellä jokainen ennen kuin lähti kotoaan. Olavi avioitui Alahärmästä kotoisin olevan Saima 
Ryyttärin kanssa. Pariskunta asui ensin kahdeksan vuotta Uusi-Rantaa vastapäätä sijain-
neessa talossa ja rakensi sitten talon Huissille. 
 
Auli avioitui Oiva Matalamäen kanssa, ja heillä oli maatila Huissilla. Helvi ja Jaakko Mäki-
Latvala hoitivat maatilaa Harjunmäessä, kun Kaino puolestaan muutti Toijalaan ja avioitui 
Kurikasta kotoisin olleen Ahti Varpulan kanssa. Tauno meni naimisiin Lumia Hautaniemen 
kanssa, ja he hoitivat Lumian kotitilaa Huissilla. 
 
Pojista Eero ja Oiva olivat kaksoset. Eero eli naimaton ja työskenteli Oiva-veljen maatilalla. 
Oiva kuitenkin avioitui Vieno Sihdon kanssa, ja he jäivät viljelemään kotitilaa. Heidän jäl-
keensä poika Martti otti ottanut tilan hoitoonsa. 
Kaarina avioitui Erkki Nikkolan kanssa ja he viljelivät maatilaa Sihtolankylässä. Kaarinan ja 
Erkin tyttäret Raili ja Katri ovat kunnostaneet isoisänsä Iisakin viulun Tampereella. Viulu on 
nyt täysin soittokunnossa. 
 
Fanny ja Iisakki Uusi-Rannan kaikki lapset kävivät Luoman koulua. Kaarina muistelee kuin-
ka hän lapsena aina odotti sitä, kun ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat tulivat aamuhar-
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tauteen yläkoululaisten luokkaan. Välitunneilla koulun pihalla pelattiin pesäpalloa ja leikittiin 
hippaa ja muita ulkoleikkejä. 
 
Nuorin lapsista, Kaarina Nikkola, muistelee koulunkäyntiään: 
 
En osannut tehdä käsitöitä ennen kuin opettaja koulussa opetti. Saksetkaan eivät pysyneet käsis-
sä. Lyijykynät katkaistiin kahdeksi ja värikyniä sai käyttää ensimmäisen kerran elämässä. Kun en 
ollut lukenut läksyjä ja opettaja Vilho Kotilainen huomasi sen, sain seisoa tunnin muurin nurkassa”. 
Sen jälkeen kyllä aina osasin läksyni. Ruokaliinan jokainen toi kotoa mukanaan, kuoriperunoita 
syötiin ensi alkuun keittolassa ja myöhemmin luokassa. 

 
 
Kylämuistoja 
 
Outi Sihto muistelee: 
 
Etelä-Pohjanmaan opisto Ilmajoen Luomankylässä on minun lapsuudenkotini. Asuin siellä synty-
mästäni lähtien 12-vuotiaaksi, eli vuodesta 1966 vuoteen 1978. 

 
Varhaisimmat muistoni opistolla liittyvät ympäröivään luontoon. Lapsuudessani opiston ympärillä 
oli paljon metsää ja pihapiirissä kasvoi paljon puita, erityisesti mäntyjä. Opistolla oli lisäksi puutar-
ha, jossa kasvoi omenapuita, marjapensaita ja erilaisia koristekasveja. 

 
Minun lapsuuteni aikoihin suurin osa opiston opettajista perheineen asui opiston alueella, joten täs-
sä ympäristössä oli paljon ihmisiä. Lapsille oli kavereita jo seinän takana naapurissa. Aikuisia ihmi-
siä opistolla olivat opettajat ja heidän puolisonsa, muu henkilökunta ja tietenkin oppilaat. Tuohon 
aikaan opistolla ei käytetty nimitystä ”opiskelija”, vaan nimenomaan ”oppilas”. 

 
Opistolla oli tuohon aikaan monia erilaisia rakennuksia, joissa oli lasten mielestä paljon mielenkiin-
toisia paikkoja. Suuri päärakennus oli kaikkein mukavin rakennus: siellä oli juhlasali, ruokala, keittiö, 
lasten näkökulmasta valtavan suuri kylmiö, kellari, portaikkoja, parvekkeita, salaperäinen vintti ja 
oppilaiden asuinhuoneita. Muita lasten mielestä jännittäviä rakennuksia olivat ”vanha sauna” sekä 
entiset kotieläinrakennukset. 
 
Opiston pihapiirissä sijaitseva lampi oli myös hyvin mielenkiintoinen paikka lapsille. Lammessahan 
oli pieni saari, johon pääsee pientä puista siltaa pitkin. Lammessa asusti ruutanoita ja sammakoita. 
Lammen vesi oli likaista, eikä siinä voinut uida, mutta ehkä joku uhkarohkea lapsi saattoi siinä silti 
joskus räpiköidä. Talvella lammen jäällä luisteltiin. 
 
Jälkikäteen ajatellen opisto oli lapsille erittäin mielenkiintoinen, antoisa ja turvallinen kasvuympäris-
tö. Opistolla oli aina jotain tekemistä. Siellä oli samanikäisiä leikkikavereita, tuttuja aikuisia, ympäril-
lä luontoa ja mielenkiintoisia leikkipaikkoja. Opistolla järjestettiin erilaisia tilaisuuksia, joissa me lap-
setkin olimme usein mukana. Me vietimme opistolla paljon aikaa ulkona luonnossa ja käytimme 
mielikuvitusta leikeissämme. 
 
Opistolla asuvat ihmiset muodostivat melko tiiviin yhteisön. Ihmiset tunsivat toisensa hyvin. Asioita 
yhdessä, ja toisia autettiin. Lapsen kannalta tällainen yhteisö oli pelkästään positiivinen, aikuiset eh-
kä saattoivat kaivata välillä enemmän omaa rauhaa. 
 
Kun olin aivan pieni, opiston läheisyydessä, muutama sata metriä opiston portilta sijaitsi Pihlavan 
Maijan kauppa. Koska olin tuohon aikaan pieni lapsi, en muista kaupasta paljoakaan. Mutta sen 
muistan, että Maijan kaupassa oli aina mukava käydä, sillä Maija oli erittäin ystävällinen. Maijan 
kauppa oli hyvin pieni kyläkauppa, sekatavaraliike, josta sai ruokaa ja muutakin tavaraa. Kun sitten 



16 

26.11.2014 

elintarvikelainsäädäntö aikanaan tiukentui, Maijan täytyi lopettaa kauppansa, sillä hänellä ei ollut 
varaa hankkia uudenlaisia kalliita kylmälaitteita. 
 
Opiston naapurissa, portin vieressä Sinkkosella, avattiin kioski jonkin aikaa sen jälkeen, kun Pihla-
van Maijan kauppa oli lopetettu. Sinkkosen kioskissa myytiin etupäässä makeisia, limsaa ja jääte-
löä. Me lapset kävimme usein kioskilla ostamassa karkkia. 
 
Nyt kun lapsuudenajoista opistolla on kulunut useita vuosikymmeniä, tärkeimmät muistoni tästä pai-
kasta liittyvät luontoon ja ihmisiin. Koska vietin lapsuuteni opistolla luonnon keskellä, olen koko elä-
mäni kokenut, että suomalainen luonto on minulle koti. Liikun mielelläni paljon luonnossa, vaikka en 
varsinainen eränkävijä olekaan. Luonnon arvostaminen on siis sellainen arvo, jonka sain elämääni 
opistolta. Toinen arvo näiltä ajoilta on yhteisöllisyys. Siihen aikaan ei tällaista sanaa juuri käytetty. 
Ehkä siksi, koska yhteisöllisyys oli itsestäänselvyys. Nykyään kun yhteisöllisyys on lähes kokonaan 
kadonnut Suomesta, muistelen kaivaten niitä aikoja, jolloin ihmiset viettivät paljon aikaa yhdessä ja 
välittivät toisistaan. 

 
 
Eero Varpuluoma muistelee: 
 
Vuoden 1939 syksynä Luoman koulua käytettiin majoitustilana kertausharjoituksissa oleville sotilail-
le. Sotilaat harjoittelivat ammuntaa jokitöyrässä Haapalan kohdalla. He ampuivat Haapalan puolelta 
toisella puolella jokea oleviin tauluihin. Koulupojat kaivoivat luoteja myöhemmin joen töyrästä ja su-
lattivat niiden lyijyt pois luodeista. Iltaisin sotilaat joivat taloissa kahvia ja maksoivat toki siitä. 
 
Taloista piti luovuttaa yksi hevonen ja sen kärry, reki, rautakanki, lapioita, kahdet valjaat ja kolmen 
päivän muona hevoselle. Tavarat tulivat takaisin talvisodan jälkeen. Sama hevonen joutui myös jat-
kosotaan, mutta jäi sille tielleen. 

 
 
Lyyli Mäki-Ranta (1900−2005): 
 

Lyyli Mäki-Ranta eli aikana, jolloin jokaisen on kuulunut “tehdä saatettavansa” eli kaikkea, 
mihin pystyy. Olot olivat vaatimattomat, ja maatalous oli omavaraistaloutta aina sotiin asti. 
 

Mäki-Ranta ihmetteli nykyistä elämänmenoa, jossa ihmiset koulutetaan virkoihinsa, eivätkä 
he muuta osaakaan. Toisaalta hän piti pahana sitä, että ihmisiä koulutetaan, eikä kaikille 
löydy työtä. Lyyli Mäki-Rannan nuoruudessa ei sovellettu työaikalakia, vaan päiviä jatkettiin 
öillä, kuten ajan sanonta kuului. Oli pakko yrittää ja hankkia elanto omasta takaa, sillä 
kauppojen valikoimat olivat vielä niin niukkoja ja suppeita, että rahallakaan ei olisi ollut 
mahdollista hankkia kaikkea välttämätöntä. Keitokset tehtiinkin oman maan tuotteista. 
 

Pula-aika 1930-luvulla oli myöhempiin lama-aikoihin verrattuna toisenlainen. Rahaa ei ollut 
kenelläkään, ja jos ruokaa ei ollut omasta takaa, oli yleistä pyytää taloista työtä ruokapalkal-
la. Avustusjärjestelmää ei vielä ollut. Moni lähti Yhdysvaltoihin tai Kanadaan. 
 

Ajan tavan mukaan Mäki-Ranta meni miniäksi miehensä taloon, ja lapset kasvoivat erik-
seen kasvattamatta isossa joukossa oppien toisiltaan ja aikuisilta. Mäki-Ranta toi esille ku-
rin merkityksen: oli rajat ja kotiintuloajat. 
 

Omasta nuoruudestaan Lyyli Mäki-Ranta toi esiin nuorisoseura- ja lottatoiminnan sekä us-
konnollisuuden. Satavuotiaana antamissaan haastatteluissa hän korosti päihteiden suhteen 
puhtaiden elämäntapojen merkitystä. Mäki-Ranta paheksui hieman yli kymmenvuotiaiden 
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alkoholinkäyttöä ja kertoi, että hänen nuoruutensa aikana nuorisoseurantaloilla ei ainakaan 
Lapualla esiinnytty päihtyneenä. Kaikesta päätellen tämä näkemys on aito mielipide eikä 
kamppailua ajan henkeä vastaan. 
 

Saman voi huomata, kun ajattelee Mäki-Rannan käsitystä nykyisen yhteiskunnan rakentei-
den haavoittuvuudesta. Hän pohti mahdollista toisen maailmansodan kaltaista katastrofia, 
jossa yhteiskunnan toimivuus on vaarassa. Mäki-Rannan ajatuksena oli, että verrattuna toi-
seen maailmansotaan yhteiskunnan keskeiset toiminnot lamaantuisivat nykyajan katastrofi-
tilanteissa helpommin ja pysyvämmin. 
 

Nykyaikana keskeisessä osassa olisi sähkönjakelu ja joidenkin sähkölaitteiden toimiminen. 
Jos sähkölaitteita mykistyisi, tilannetta ei pystyttäisi korjaamaan kuten Mäki-Ranta muistaa 
tehdyn sota-aikana. Silloin vanhempi sukupolvi alkoi opettaa nuoremmille vanhoja työtapo-
ja, jotka otettiin käyttöön. 
 

Omalla tavallaan Mäki-Ranta näki niukkuudessa jotain hyvääkin. Ei ollut valinnan vaikeutta. 
Elämä oli vaatimatonta ja yksinkertaista. Mäki-Ranta sanoi Aulikki Nukalan vuonna 1999 
tekemässä televisiohaastattelussa, että hän oli aina yrittänyt sopeutua siihen, mitä oli ollut 
kohdalla. Hän ei kuitenkaan osannut sanoa, oliko hän ollut tyytyväinen. 
 

Eripuraa Lyyli Mäki-Ranta piti kartettavana. Haastattelijalle hän virkkoi, että ”mitä siitä elä-
mästä olisi tullut, jos aina olisi riidelty. Ei aina pidetty toisistaan, mutta ei yritetty tahallaan 
loukata”. 
 
Vaikka Mäki-Ranta oli satavuotias, hän piti mielessään, että jokainen voi kuolla jo nuorena, 
ja siksi kannattaa pitää mielessä, että oma aika saattaa tulla milloin tahansa. 
 

Nukalan televisiohaastattelussa Mäki-Rannalta kysyttiin varhaisinta muistoa. Varhaisin 
muisto oli, kun tuvan ikkunasta ihmeteltiin, miksi perheen isä tulee jo nyt paperipuunajosta, 
vaikka hänen piti viipyä viikkoja. Isä toi kotiin renkiä, joka oli menehtynyt työmaalla. Tietoyh-
teiskunnan aikana tuollainen tapahtuma olisi ollut mahdoton. Tiedotusvälineitä on monen-
laisia, viestejä tulee ja menee, terveydenhoitokin on niin kehittynyttä, ettei renki ehkä olisi 
menehtynyt kengän hiertämisen aiheuttamaan verenmyrkytykseen. 
 

Turhasta kapinoimisesta Mäki-Ranta ei pitänyt. Ei, vaikka kapinoinnin katsotaan tuovan uu-
distuksia. Antti Hervonen (2001) toteaa teoksessaan, että nykyään kapinoidaan turhaankin, 
osaamatta olla tyytyväisiä. 
 

(Lähteet: 
-Antti Hervonen: “Vuosisadan vartijat; ikääntymisen suomenmestarit kertovat” Tammi. 2001 
-Aulikki Nukala: Lyyli Mäki-Ranta 1999. Haastattelumateriaali satavuotiaista kertovaan tele-
visio-ohjelmaan; omaisille toimitettu leikkaamaton versio) 
 
 
Tuohistonmäki 
 
Tuohistonmäessä oli pieniä tupia, jotka ovat jääneet monilta unohduksiin. Tupien paikkaa-
kaan ei juuri kukaan tiedä. Sellaisia nimiä kuitenkin oli kuin Kreetala, Krymmi eli ”Krymmin 
Annikka” ja Muuseen Leena. 
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Seidi Laitilan muistiinpanot vuodelta 1985 kertovat Tuohistonmäestä seuraavaa: 
 
Muistan vielä pienen tuvan tien vieressä. Se oli nelisnurkkainen, kuin savusauna, ja sen asukasta 
kutsuttiin Nunnu Nannaksi. Hänen kerrottiin lähteneen tyttärensä kanssa jalkaisin Helsinkiin. Tarina 
ei kuitenkaan kerro, tulivatko he takaisin. 
 
Yksinäisiä naisia eleli vanhaan aikaan myös Tuohistonmäessä. Heistä mainittakoon ”Karvakräätärin 
Maija”, ”Paha Maija” (täkkikräätäri), ”Piru Sussoo”, ”Turtiinin Liisa”, ”Kurrun Maija” (nisuporvari) ja 
”Keikulan Kreeta”. 
 
Aikana jolloin Suomi kävi sotaa, Ilmajoellekin tuli evakoita. Muistan kun Erkki Hietala (tai Puska) tuli 
sanomaan, että pitää ottaa majoitukseen kolme evakkoa. 
 
Lähdin hakemaan Karjalan evakoita kirkonkylältä. Valjastin hevosen heinäreen eteen, kun ajattelin, 
että kirkkoreki on liian pieni. Matkalaukkujakin olisi mukana. Etsin evakkoja asemalta ja työväenta-
lolta. Lopulta löysin heidät yhteiskoululta, Ruposen vanhan emännän ja kaksi poikaa. Aili, Ruposen 
miniä tuli myöhemmin. 
 
Kun tultiin Rannanmäkeen, äitini Soffiia oli laittanut sillä aikaa perunamuusia ja klimppisoppaa. Pe-
runamuusi maistui uusille vieraille, mutta klimppisoppaa he eivät syöneet. Karjalaiset eivät olleet 
tottuneet Pohjanmaan perinneruokaan. Tuomisen Almakin oli tuumannut, että ”poika ei tullut syö-
mään taikinankappaleita” 
 
Laakson vanha pariskunta oli myös asumassa meillä. Keinutuolissa istuessaan Laakson paappa 
tuumaili monesti, että ”voe, voe, ei sitä nuorena tiiä, kui vaikii on vanhana ellää”. 
 
Siirtolaisia oli kylällä useassa talossa. Rakkolaiset asuivat Toivo Rannalla. Tuokot ja Pusat olivat 
Mäkisillä, jossa Haikoset asuivat myöhemmin. Haikosen paappa oli jalaton mies ja kulki kolmipyö-
räisellä pyörällä. Hän teki puulintuja, ja ne olivat kauniisti maalattuja. Heinoset ja Kukot olivat Sula-
mäessä. Jantuset olivat lyhyen ajan Riskussa. Littuset, Mieloset ja Hentuset olivat Yrjö (Juho) ja El-

sa Ala-Rannalla. Lähes jokaisessa talossa oli siirtolaisia. 
 
 
Otto Talvitie kirjoitti muistelmansa vuosina 1982−1983. Matti Talvitie on antanut luvan ai-
neiston käyttämiseen. Kirjoitushetkestä on kulunut 30 vuotta, joten taloissa on voinut vaih-
tua isännyys tai niillä voi olla uudet omistajat. 
 
Seuraava talo onkin sitten vasta Tuohistonmäessä. Oikealla on Vastaranta, jossa asuu nykyään 
Eeva Suvanto leskenä. Aikaisemmin on talossa asunut kräätäri Hakanen, jonka tyttären mies Mäke-
lä otti omaksi nimekseen Vastaranta. Vielä aikaisemmin talo oli Vähämäen kräätärillä. Vuonna 1820 
siinä asui Yli-Kauppilan torppariluettelon mukaan Kaappo Vähämäki, vuonna 1840 Anna Vähämäki 
ja vuonna 1860 Salomoni Vähämäki. 
 
Edellisen takana tiestä poispäin noin 100 metriä oli Topeen suutari. Sittemmin siinä on asunut Hel-
ga Palo (o.s. Parvi) tyttärineen, ja nykyisin talo on tyhjillään. Suvannot omistavat talon nykyisin. 
 
Suvannosta ylöspäin mäen rinteessä oli kaksi erittäin pientä tupaa, noin 2,5 metriä oli seinien pi-
tuus. Ensimmäisessä asui Museen Leena, joka teki luutia ja viulalla miesten pieksuihin pauloja sillä 
lähellähän oli monta suutaria. Toisessa tuvassa asui Krynnyn Annika, joka teki myös pieksun paulo-
ja ja oli myös hieroja. 
 
Vanhin talo mäessä on ollut Tuohiston torppa, josta mäki on nimensäkin saanut. Torpan isäntä oli 
seppä. Juuri torpan paikalle on tehnyt Erkki Kuusiston poika Seppo uuden talon. Seuraavana on 



19 

26.11.2014 

Hautamäen Antin talo, jonka porstuakin oli vuorattu kattopäreillä. Hän oli puuseppä, ja hänen isänsä 
oli ollut kirvesmies. 
 
Lyyli ja Sulo Parven talossa asuu myös heidän poikansa Matti. Talo oli aikaisemmin nimeltään 
Paukkala, mutta nimi muuttui, kun Sulo Parven isä osti paikan. Paukkalassa tehtiin ”vyhyrinpuitten” 
ja rukkien lisäksi ruumisarkkuja. Ruumislauta lainattiin tarvittaessa aina Parvesta. Vainaja asetettiin 
laudalle siksi aikaa, että arkku saatiin tehtyä. Parven paappa oli opettanut Sulo Parvelle, ettei lautaa 
saa koskaan tuhota polttamalla vaan hautaamalla. Kun myöhemmin kaivettiin salaojia, Sulon mie-
leen muistui lauta, jolla niin monet vainajat olivat maanneet. Niin lauta pantiin salaojaan, jotta paa-
pan tahto täyttyisi. En tiedä mikä taika siinä oli. 
 
Parvesta oikealle päin mentäessä alkaa viistosti tie, ja pian tullaan Leppäniemeen. Nykyisin Leppä-
niemessä asuu Niilo Leppäniemi. Ennen häntä siinä asui hänen isänsä perhe. 
 
Aikaisemmin Leppäniemen paikalla oli tupa, jota sanottiin Toosalaksi. Siellä tehtiin tuohitöitä, muun 
muassa nuuskatoosia sekä tuohikontteja ja -virsuja. Todellisuudessa Toosalan omistajan nimi oli 
Saari. Saaren poika meni naimisiin Koukkarin tyttären kanssa, ja he muuttivat Kauhajoelle asuttu-
aan ensin hetken Huissinkylässä. He olivat maanviljelijöitä, ja heidän tyttärensä on Ilmajoen entisen 
papin Väinö Paldanin vaimo. 
 
Toosalasta vähän matkaa eteenpäin mentäessä oli Hirmun tupa. En tiedä mistä tällainen nimi on 
tullut. Tuvan yhteydessä oli muutama pieni pelto Keski-Kauppilan maalla. Näihin aikoihin asti peltoja 
on sanottu Hirmuvainioiksi. Joitakin vuosia sitten Kalle Pentinmäki eli nykyisen Keski-Kauppilan 
isäntä istutti pellot metsiksi. Myös Leppäniemen pellot ovat metsittyneet kahta pientä perunapeltoa 
lukuun ottamatta. 
 
Hirmusta vielä eteenpäin mentäessä oli tupa, josta on enää rauniot jäljellä. Sen omistajaa ei tiedetä. 
Tupa on sijainnut oikeastaan Kitulantien varressa. Tie lähtee Kauppilankujalta poikittain yli sarkojen 
ja sivuaa kuuluisaa Kitulanlähdettä. Se kulkee Seppälänkujan poikki aina Pappilankujalle asti. Kitu-
lantie on nykyisin umpeutumassa metsiköksi. 
 
Lähellä Kauppilankujaa Kitulantien varrella on Paukkalakso, noin 10−15 metriä kanttiinsa. Siitä juo-
tettiin hevosia kesäkuumilla. Paukkalakso oli mukava paikka: sinne oli loiva rinne ja hevonen kään-
tyi sinne takuulla. Jos hevosella ei ollut jano, se piti vain huuliaan vedessä saadakseen huilimisai-
kaa. 
 
Kitulanmäki on hieman ylempänä muusta maastosta. Mäkeen on aikojen kuluessa huuhtoutunut 
hiekkakerros ”ketunmultaa”, jota on ajettu teihin. Hiesu- ja moreenikerroksen välistä on Kitulanmäel-
tä löytynyt muun muassa kivikirveitä. 
 
Parven kohdassa toisella puolella tietä on Ilmajoki-seuran omistama Perälän mäkitupa, joka ei 
enempää esittelyä kaipaa. Tästä mäkituvasta 150 metriä eteenpäin kääntyy vasemmalle tie, joka 
johtaa Trissunmäen ohitse Toralankujalle. Ensin on oikealla Heimo Ketkon 1920−1930 luvulla ra-
kentama talo. Sitä isännöi nykyään Hannes Ketko. 
 
Ketkosta 100 metriä eteenpäin on vasemmalla puolella entinen Kiikkalan pappilan torppa Jaarikka. 
Nykyisin talossa asuu Sulo Myllyniemen perhe. Ennen Myllyniemiä talossa asuivat Ähtäristä kotoi-
sin olevat Raja-Ahot. Myöhemmässä vaiheessa osoitan, mistä lähtivät torpan rakentajat eli Väinö 
Mäenpään perhe (Jaarikka). Perheen torppa oli ennen lähellä pappilaa, josta heille osoitettiin uusi 
asuinpaikka. 
 
Seuraava talo 200−300 metrin päässä on Kuusisto, jossa asui ennen Elli Kuusisto. Hänen miehen-
sä oli oikein hyvä kirvesmies, joka oli muun muassa Etelä-Pohjanmaan opistoa ”timpraamas”. Sitten 
talossa asui heidän poikansa Samppa, ja nykyään talon omistaa Sampan tytär miehensä Pentti 
Hauta-Ahon kanssa. 
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Takamäki-niminen huusholli on 200 metriä edempänä. Muistan siinä ennen asuneen Anttilan Köpin 
ja Fiikun. Fiiku oli hyvä käytännön pellava-asiantuntija. Kun hän kulki taloissa loukuttamassa pella-
via, kulki hänen miehensä Köpi mukana apuna. Nykyään talossa asuu heidän tyttärensä Aini Ku-
janpää. Takamäen jälkeen noin kilometrin päässä on Trissunmäki, jossa myös oli joitakin asumuk-
sia. 
 
Takamäen jälkeisen tien risteyksestä 300 metriä eteenpäin erkanee taas tie vasemmalle. Tämän 
tien päässä sijaitsee Ketkon talon entinen paikka. Myös Ketkon talo on Kiikkalan entinen torppa, 
joka on Jaarikan tavoin siirretty silloiseen torppaan. 
 
Lyyli Parvi (o.s. Ketko) kertoi, että Ketkojen asuessa Kiikkalankylässä, siellä oli paja. Isäntä Mikko 
Ketko (s. 1842) oli hyvä seppä. Hän teki niin hyvät aurat ja äkeet, että maatkin alkoivat kasvaa ta-
vallista paremmin. Mutta sitten tuli häätö ja siirto. Ketkot eivät kuitenkaan lannistuneet, vaan seppä 
teki entistä paremmat työkalut ja maanmuokkausvälineet. Ketko sai pian omistukseensa yli 25 heh-
taaria viljelysmaata. Vuonna 1930 ilmestyneessä Suomen maatilat -kirjassa mainitaan vain yli 25 
hehtaarin tilat, ja mainittuna on myös Ketkon tila. 
 
Kauppilankujaa 150 metriä eteenpäin mentäessä tulee pieni peltoaukeama, joka on nimeltään Var-
sarämäkkä. Peltoaukeamalla oli kesäisin Kauppilan talojen yhteinen varsalaidun Oltermanniajalla. 
Aikaisemmin oikealla puolella aukeaman perällä häämötti kaksi taloa, Haapasalmi ja Koivu. Aukeaa 
viljelysmaata on noin 300 metriä. 
 
Sitten on metsää ja lievää nousua, ja oikealle kääntyy tie. Se on Koivuntie, joka vie Haapasalmeen. 
Talo on viljelysaukealla. Paikalla oli vielä 1950-luvulla Suuriniemi-niminen talo, jossa asui Matti 
Haapasalmen perhe. Osa kartanoa on yhä vieläkin jäljellä. Koivuntien toinen talo on Koivu, joka on 
tyhjillään kärsinyt ilkivallasta. 
 
Leppäniemi sijaitsee koivusta hieman eteenpäin. Sen rakennutti Niilo Leppäniemi sotien jälkeen. 
Hän asui talossa vaimonsa kanssa noin 10 vuotta. Sitten talo purettiin ja Niilo muutti entiseen kotita-
loonsa. 
 
Siirrymme takaisin Kauppilankujalle ja kohti Huissinkylää, jossa maasto on hiukan korkeampaa. Tä-
tä aluetta sanotaan Kirkonmäeksi. Mäki ei kyllä ensin vieraan silmin ole mikään mäki, mutta voi sitä 
näillä lakeuksilla mäeksi sanoa. 
 
Kirkonmäestä hakattiin Ilmajoen nykyisen kirkon hirret. Kirkko oli tarkoitus rakentaa Homesojan var-
teen, mutta paikasta tuli riita. Hirret odottivat tekijäänsä, ja sitten tulivatkin tulvavedet ja veivät hirret 
keväällä mukanaan. Ylisenpääläiset halusivat kirkon lähemmäksi Koskenkorvaa, ja lopulta alapää-
läiset antoivatkin hiukan periksi. Niin kirkko sijoitettiin Seppälän ja Kauppilan vainioille, jotka annet-
tiin lahjoituksena. 
 
Myös Kirkonmäellä on kerros ketunmultaa. Juho Paulasaari löysi paikalta 70 senttimetrin syvyydes-
tä muun muassa erittäin hienon kivikirveen, joka on nyt Ilmajoen museossa. Löytöpaikka on aivan 
Kirkonnevan viljelystien varrella Ala- ja Yli-Kauppilan maitten rajalla. ”Paula-Juha” oli kirveen löytä-
essään huitaissut sen menemään, mutta mennyt kuitenkin katsomaan kiveä uudelleen – ja kivikir-
veshän se oli. Ilmajoella on löydetty kivikauden esineitä lisäksi muun muassa Jäpinkylästä. 
 
Mielestäni on kirjoitettu liian vähän näistä ihmisistä, jotka olivat aikansa teollisuutta. Ei ollut koneita, 
vaan sitä suurempi oli äidiltä ja isältä opittu käden taito. Kun mainitsin muun muassa kirvesmiehen, 
hän oli silti monitoimimies. Talvisin hän teki puuastioita, pärekoppia, rekien ja kärryjen puuosia ja 
muuta vastaavaa kehdosta ruumisarkkuun asti. Tervanpolton aikana kaikki olivat suurena apuna 
tervasmetsässä ja tervahaudalla. 
 
Ei missään tapauksessa saa unohtaa emäntiä tai ketään naisväestä, vaikka ei erityistä ammattia 
olisi mainittukaan. He olivat tavallisia ”yleiskoneita” jotka tekivät ja osasivat paljon. Voi vain kuvitella, 
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miten päivää jatkettiin takkatulen tai pärevalkean ääressä karstaten, kehräten tai kutoen. Onpa jou-
kossa amerikanleskiäkin, jotka yksinhuoltajina joutuivat perhettään elättämään. Sisukkaasti Suomen 
kansa silloinkin yritti vieraan vallan alaisena.” 

 
 
Juottokujat 
 

Joesta nousevia teitä kutsuttiin, joita juottokujiksi kutsuttiin, oli monessa paikassa joen var-
rella. Niitä käytettiin talviaikaan, kun hevosella tuotiin Alajoelta heiniä jäätä pitkin ja kujia 
myöten noustiin taloihin. Juottokujia oli muun muassa Opistontien päässä, Rinta-Piirron Ar-
ton rakentaman talon ja Mansikan välissä. Samoin juottokujia oli myös Rahnastonkylässä 
Keski-Rahnaston (Sydänojan) rannassa. 
 
 
Tuulimyllyt 
 
Tuulimyllyjä käytettiin yksinomaan veden nostoon Nahkaluomasta tai Kyrönjoesta. Pihapii-
rissä oli tyypillisesti karjakeittiössä iso allas, johon tuulimylly pumppasi vettä. Vettä käytettiin 
karjan ruokintaan ja saunavedeksi. 
 
Tuulimyllyjä oli seuraavilla tiloilla: Rinta-Piirrossa, Tuomilehdossa (Iivari Rahnastolla), Uusi-
Rannassa, Latva-Rahnastolla, Yli-Rahnastolla ja Keski-Rahnastolla oli yhteinen tuulimylly 
jokirannassa. Niilo Rannolla oli Savonius-roottori -tyyppinen mylly. Muiden myllyt olivat mo-
nilapaisia ja tavallisen näköisiä myllyjä, joita vielä näkee amerikkalaisissa elokuvissa. 
 
 
Tiilitehdastoiminta 
 
Varpuluoman veljeksillä oli tiilitehdas vuosina 1952−1956. Kyläläiset muistavat vielä niin 
sanotun tiilikaivon, jossa luisteltiin. Paikka sijaitsi parisataa metriä koulusta länteen. Teh-
taassa valmistettiin muuritiiltä, seinätiiltä, eristystiiltä (sahajauhoja saven seassa), hormitiiltä 
ja plikitiiltä. Muuri- ja plikitiilessä oli hiekkaa mukana. Plikitiili oli 30 millimetrin paksuista, ja 
sitä käytettiin kuten tulitiiltä nykyään. Savi siirrettiin montusta kottikärryillä. Kerralla valmistui 
11 000 tiiltä, mihin kului viikko. 
 
Tehtaassa työskentelivät kesäaikana muun muassa Martti, Eero, Eino ja Lea Varpuluoma. 
Ulkopuolisia työntekijöitä olivat Toivo Latva-Salo, Pentti Itävaara, Pihlavan suutari ja Erkki 
Piirto Jouppilankylästä. Kattotiiliä valmisti betonista Arboka-merkkisellä koneella Martti Var-
puluoma. 
 
Hermanni Suoketo ja Armas Mäenpää tekivät kattotiiliä Korpelan tontilla. Näitä tiiliä on vielä 
entisen Rantalan eli nykyisen Köykän ulkorakennuksen katolla. 
 
Jaakko Pentimäki valmisti kattotiiltä Pentinmäessä. Muun muassa Ahti Yli-Rahnaston omis-
taman navetan katto on tehty Pentinmäen valmistamista tiilistä. 
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Autoilijat 
 
Varpuluomat aloittivat autoilijoina tiilitehdasaikana 37-mallisella Chevroletilla. Martti Varpu-
luoma jatkoi vuosina 1957−1958 Leylandilla, Commerilla ja Volvo Vikingillä vuonna 1960. 
 
Pentti Mäkynen ajoi taksia 1950−1970 -luvuilla. Myös Eino Sydänoja harjoitti autoilijan am-
mattia vuosina 1955−1960 vuoden 1952 Plymouthilla. 
 
 

Muu yritystoiminta 
 
Leena ja Pentti Alangon talon paikalla asui Iisakki Ala-Ranta. Paikalla sijaitsi Jussi ja Sulho 
Ala-Rannan sirkkelisaha ja pärehöylä, paja ja kaksi latoa lampaita varten. Rakennukset pu-
rettiin pois vuonna 1974, kun Alangoille alettiin rakentaa uutta kotia. 
 
 
Vesiosuuskunnat 
 
Rannanmäen vesihuoltoyhtymä perustettiin 24.8.1959 kokouksessa, jossa olivat läsnä Yrjö 
Luoma, Arvi Sinkkonen, Sulho Ala-Ranta, Jaakko Takala, Toivo Tapanainen, Matti Jääske-
läinen, Alfred Valtonen, Juho Ala-Ranta, Toivo Ala-Ranta, Juho Tuominen, Erkki Uusi-
Ranta, Erkki Piirto, Toivo Ranta, Ilmajoen kunnan rakennusmestari Jaakko Mäntylä ja opet-
taja Jussi Antila. Tilintarkastajaksi valittiin L.K. Keskinen. 
 

Kokous hyväksyi säännöt, vesiyksikköperusteet, liittymismaksut, vesiyksikön hinnat ja jä-
senkerääjät. Kaivonpaikan vesihuoltoyhtymä määritti Sulho ja Kerttu Ala-Rannan maalle. 
Yhtymä aloitti vesiputkiverkoston kaivamisen salaojakaivinkoneella ja lapioilla. Kaivon po-
rausreiän se kaivoi 120 metrin syvyyteen ja asetti pumpun paikoilleen. Yhtymä rakensi 
myös painesäiliöhuoneen. Vesihuoltoyhtymän hallitus kokoontui tarvittaessa sekä vuotuisiin 
kokouksiin. Hallituksen vastuuhenkilöt vaihtuivat. 
 
Vuonna 1984 Rannanmäki liittyi kunnan vesiverkkoon, koska pumppu oli pudonnut kaivoon 
vaihdon yhteydessä. Vesijohdot uusittiin kunnan vesi- ja viemäröintihankkeen yhteydessä 
vuonna 2011. Silloin Rannanmäen vesihuoltoyhtymästä tuli tarpeeton, ja se lakkautettiin 
vuonna 2013. 
 
Myös Kiikkalan vesiosuuskunta kaivoi porakaivon Tuohistonmäkeen. Porakaivon Tuohis-
tonmäkeen teki Einari Tolvanen, joka teki Rannanmäenkin porakaivon. 
 
Nahkaluoman vesiosuuskunnalle tehtiin vuonna 1966 porakaivo, jota hoitaa Tapani Haapa-
la. 
 
Trissunmäkisille vesi otetaan Toivo ja Sirkka Mäkelän tontilla olevasta porakaivosta. Putkis-
to on alun pitäen vedetty Latva-Rahnastoon ja Latva-Saloon asti Nahkaluoman länsipuolel-
le. Ilkanharjun vesiosuuskunta perustettiin 1920-luvulla. Vesi johdettiin puuputkilla Rahnas-
tonkylään asti. Puuputket vaihdettiin muovisiin 1970-luvun alkupuolella. Aluksi vesi otettiin 
Vesikon montusta Ilkkaharjulta. Kunnan vesiverkkoon alue liittyi 1990-luvulla, ja nykyisin 
vesiosuuskunnassa on osakkaita hieman alle 20. 
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Nykyiset talot ilmakuvin 
 
Pietilänkylä 
 

 
 
 

1. Salotuisku 
2. Salotuisku 
3. Hintsanen 
4. Tammela 
5. Mäki-Rautila 
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6. Yli-Pietilä 
7. Yli-Pietilä 
8. Tuominen 
9. Tuominen ja Viertoma 
10. Lahti 
11. Jänisoja 
12. Mäki-Rautila 
13. Toiskan perhekoti/Koskenkorvan hevoostalli 
14. Koskenkorvan Osuuskauppa, purettu 
15. Harmanen 
16. Rissanen 

 

Rahnastonkylä 

17. Latva-Salo 
18. Pohto 
19. Tuomilehto ja Pohtola 
20. Latva-Rahnasto 
21. Mänty 
22. Ent. Bergelin 
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23. Yli-Rahnasto 
24. Keski-Rahnasto 
25. Sydänoja 
26. Yli-Rahnasto 

 

Toralankylä 

27. Rinta-Torala 
28. Yli-Torala 
29. Mäkelä ja Rajamäki 
30. Behm 
31. Väli-Torala (ent.) 
32. Väli-Torala 
33. Sihto 
34. Koivulahti 
35. Varpuluoma 
36. Varpuluoma 
37. Heleena ja Ahti Yli-Rahnaston omistama talo 
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38. Yli-Torala 
39. Behm 

 

Luomankylä 
 

40. Haapala 
41. Itävaara/Leppinen 
42. Raudasoja (ent. Mäkelä, nyk. Talas) 
43. Rinta-Luoma 
44. Varpuluoma 
45. Rantala 
46. Rinta-Luoma 
47. Varpuluoma 
48. Varpuluoma 
49. Luoman koulu 
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Pietilänkylä 

Salo-Tuisku, Ilmajoentie 193 (nro 1) ja Ilmajoentie 203 (nro 2) 

 
Seija ja Aarre Salo-Tuisku asuvat Seijan kotitalossa, joka sijaitsee Jaakko Ilkan kotitalon 
paikkeilla. Seijan vanhemmat Onni ja Terttu Harja, Yli-Ilkan sukutilan kuudennen sukupol-
ven edustajat, lahjoittivat aikanaan maa-alan Jaakko Ilkan kotitalon muistomerkkiä varten. 
Muistomerkin teksti kertoo, että Nuijasodan kapinajohtaja Jaakko Ilkka asui kyseisellä pai-
kalla vuosina 1585−1597. Nuijasodassa suomenkieliset talolliset nousivat kapinaan ruotsin-
kielisen aateliston mielivaltaiseksi koettua verotusta ja kasvavaa valtaa vastaan. 
 
Seijan ja Aarren lapset Leena ja Timo Salo-Tuisku edustavat Yli-Ilkan sukutilan kahdeksatta 
sukupolvea. Tila on kuulunut samalle suvulle vuodesta 1754 lähtien. Seija ja Aarre Salo-
Tuiskun, suvun seitsemännen polven, ensimmäinen lapsi Leena asuu Puisto-nimisellä tilal-
la, jonka tontti erotettiin Yli-Ilkan tilasta. Ennen Leenaa vuonna 1952 rakennetussa talossa 
asui Niilo Yli-Ilkka ja hänen jälkeensä myös Seija ja Aarre Salo-Tuisku. Salo-Tuiskut muutti-
vat tilalle juhannusaattona vuonna 1963, ja vuonna 1975 taloon rakennettiin lisäsiipi. Nykyi-
sellä asukkaalla Leenalla on yksi poika, vuonna 1981 syntynyt Tuomo. Lapväärtissä asuvi-
en Timo ja Marianne Salo-Tuiskun lapset ovat Henri ja Kristian. 
 
Yli-Ilkan tila on ollut karjanhoito- ja maanviljelystila, jonka omistivat aikaisemmin Terttu (o.s. 
Korpela s. 1918) ja Onni Harja (s. 1917). Vuonna 1992 tila siirtyi heidän tyttärelleen Seijalle 
ja tämän puolisolle Aarre Salo-Tuiskulle. Harjoilla oli myös kaksi muuta lasta: Kirsti Käkelä-
Petäys ja Matti, joka menehtyi lapsena vuonna 1955. Vuodesta 2004 lähtien tilan ovat 
omistaneet Timo ja Marianne Salo-Tuisku. 
 
Yli-Ilkan tilan nykyinen päärakennus on rakennettu vuonna 1950 ja peruskorjattu vuonna 
1967. 
Pihapiirin kaksi aittaa ovat 1800-luvulta. Navetta puolestaan on rakennettu vuonna 1945. 
Lisäksi pihapiirissä on latoja ja konehalli. 
 
Seija ja Aarre Salo-Tuisku viettävät eläkepäiviään kohtuullisen terveinä Yli-Ilkan tilalla, joka 
Leena Salo-Tuiskun kotitilan tavoin kuuluu Kokkolankylään. Aarre teki elämäntyönsä linja-
auton kuljettajana. Nyt Aarre huolehtii talvisin lumitöistä ja puulämmityksestä. Kesäisin hän 
pitää pihanurmen siistinä. Seija piti aikoinaan kanoja ja on opettanut posliininmaalausta Il-
majoki-opistossa. Taitonsa hän sai Hellä Ollin ja Aulikki Lahti-Röyskön ohjauksessa sekä 
osallistumalla kursseille 1980−2000-luvuilla. Erityisesti häntä miellyttävät kukka-aiheet. 
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Eloranta/Hintsanen, Ilmajoentie 205; Tammela, Ilmajoentie 207 (nro 3) 

 

 

Eloranta on kolmen hehtaarin suuruinen tila, jolla asuu nykyään Eero Hintsanen. Tila on 
syntynyt hyvin pitkän ajan kuluessa erilaisten maa-alojen lohkomisen tuloksena, ja kirjalliset 
tiedot Elorannan maa-alueen omistuksesta ulottuvat 1500-luvulle saakka Ilkan tilaan. 
 
Eloranta erotettiin Keski-Ilkasta vuonna 1907. Silloin tilaan haettiin lainhuudatukset, ja sen 
ensimmäiset asukkaat olivat Juho ja Hilma Mattila. He aloittivat jo samana vuonna leipomo-
toiminnan Mattilan Leipomon nimellä. Pihapiiriin rakennettiin leipomorakennuksen lisäksi 
hevostalli, koska leipomukset kuljetettiin itse eteenpäin. Talli oli ensin punatiilinen, mutta 
nykyään siinä on verhoilu. Tilan vanhinta rakennuskantaa edustaa myös navetta, joka oli jo 
Mattiloitten käytössä. 
Juho ja Hilma Mattilalle syntyivät lapset Paavo, Lempi, Aili, Rauha, Onni, Pentti, Kauko, 
Reino ja Aune. Juhon kuoltua vuonna 1943 leipomotoimintaa jatkoi pariskunnan poika 
Pentti Mattila. Perikunta myi tilan vuonna 1959 Juho Mattilan tyttärelle Lemmelle ja tämän 
puolisolle Eino Heinäselle. Samalla leipomo tontteineen siirtyi virallisesti Pentti Mattilan 
omistukseen. Pentin jälkeen myös Reino Mattila toimi leipomoyrittäjänä. 
 
Leipomotoiminta oli jo loppunut, kun Elorannan nykyinen omistaja, Eero Hintsanen muutti 
taloon vuonna 1976 vaimonsa Seijan kanssa. Eero oli tullut Hämeestä töihin silloiselle Al-
kolle vuonna 1969. 
 
Eero ja Seija Hintsanen ostivat Elorannan tilan Eino Heinäseltä. Lempi Heinänen oli tuolloin 
jo kuollut, mutta pariskunnalla oli kaksi lasta, Pentti ja Kaija. Hintsaset vihittiin vuonna 1966. 
Seija oli kotoisin Kannuksesta ja suosittu kotiompelijana. Eerolla ja Seijalla on kolme tytärtä, 
joilla on yhteensä yksitoista lasta. 
 
Hintsaset pitivät aluksi lampaita, joita oli enimmillään noin neljäkymmentä. Mehiläisyhdys-
kuntakin heillä oli. Myöhemmin Hintsaset keskittyivät hehtaarin kokoisen vadelmaviljelmän-
sä hoitamiseen jokirannassa. 
 
Eero jäi eläkkeelle Altialta käyttöpäällikön tehtävästään vuonna 2006. Työssään hän näki 
niin itäisiä kuin läntisiäkin maita, laskujensa mukaan yli kaksikymmentä. Eero oli jo työssä 
olleessaan mukana työpaikkansa paloturvallisuustehtävissä. Seija oli pariskunnan lasten 
tavoin kiinnostunut musiikista ja esiintyi ensimmäisessä Ilmajoen Musiikkijuhlien tuotannos-
sa. 
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Lassi Karvinen, joka liittyi 1980-luvun alussa osakkaaksi Koskenkorvan keskustassa sijain-
neeseen lasipajaan, kunnosti leipomon asunnokseen. Leipomon yläkerrassa asuntoja oli jo 
aiemmin. Tienvieri-nimisen tontin omistajaksi tuli Timo Tammela 2000-luvun alussa. Aikai-
semmin siinä asuivat Markku Koskiniemi ja Lea Lillvik. Tammela työskentelee nykyisin Alti-
alla laitosmiehenä. 

 

Mäki-Rautila, Ilmajoentie 226 (nro 5) 

 

Puusepänliike Toivo ja Eila Mäki-Rautila toimi aikoinaan osoitteessa Ilmajoentie 226:ssa. 
Kiinteistön omistavat nykyisin Juho ja Johanna Mäki-Rautila. Toivo Mäki-Rautila, Juhon iso-
isä, kehitti verstaan toiminnan oman innostuksensa ja osaavien kädentaitojensa pohjalta. 
Hän oli myös innokas metsästäjä. 
 
Toivo Mäki-Rautila oli kotoisin Himangalta, yhdeksänlapsisesta perheestä. Toivon isä Jo-
han hankki toimeentulonsa rannikkoseudulla kalastaen aikansa hengen mukaisesti. Sitä 
varten hän oli rakentanut avoveneen, jolla teki jopa seitsemän viikon saalistusretkiä merel-
le. 

 
Toivo Mäki-Rautila lähti vuonna 1939 pikakoulutukseen sotaa varten Etelä-Pohjanmaan 
opistolle. Sotakoulutusmatkallaan hän tapasi tulevan vaimonsa Eila Tuomisen, ja palasi so-
dasta vuonna 1945 Pietilänkylään Ilmajoelle. Eilan vanhemmat Lenni ja Katri Tuominen se-
kä veli Erkki kuuluivat kiinteästi Toivon ja Eilan perheeseen ja verstaan toimintaan. 
 
Aluksi Mäki-Rautilat asuivat Tuomisella, jolloin Toivo osallistui talon töihin. Oma koti valmis-
tui perheelle jouluksi vuonna 1949. Toivo oli töissä myös muun muassa rakentamassa Lii-
naniemen siltaa, ja myöhemmin hän pääsi Luukkosen puusepäntehtaalle töihin. Antreasta 
Koskenkorvalle evakkona tullut Aleksander Luukkonen oli perustanut tehtaan Pukarankos-
kelle Sairon pajan viereen. Kun Luukkonen sairastui ja lopetti tehtaansa toiminnan, Mäki-
Rautila pääsi työntekijäksi Rinta-Könnin tehtaille. Myös Erkki Tuominen kulki Könnin tehtail-
la töissä Mäki-Rautilan kanssa. Silloin jo valmistettiin elementtitaloja. 

 
Samaan aikaan Toivo Mäki-Rautila alkoi suunnitella omaa yritystään. Hän hankki tarvikkeita 
ja rakensi itse tarpeelliset laitteet. ”Olin 13-vuotiaana Rinta-Könnin huutokaupassa huuta-
massa oviprässin verstaalle”, muistelee Tapio Mäki-Rautila. Verstaan toiminta lähti tyhjästä 
liikkeelle, kannustimena oli Toivon monitaitoisuus ja innostus puun työstämiseen. Hän eri-
koistui, teki vaativia tunnettujen arkkitehtien töitä ja piti yllä korkeaa laatua. Verstaalla oli 
myös ulkopuolisia työntekijöitä. Toivo Mäki-Rautilalle työ oli kuitenkin myös harrastus. Vers-
taalla valmistui vuonna 1969 kajuutalla varustettu vene, joka on Himangalla edelleen käy-
tössä. Verstastyö loppui vuonna 1995. 
 
Mäki-Rautilan puusepänverstaan päätuotteena olivat ovet ja ikkunat. Verstas toimitti niitä 
rakentajille; julkisiin rakennuksiin, kuten nykyiseen Jaakko Ilkan kouluun, ja esimerkiksi Be-
tonivalmiste P.K.Mäkelän rakennuskohteisiin. Välityönä verstaalla valmistui keittiökaappeja, 
huonekaluja ja sohvan runkoja. Töitä oli runsaasti ja tilausaikatauluissa täytyi pysyä, joten 
kaikki perheenjäsenten tarjoama apu tuli tarpeeseen. ”Terttu-sisko auttoi kodin töissä. Elet-
tiin yhteistaloudessa isovanhempien Lennin ja Katrin kanssa. Katri laittoi ruokaa, ja itsekin 
muistan olleeni peltotöissä. Äitini halusi pitää lehmikarjaa, koska piti eläimistä”, kertoo Ta-
pio, jolle tuon ajan yhteisöllisyys on vieläkin hyvänä muistoissa. 
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Toivo ja Eila Mäki-Rautilalla on kolme lasta. Tapio on lapsista vanhin ja kokee voineensa 
toteuttaa kotoa saamaansa kipinää palkkatyössään Ilmajoen kunnassa. Valmistuttuaan 
vuonna 1969 rakennusinsinööriksi hän työskenteli rakennusliikkeiden palveluksessa erilai-
sissa projekteissa, kunnes vuonna 1973 hän siirtyi kunnan palvelukseen ja teki 37 vuoden 
työuran. Terttu syntyi perheeseen muutaman vuosi Tapion jälkeen. Terttu Villanen on teh-
nyt elämäntyönsä sairaanhoitajana Ilmajoella. Vuonna 1963 syntyi Timo, joka työskentelee 
nykyään everstinä Mikkelissä. 
 
 
Tuomela (Willa Ilo), Palonkuja 
 
Willa Ilon historiatieto alkaa vuodesta 1772. Ensin se oli nimeltään Pietilä, mutta muuttui 
vuonna 1913 Yli-Pietiläksi. Vuoden 1917 aikoihin talo liitettiin nimeen Hermanni Helenius. 
Vuonna 1927 se oli merkitty itsenäiseksi tilaksi lain 31/12.1926 3 §:n nojalla. 
 
Hermanni Heleniuksen leski Maria Elina Iisakin tytär Helenius osti talosta vuonna 1937 
Hermannin edellisestä avioliitosta olleiden lasten osuudet. Hän avioitui uudelleen Sameli 
Koivulan kanssa. Vuonna 1942 talon osti Anna Haanpää (myöh. Tuomela). Vuonna1948 
talo siirtyi Aleksander Hill`n ja Aili Maria Lammin omistukseen. Vuonna 1961 omistajaksi tuli 
Anton Antero Tuomela, ja vuonna 1969 hän rakensi uuden tuvan. Vuonna 2008 perikunta 
myi talon Santtu Pienimäelle ja Elisa Mäki-Rautilalle, jotka ovat muuttaneet rakentamaansa 
uuteen tupaan Koskenkorvalle Honkalanmäkeen. Vuonna 2011 Tiina Tuominen ja Keijo 
Viertoma ostivat talon, ja vuonna 2013 leiritalo Willa Ilo liittyi osaksi Toiskan hevostoimin-
taa. 
 
 
 
Yli-Pietilä, Ilmajoentie 237 (nrot 6 ja 7) 
 
 

 
 

Frans ja Elina Yli-Pietilä asuivat aikoinaan pohjalaistalossa, joka sijaitsi samassa pihapiiris-
sä kuin nykyiset kaksi omakotitaloa. Molemmissa taloissa asuu heidän sukunsa myöhem-
pää polvea. 
 
Elina Yli-Pietilä oli Jussi Laitamäen täti. Jussi alkoi käyttää nimeä Yli-Pietilä, kun hän jatkoi 
tilanpitoa Fransin ja Elinan jälkeen. Vaimonsa Maija-Leenan kanssa hän alkoi viljellä maata 
ja kasvattaa sikoja, kanoja sekä noin kymmentä lehmää. Tilalla pidettiin myös työhevosta. 
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Tilan omien töiden ohella Jussi rakensi 1960-luvulla sähkölinjoja E-P:n Voiman palveluk-
sessa. 
 
Tontilla nykyisin olevista asuintaloista ensimmäinen valmistui Jussin isäntäaikana, vuonna 
1970. Tuolloin purettiin entinen päärakennus, joka oli samannäköinen kaksifooninkinen talo 
kuin naapurissa sijaitseva Lahden talo. Pohjalaistalon perustat olivat vajonneet. Yli-Pietilät 
keskittyivät 1970-luvulla sikojen ja lehmien kasvattamiseen. Seuraavana vuosikymmenenä 
he remontoivat asuinrakennuksen ja purkivat samalla sikalarakennuksen. 
 
Lehmistä Yli-Pietilät luopuivat vuonna 1984 ja sukupolvenvaihdoksen he tekivät vuonna 
1985. Silloin Jussi ja Maija-Leena muuttivat samana vuonna valmistuneeseen taloon pihan 
toiselle laidalle viettämään eläkepäiviään. Maija-Leena on jo kuollut, ja Jussi asuu Kotokar-
tanossa. Vuonna 1970 rakennettuun taloon muuttivat Erja ja Matti Yli-Pietilä, joiden lapsia 
ovat Eeva, Heikki ja Juha. Heikki ja Juha asettuivat asumaan kotitilalle, ja Juha asuu nykyi-
sin puolisonsa kanssa entisessä Maija-Leenan ja Jussin talossa. Erja ja Matti Yli-Pietilä 
käyvät töissä kodin ulkopuolella. He ovat remontoineet taloa sekä 1980- että 1990-luvulla 
tekemällä muun muassa pintaremontteja ja muuttamalla lämmitysjärjestelmää vuonna 
1987. Asuinpinta-ala on säilynyt ennallaan. 
 
 
Tuominen, Palonkuja 10 (nro 8 ja 9) 
 
Ulriika ja Samppa Tuominen, jotka elivät suuren osan elämästään 1800-luvulla, muuttivat 
Ilmajoelle Teuvalta 1900-luvun alussa poikansa Lennin (s. 1889) kanssa. Tila ostettiin Talvi-
tieltä. Nykyisin siitä on vastuussa Lennin lapsenlapsi Tiina Tuominen puolisonsa Keijo Vier-
toman kanssa. 
 
Lenni ja Katri (s. 1889) pitivät tilalla lehmiä, kanoja ja sikoja. Tilanpito perustui lähes täysin 
omavaraisuuteen. Kananmunia Tuomiset kuitenkin veivät esimerkiksi Pietilän Osuuskaup-
paan ja vaihtoivat niitä vastaan tuotteita, joita oma tila ei tuottanut. 
 
Tiinan äiti Salme Tuominen (s. 1924) hoiti vuoteen 1982 asti tilaa miehensä Erkin kanssa. 
Salme muisteleekin Katrin ihmetelleen, miten mahdetaan tilalla pärjätä, kun kanoista oli 
luovuttu. 
 
Erkki Tuominen oli syntynyt kolme vuotta Salmea myöhemmin. Erkki ja Salme tulivat tilalle 
vuonna 1961 Lennin ja Katrin jäätyä eläkkeelle. Talo jossa Salme viettää nykyään eläke-
päiviään, on rakennettu vuonna 1996. Vuonna 1949 tilasta erotettiin Mäki-Rautilan tila. 
 
Sodan aikana Tuomisen tilalla oli sijoitettuna karjalaissiirtolaisia. Välirauhan tultua siirtolais-
perhe palasi Karjalaan, mutta asui jatkosodan aikana jälleen Tuomisessa. Tuomisen isäntä 
haki karjalaiset omatoimisesti Kurikan asemalta, vaikka heidän oli tarkoitus sijoittua toisaal-
le. 
 
Kylällä on muutenkin autettu toisia. Salme Tuominen on muistellut, että naapurista käytiin 
säännöllisesti heidän saunassaan. Pietilän Osuuskauppa oli aivan tien päässä, ja siellä ta-
vattiin kyläläisiä, postinhakureissulla tai muuten. 
 
Laajaa lisäelinkeinoa tilalla ei harjoitettu, mutta toisaalta siellä tehtiin jatkuvasti jotain pientä 
työtä lisäelannon hankkimiseksi. Salme Tuominen on kertonut, että miehensä Erkki oli Ala-
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joella repimässä pajuista kuoria. Kuoret hän sitten myi nahkanparkitsemisvälineiksi eteen-
päin. 
 
Seuraava sukupolvi, eli Salmen ja Erkin tytär Tiina yhdessä Keijo Viertoman kanssa, perusti 
1992 Voimavaratila Toiskan, joka keskittyy lastensuojelutyöhön. Toimintaa varten pariskun-
ta osti 1952 valmistuneen Latva-Pietilän tilan päärakennuksen. Tiina ja Keijo asuvat sa-
massa pihapiirissä talossa, joka rakennettiin vuonna 1952 ja laajennettiin vuonna 1982. 
 
 
Rantakauppala/Lahti, Ilmajoentie 247 (nro 10) 
 
Lahden talo sijaitsee Ilmajoen Koskenkorvan Pietilänkylässä, Suomulan riippusillan ku-
peessa. Talo rakennettiin 1920 luvun alussa, ulkorakennukset noin vuonna 1910. Raken-
nusten rakennusmateriaalina uusiokäytettiin Kiikkalan kartanon hirsiä. 
 
Tilaa hoitivat ensimmäisinä Jaakko ja Sanna (o.s. Heikkilä) Lahti. Lapsia siunaantui heille 
seitsemän: Arvo, Elma, Toimi, Laura, Aune, Reino ja Niilo. Tilan isäntä työskenteli maatöi-
den ohessa muun muassa Pellonkaupan johtajana Koskenkorvalla. Myöhemmin hän hoiti 
Pietilän Osuuskauppaa. 
 
Jaakko Lahden jälkeen tilan otti haltuunsa Arvo ja Saimi (o.s. Karjala) Lahti. Arvolle ja Sai-
mille syntyi viisi lasta: Aino, Aarne, Erkki, Eeva ja Raili. Arvo toimi pankin isännöitsijänä ja 
maanviljelijänä. Hänet tunnettiin myös ahkerana hevosmiehenä. 
 
Tilaa alkoivat pitää vuonna 1962 Aarne (Jaakko) ja Hilkka (o.s. Kuusisto) Lahti. Lapsia heil-
le syntyi viisi: vain päivän elänyt Hannele, Martti, Jussi, Heikki ja Anne-Maria. Aarne, jota 
kyläläiset kutsuivat Jaskaksi, teki elämäntyönsä maanviljelijänä. Hilkka oli emäntä ja kotiäiti, 
kuten myös olivat olleet Sanna ja Saimi aikoinaan. 
 
Vuonna 1987 talossa tehtiin sukupolvenvaihdos neljännen kerran. Silloin Heikki ja Paula 
(o.s. Loukasmäki) Lahti ryhtyivät hoitamaan tilaa. Heille syntyi neljä lasta: Ville, Tuomas, 
Milla ja Ella. 
 
Talo oli alkuperäisessä kunnossaan, joten vuonna 1987 Lahdet remontoivat ja nykyaikaisti-
vat sen elämän ja lastenhoidon helpottamiseksi. Myös 1920-luvulla rakentamatta jääneen 
yläkerran he saivat asuinkäyttöön. 
 
Navetta oli vähällä palaa 1990-luvun alussa. Samana vuosikymmenenä Lahdet luopuivat 
sikojen ja lehmien pidosta. Tämän jälkeen he jatkoivat maiden viljelyä harrastepohjalta 
kunnes vuokrasivat ja viiden vuoden kuluttua myivät ne. 
 
Heikki työskenteli pääosin Ilmajoen Osuuskaupan rautaosastolla, myöhemmin Ilmajoen sa-
halla. Sahalla työskentelyn jälkeen hän opiskeli lihanpaloittelijaksi. Atria oli hänen viimeinen 
työpaikkansa ennen kuin hän sairastui rajuun syöpään ja menehtyi vuonna 2008. 
 
Talon nykyinen emäntä työskentelee kuntohoitajana ja valmistui ammattiinsa vuonna 1986. 
Marraskuussa vuonna 2010 hän suoritti myös jäsenkorjaajan koulutuksen. Vuonna 1996 
vanhan navettarakennuksien tilalle rakennettiin saunamökki, jossa sijaitsevat Paulan hie-
rontatilat. Hieronnan lisäksi Paula on vetänyt jumppapiirejä. 
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Rissanen, Ilmajoentie 257 (nro 16) 
 

 

 

Nykyisen Rissasen omisti alun pitäen pankinjohtaja Jaakko Lahti. Hän isännöi aikoinaan 
nykyistä Paula Lahden kotia, jossa asuivat tuolloin Antilat. Opettaja Jussi Antila on heidän 
poikansa. Jaakko Lahden poika Reino vaimonsa Kaijan ja anoppinsa kanssa tulivat asu-
maan nykyiseen Rissaseen, ja Antilat ostivat talon Peuralankylästä. 
 
Mauri ja Aino Ojala ostivat talon 1950-luvulla. Mauri toimi porsaiden ostoasiamiehenä ja piti 
sikalaa samaan aikaan. Hän rakensi uuden sikalan 1960-luvulla. Tulipalo vei kaikki ulkora-
kennukset vuonna 1970. Mainittakoon että kipinä lensi joen yli ja poltti samalla Oiva Ojalan 
autopurkamon varastorakennuksen. Mauri aloitti sikalan korjaamisen, joka jäi kuitenkin 
kesken. Ojalat muuttivat Seinäjoelle ja löysivät sieltä työpaikkansa. 
 
Martti Mäkelä perheineen jatkoi sikalan kunnostusta autokorjaamoa varten ja teki raken-
nuksen toiseen päähän asuintilat. Martti harjoitti myös maanrakennusurakointia 1960- ja 
1970-luvun vaihteessa. 
 
Mäkelältä paikan ostivat Esko ja Eeva Leppänen. Esko aloitti ilmastointiurakoitsijana ja 
käytti rakennusta verstaana. Vuonna 1982 Leppäset saivat valmiiksi uuden talonsa, jossa 
Kantolat asuvat nykyisin. Leppäset erottivat alueestaan jokirantapuolen, kun myivät sen 
Jouko ja Riitta Rissaselle vuonna 1982. Sen jälkeen Eija ja Heikki Harmanen ostivat joki-
rantatontin Leppäsiltä ja rakensivat talon, joka valmistui 1986. 
 
Jouko ja Riitta Rissanen tekivät sukupolvenvaihdoksen Anna ja Keijo Rissasen kanssa 
vuonna 1986 ja siirtyivät Hyövällinkylään pitämään karjatilaa. Anna ja Keijo tulivat Riitan ja 
Joukon entiseen taloon eläkepäiviään viettämään. Keijo sai sairaskohtauksen ja menehtyi 
vuonna 2010 niittäessään nurmikkoa. 
 
Mainittakoon, että Anna Rissanen (o.s. Koivuneva) on syntynyt Pietilän Osuuskaupassa. 
Hänen vanhempansa olivat Jaakko Rikhard ja Lempi Koivuneva. Jaakko oli kaupanhoitaja-
na tuolloin Pietilän kaupassa. Myöhemmin Koivunevat ostivat Lempin kotitilan Kuivanie-
menmäeltä ja alkoivat viljellä kahdeksan hehtaarin tilaa. Pietilän Osuuskauppa oli perustet-
tu vuonna 1921 ja kauppatoiminta jatkui 1970-luvulle asti. 
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Latvasalo, Rahnastontie (nro 17) 
 

 

 
Latvasalon nykyisen isännän Anssi Latvasalon vanhemmat Toivo ja Heleena (o.s. Luoma) 
Latvasalo rakensivat tontilleen ensin sikalan vuonna 1967, sitten talon vuosina 1968−1969. 
Rakennustöissä olivat mukana ainakin Urho Mäkinen, Eino Varpuluoma, Matti Mäkelä ja 
Toivon veli Esko. 
 
Toivo Latvasalo oli kotoisin Kurikan Salonkylästä, kun taas Heleena oli nuoresta lähtien ol-
lut kasvattityttärenä lähitalossa Iivari Rahnastolla. Heleena oli kotoisin Luoman koulun lä-
heltä. 
 
Toivo osti alkuperäisen maa-alan Iivari Rahnastolta ja hankki lisämaata myöhempinä vuo-
sina kaksikin kertaa. Lisäksi hän teki traktorilla maataloustöitä varsinkin lähiympäristön 
pientiloille. 
 
Alkuaikoina Toivo kävi töissä Varpuluoman veljesten tiilitehtaalla. Poikansa Anssin tavoin 
käsistään taitavana hän teki myös pajatöitä. Rakensipa hän hitsauslaitteenkin. Koska hit-
sauslaitteet eivät olleet kovin yleisiä, Toivo sai työskennellä kyläläisille hitsarinakin. 
 
Toivo kuoli 1980-luvun alussa, jolloin tilan työt jäivät 16-vuotiaan Anssin vastuulle. Alku ei 
ollut helppo, sillä sikalassa oli noin sata sikaa. Myöhemmin Latvasalot kuitenkin luopuivat 
sioista ja keskittyivät maanviljelyyn sekä monenlaiseen korjaamotoimintaan. Anssia kiinnos-
tavat etenkin monenlaiset vanhat ajoneuvot, kuten Zetor-traktorit ja ralliautot. 
 
Anssin sisko menehtyi liikenneonnettomuudessa vuonna 1970. Anssin veli pitää nykyisin 
sähköliikettä Kurikassa 
 
Anssi ja Päivi Latvasalo asuivat 1990-luvun puolivälistä alkaen talon yläkerrassa, kun talon 
emäntä Heleena Latvasalo asui alakerrassa. Talossa tehtiin remontti vuonna 2004, jolloin 
sen keittiö uusittiin ja alakerrasta poistettiin väliseiniä. 
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Mänty, Rahnastontie 37 (nro 21) 
 

 
 
Pohjalaistyylinen talo, jossa Sirpa ja Risto Mänty ovat asuneet poikansa Heikin kanssa 
vuodesta 2006, oli alun pitäen osa Ala-Rahnaston päärakennusta. Mäntyjen koti oli niin 
kutsuttu vinkkeli, eli se sijaitsi kulmittain päärakennuksen pitkään julkisivuun nähden. Pää-
rakennus sijaitsee yhä alkuperäisellä paikallaan eli talorykelmässä lähimpänä Ilmajoentietä. 
Kauemmas siirretty Mäntyjen koti puolestaan sijaitsee lähes 400 metrin päässä tiestä. 
 
Rakennus siirrettiin (Samuel) Vihtori ja Hilja Ala-Rahnaston kodiksi 1920-luvun puolivälissä. 
Vihtori oli virkatodistuksen mukaan syntynyt Ilmajoella vuonna 1899, ja Hilja Kauhajoella 
vuonna 1898. Vihtorin ilkikurisista tempauksista puhutaan yhä, ja niitä kuvataan ainakin 
Antti Laitilan kirjan Elämää Rannanmäellä sivulla 84. 
 
Pihapiirin päärakennus on ollut pääosin Ruotsissa asuvan perikunnan vapaa-ajanasuntona 
1980-luvun loppupuolesta lähtien. Navettarakennus on rakennettu 1950-luvulla. 
 
Männyt löysivät tilan Herralan autiotalovälityksestä. Kolme erillistä tilaa yhdistettiin yhdeksi 
vajaan kahden hehtaarin tilaksi, joka rajoittuu alhaalta luomaan. Kun männyt muuttivat ta-
loon, pellolla oli vielä pystyssä autiotalo. Myöhemmin autiotalo kuitenkin purettiin. 
 
Ostohetkellä vuonna 2003 talossa ei ollut nykyaikaista viemäröintiä eikä sisävessaa. Vintti-
kin oli asumaton. Nyt vintti on täysin asuttava, ja vesihuolto toimii. Myös lämmitysjärjestel-
mä on nykyaikaistettu. 
 
Männyt toteuttivat talon muutostyöt siten, että sen perinteinen yleisilme säilyi. Esimerkiksi 
huonejärjestys sisällä on entisellään kuten myös alkuperäinen maali talon ulkoseinillä. Puit-
teet maalattiin remontissa sinisiksi, kun ne aiemmin olivat ruskeat. Remontista oli paljon 
vaivaa, mikä kuitenkin lopputulosta katsoessa unohtuu. 
 
Perheen poika käy Luoman koulua. Hänelle on näytetty koulupolun paikka, aivan kuten 
monelle vuosikymmeniäkin aiemmin koulussa kulkeneelle. Jurvasta kotoisin oleva Risto on 
yksityisyrittäjä jonka työsarkaan kuuluvat aarporaukset ja maansiirtokoneiden korjaukset. 
Sirpa, joka on Suomussalmelta, tekee kuvittajan töitä. 
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Rantalehto/Rantamäki, Rahnastontie 22 (nro 22) 
 

Bergelinit ostivat Rantalehto-nimisen tontin Eino ja Kerttu Sydänojalta vuonna 1981. Ele-
menttitalo rakennettiin vuonna 1982, ja Bergelinit pääsivät muuttamaan sinne vuoden 1983 
helmikuun lopussa. Taloon tehtiin laaja huoneistoremontti vuosina 2007−2008. Talon lämmi-
tys onnistuu pelkästään puulla tai sähköllä, myös molemmilla samanaikaisesti. Lämmönjake-
lussa hyödynnetään modernia teknologiaa. 
 
Tontilla on varastorakennus, jossa ovat kahden auton tallit, puuvaja sekä kylmä ja lämmin 
varasto. Lisäksi sillä sijaitsevat savusauna puuvarastoineen, huvimaja tulisijoineen, maakel-
lari ja leikkimökki. Tontilla on myös suuri puutarha, jossa kasvaa muun muassa omenapuita 
ja marjapensaita. Tonttia reunustaa vieressä virtaava Nahkaluoma noin 150 metrin matkal-
ta. 
 
Talon rakennuttivat vuonna 1941 syntyneet Pirkko ja Risto Bergelin. Heidän lapsistaan 
Tuomas on syntynyt vuonna 1969, Mari vuonna 1972 ja Anu vuonna 1980. Tuomas asuu 
nykyään Tampereella, Mari Maskussa ja Anu Seinäjoella. 
 
Bergelinit myivät talon 1.11.2008 Elina Rantamäelle ja muuttivat Raisioon. 
 
 
Yli-Rahnasto, Ilmajoentie 285 
 
Yli-Rahnaston tila mainitaan jo vuonna 1546 Ilmajoen asutushistoriassa. Tilan ensimmäinen 
isäntä vuosina 1546−1553 oli Heikki Laurinpoika. Sen jälkeen vuosisatojen kuluessa omis-
tajat ovat vaihtuneet. Koska tila oli pinta-alaltaan suuri, siitä erotettiin monta tilaa ja torppaa 
kauppojen ja sukulaissuhteiden kautta. Vuonna 1881 tehdyllä kauppakirjalla omistajaksi tuli 
Jurvasta Mikko Jaakonpoika Yli-Rahnasto (1819−1897, ent Uitto) vaimonsa Helena Matin-
tyttären (1822−1891) ja kahdeksan lapsensa kanssa. Kun perhe asettui tilalle, alkoi raken-
taminen. Päärakennus valmistui vuonna 1887, ja se seisoo yhä paikallaan. Talon jälkeen 
valmistui navetta 40:lle lehmälle ja talli kahdeksalle hevoselle. 
 
Mikko Jaakonpojan perikunta jakoi tilan, ja päätilalle jäi asumaan hänen poikansa Juho 
Heikki (1851−1902) vaimonsa Maria Sofian (1875−1962) kanssa. Juho Heikin kuoltua 
vuonna 1902 Sofia Yli-Rahnasto hoiti taloa. Talossa oli palvelijoita ja päivämiehiä. Tilalla on 
alusta saakka pidetty karjaa ja viljelty viljaa. 
 
Vuonna 1920 talo jakautui kolmen pojan kesken. Vesteri (1897−1945) jäi päätaloon äitinsä 
kanssa, Juho (1899−1982) siirtyi Ala-Rahnaston tilalle. Eero Matias (1902−1982) myi maa-
osuutensa Vehkaviidasta ja Huissilta ja osti tilan Kauhajoen Harjankylästä. Sinne perhe 
muutti vuonna 1932. Vesteri Yli-Rahnasto kuoli vuonna 1945, jolloin Matti Jaakko Yli-
Rahnasto (1926−2007) muutti Harjankylästä asumaan tilalle. Eeva Johanna (s. 1930) muut-
ti tilalle vuonna 1952. Matin isännyys kesti 62 vuotta (1945−2007), ja Eeva Yli-Rahnasto 
arvelee, että se oli pisin jakso talon historiassa. 
 
Eevalla ja Matilla on kuusi lasta: Maija Johanna (s. 1952) on lastentarhanopettaja, Liisa An-
nikki (s. 1954) on musiikinopettaja, Harri Heikki (s. 1955) on asentaja-koneistaja, Kyösti 
Vesteri (s. 1957) on insinööri, Esa-Matti Jaakko (s. 1966) on laitospäällikkö ja Pekka Sameli 
(s. 1975) on diplomi-insinööri. 
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Talon vaiheisiin liittyy monia ihmiskohtaloita. Lähihistoriasta voi mainita sota-ajan 
1939−1944, jolloin talossa oli siirtolaisväkeä, kolmekin perhettä yhtä aikaa. Yksi perheistä 
asui talossa seitsemän vuotta ja lähti sieltä vasta vuonna 1947. 
 
Sodan jälkeen tuli voimaan pika-asutuslaki, jonka mukaan Matti Yli-Rahnaston piti luovuttaa 
kuusi hehtaaria viljelymaata Rahnastontien varrelta. Eemeli ja Hilma Sinkkonen asuttivat 
paikan. Heidän jälkeläisiään asuu tilalla yhä, mutta heidän viljelymaansa ovat nykyisin eri 
omistajilla. 
 
Eeva Yli-Rahnasto asuu tilalla yhä. Hän tiivistää kotinsa historian ja nykyisyyden kiitokseen: 
 
Vuosisatain saatossa ovat monet sukupolvet vaipuneet unholaan. Maa on antanut heille leivän, jon-
ka eteen he ovat uurastaneet. Heidän ansiostaan pellot vieläkin ”lainehtivat”. 

 
(Lähde: Eeva Yli-Rahnasto) 
 
 
Sydänoja, Ilmajoentie 286 
 
Sydänojan talo valmistui vuonna 1979. Pääasiassa sen rakensi Keski-Rahnastossa asuva 
Eino Sydänoja (ks. Keski-Rahnasto), mutta myös hänen poikansa Rauno oli jonkin verran 
mukana rakennustöissä. 
 
Kurikkalainen Armi Ojala ja Rauno Sydänoja menivät naimisiin vuonna 1980 ja muuttivat 
asumaan uuteen taloon. Armi kävi töissä V. Siltala Oy:ssä Kurikassa, ja Rauno sai työpai-
kan vuonna 1980 VS-Koneelta, joka kuului VS-Yhtiöihin. VS-Kone valmisti sähkö- ja auto-
maatiolaitteita yhtiöiden rakentamiin laitoksiin. 
 
Jukka syntyi vuonna 1982 ja Johanna vuonna 1986. Armi ja Rauno tekivät sukupolvenvaih-
doksen Einon ja Kertun kanssa vuonna 1982. Sydänojat viljelivät pientilallaan viljaa ja piti-
vät munituskanalaa. Kanojen pidon he lopettivat vuonna 1992, ja viljelymaat he vuokrasivat 
vuonna 1995. Rauno aloitti työt Kauhajoen ammattioppilaitoksessa vuonna 1987. Armi huo-
lehti lapsista ja kanoista. Myöhemmin Armi työskenteli myös perhepäivähoitajana, ja nykyi-
sin hän työskentelee vanhusten kotiavustajana. Rauno työskentelee yhä nykyisessä Suu-
pohjan ammatti-instituutissa. 
 
Liikunta on Sydänojien yhteinen harrastus. He suunnistivat hyvin aktiivisesti Rasti-Kurikan 
iltarasteilla 1990-luvulla ja jatkavat harrastusta edelleen. Joen rannassa Sydänojilla on laitu-
ri ja kaksi kajakkia. Talvisin Armi ja Rauno hiihtävät omalla kilometrin mittaisella peltoladul-
laan. Myös heidän naapurinsa hiihtävät siinä talvi-iltaisin. 
 
Rauno on harrastanut ilmailua vuodesta 1971 saakka. Hän aloitti lentämisen Vaasan lento-
kerhossa ja jatkoi sitä Ilmajoen ilmailukerhossa vuodesta 1973 lähtien. Kerhon nimi vaihtui 
myöhemmin Etelä-Pohjanmaan Ilmailukerhoksi. Ilmailukerho rakensi lentokentän ja hankki 
lentokoneita. Rauno Sydänoja alkoi rakentaa omaa lentokonettaan vuonna 1983. Rakenta-
jakavereina olivat Raimo ja Matti Ritola. Lentokone valmistui vuonna 2003, jolloin Rauno 
teki sillä ensilentonsa. Lentokone on edelleen lentokelpoinen. Jukka aloitti lentoharrastuk-
sen 15-vuotiaana, ja Johannakin on ollut monesti kyydissä. 
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Johanna asuu Turussa ja työskentelee toimittajana. Hän valmistui Turun yliopistosta filoso-
fian maisteriksi vuonna 2012 pääaineenaan suomi ja sen sukukielet. Jukka asuu Tampe-
reella ja työskentelee insinööritoimistossa. 
 
 
Keski-Rahnasto/Sydänoja, Ilmajoentie 287 
 
Keski-Rahnaston talo rakennettiin vuonna 1901. Se on hirsirakenteinen perinteinen puoli-
toistafooninkinen pohjalaistalo. Hirsistä näkee, että rakentamisessa on käytetty sekä uusia, 
että vanhoja hirsiä. Osa hirsistä on mahdollisesti siirretty muista rakennuksista, kuten 1900-
luvun alussa oli tapana. 
 
Talossa asui Sameli Samelinpoika Keski-Rahnasto (15.1.1865–29.8.1953, ent. Hiivanai-
nen). Hänen ensimmäinen vaimonsa oli Susanna Sofia Hermannintytär (9.10.1861–
8.8.1896). Pariskunnalle syntyi tytär Hilja Elisabeth (20.7.1888–20.8.1888). Leskeksi jäänyt 
Sameli meni naimisiin Vilhelmiina Eliaantytär Rinta-Orhasen (9.7.1875–7.1.1959) kanssa 
29.10.1897. Heillä ei ollut omia lapsia. 
 
Eino Sydänoja (3.11.1919–12.9.2001) tuli Keski-Rahnastoon kasvattilapseksi vuoden 1925 
keväänä. Talon isäntä Sameli oli Einon isän eno. Einon vanhemmat olivat Sameli Eliaan-
poika Sydänoja (28.10.1883–12.4.1956) ja Amanda Josefiina Gabrielintytär Tuohisto-Kokko 
(27.2.1880–24.12.1924) Ilmajoelta. He muuttivat Kokkolaan vuonna 1920. Amandan kuol-
tua Eino vietiin Ilmajoelle Keski-Rahnastoon, ja sisarukset Reino ja Pentti jäivät Kokkolaan. 
 
Eino meni naimisiin Kerttu Yli-Rahnaston (21.8.1926–2.9.2013) kanssa 20.7.1952. Heidän 
lapsensa Rauno syntyi 1954 ja Ulla 1956. Tilalla oli muutama lehmä, pari emakkoa ja sata 
kanaa. Navetta uusittiin vuonna 1959. Eino ajoi taksia vuosina 1955–1960. Hän teki myös 
kirvesmiehen töitä 1970-luvulle saakka. Kerttu oli käynyt ompelukoulun Isossakyrössä, ja 
hän oli taitava ompelija. Hän myös piirsi taidokkaita lyijykynäpiirroksia ja maalasi tauluja. 
Taitojaan hän oli hionut kuvataide- ja posliinimaalauskursseilla. 
 
Eino ja Kerttu muuttivat Ilmajoen keskustassa sijaitsevaan rivitaloon vuonna 1986. Kesäisin 
he asuivat Keski-Rahnastossa 1990-luvun puoliväliin saakka. Siitä lähtien talo on ollut tyhjil-
lään ja onkin jo melko rapistunut. Talo on ehkä jo purettu historiikin julkaisuun mennessä. 
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Yli-Rahnasto, 295 (nro 26) 
 

 
Ahti Yli-Rahnaston isovanhemmat muuttivat Ilmajoelle Jurvasta 1860- tai 1870luvulla. Ahdin 
isä Juho Yli-Rahnasto lähti Amerikkaan heti rippikoulun jälkeen, mutta palasi vuonna 1921 
Suomeen. Hän oli mukana Etelä-Pohjanmaan Opiston ensimmäisellä vuosikurssilla. Yli-
Rahnaston talon Juho osti sedältään. 
 
Talo oli aikoinaan Rahnaston pääpaikka, ja maa-alana se alun pitäen kuulunut Jaakko Ilkan 
tilaan. Kun tila jaettiin, syntyivät Yli-, Keski-, Ala-, Latva- ja Niemi-Rahnasto. 
 
Yli-Rahnaston talo on Ahti Yli-Rahnaston mukaan rakennettu vuonna 1702, ja se on alku-
peräisessä asussaan lukuun ottamatta 1950-luvun tulipalon jälkeen korjattua kattoa. Ennen 
paloa katto oli kuperan muotoinen. Talon hirret on kaadettu luoman suunnalta 1700-luvulla. 
Aluehan oli tuolloin metsää jokivartta lukuun ottamatta. Teitäkään ei silloin ollut, vaan kuljet-
tiin jokea pitkin. 
 
Alkuperäistä Rahnastojen kantasukua suvun mailla on jäljellä Niemi-Rahnastossa eli nykyi-
sessä Tuomilehdossa. Muuten sukulaisuussuhteet ovat katkeilleet tilojen kaupoissa, koska 
taloihin uusina asukkaina muuttaneet ja sukuun kuulumattomatkin perheet ottivat usein su-
kunimekseen talon nimen. 
 
Rahnaston kantatilan maat ovat alun pitäen ulottuneet jokirannasta Jurvan rajaan. Ahti Yli-
Rahnasto muisteli vanhaa hokemaa, jonka mukaan ”piru lähti Santavuorelta Könnille, mutta 
Rahnaston kohdalla vietiin rahat”. Rahnastolla on ollut siis kauan sitten olutkievari ja myös 
torppia Huissilla sekä Nopankylässä. 
 
Yli-Rahnasto on ollut maanviljelys- ja karjatila, jonka Hellä ja Juho Yli-Rahnasto omistivat. 
Sukupolvenvaihdos tehtiin vuonna 1976, jolloin tilan isännäksi ryhtyi Ahti Yli-Rahnasto. Ta-
lossa asuu nykyään yksi sisaruksista, Katariina Yli-Rahnasto. Suuren perheen lapset ovat 
omilla tahoillaan maailmalla. Ahti on 1970- ja 1980-lukujen vaihteesta lähtien asunut vai-
monsa Heleenan kotitilalla Rinta-Toralassa, josta kerrotaan Varvenmäen kohdalla tässä te-
oksessa. 
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Rinta-Torala, Ilmajoentie 317 (nro 27) 
 

 

 

Rinta-Toralan tilaa isännöi vuodesta 1958 lähtien Arvo Rinta-Torala. Hänen vaimonsa Bert-
ta (o.s. Korpela). Pariskunnalla oli lapset Lauri, Liisa, Eeva-Maija, Lea ja Mauno. Talon 
edellinen isäntä vuosina 1900−1946 oli Jaakko Rinta-Torala, jonka perikunta hallitsi tilaa yli 
vuosikymmenen ajan. 
 
Kantatila sijaitsee Lahden kylässä, jonne keskustasta on matkaa neljä kilometriä ja Kos-
kenkorvalta kolme kilometriä. Siitä on aikojen kuluessa lohkomalla erotettu kolme muuta 
tilaa. Kantatila on kuulunut suvulle ilmeisesti jo 1500-luvulta lähtien. Kyrönjoen länsirannalla 
sijaitseva tilan päärakennus on rakennettu hirsistä vuonna 1920, ja sitä on myöhemmin re-
montoitu. 
 
Mauno Rinta-Torala on isännöinyt tilaa vuodesta 1983 alkaen vanhempiensa Arvon ja Ber-
tan jälkeen. Nykyisin hän hoitaa tilaa puolisonsa Riitta-Leenan kanssa, joka muutti taloon 
vuonna 2000. Maunolla on poika, ja myös Riitalla on kaksi aikuista poikaa. Bertta nukkui 
pois vuonna 2010. 
 
Tulipalo riehui tilalla vuonna 1970 ja vei lähes kaikki ulkorakennukset ja aitat. Päärakennus 
kuitenkin pelastui. Tulipalon jälkeen Mauno on rakentanut vuosina 1985−1998 navetan, ko-
nehallin ja talon. 
 
Maunon päivät täyttyvät tilan töistä. Riitta-Leena avustaa Maunoa tilan töissä sen minkä 
omilta töiltään ehtii. Mikäli Maunolle vapaa-aikaa jää, sen hän viettää rentoutuen esimerkik-
si television ääressä. Kesäaika tilalla on kiireistä, sillä silloin siellä tehdään pyöröpaaleihin 
rehua ja jonkin verran kuivaheinää. Syyspimeiden aikoihin Mauno keritsee lehmät yksitel-
len. ”On karja hetken siistimmän näkööstä”, Mauno toteaa. 
 
Riitta-Leena on ammatiltaan lähihoitaja ja työskenteli aikaisemmin Kurikassa ja Koskenkor-
valla pienkodilla. Viiden vuoden ajan hän työskenteli kesäisin Yli-Lauroselan talomuseon 
kahvilassa, jonne hän aamuvarhaisella leipoi tarjottavat. Vapaa-ajallaan Riitta viihtyy käsi-
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töiden ja lukemisen parissa. Käsitöistä nyplääminen, virkkaus, kutominen ja uusimpana har-
rastuksena käpypitsin teko kiehtovat häntä. 
 
 
Väli-Torala, Toralantie 8 (nro 32) 

 
Väli-Toralan tila on syntynyt Toralan kantatilasta, ja se on ollut samalla suvulla ainakin lä-
hes kolmesataa vuotta. Jo 1930-luvulla painetussa Suomen maatiloja käsittelevässä teok-
sessa LÄHDEVIITE? mainitaan, että silloin tilan isäntänä ja emäntänä olivat vuodesta 1892 
lähtien olleet Joonas ja Hedvig Sofia (o.s. Huikku) Väli-Torala. Heidän aikanaan tilasta loh-
kottiin kolme muuta tilaa, ja siihen kuului myös kaksi torppaa. 
 
Tilan koosta kertovat teoksessa mainittu kuuden hevosen talli ja tilasta otetussa kuvassa 
oleva puolitoistafooninkinen päärakennus vuodelta 1902. Yhä nykyisinkin paikoillaan oleviin 
aittoihin merkityt vuosiluvut kertovat, että ne ovat olleet pihapiirissä 1800-luvun alkupuolelta 
saakka. 
 

Joonaksen ja Hedvig Sofian lapsista Kaappo asettui vaimonsa Sigridin kanssa viljelemään 
maata jokivarteen Ilmajoen keskustan tuntumaan. Kaapon veli Yrjö oli isäntänä kotitilalla. 
Kaksi muuta sisarusta olivat nimeltään Hilma ja Laimi. 
 

Kun Joonaksen ja Hedvigin talo tuhoutui tulipalossa, he muuttivat Karijoelle. Yrjön kuoltua 
vuonna 1947 pariskunta kuitenkin palasi Toralankylään Kaapon kotitilalle ja asettui sinne 
pysyvästi. Sigrid nukkui pois vuonna 1985 ja Kaappo vuonna 1977. 
 

Tilan seuraava isäntäpari, Marjatta ja Jaakko Väli-Torala, kasvatti aluksi edellisen tavoin 
sikoja, kanoja ja lehmiä, mutta myöhemmin vain sikoja. Huonokuntoiseksi käyneen pohja-
laistalon tilalle nousi uusi päärakennus. Perhe asui rakentamisajan vanhan talon päätysii-
vessä, minkä pani merkille myös sattumalta ohi ajanut Aamulehden toimittaja. Tämä kirjoitti 
perheen asumisjärjestelystä lehtijutun. Uuteen päärakennukseen tehtiin peruskorjaus 
vuonna 1991. 
 

Jaakon kuoltua vuonna 1977 Marjatta ja lapset Jukka, Tuula ja Tiina veivät tilaa eteenpäin 
parhaansa mukaan. Tiina menehtyi vuonna 2007. 
 

Jukka ja Eva Väli-Torala ostivat tilan vuonna 1992. Heille syntyi viisi lasta: Sanna vuonna 
1991, Niina vuonna 1993, Hanna vuonna 1996 ja kaksoset Antti ja Jaana vuonna 1996. 
 

Väli-Toralan sikala paloi vuonna 2003, ja uusi sikala valmistui seuraavana vuonna. Pellot ja 
sikalan Väli-Toralat myivät vuonna 2008. Jukka työskentelee Laihialla Jukajan Ristikolla ja 
Eva toimii maatalouslomittajana. 
 
 
 
Sihto, Toralantie 9 (nro 33) 
 
Nykyisin Anu Sihto asuu paikalla, joka oli jo hänen isoisänsä Niilo Rannon koti. Anulla on 
kaksi lasta, Teppo ja Teea. Suvun ensimmäiset asukkaat samalla tilalla olivat Antti (k. 
1914) ja Maria Ranto (k. 1928), Niilon vanhemmat. He hankkivat tilukset 1900-luvun alku-
puolella. 
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Pohjalaistalojen siirtäminen paikasta toiseen oli yleistä. Niin myös Anun isoisän vanhempi-
en talo siirrettiin muualta nykyiselle paikalleen. Vuonna 1901 syntynyt Niilo muisti vielä, mi-
ten istutti isänsä kanssa pihapiiriin myrskyn kaatamien puiden tilalle koivuja. Anu Sihdon 
mukaan samat koivut ovat pystyssä yhä. Niilon vaimo Aili oli syntynyt vuonna 1904. 
 
Niilo Rannon aikana harjoitettiin monenlaista maataloutta. Ajan tavan mukaan pidettiin leh-
miä, sikoja ja kanoja sekä viljeltiin maata. Isäntä itse ei ajanut traktoria eikä autoa, mutta 
tarvittaessa hänellä oli työmiehiä, jotka tekivät traktoritöitä. 
 
Anun vanhemmat Terttu (s. 1930) ja Matti (s. 1930) Sihto eivät yhteisen elämänsä alussa 
asuneet tilalla. He kuitenkin muuttivat Tertun kotitalon Ilmajoen puoleiseen päätyyn vuonna 
1961. He rakensivat pihapiiriin, pohjalaistalon viereen, ajanmukaisen omakotitalon vuonna 
1969, jossa myöhemmin tehtiin keittiö- ja kylpyhuoneremontti. 
 
Kun lehmistä luovuttiin vuonna 1977, tuotantoeläimiksi jäivät siat. Vuosia kului, ja Anun si-
sarukset Mikko ja Tarja muuttivat pois kotoa. Vuonna 1990 tilalle jäi Anu isovanhempiensa 
kanssa. He asuivat vanhemmassa talossa ja Anu uudemmassa. Luovuttuaan sioista vuon-
na 1998 Anu viljeli jonkin aikaa maita, jotka hän nyt on vuokrannut muiden käyttöön. 
 
Maataloutta harjoitetaan tilalla nykyisin vähän. Ulkokartanoon tehtiin vuonna 1999 remontti, 
jossa sitä muunnettiin osittain vapaa-ajan käyttöön sopivaksi. Nykyään asumattoman pohja-
laistalon viereinen talo sai kesällä 2010 pintaansa kirkkaankeltaista maalia. 
 
 
Varpuluoma, Toralantie (nro 35) 
 
Martti Varpuluoman isä Salamon Luoma asui Huissilla ennen kuin osti Varpuluoman tilan, 
jonka nimeä hän alkoi käyttää sukunimenään. Tila oli omavarainen. Siellä harjoitettiin 
maanviljelystä ja pidettiin lehmiä, sikoja ja kanoja. Salamon teurasti monelle perheelle jou-
lupossun, koska hänellä oli työstä kokemusta. Ennen kuin Salamon Luoma muutti Varpu-
luomaan, hän sai elantonsa ostamalla teuraseläimiä ja myymällä niiden lihaa Vaasaan. 
 
Salamon ja hänen Ilmajoen Jouppilankylästä lähtöisin ollut vaimonsa Maria muuttivat pohja-
laismalliseen taloon Luomankylässä. Heille syntyi kolme poikaa: Martti, Eero ja Eino. Martin 
mukaan nykyisellä asuinpaikalla on asunut torppareita. Salamon Varpuluoman asuinpaikka 
on viereisellä tontilla, kun nykyinen Luomanranta-niminen tila virallisesti muodostuu Sivulan 
ja Luoman tiloista. 
 
Luoman veljekset perustivat tiilitehtaan kotitilansa maille 1940- ja 1950-lukujen vaihteessa. 
Kerrallaan tiilenteossa tarvittiin vähintään viisi ihmistä, sillä savi ja hiekka lapioitiin käsin. 
Tiilikone toimi traktorin voimalla ja uuni oli päältä poltettava. Työ rytmitettiin siten, että yksi 
tiilierä valmistui viikossa. Olikin tavallista, että urakka jatkui yöhön. 
 
Valmiit tiilet kulkivat tehtaalta eteenpäin kuorma-autolla. Ne myytiin enimmäkseen Osuus-
kaupalle, mutta Vaasan keskussairaalan tiilirakenteissakin on runsaasti Varpuluoman sa-
vea. Tiilenvalmistus kesti neljästä viiteen vuotta, minkä jälkeen veljekset alkoivat viljellä 
maata. 
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Vuodesta 1958 alkaen Varpuluomalla on ollut kuorma-autoja. Vuodesta 1988 lähtien toimin-
ta on jatkunut kuljetusliikkeen muodossa. M. Varpuluoma KY:llä on käytössään myös kolme 
soranottopaikkaa Kauhajoella. Martti Varpuluoma ei enää itse aja kuorma-autoa, ja hänen 
työpäivänsäkin lyhentyneet. Nykyisin yrityksessä on muitakin kuljettajia, Martin ja Marjatan 
pojan Timon lisäksi Timon vaimo Hannele ja pariskunnan pojat Sami ja Niko. 
 
Martti ja Marjatta Varpuluoma ovat asuneet nykyisessä täysin tiilirakenteisessa ja ajanmu-
kaiseksi remontoidussa talossaan vuodesta 1964 lähtien. Lapsia heillä on kolme: Timo, 
Tarja ja Terho. Timolla on viisi lasta ja Seinäjoella asuvalla Tarjalla kolme. 
 
 
Varpuluoma, Toralantie 35 (nro 36) 
 

 

 

Timo ja Hannele Varpuluoma alkoivat vuonna 1991 rakentaa harmaata elementtitaloaan 
Toralantielle Timon synnyinkodin viereen. Aikaisemmin tontin paikalla viljeltiin perunoita ja 
viljaa. Talo valmistui vuoden 1992 alussa. Autotalli valmistui vuonna 1994, ja pihapiiri laaje-
ni vuonna 2007. 
 
Timon ja Hannelen lapsista Sami on syntynyt vuonna 1987, Heidi vuonna 1991, Niko vuon-
na 1993, Joni vuonna 2000 ja Aki vuonna 2003. Timo ja Sami ja Niko työskentelevät kulje-
tusliikkeen kuorma-auton kuljettajina, kuten myös Ilmajoen Varvenkylässä varttunut Hanne-
le. 

 
Kaikki perheen lapset ovat käyneet Luoman koulua, jonne he suuren osan kouluvuodesta 
ovat kulkeneet peltojen poikki niin kutsuttua koulupolkua pitkin. Koulupolut ovatkin kymme-
niä vuosia vanha perinne, ja 1900-luvun alkupuolella Ilmajoen kunta teki niistä maanomista-
jien kanssa sopimuksiakin. 
 
 
Yli-Rahnasto (asumaton talo), Toralantie (nro 37) 
 

 

 

Heleena ja Ahti Yli-Rahnasto omistavat nykyisin asuttoman talon Toralantien varrella. He-
leenan isovanhemmat, Jaakko ja Lempi Rinta-Torala jäivät 1950-luvun alussa eläkkeelle, 
kun seuraava sukupolvi ryhtyi jatkamaan tilanpitoa. He rakensivat itselleen rintamamiesta-
loa muistuttavan syytinkitalon Maria Mäkyseltä ostamalleen pienelle tontille vuonna 1955. 
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Perimätiedon mukaan tontilla on alun pitäen asunut “Toralannumeron sotamies” eli sotilas, 
jota jokaisen kylän oli ylläpidettävä Ruotsin vallan aikana. 
 
Rinta-Toraloiden aikana talo jäi asumattomaksi vuonna 1967, mutta 1970-luvun alun jäl-
keen siinä asui toistakymmentä vuotta Elma Yli-Torala. Siitä saakka talo on jälleen ollut 
asumaton. 
 
 
Haapala, Ilmajoentie 345 (nro) 
 
Tapani Haapalan koti sijaitsee Ilmajoentien varrella. Sen tonttia rajaa Nahkaluoma, jonka 
vastarannalla oli aikoinaan mylly. Tapanin isoisä Mikko Jaakonpoika Haapala muutti Jalas-
järveltä Ilmajoelle Keski-Hannukselaan vuonna 1874 ja myöhemmin Lahdenkylään Rinta-
Luomalle vuonna 1887. Talossa toimi vuosisadan alkupuolella Mikko Haapalan kyläkauppa, 
ja sitä vastapäätä tien toisella puolella olivat kaupan vilja- ja suolamakasiinit sekä puusuoja. 
Kaupanteko alkoi ajalle tyypilliseen tapaan ”peräkamarikaupalla”, ja myöhemmin taloon ra-
kennettiin lisäosa. Myös Koskenkorvalla entisen S-marketin paikalla Mikko Haapalalla 
kauppa, jota hoiti hänen tyttärensä Hilja. 
 
Kaupanteosta säilyneet tilikirjat ovat mielenkiintoisia, sillä niistä näkee miten laajalta alueel-
ta kauppaan tilattiin tavaraa. Makeisia tuli usein Helsingistä ja tupakkaa Viipurista. Erilaisia 
tavaroita puolestaan tuli Pohjanlahden rantakaupungeista aina Oulusta Turkuun asti. Vilah-
taapa kirjassa sellainenkin nimi kuin Paul Obenlauder Brysselistä. Vuosisadan vaihteessa 
vastakirjaostot yleistyivät myös Ilmajoella. Vastakirjakirjauksista löytyy esimerkiksi meijers-
kan siskon ostamat 19,20 markan palttoomateriaalit ja kanalan piian ostamat kahden mar-
kan pieksut. Kaupasta ostettiin paljon lisäksi kankaita, kenkänahkoja, jauhoja ja erilaisia 
rautalajeja. Kaupanteko loppui vuonna 1912, jolloin Haapala jatkoi maatilan hoitoa. 
 
Mikko Haapala omisti Eversti-hevosen, joka palveli häntä esimerkiksi kaupantekomatkoilla. 
Hän käytti hevosta myös sunnuntaisin kirkkomatkalla, jolloin se veti nelipyöräisiä ”trilloja”. 
Haapala osti Eversti-orin Isostakyröstä insinööri Ålanderilta vuonna 1904. Hän piti hevosen 
sen kuolemaan saakka, jolloin ori täytti 24 vuotta. 
 
Ilmajoentien varrella sijaitsevassa Haapalan kiinteistössä toimivat sodan jälkeen vaatturilii-
ke Hilda Seppilä, miesten vaatturiliike Nenonen ja Kyllikki ja Helge Hangaksen valokuvaa-
mo. Talo oli väliaikaisasuntona karjalaisille evakoille, ja Mikko Haapalan tytär piti sitä myös 
kesäpaikkanaan kaupunkiasumisensa vastapainona. 
 
Yrjö Haapala jatkoi isänsä Mikon jälkeen maatilan hoitoa yhdessä puolisonsa Eliina Hako-
niemen kanssa. Heille syntyivät lapset Anna, Marjatta, Tapani ja Helena. Anna teki elämän-
työnsä pankkimaailmassa, Marjatta oli Väli-Toralassa emäntänä ja Helena työskenteli Ylis-
tarossa kaupan alalla. 
 
Tapani Haapala otti maatilan hoitaakseen vuonna 1964, jolloin hän piti aluksi lehmiä, sitten 
sikoja. Uusi päärakennus valmistui vuonna 1988. Eläkkeelle Tapani siirtyi vuonna 1996, 
josta lähtien hänen maansa ovat olleet vuokralla. Tapani harrastaa entisöintiä, puutöitä 
(pöytiä, kelloja). Hän on mukana myös monenlaisessa järjestötyössä ja luottamustoimissa. 
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Salonen (”Kivistön Väkkärin talo”), Ilmajoentie 370 
 
Niin kutsutun ”Kivistön Väkkärin talon” ostivat 1900-luvun alussa Maria ja Juho Kivistö. Pai-
kalliset tunsivat Juhon ”Kivistön Väkkärinä”. Väkkäri työskenteli suntiona ja polki tarvittaes-
sa urkuja. Juho Kivistö oli aikakautensa tyypillinen pätkätyöläinen. Hän aloitti räätälinä ja 
kiersi kylillä ompelemassa lankomiehensä kanssa. Ensimmäisen ompelukoneensa Kivistö 
osti vuonna 1900. 
 
Vuonna 1903 Juho Kivistö meni naimisiin Maria Sofia Kuusiston kanssa, ja he muuttivat 
Luomankylään. Samalla Juho lopetti kiertelyn ja alkoi vähitellen ommella kotoa käsin. 
Vuonna 1922 hän alkoi hoitaa myös Ilmajoen seurakunnan suntion tehtäviä. Juhon räätä-
löinti loppui vuonna 1945, kun hänen vaimonsa Maria kuoli. Kun 80-vuotias Kivistö jäi eläk-
keelle vuonna 1960, hän oli toiminut suntiona 38 vuotta. 
 
Juho Kivistö oli 1900-luvun alkuvuosikymmeninä myös aktiivinen Suomen Luterilaisen 
Evankeliumiyhdistyksen jäsen. Hän hoiti vuosia alueella SLEY:n lehtitilauksia (Sanansaat-
taja, Lastenlehti ja Nuorison Ystävä) ja sai niistä pieniä lisätienestejä. Perheensä kanssa 
hän siivosi myös kirkkoa ja remontoi muun muassa Luoman koulua. Kivistö oli perustamas-
sa Luoman koulua ja kuului aluksi koulun johtokuntaan. Kivistöt viljelivät maata omiksi tar-
peikseen ja pitivät paria lehmää, kanoja ja sikoja. 
 
Kivistön Väkkäri tunnettiin pitäjällä tinkimättömänä kristillisten arvojen ylläpitäjänä. Toimies-
saan suntiona hän kierteli kinkereillä kuulustelemassa rippilapsilta katekismusta ja Raamat-
tua. Kesäsunnuntaisin hän liikkui virkatehtävissään pyöräillen musta lierihattu päässään ja 
mustan takin helmat liehuen. Myös arkena Kivistö kävi päivittäin kirkonkylässä ja ajoi yleen-
sä aina keskellä tietä. Paikalliset tunnistivat hänet, eikä onnettomuutta päässyt sattumaan. 
Syksyllä 1968 Kivistön suntio kuitenkin kolaroi ulkopaikkakuntalaisen autoilijan kanssa. Ko-
larissa saamistaan vammoista Juho Kivistö ei toipunut, vaan hän kuoli helmikuussa vuonna 
1969. 
 
Marialle ja Juholle syntyi viisi lasta. Esikoistytär Laina opiskeli kansakoulunopettajaksi ja 
teki elämäntyönsä Nopankylän koulun opettajana yhdessä miehensä Yrjö Vallimon kanssa. 
Liisa Kivistö puolestaan toimi kiertokoulun ja pyhäkoulun opettajana Ilmajoella vuosina 
1922−1932. Hän meni naimisiin vuonna 1932 Frans Metsälän kanssa, ja pariskunta pyöritti 
kauppaa eri puolilla Suomea. Sisarussarjan keskimmäinen, Väinö, opiskeli papiksi ja avioi-
tui Helmi Järvenpään kanssa vuonna 1937. Väinö teki uran Jalasjärven kirkkoherrana ja 
Helmi Jalasjärvellä opettajana. Meeri oli lapsista ainoa, joka kävi 1930-luvun alussa opis-
ton. Meeri avioitui vuonna 1938 autoilija Viljo Mäkelän kanssa, ja pariskunta teki elämän-
työnsä Suomussalmella. 
 
Sisarussarjan nuorimmainen, Helmi Salonen, oli Luoman koulun ensimmäisiä oppilaita. 
Koska hän oli kulkenut sisarensa Liisan apuna tämän kiertokoulumatkoilla, hän osasi jo 
kouluun mennessään lukea ja kirjoittaa. Siksi Helmi sai jo kolmen viikon jälkeen siirtyä suo-
raan toiselle luokalle. Helmi kävi Ilmajoen keskikoulun 1930-luvulla, työskenteli hoitajana 
Tuomikylän työlaitoksella 1940-luvulla ja siirtyi vuonna 1950 Tuusulan kunnassa toimineen 
Rusutjärven hoitolaitoksen johtajaksi. Rusutjärven hoitolaitos oli Tuomikylän hoitolaitoksen 
kaltainen, joskin huomattavasti pienempi valtion ja vankeinhoitolaitoksen ylläpitämä laitos. 
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Helmi meni vuonna 1956 naimisiin helsinkiläisen Oma Salosen kanssa, ja pariskunta sai 
yhden pojan. Eläkkeelle Helmi jäi Vantaan kaupungin palveluksesta vuonna 1980. Nykyään 
hän asuu Kaustisella poikansa Hannun naapurina. 
 
Kun Kivistön talo jäi tyhjilleen Juhon kuoleman jälkeen vuonna 1969, tytär Helmi Salonen 
osti kotitalonsa perheen kesäpaikaksi. Kesiä Väkkärissä viettivät myös Helmin sisaret Liisa 
ja Meeri. Talon pihapiiri muuttui 1970-luvun alussa, kun piharakennukset purettiin pois ja 
Ilmajoentietä jälleen kerran levitettiin. 
 
Hannu Salonen vietti kesiä Väkkärissä aina vuoden 1979 kesään saakka. Viljelyaukeat ja 
auringonlaskut viljavainioiden taakse jäivät näistä kesistä erityisesti hänen mieleensä. Han-
nulla on viisi lasta. 
 
 
Turunen, Ilmajoentie 375 
 
Leskeksi jäänyt Amanda Hakoniemi (o.s. Itävaara aik. Österberg) Hyövältin kylästä osti 
vuonna 1933 veljeltään Akseli Itävaaralta pienen 600 neliömetrin tontin. Tontti sijaitsee ny-
kyisessä Luoman kylässä Ilmajoen ja Koskenkorvan puolivälissä, aivan maantien varrella. 
Mökillä ei ollut varsinaista osoitetta eikä postilaatikkoa ennen vuotta 2008, koska posti tuli 
aina naapurissa olleeseen sukulaistaloon. Nykyisin osoite on Ilmajoentie 375. 
 
Amanda Hakoniemen poika Yrjö rakensi tontille pienen 40 neliömetrin ”mummonmökin” 67-
vuotiaan äitinsä eläkevuosia varten. Mökki lämpeni reilun kokoisella leivinuunilla liesineen 
sekä kamarin kakluunilla. Pienellä tontilla oli lisäksi vain puuliiteri ja huussi. Saunominen 
onnistui naapurissa asuneen veljen luona. 
 
Amanda Hakoniemen kuoltua vuonna 1944 hänen lapsensa myivät mökin. Mökin osti Ha-
koniemen veljen Akseli Itävaaran tytär Mirjam Niemi yhdessä miehensä Sulon kanssa. 
Koska alkuperäinen tontti oli pieni, Niemet ostivat vuonna 1950 Mirjamin sisarien omista-
masta naapuritilasta 300 neliömetriä lisämaata. Tällä lisämaalla he kasvattivat perheen pe-
runat ja juurekset. Lisäksi Niemet rakensivat tontille kanalan, varaston ja saunan. Tontin 
kohdalla oleva vahva hiekkakerros teki mökin kaivosta kylän parhaita. Sieltä naapuritkin 
hakivat kuivina kausina vettä. 
 
Sulo Niemi työskenteli aluksi kivenhakkaajana sukuyrityksessä ja myöhemmin varastonhoi-
tajana Ilmajoen lääkintävarikolla. Kivenhakkaajan ajoilta tontilla on runsaasti taitavasti loh-
kottuja kivilohkareita. Mirjam Niemi puolestaan työskenteli ompelijana eri yrityksissä. 
 
Kun Sulo kuoli ja myöhemmin Mirjam muutti Ilmajoen keskustaan, mökki siirtyi kesäpaikaksi 
heidän tyttärelleen Ritva Kalingolle vuonna 1990. Ritva Kalinko ja miehensä Aarne purkivat 
vanhat varasto- ja saunarakennukset ja rakensivat uudet tilalle vuonna 1993. Kalingot al-
koivat viljellä tontilla perheen perunoita ja juureksia. 
 
Vuonna 2008 tontin ostivat itäisestä Suomesta kotoisin olevat Ritva ja Jorma Turunen. Tu-
ruset ovat eläkeläisiä ja asuvat Seinäjoella. 
 
Turuset remontoivat mökkiä asentamalla siihen muun muassa viemäröinnin, suihkun, ves-
san ja vesijohdot. Mökissä Turuset pitävät talvisinkin päällä pientä peruslämpöä, ja alkupe-
räistä uunia he lämmittävät haloilla talvivierailujen aikana. Lisäksi he ostivat tontin yhtey-
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teen 1900 neliömetriä Kyrönjoen rantaa, jonne he istuttivat muun muassa viinimarjapensai-
ta, katajia ja pihlajia. Tontin kunnostus jokirannan kohdalla jatkuu edelleen. 
 
 
Hautala, Ilmajoentie 416 
 
Vilho ja Saara Hautala rakensivat talonsa lähelle Opistontien alkupäätä vuonna 1957. He 
remontoivat talon vuonna 1973, jolloin he rakensivat saunasiiven ja asensivat keskuslämmi-
tyksen. Saara on Ala-Rannan tytär ja kävi Etelä-Pohjanmaan opiston yksivuotisen koulutus-
linjan 1950-luvulla. Peltotöitäkin hän oppi tekemään jo nuoresta lähtien. 
 

Lapsia Vilholle ja Saaralle syntyi kahdeksan, kolme tyttöä ja yksi poika, jotka kävivät Luo-
man koulua. Aikuisiksi heistä eli seitsemän. Ilmajoella asuu neljä sisarusta, muut löysivät 
paikkansa muualta. 
 

Vilholla ja Saaralla oli jatkuvasti kaksi tai kolme lehmää, joille vesi kannettiin käsin jyrkkä-
törmäisestä joesta kahdella 20 litran sangolla kerrallaan. Monet Rannanmäen taloudet jou-
tuivat turvautumaan jokiveteen, koska maaperä oli niin kuivaa, että kaivovesi joko loppui 
kuivana aikana tai kävi huonolaatuiseksi. Silloin Kyrönjoella ei enää kalastettu. 
 

Myös maata pariskunnalla oli, mutta sen viljeleminen kävi työlääksi Vilhon työn luonteen 
vuoksi. Vilho nimittäin kulki ympäri maakuntaa huoltamassa David Brown -merkkisiä trakto-
reita, ja hänen pisimmät työmatkansa ulottuivat Ähtäriin saakka. Myös peltotöiden aikana oli 
tarvetta traktorinkorjaajalle, ja usein Vilho pyrki saamaan varsinkin kaukana tekemänsä re-
montit valmiiksi samana päivänä. Näin Vilhon työpäivät venyivät usein pitkiksi, joten Hauta-
lat joutuivat luopumaan maanviljelystä. 
 

Saara muistelee, että 1950- ja 1960-luvuilla suuri osa arjen tarpeista valmistettiin itse. Kau-
poissa ei juuri ollut vaatteita, ja jos olikin, niitä ei ollut varaa ostaa valmiina. Myös sukat ku-
dottiin itse. Säännöllisesti toistuivat myös perjantain leipomapäivä ja lauantain siivouspäivä. 
 
Kaupassa Saara kulki polkupyörällä, jonka tarakalla oli suuri laatikko ja sarviin pujotettuna 
isot pussit. Kun lehmiä ei enää ollut, maitoa oli tuotava suurelle perheelle paljon. Ruoka 
tehtiin alusta alkaen itse. 
 

Lehmistä Hautalat luopuivat vuonna 1969, jolloin Saara aloitti työskentelyn Suomen Trikool-
la. Tilalle he ottivat sikoja, joista perheen poika huolehti, koska ei vielä ollut työelämässä. 
Sikoja oli enimmillään 70, ja niille vesi haettiin joesta hevoskyydillä. 
 

Saara on lisäksi työskennellyt Itikalla, perhepäivähoitajana ja maatalouslomittajana. Lomit-
tajan työstä hän jäi eläkkeelle loukattuaan olkapäänsä. Vilhon ja Saaran elämään kuului yh-
teisenä harrastuksena myös tanssi. He olivat mukana monessa kruunuhääporukassa esiin-
tymässä, ja esiintyivätpä he Ruotsissakin. 
 
Saara oli perustamassa viihdekuoroa Marit ja Mikot ja lauloi siinä 25 vuotta. Kuorolla oli 
esiintymisiä ulkomaillakin muun muassa Neuvostoliitossa, Virossa, Ruotsissa ja Amerikas-
sa. Kotimaassa kuoro esiintyi useissa televisio-ohjelmissa, ja levyjä se teki viisi. 
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Vettenranta, Ilmajoentie 444 
 
Vettenrannan ”vanha tupa” valmistui 1900-luvun alussa, ja myöhemmin siihen rakennettiin 
lisäosa. Talossa asui Vihtori (s. 1887) vaimonsa Alman (s. 1888 o.s. Röyskö) kanssa. Heille 
syntyi kahdeksan lasta: Väinö (1914−1992), Kaisa (1915−1937), Sauli (1916−1996), Jussi 
(1918−1978), Bertta (1919−1943), Aino (1920−1942), Mauno (1922−1922) ja Armi (s. 
1924). Ainon poika Pasi Vettenranta, asui aikoinaan vanhassa talossa. Vettenrannan tilaan 
kuului myös Yli-Korpi, jossa oli vuokralaisina muun muassa Kalle Uotilan muonamiehiä ja 
myöhemmin Anja Rasinpää poikiensa kanssa. 
 
Uusi talo valmistui vuonna 1980, ja siellä asuivat Pasi, Sauli ja Aili (1913−1993 o.s. Luoma-
nen) Vettenranta. Saulilla ja Aililla oli navetassa lehmiä, hevosia, sikoja ja kanoja. Pasi Vet-
tenranta asuu nykyisin ”uudessa” talossa yksin. Hänellä on Vantaalla asuva poika Jussi 
Salmi (s. 1980), jolla on poika Jesse (s. 2009). 
 
Pasi Vettenranta työskenteli seitsemän vuotta autonkuljettajana Vesi-Sepolla, jolloin hän 
ajoi Irakin sisäisessä liikenteessä rekkoja puolentoista vuoden ajan. Tämän jälkeen hän ajoi 
linja-autoja Hautamäki-yhtiöllä. 
 
 
Vuorela, Ilmajoentie 467 
 
Pirkko (o.s. Koskisalo) ja Reijo Vuorela menivät naimisiin vuonna 1971. Pirkko ja Reijo piti-
vät lypsykarjatilaa Opistonmäellä vuosina 1972−2002. Heille syntyi kolme lasta: Jarkko, Ju-
ha ja Kirsi. Nykyisin Juha Vuorela jatkaa tilanpitoa avopuolisonsa Jatta Lahden kanssa. 
Lapsista Jarkko asuu Oulussa ja Kirsi Vaasassa. Pirkko vietti lapsuutensa Ilmajoen Sa-
veenkylässä. Reijon juuret ovat Viipurissa, mutta lapsena hän asui Opistonmäellä. 
 
Vuonna 2004 Vuorelat rakensivat uuden talon Ilmajoentien varrelle entiselle Yli-Korven tilal-
le. Reijo käy edelleen Opistonmäellä auttamassa tilan töissä. Pirkon harrastuksena on ollut 
jo yli 25 vuoden ajan diakoniapiiri ja maatalousnaisten toiminta. Kuntonsa ylläpitämiseksi 
hän käy kansalaisopiston erilaisissa jumpparyhmissä. Reijon vapaa-aikaan puolestaan kuu-
luu kalastus Kyrönjoella ja merellä. Yhteisenä harrastuksena Pirkolla ja Reijolla on matkus-
telu, jonka merkeissä heille on sattunut hauskoja kommelluksia ja syntynyt uusia tuttavuuk-
sia. He käyvät tanssimassa myös humppaa. 
 
 
Varpuluoma, Luomantie (nro 44) 
 
Juha Varpuluoma on suoraan alenevassa polvessa Salamon Luoman jälkeläinen ja asuu 
paikalla, jolla Salamonin aikana kohosi pohjalaistalo. Salamon Luoman jälkeläisillä, jotka 
käyttävät nimeä Varpuluoma, oli myös tiilitehdas. He hoitivat jonkin aikaa yhdessä Salamo-
nin maatilaa. 
 

Kun Juhan isä, nyt yli kahdeksankymmentävuotias Eero oli siirtynyt jalasjärveläissyntyisen 
vaimonsa Allin (o.s. Rantala) kanssa talon isännäksi, pohjalaistalo purettiin ja sen paikalle 
rakennettiin nykyinen päärakennus vuonna 1966. Samaan aikaan muille veljeksille siirtyi 
lähialueelta maa-alaa. Varpuluomia asuukin yhä lähellä toisistaan. 
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Eeron ja Allin lapsista Kirsti on syntynyt vuonna 1959. Hän asuu Honkajoella ja on nykyisel-
tä nimeltään Pukara. Pirjo Kenkkilä (o.s. Varpuluoma) on syntynyt vuonna 1965 ja asuu Il-
majoen Ahonkylässä. Isoäiti Maria Varpuluoma menehtyi 1980-luvun puolivälissä. 
 

Tilalla viljeltiin maata ja kasvatettiin monenlaisia eläimiä. Se siirtyi Eero-isältä Juhan nimiin 
vuonna 1993. Sari Koivuluoma muutti tilalle vuonna 2002, ja pari meni naimisiin 2004. 
Juha ja Sari Varpuluoman lapsista Sanni on syntynyt vuonna 2005, Anton on vuonna 2006 
ja Venla vuonna 2008. Varpuluomat viljelevät yhä maata, mutta heidän päätuotantosuunta-
naan on nykyään porsastuotanto. 
 

Talossa, jonka tontti rajoittuu Nahkaluomaan, on jatkuvasti tehty pientä pintaremonttia. Ju-
han isä Eero Varpuluoma taas asuu nykyisin osakkeessa keskustassa. Juhan äiti nukkui 
pois lokakuussa 2008. 
 
 
Rantala ja Lehtola, Luomantie 22 (nro 45) 
 
Janne Rantalan ja Nina Lehtolan tiilestä rakennettu kotitalo sijaitsee Luomantien varrella. 
Tontti rajoittuu Nahkaluomaan niin, että Ilmajoentie kulkee talolta katsottuna luoman taka-
na. 
 
Talo rakennettiin vuosien 1998 ja 1999 aikana, ja Rantala muutti siihen valmistumisvuote-
na. Nina, joka on kotoisin Jurvasta, muutti taloon seuraavana vuonna ja on kotiutunut paik-
kakunnalle hyvin. 
 
Rantalan ja Lehtolan asuessa Luomankylässä on ollut esillä koulun lakkauttaminen, mutta 
lapsista vanhempi, vuonna 2003 syntynyt Neea on ainakin saanut kulkea koulumatkansa 
ensimmäisille luokille Luomantietä pitkin. Pikkuveli Ossi on syntynyt vuonna 2005.  
 
Perhe on hyvin liikunnallinen. Lapset harrastavat muun muassa yleisurheilua, taideliikuntaa 
ja hiihtoa. Nina harrastaa hölkkää ja hiihtoa, ja Jannen mielenkiinnon kohteisiin kuuluu 
moottoriurheilu, kuten supermoto ja jäärata-ajo, jossa hän on saavuttanut menestystäkin. 
Onpa pihaa koristamassa "harmaa-Ferkku"-traktorikin. Nina on mukana myös kyläseuran 
toiminnassa. Hän muun muassa taittaa säännöllisesti ilmestyvää kylän tiedotuslehteä.  
 
Rantalan ja Lehtolan talon tontti oli aikaisemmin Jannen vanhemmilla, Pentti ja Sirpa Ran-
talalla. Pentti ja Sirpa Rantala ostivat maat 1980-luvun alussa Aini Myllyniemeltä, joka asui 
pienessä talossa Haapalaa vastapäätä. Tämä talo oli silloin punainen, nykyisin sininen. 
 
Jannen vanhemmat asuvat lähellä Ilmajoen Maatalousoppilaitosta, jonne he muuttivat 
vuonna 1977 Ilmajoen keskustan tuntumasta Seppälänkujalta. Jannella on sisko nimeltään 
Mari. 
 
Isovanhemmat Väinö ja Aili Rantala asuivat perheineen Opistonmäessä ja olivat molemmat 
syntyneet 1920-luvulla. Väinö työskenteli muurarina, kuten myöhemmin myös poikansa 
Pentti ja pojanpoikansa Janne.  
 
Väinö ja Aili hoitivat kotitilaansa, johon kuului peltoa ja metsää. Lisäksi heillä oli erilaisia 
eläimiä. Lapsia syntyi Pentin lisäksi viisi: Pekka, Heikki, Ritva, Maija-Liisa ja Aino. Nykyisin 
talossa asuvat Riikka Saarinen ja Matti Köykkä perheineen. 
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Opistonmäki 
 
Vainionpää/Mäki-Jouppila, Luomantie 96 
 
Vainionpään tila on ollut saman suvun hallussa vuodesta 1697 alkaen. Tilaa on kutsuttu 
myös Luoman tilaksi. Eri omistajat ovat laajentaneet ja korjanneet taloa vuosien saatossa. 
 
Tilan ensimmäiset omistajat olivat Yrjö Tuomaanpoika ja hänen puolisonsa Aune Yrjöntytär. 
Yrjö Johannes Salomoninpoika Luomasta (s. 1914) tuli tilan omistaja vuonna 1937, kun hä-
nen vanhempansa Salomon ja Albertiina Jaakontytär Luoma luopuivat tilasta. Yrjöllä oli 
seitsemän sisarusta: Arvo (k. 1983 EI SYNTYMÄAIKAA?), Martta (s. 1898), Aurora (s. 
1900), Hilda (s. 1905), Saimi (s. 1908), Vieno (s. 1911) ja Helvi (s. 1917). 
 
Yrjö meni naimisiin Elmi Vuorenmaan kanssa. He saivat elantonsa maataloudesta, ja hei-
dän pitämänsä karja oli niin hyvää, että he saivat myydä sitä Venäjälle asti. Tarkastajat kä-
vivät ennakkoon arvioimassa karjaa, minkä jälkeen kaupat syntyivät. Työt tehtiin hevosilla 
aina 1960-luvulle saakka. Tilalle myönnettiin sukutilakunniakirja vuonna 1954. 
 
Myös Yrjön sisarukset Saimi ja Vieno Luoma asuivat talossa. He olivat taitavia käsityöläisiä 
ja kutoivat kangaspuilla erilaisia töitä, pääasiassa pohjalaisia täkänöitä ja verhokankaita. 
Täkänämalleista suosituimpia olivat Ilmajoen täkänä, könniläismalli ja Etelä-Pohjanmaan 
malli. Myös Helvi-sisar oli jonkin verran mukana kutomassa. Kun Könniltä tuotiin rikkinäinen 
täkänä, Helvi teki mallin mukaan piirroksen millimetripaperille, ja puna-valkoinen täkänä säi-
lyi. Sisarusten tekemiä täkänöitä oli myös myynnissä Ilmajoen Käsityöliikkeessä. Täkänöitä 
kulkeutui aina Australiaan ja Yhdysvaltoihin asti. 
 
Saimi Luomalle myönnettiin vuonna 1995 Lotta Svärd -muistomitali. Kesäkuukaudet naiset 
olivat kutomatta ja auttoivat Yrjöä ja Elmiä tilan töissä. 
 
Yrjö, Saimi ja Vieno Luoma kuolivat vuonna 2000 ja Elmi vuonna 2005. Sen jälkeen talo jäi 
perikunnalle. Omia lapsia Luomilla ei ollut. Nykyisin talossa on uudet asukkaat. 
 
 
Uusi-Ranta, Luomantie 109 ja 107 
 

Martti Uusi-Rannan isoisovanhemmat, Elias Huikku (s. 1858) ja Susanna Ranta (s. 1863, 
myöhemmin Uusi-Ranta) menivät naimisiin 1800-luvun jälkipuoliskolla. Susanna oli Iisakki 
Ala-Rannan sisar. Seuraava isäntäparin muodostivat Yrjö (s. 1893) ja Fanny (s. 1894 o.s. 
Yli-Hannuksela). Heille syntyi seitsemän lasta. Aluksi Yrjö ja Fanny asuivat jokirannassa, 
mutta siirtyivät Uusi-Rantaan vuonna 1928. 
 

Talon seuraava isäntäpari eli Oiva (s. 1930) ja Vieno Uusi-Ranta (s. 1937 o.s. Sihto) meni-
vät naimisiin vuonna 1962. Oiva oli talon poikia. Vieno puolestaan oli kotoisin toiselta puo-
lelta jokea talosta, joka näkyy Uusi-Rannan tuvan ikkunoista. Oivalle ja Vienolle syntyi ny-
kyisen isännän Martin (s. 1968) lisäksi kolme tyttöä: Irma (s. 1962), Pirjo (s. 1965) ja Sari 
(s. 1970). 
 

Tuvan seinällä riippuvaan maalaukseen, johon on ikuistettu talon päärakennuksen pihapiiri. 
Martin arvion mukaan kuva ajoittuu sotavuosille. Peltojen puolella seisoo vielä korkean tor-
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nin varassa tuulimylly, joka antoi voimaa vesipumppuun. Vettä varastoitiin tyynien ilmojen 
varalle navetan ylisille rakennettuun vesisäiliöön. Näin hoidettiin navetan vesihuolto. 
 

Talossa tehtiin iso remontti vuonna 1970, jolloin pesu- ja saniteettitilat sekä sauna nykyai-
kaistettiin. Samalla hajotettiin kakluunit ja uusittiin lattioiden rossipohjat. Vesikatot uusittiin 
vuosina 1988 ja 1989, ja samalla korotettiin vuonna 1970 rakennetun lisäosan katto samal-
le korkeudelle muun katon kanssa. Pienempiä remontteja on tehty 1990- ja 2000-luvulla. 
 
Tilaa on vuodesta 1991 lähtien isännöinyt Martti Uusi-Ranta puolisonsa Katja Toivosen (s. 
1972) kanssa. Heillä on kolme lasta: Emilia (s. 1993), Aleksi (s. 1994) ja Valtteri (s. 1998). 
 
Tilalla pidettiin lehmiä vuoteen 1969 saakka, ja vuoteen 2000 saakka siellä pidettiin myös 
sikoja. Sen jälkeen tilalla on viljelty maata. Maanviljelystöiden lisäksi Viljelemisen Martti Uu-
si-Ranta työskentelee traktori- ja kaivinkoneurakoitsijana. Hän on harrastanut painia, ja siitä 
on kertynyt monia palkintoja kaappiin. Lapsista Emilia ja Valtteri ovat seuranneet isänsä jäl-
kiä. Emilia on saavuttanut EM-hopeaa alle 17-vuotiaissa. 
 

Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä Oivalle ja Vienolle rakennettiin vuonna 1991 viereiselle 
tontille syytinkitalo. Se on elementtirakenteinen omakotitalo, jossa Vieno yhä asuu. Oiva 
kuoli vuonna 2003. 
 
 
Ala-Ranta/Alanko, Opistontie 74 
 
Opistonmäelle vievän tien varrella sijaitseva Ala-Rannan tila lienee ollut ensimmäisiä taloja 
opistonmäellä. Talo sijaitsi ensin jokirannassa, mutta se siirrettiin nykyiselle paikalleen 
vuonna 1827. Alarannan tilasta lohkottuja tiloja Ilmajoella ovat Vesaranta, Kaukoranta, Lat-
va-Ranta, Uusi-Ranta, Mäki-Ranta ja Ranta. Kaukoranta ja Latva-Ranta sijaitsevat Huissil-
la. 
 
Aarne Hakala-Rahko kirjoitti Ilmajoen joulussa (1969) Ala-Rannan talon ja Rannan kantati-
lan historiasta otsikolla Rannan suvun vuosisataisia vaiheita: 
 
Kertoopa eräs vanha veroluettelo v:lta 1576 Lahdenkylässä olleen kahdeksan taloa. Melkoisella 
varmuudella oli jo Rannankin talo niiden mukana. Rantahan jakautui sitten jossakin vaiheessa kah-
tia Ala- ja Ylirannaksi, mutta tämäkin tapahtuma on hämärän peitossa. 

 
Kun Ala-Rannan tilan nykyiset asukkaat Leena ja Pentti Alanko tekivät pihapiirissä remont-
tia, he löysivät oven sisältä käsin kirjoitetun lapun: 
 
Rakennus on rakennettu tälle paikalle v 1827, korjattu v 1900 ja 1950 jolloin tämäkin ovi uusittiin. 
Rakennuksen rakensi Jaakko Samelin poika, korjasi Iisakki Antin poika edellisen tyttären pojanpoi-
ka ja Sulho Jaakko Iisakin poika jonka haltuun talo tuli 1937. 

 
Vuosiluku 1827 lukee myös tiilessä, jonka Ala-Rannat löysivät vuonna 1950 purkaessaan 
talon takkaa. Tämän tiilen he siirsivät muistoksi talon muuriin. 
 

Vanha, kookas ja puurakenteinen päärakennus on ehtinyt nähdä paljon elämää. Alun pitä-
en talo sijaitsi lähempänä jokea, mutta saman tien varrella kuin nytkin. Tilan historia ulottuu 
tiettävästi ainakin kolmen vuosisadan taakse. 
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Kirkonkirjojen mukaan tilaa isännöi ensin Valentin Tuomaanpoika (s. 1669) puolisonsa An-
na Tuomaantyttären (s. 1682) kanssa. Ranta oli Anna Tuomaantyttären kotitila, joten sa-
man suvun jäsenet olivat hoitaneet tilaa jo aikaisemminkin. Ilmajoen historiasta kertovassa 
teoksessa Ilmajoen pitäjä (1986) pariskunnan kerrotaan hoitaneen tilaa vuosina 
1722−1729. Aarne Hakala-Rahko kuitenkin kirjoittaa, kuinka Valentin Tuomaanpoika asettui 
Rantaan vuonna 1717: 
 
Hän sai ajan tavan mukaan viiden vuoden verovapauden. Toimeentulo ei silti ollut varmaankaan 
helppoa hävitetyssä talossa, jossa oli kaiken puute. Vähitellen kuitenkin uusi elämä sarasti ja talo 
nousi raunioista Rannan rintapeltojen turvin, viljelysten hiljalleen laajentuessa. 

 
Nykyisellä paikalla tilaa hoiti ensin Jaakko Samelinpoika (s. 1785) vaimonsa Briitta Kokon 
(s. 1784) kanssa. Aarne Hakala-Rahko kirjoittaa, kuinka talo jakautui kahtia: 
 
Varsinaista Ala-Rantaa, jonka kartano sijaitsi maantien ja joen välillä lähellä nykyistä Piirto-Rantaa, 
hallitsi Valentin Samelinpoika 1797. Hänet tunnettiin Rannan lautamiehen nimellä.  Rannan heras-
tuomarin poika ensimmäisestä avioliitosta, Jaakko Samelinpoika s. 1785 ja vaimonsa Briitta Kokko 
s. 1784 saivat tilasta toisen puolen. He rakensivat uuden kartanon nykyisen Rannanmäen laitee-
seen 1820-luvulla. 

 
Ala-Rannan päärakennus oli ensin punainen, mutta se maalattiin vaaleanharmaaksi 1900-
luvun aikana. Vanhaan pihapiiriin kuuluvat myös vuonna 1905 rakennettu puinen navetta-
rakennus, vuonna 1853 rakennettu tallirivi, punatiilistä rakennettu sikala sekä puinen vuon-
na 1910 rakennettu viljamakasiini ja riihi. 
 
Pihapiiriin kuului hetken myös tuulimylly, niin sanottu mamsellimylly, joka siirrettiin Ran-
nanmäkeen Yli-Könniltä. Se palveli myllynä ja pärehöylän pyörittäjänä noin viisi vuotta en-
nen kuin se myytiin takaisin Yli-Könnille. Alun pitäen Frans Ranta oli huutanut myllyn sadal-
la markalla vuonna 1908. Hän puolestaan myi myllyn isäpuolelleen Elias Rannalle. Ilmajoen 
joulussa (1958) tuntemattoman kirjoittajan haastattelema Antti Ranta kuvailee myllyn vai-
heita seuraavin sanoin: 
 
Oli syyskuun puoli, kun tuli aika ajatella myllyn siirtämistä Könnin pellolta. Mutta tätä ennen Elias 
Ranta myi myllystä toisen puolen Iisakki Ala-Rannalle. Hinta siitä puoliskosta oli nyt 200 markkaa, 
joten jokainen kauppa kannatti hyvin. […] 
 
Myllyssä oli kaksi kiviparia, toinen viljaa varten ja toisella jauhettiin luujauhoja. Kahdeksan siipeä otti 
voimaa tuulesta, ja kaksi hammasratasta välitti voiman kumpaankin kivipariin. Kolmellatoista hevos-
kuormalla tämä mylly siirrettiin Rannanmäkeen, jonne sitä ruvettiin heti pystyttämään uudelleen ja 
saatiinkin niin valmiiksi, että jo jouluksi voitiin Rannanmäessä jauhaa omalla myllyllä. 

 
Keväällä myllyyn laitettiin vielä pärehöylä ja niin saatiin jauhoja ja päreitä tuulen voimalla, joka ei 
maksanut mitään. 

 
Myllyn omistajat joutuivat kuitenkin riitoihin kassajärjestelyjen vuoksi, ja riitojen seuraukse-
na he luopuivat myllystä. Jauhojen ja päreiden teosta kertyneet rahtimaksut oli kerätty myl-
lyn palkkiin koverrettuun kassaan. Eräänä yönä kassaan oli murtauduttu. Teosta epäiltiin 
kylän poikia, mutta todisteita syyllisistä ei löytynyt. 
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Joka tapauksessa tämä aiheutti kaikenlaisia riitoja kylässä ja myllynkin vaiheilla niin, että omistajat-
kin vihdoin suuttuivat komeaan myllyynsä ja myivät sen v. 1913 takaisin Könnille, tällä kerralla Ala-
Könnille […] 

Leena ja Pentti Alangon tiedot ensimmäisistä asukkaista tilan nykyisellä paikalla ulottuvat 
Iisakki Ala-Rantaan (s. 1871) ja hänen vaimoonsa Mariaan (o.s. Hyövälti, s. 1873). Iisakki 
Ala-Rannan veli Juho Ranta asettui Ouluun, jossa hän työskenteli kanttorina. Hän muiste-
lee joulunviettoa kotitilallaan Ala-Rannassa Ilmajoen joulussa (1977) otsikolla Juhlua saran 
vuoden takaa: 
 
Se ehtoopäivä oli sitte sellaaasta rauhallista orotusta. Mutta ku rupes pimittöhön, niin tehtihin takka-
han oikeen komia ristivalakia. Ja sen ääres näki ja tarkeni kans. Kokoonnuttihin takan ympärillen 
kaikki. Tuli pian kranniista muutamia lisää. Meillä taitoo kaikki veisata, isä ja äitee ja mumma ja 
muukki. Veisattihin kautta lauree kaikki Kristuksen syntymävirret. […] 
 
No auttu loppuu. Mentihin maate, ku aamulla piti varahin nousta kirkkohon, mettäkyliltä jo 2−3 ai-
koohin ja meilläki siinä neljän tienohis. Piti klasiillen laittaa kynttilöötä, jotta kirkkolaaset näki, jotta 
juhla on. Kolmihaaraasia kynttylöötä oli siltä varalta tehty, samalla ku muitaki kynttylöötä tehtihin 
talven varalta. Itte ne silloon kynttyläkki tehtihin. Ja juhlallista se olikin kirkkohon meno, ku joka talon 
klasiilla, vieläpä Korven navetaski, paloo kynttylät. 

 
Iisakki ja Maria Ala-Rannan lapsista vuonna 1911 syntynyt Sulho asettui vuonna 1937 jat-
kamaan tilaa isänsä jälkeen yhdessä vaimonsa Kertun kanssa. Vuonna 1912 syntynyt Kert-
tu oli tunnettua Antilan kutojasukua. Sulho puolestaan oli aktiivinen vaikuttaja ja toimi Ilma-
joen verolautakunnassa ja kunnanvaltuutettuna. Sulho siirtyi ajasta ikuisuuteen vuonna 
1986 ja Kerttu vuonna 2002. 
 

Sulhon ja Kertun lapset ovat Sirkka (s. 1940), Leena (s. 1945) ja Eeva Eliisa (s. 1949), joka 
käyttää nimeä Eliisa. Leena kertoo tehneensä tilalla myös niin sanottuja poikien töitä, koska 
kaikki lapset olivat tyttöjä. 
 
Vanha talo ei ole koskaan ollut kylmillään. Nykyisinkin talo on harrastuskäytössä, vaikka 
Leena ja Pentti Alanko eivät enää asu siinä. Talossa kokoontui kansalaisopiston kutomapiiri 
1970- ja 1980-lukujen aikana. Leena Alangon mukaan kutomapiirin osallistujat asuivat eri 
puolilla kylää. Kun kansalaisopiston piiri lopetti, osa harrastajista kuitenkin jatkoi kokoontu-
misia Ala-Rannassa. 
 
Leena Alanko muistelee, kuinka hänen äitinsä Kerttu oli mukana käsityöharrastuksessa pit-
kään vanhoilla päivillään. Vielä silloinkin, kun Kerttu ei enää kutonut, hän solmi matonpäitä 
ja selvitti kuteita. Leena kertoo, että hän innostui kutomisesta varsinaisesti vasta 2000-
luvulla äitinsä kuoleman jälkeen. Hän kutoo talon kangaspuilla muun muassa mattoja joko 
omaksi ilokseen tai tilauksesta. 
 
Lapsuudenkoti on Ala-Rannan tyttärelle tärkeä paikka, jossa hän viettää mielellään aikaa. 
Vuoden 2014 kesänä Leena Alanko yöpyi vanhassa talossa viiden viikon ajan, kun Alanko-
jen nykyinen koti oli remontissa. Taloon ei tule enää vettä eikä sähköä, minkä vuoksi siellä 
on talvisin kylmä. Lämmön lähteinä ovat kuitenkin hella, pystymuuri ja takka. Leena kertoo, 
että hän keittää toisinaan kahvin vastapäätä sijaitsevassa nykyisessä kodissaan ja kuljettaa 
sen lämpimänä vanhaan taloon. 
 
Vanhan Alarannan tilan nykyisten asukkaiden, Leena ja Pentti Alangon, keltatiilinen talo si-
jaitsee Ala-Rannan tilaa vastapäätä (ks. Alaranta). Alangot alkoivat rakentaa uutta kotiaan 
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vuonna 1974. Samana vuonna myös maat salaojitettiin. Uusi koti valmistui vuonna 1976. 
Samaan taloon tulivat tilat myös Leenan vanhemmille. 
 
Alangoilla on neljä lasta: Pekka (s. 1969), Esa (s. 1974), Anna-Leena (s. 1985) ja Paula (s. 
1986). 
 
Leena (o.s. Ala-Ranta) Alanko jatkoi Ala-Rannan tilaa vuodesta 1974 lähtien, jolloin siellä 
tehtiin sukupolvenvaihdos. Siihen saakka Ala-Ranta oli ollut lypsykarjatila, jossa oli ollut li-
säksi muutama emakko. Lehmistä Alanko luopui, koska koki ne liian sitoviksi. 
 
Vuonna 1981 tilalle rakennettiin uusi emakkosikala, ja porsastuotannosta tuli päätuotanto-
muoto viljan viljelyn ohelle. Leena hoiti sikalaa vuoteen 2005 saakka, jolloin hän jäi luopu-
mistuelle. Nykyisin maat ovat vuokralla, eikä jatkajaa tilalle ole toistaiseksi tiedossa. 
 
Leenan puoliso Pentti ei koskaan ole ollut päätoimisesti mukana maataloudessa, vaan hän 
on työskennellyt kodin ulkopuolella. Maata hän viljeli osa-aikaisesti työnsä ohella. Vuonna 
1981 Pentin työnantaja Vesi-Seppo Ky meni konkurssiin, ja Pentti perusti Yrjö Hirsimäen 
kanssa Ilmajoen Rakennus Ky:n, jossa hän on nykyisin toimitusjohtajana. Yrityksessä on 
Pentin lisäksi yhdeksän työntekijää. Lisäksi Pentti on mukana vuonna 1985 perustetussa 
Lakeuden Ympäristöhuollossa OY:ssa, jossa on 20 työntekijää. 
 
 

Teppo (ent. ”Mylly-Leenan tupa”), Luomantie 114 
 
”Mylly-Leenan tupana” tunnetussa talossa on asunut monenlaisia henkilöitä. Pienen tilan 
mökissä asui 1930-luvulla Leena Myllymäki -niminen vanha yksinäinen nainen. Hänen ni-
mensä saattoi oikeasti olla Helena, mutta häntä kutsuttiin Leenaksi. Hän oli alakoululaisten 
mielestä omituiselta näyttävä ilmestys, koska hänellä oli kyttyrä selässään. 
 
Leena Myllymäen jälkeen talossa asuivat romanit Jalmari ja Liisa Koivisto neljän lapsensa 
kanssa. Jonkin ajan kuluttua siihen muutti Jalmarin Valde-isänkin perhe, johon kuuluivat 
vaimo Tilda ja lapset Pertti, Alvar, Aune ja Aili. Vanhin poika Viljo oli tuolloin jo saarnaajana 
maailmalla. Myöhemmin mökissä asui Valden sisar Tilta Lindberg lastensa Santerin, Väi-
nön, Oton ja Pertin kanssa. Lasten isää ei koskaan nähty. 
 
Aikaisemmin Koivistot asuivat Trissunmäessä Forssissa, josta käsin vanhin poika Viljo aloit-
ti koulunkäynnin Luoman koulun ensimmäisellä ja toisella luokalla. Trissunmäen jälkeen 
Koivistot muuttivat Koskenkorvan koulupiiriin ja tämän jälkeen vasta ”Mylly-Leenan tuvalle”. 
 
Jalmari piti hevosta tuvan päädyssä, jossa nykyisin on ulkokäymälä. Nykyisessä puuliiteris-
sä oli sauna. Koivistojen jälkeen talossa asui Eila Ritolan äiti. Jalmari myi myöhemmin ta-
lonsa Tilda Saarelle, joka asui talossa kuolemaansa asti 1980-luvulle saakka. Tila siirtyi 
Saaren tyttärelle, joka puolestaan myi sen Martti Ahoselle. (Lähteet: Leena Alanko ja Saara 
Hautala) 
 
Martti Ahonen oli entinen veturinkuljettaja eikä asunut talossa montaa vuotta. Hän kuitenkin 
ehti rakentaa tupaan uuden kuistin ja pihasaunan. Hän myös koristeli ikkunapuitteet ja po-
rautti porakaivon. Koko Rannanmäki oli harmaana kivipölystä, kun kaivoa porattiin. 
 



55 

26.11.2014 

Ahonen myi talon Reino Tepolle vuonna 1987. Reino teki taloon täydellisen remontin. Talo 
oli hyvässä kunnossa, kun Reino ja Irja myivät sen vuonna 1997 Sirpa ja Timo-Jukka Te-
polle. He ovat viimeistelleet taloa ja sen pihapiiriä. Talo on nykyisin loma-asuntona, ja ke-
säisin on tupa täynnä, kun lapset Hannu ja Henna ovat puolisoineen paikalla. 
 
 
Köykkä ja Saarinen, Opistontie 84 
 
Matti (s. 1968) ja Riikka (s. 1977) ostivat Opistontien varrella sijaitsevan talon ulkoraken-
nuksineen Rantalan sisaruksilta vuonna 1997. Matin lapsuudenkoti on Koskenkorvalla Tiili-
tiellä. Riikka on kotoisin talosta, jossa nyt asuu hänen veljensä Jani Saarinen. 
 

Ennen kuin Matti ja Riikka muuttivat nykyiseen kotiinsa Ranta-nimiselle tilalle, he remontoi-
vat talon alakerran. Yläkerran he remontoivat 2000-luvulla. 
 

Pariskunnalla on viisi lasta: Miina (s. 1998), Antti (s. 2000), Aapo (s. 2001), Vilho (s. 2008) 
ja Veikko (s. 2010). 
 
 
Laitila (ent. West), Opistontie 88 
 
Koivuranta-niminen tila sijaitsee entisen Mäki-Rannan torpan paikalla. Perimätiedon mu-
kaan ennen Frans ja Sofia Westiä torpassa asui Suomu-Taloselan naisväkeä. Samalla pai-
kalla syntyi Juho Ranta, jota kutsuttiin “Rannan lukkariksi”. Etelä-Pohjanmaan Opistolla lau-
letaan yhä joka kevät hänen sävelmänsä laulu “Kotikuuselleni”. Tontilla kasvoikin aikai-
semmin korkeita kuusia ja katajaa ja maasto oli kanervaista. 
 

Paikalla nykyään asuvan Liisa Laitilan isovanhemmat, Frans ja Hedvig Sofia (o.s. Rauhala) 
Westanås ostivat torpan vuonna 1910 muuttaessaan takaisin Suomeen Amerikasta. Paris-
kunta ehti olla valtameren takana kymmenen vuotta. Amerikassa heidän sukunimensä ly-
heni Westiksi. Frans oli syntynyt vuonna 1876 Ilmajoella ja Hedvig Sofia vuonna 1880, 
myös Ilmajoella. Rannanmäki oli Fransin kotikylä alun perin, joten hänen oli helppo asettua 
asumaan tutuille kotikulmilleen. Fransin kotitalo oli vanhalta nimeltään Westanås, mutta ni-
mi suomennettiin Mäkiseksi vuonna 1906. 
 

Frans siirsi nykyiselle paikalleen Yli-Rannan vanhan navetan (hirressä vuosiluku 1898), ai-
tan (hirressä vuosiluku 1811) sekä tallin, joka myöhemmin purettiin uusien rakennusten tiel-
tä. Uusi päärakennus, jota on kutsuttiin “uudeksi tuvaksi”, rakennettiin Fransin aikana vuon-
na 1920. 
 

Pariskunnalle syntyi kaksi lasta, Eeli Jaakko ja Seidi Maria. Frans West kuoli vuonna 1925 
verraten nuorena Amerikan perua olevaan kaivosmiehen keuhkotautiin. Hedvig Sofia jäi 
leskeksi lapsineen. Raskaissa töissä ja maatöissä Hedvigiä auttoi Eeli Koukkari ja kevy-
emmissä Fiia Risku. 
 

Eeli West osti Pentinmäki-nimisen tilan Fiia Pentinmäeltä 1930-luvulla ja sai puolet Westin 
tilan silloisista maista. Kotitila siirtyi Hedvig Sofialta hänen tyttärelleen Seidille ja tämän 
miehelle Arvo Laitilalle vuonna 1946. Heidän lapsensa ovat Antti (s. 1938), Matti (s. 1942) 
ja Liisa (s. 1958). Hedvig Sofia kuoli vuonna 1958, hieman ennen Liisan syntymää. 
 



56 

26.11.2014 

Seidi ja Arvo Laitila harjoittivat maanviljelystä. He pitivät lehmiä ja viljelivät maita. Arvo Laiti-
la oli myös muurari. Pariskunta laajensi taloa 1960-luvulla. Puutarhanhoito on ollut Seidin 
harrastuksena käsitöiden maalauksen ja lukemisen lisäksi. 
 
Tila siirtyi Liisa Laitilan nimiin vuonna 1996, ja hän avomiehensä Pekka Yrjänäisen kanssa 
rakensi uuden tiilisen omakotitalon vanhan talon entisen riihen paikalle. Pariskunta muutti 
taloon Ilmajoen kirkonkylästä vuonna 1997. 
 
 
Mäki-Ranta, Opistontie 91 
 
Liisa Rinta tuli isänsä kanssa Rannanmäkeen Laihian Jokikylästä vuonna 1883. He ottivat 
nimekseen Mäki-Rannan, tilan nimen. Päättyneestä liitostaan Liisalla oli kaksi lasta, Loviisa 
ja Eliina. Ilmajoella Liisa meni naimisiin Sameli Hirsimäen kanssa. 
 

Sameli muutti isännäksi taloon ja otti myös tilan nimen sukunimekseen. Liisalle ja Samelille 
syntyi viisi lasta: Yrjö Johannes (s. 1898), Arvo (s. 1899), Lempi (s. 1901), Toivo (s. 1906) 
ja Hilja (s. 1909). Pariskunta viljeli tilalla maata. 
 

Päärakennus oli rakennettu 1860-luvulla yhdistämällä kaksi luhtiaittaa toisiinsa. Nyt jo pu-
rettu talo näytti kuitenkin ulospäin hyvin tavanomaiselta pohjalaistalolta. 
 

Pojista Toivo siirtyi tilan isännäksi. Toivon ja hänen vaimonsa Annin lapset Erkki, Markku ja 
Matti kasvoivat tilalla. Nykyisen isännän, Matti Mäki-Rannan, vanhemmat pitivät ajalle tyy-
pilliseen tapaan monenlaisia eläimiä. Toivolla oli työhevosten lisäksi joitakin ravureita, joista 
menestynein oli nimeltään Paussin Tähti. Hevosajasta palautuu mieleen ukkosten uhkaa-
mat heinätyöt ja talviset metsätyöt, kun jalkoja saattoi toisinaan palella hangessa. 
 

Anni oli innokas harrastajanäyttelijä ja kirjoitti maatalon töitten lisäksi lehtijuttuja maakunta-
lehti Vaasaan ja lisäksi Ilmajoen Jouluun. Näin hän sai lisätienestejä. Lisätienestejä tilalle 
tuli myös kanoista, joita yleensä Mäki-Rannassa oli 20−30. Voi sanoa, että jokainen muniva 
kana oli rahan arvoinen, kun munia vietiin kauppaan. 
 

Toivo kuoli vuonna 1987, Anni jo vuonna 1969. Annin kuoleman jälkeen tilalla luovuttiin 
lehmienpidosta. Sikoja siellä oli aluksi paljon. 
 

Nykyinen päärakennus on rakennettu vuosina 1976 ja 1977. Siihen tehtiin täysremontti 
vuonna 2010. Sikatuotanto on säilynyt tilan päätuotantolinjana, mutta sikojen määrä on al-
kuajoista vähentynyt. 
 

Matin vaimo, Ilmajoen Saveenkylästä kotoisin oleva Maija-Liisa, työskentelee Ilmajoen Met-
sänhoitoyhdistyksessä. Pariskunta on mukana monissa harrastus- ja yhdistystoiminnoissa. 
Kotioloissa Maija-Liisa pitää puutarhanhoidosta, ja Matti on innokas penkkiurheilija. Heidän 
lapsensa Marianna on syntynyt vuonna 1991 ja on pienestä lähtien harrastanut aktiivisesti 
yleisurheilua, erityisesti kestävyysjuoksua. Tulevaisuudessa Marianna mahdollisuuksien 
mukaan jatkaa tilaa isänsä jälkeen. 
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Vuorela ja Lahti, Opistontie 97 
 
Hilda (o.s. Vuorela) ja Juho Tuominen hoitivat tilaa vuoteen 1972 saakka. Heidän jälkeensä 
tilaa isännöivät Pirkko (o.s. Koskisalo) ja Reijo Vuorela. 
 
Vuonna 2002 tila siirtyi Pirkko ja Reijo Vuorelan pojalle Juhalle ja tämän avopuolisolle Jatta 
Lahdelle. Tila on lypsykarjatila, ja sen päärakennus peruskorjattiin vuonna 1990. Samassa 
yhteydessä taloon rakennettiin yläkerta. 
 
 

 
Vierula (ent. Mäki-Ranta), Opistontie 98 
 
Talo Opistontie 98:ssa tunnettiin aikaisemmin Mäke-
län Loviisan tupana. Seidi Laitila kertoo Mäkelän Lo-
viisan tuvasta sivuilla 10 ja 11. 
 

Vaikka Lyyli Mäki-Ranta (o.s. Eskola, ent. Vierula) eli 
Rannanmäessä pitkään, vuodesta 1946 vuosituhan-
nen vaihteeseen, ajanjaksoa voi pitää hänen 105-
vuotiaan elämänsä jälkipuoliskona. Hän syntyi 
21.1.1900 ja nukkui pois 28.6.2005. 
 
Synnyinpaikkakunnallaan Lapualla Lyyli Mäki-Ranta 
oli naimisissa Henrik eli Heikki Vierulan kanssa vuo-
desta 1923 lähtien kunnes Heikki kuoli vuonna 1931. 
Heikin kuoleman jälkeen hän hoiti lapsiaan yksin ja 
teki sekalaisia töitä. 
 

Toisen miehensä Arvo Mäki-Rannan Lyyli tunsi ajal-
ta, jolloin opiskeli Etelä-Pohjanmaan Opistossa Ilma-
joella. Arvo oli elänyt poikamiehenä ja ehtinyt käydä 
Amerikassakin. Hän oli samanikäinen kuin Lyyli. Matti 
Mäki-Rannan isä Toivo oli Arvon veli. 
 

Kivimaa-nimiseen tilaan kuului tontin lisäksi kaksi hehtaaria metsää ja muutama hehtaari 
peltoa Larvantien varrella ja Alajoella. Lyyli ja Arvo pitivät tilalla yhtä tai kahta lehmää, lam-
paita, sataa kanaa, yhdestä kahteen vasikkaa sekä lihotuspossua. Muiden avustamana 
Lyyli Mäki-Ranta piti eläimiä vielä ollessaan noin 70-vuotias. 
 

Pariskunnalla ei ollut yhteisiä lapsia, mutta Lyylin lapsi ovat pojat Oiva ja Heikki. Heikki 
muutti Kanadaan, mutta piti yhteyttä perheeseen. Oivan kuusi poikaa vietti jo nuorina 1950-
luvulta lähtien paljon aikaa mummolassaan Ilmajoella. Kävipä Oivan poika, Heikki hänkin, 
koulua Ilmajoelta käsin ja myöhemmin töissä puhelinyhtiössä. Anttikin asui Ilmajoella pit-
kään. Arvo kuoli vuonna 1968. 
 

Jälkipolvien mukaan Lyyli Mäki-Ranta pysyi hyvämuistisena. Hän oli myös hyväntahtoinen 
ja elämänasenteeltaan myönteinen. Hän ei milloinkaan ollut kehityksenvastainen vaan jopa 
nuorempiaan nykyaikaisempi. Inkeriläiset ja Lapin savottamiehet saivat Lyyli Mäki-Rannan 
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kutomia villaisia sukkia. Arvokin oli kätevä käsistään ja teki esimerkiksi puisia hevosia ja 
huonekaluja. 
 

Talo siirtyi yhteisomistukseen vuonna 1978. Oiva ja Siviä Vierulan pojat tekivät huonokun-
toiseksi päässeeseen tupaan ison remontin. He nostivat sen ylös, tekivät uudet perustukset 
ja lisäsivät hirsiseiniin uretaanielementit. Sauna ja pesutupa korjattiin vuonna 1984. Mäki-
Ranta teki vielä viimeisinä elinvuosinaan kotityönsä mahdollisimman pitkälle itse. 
 

Veljeksistä kaksi jäi myöhemmin sivuun tilan yhteisomistajuudesta, joten nyt tilan omistavat 
Heikki (Sastamala), Martti (Seinäjoki), Antti (Ylöjärvi) ja Matti (Sastamala). Veljeksistä Heik-
ki kertoo käyvänsä talossa kahden tai kolmen viikon välein. Martti puolestaan käy viikoittain 
tarkistamassa, että kaikki on kunnossa. Tällä hetkellä tilan talliin on tekeillä lisää nukkumati-
laa. 
 

Talon merkitys veljeksille on suuri. Se on heille kokoontumispaikka, jossa he viettävät pal-
jon aikaa yhdessä. Heistä jokainen asuu omalla tahollaan, ja lapsena he muuttivat usein 
paikkakunnalta toiselle isänsä työn vuoksi. 
 
 
Hyvösen kesämökki, Opistontie 101 
 
Kuukariin johtavan tien varrella Hessan lammen vieressä sijaitsee Hyvösen kesämökki. 
Mökin ensimmäinen omistaja oli Fiia Risku, jolla oli poika Paavo. Paavo Risku meni naimi-
siin Ainon (o.s. Kentta) kanssa. Pariskunnalla oli tyttäret Sinikka ja Liisa, jotka syntyivät ta-
lossa. Nykyisin Sinikka asuu Vaasassa ja Liisa Rovaniemellä. 
 
Paavo ja Aino muuttivat myöhemmin Vaasaan ja myivät talon. Silloin Jussi (Johan Nestor) 
Siltala osti talon ja vuokrasi sen Salli ja Jussi Tuomistolle. Jussi Tuomisto oli opiston talon-
mies. Siltala myi talon myöhemmin Fanni ja August Vesalle. (Tiedot: Mirja Kuukari) 
 
Nykyinen omistaja Pirkko Hyvönen osti talon 1.6.1984 äidiltään Aili Kuivaniemeltä, joka oli 
Elsa Ala-Rannan sisar. Aili osti talon vuonna 1964 August ja Fanni Vesalta. Aili oli tuolloin 
leski ja muutti paikalle tyttärensä Vapun kanssa Koskenkorvalta Kuivaniemestä. Kuivanie-
messä Ailin poika Tapani otti hoitaakseen kotitalon. Aili kävi naapurissa asuneen Aino Silta-
lan (o.s. Huhtakangas) luona auttamassa iskuhapsun teossa. 
 
Pieneen punaiseen taloon kuuluivat tupa ja kamari. Pihapiirissä oli myös pihasauna, joka oli 
aikoinaan opistolla asuneiden Tattarin ”mamman ja ukin” kanala. Ukki eli Juha Tattari opetti 
puutyötä opistossa. 
 
Talo oli jonkin aikaa tyhjillään. Sitten se purettiin, ja paikalle rakennettiin uusi kesämökki, 
pihasauna ja varastorakennus. Pirkko Hyvönen asuu Vaasassa ja käy harvakseltaan mökil-
lä Opistonmäellä. (Tiedot: Pirkon sisar Marja-Terttu Lehtonen) 
 
 
Kuukari, Opistontie 103 
 
Mirja Kuukarin kotitila Opistontie 103:ssa oli mahdollisesti aikaisemmin pappilan torppa. 
Maarekisterissä tila on merkitty osaksi kirkonkylää. Torppa lunastettiin itsenäiseksi, kun sen 
isäntänä oli Iisakki Huhtakangas (1887–1926). Silloinen tupa oli maastollisesti alempana 
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rinteessä kuin nykyinen. Nykyinen talo rakennettiin vuonna 1939 ja peruskorjattiin vuosien 
1992−1995 aikana. 
 

Iisakki Huhtakankaan vaimo Saima (1892−1968) työskenteli pyykkärinä, siivoojana ja leipu-
rina Etelä-Pohjanmaan Opistolla. Hänen työpäivänsä alkoivat leivinuunin lämmittämisellä 
kello kolmen tai neljän aikana aamuyöllä. 
 
Saimalla ja Iisakilla oli yhdeksän lasta, joista Aino asettui kotitilalleen. Hän alkoi Ilmajoen 
Pojanluomalta tulleen miehensä Johan (Jussi) Siltalan kanssa harjoittaa ajalle tyypillistä 
omavaraistaloutta. Käytännössä ainoana vaihdantavälineinä olivat kananmunat, joita vas-
taan sai muun muassa kahvia ja sokeria, joita ei pystynyt tuottamaan itse. Vaatteisiinkin sai 
villaa omista lampaista. Eläimiä tilalla oli vähän, esimerkiksi lehmiä siellä oli vain neljästä 
viiteen. 
 

Lisäksi Jussi osti tiloilta eläimiä, teurasti niitä ja välitti lihaa suoraan Helsinkiin. Silloinen 
lainsäädäntö mahdollisti tämänkaltaisen yritteliäisyyden. Lihaa Jussi kuljetti omalla hevosel-
laan asemalle. 
 

Jussi menehtyi vuonna 1954 vain 44-vuotiaana. Maat olivat aluksi vuokralla, myöhemmin 
ne myytiin. Aino ryhtyi hankkimaan perheelleen elantoa kutomalla menestyksellisesti Ilma-
joki-täkänöitä. Täkänöitä ostettiin esimerkiksi syntymäpäivä- tai häälahjoiksi. Aino kuoli 
vuonna 1987. 
 

Tytär Mirja eli Mirkku lähti nuorena Vaasaan ja meni naimisiin jalkapalloseura VPS:n pelaa-
jan Reijo Kuukarin kanssa. Mirja teki Valion palveluksessa myynninedistämistyötä, Reijo 
työskenteli höyrymyllyllä. Pariskunnalle syntyi yksi lapsi, Veli-Matti, joka asuu Vaasassa. 
 

Nykyisin Reijo ja Mirja ovat enemmän Opistonmäellä kuin Vaasassa. Mirja jatkaa talkoo-
työn tekemistä VPS:n naistoiminnan sijasta Ilmajoen Musiikkijuhlien hyväksi. Hän jatkoi su-
vun perinnettä työskentelemällä osa-aikaisesti Opiston info-pisteellä ja iltakioskilla. Hän on 
myös tehnyt katulapsityötä Dikoni-lastenkodissa Viipurissa. 
 
 
Hangas, Opistontie 105 
 
Vuonna 1966 Helge Hangas rakensi kotinsa Raunion tilalle Opistonmäelle. Vanha talo pu-
rettiin palopäällikön käskystä vuonna 1969. Helgelle ja hänen vaimolleen Kyllikille syntyi 
kolme lasta: Päivi (s. 1952), Pirjo (s. 1954) ja Matti (s. 1957), joka nukkui pois neljän päivän 
ikäisenä. Mummo Susanna Raunio asui talossa vuoteen 1959 saakka, jolloin hän siirtyi 
vanhainkotiin. Siellä hän menehtyi samana vuonna. 
 
Helge teki kirvesmiestöitä maalaten ja tapetoiden kodeissa, Kyllikki oli kotirouvana. Paris-
kunnalla oli myös valokuvaamo Luomanrannassa Haapalan talossa. Kuvaamo lopetettiin 
uuden talon valmistuttua vuonna 1966. Kyllikki kuoli vuonna 1989 ja Helge vuonna 2008. 
 
Talossa asuu nykyisin pariskunnan tytär Pirjo Hangas kissansa kanssa. Pirjo ohjaa kursse-
ja Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry:ssä Kauhajoen ja Seinäjoen toimipaikoissa. 
Iso osa Pirjon ajasta kuluu tontin töissä kihlattunsa Timo Toivosen kanssa. 
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Helgen ja Kyllikin vanhin tytär Päivi asuu Koskenkorvalla. Pirjon poika Jari asuu Vaasassa 
ja käy ajoittain vierailemassa lastensa kanssa. Jarilla on vuonna 2000 syntynyt tytär Nenja 
Alexandra Kokkolassa, Vaasassa ovat vuonna 2007 syntynyt Jere-Matti Jarinpoika ja 
vuonna 2010 syntynyt Aatu Eiler Olavi. 
 
 
Virtanen, Opistontie 109 
 
Tero ja Henna-Riikka Virtanen ostivat nykyisen kotinsa Jukka Sinkkoselta. Talo on raken-
nettu 1970-luvun loppupuolella. Virtaset muuttivat taloon vuoden 1997 joulukuussa ja re-
montoivat sen vuoden 1998 aikana. 
 

Virtaset ovat tehneet remonttia jatkuvasti myöhemminkin, aina tarpeen mukaan. Osa pai-
koista on Teron kertoman mukaan remontoitu toistamiseen heidän aikanaan. Suurimpia yk-
sittäisiä töitä ovat olleet keittiön laajentaminen ja peltikaton asentaminen. 
 

Tero työskentelee Step:llä Koskenkorvalla, ja Henna-Riikka opiskelee Geronomiksi Seinä-
joen AMK:ssa. PÄIVITYS? Pariskunnalla on kaksi lasta: Oona (s. 2000) ja Ville (s. 2002). 
 
 
”Rannanmäen vanha Skrööteri”, Opistontie 109 B 
 
Lammen rannalta siirretty ”Rannanmäen vanha Skrööteri” sijaitsee nykyisin Alarannan naa-
purissa. Lampi on ilmeisesti saanut nimet “Hessankaivo” ja “Hessanlakso” talossa 1900-
luvun alussa asuneen Hedvig eli “Hessa” Laakson mukaan. Hedvig myi opistolaisille limo-
naatia ja pullaa. Hedvigin puoliso oli Mikko Laakso. 
 
Laaksojen jälkeen taloon muuttivat Martta ja Aatto Kuusinen, joiden aikana talo siirrettiin 
ylemmäs. Aatolla oli kuorma-auto, ja Martta oli kräätäri eli ompelija. Seuraava asukas oli 
Sanna Schöder eli tutummin ”Skrööterin Sanna”, joka oli ompelija ja Hermanni Suokeron 
isän äiti. 
 

Vielä ennen sotia taloon ehti muuttaa Hanna Peltola (o.s. Kemppainen, ent. West), joka oli 
syntyisin Hyrynsalmelta. Häntä kutsuttiin “Mäkisen Hannaksi”. Hän ja Jaakko West saivat 
lapset Jaakon, Mirjan, Helenan ja Annin, joista Jaakko lähti Amerikkaan. Hanna Peltolan 
poika Pentti kaatui sodassa. Lisäksi talossa asui tuohon aikaan vanha mummo Helena Mä-
kinen ja tyttärensä Maria Mäkinen. Hanna piti opistolaisille kioskia. 
 

Myöhemmin talossa asuivat Hannan tytär Anna (Anni) (o.s. West) ja Arvi Sinkkonen. Heille 
syntyivät lapset Seppo ja Jukka. Myös Anni palveli opistolaisia pitämällä kioskia 1970-
luvulla. Myöhemmin Jukka jäi yksin asumaan taloon. 
 

Nykyisin talo on Henna-Riikka ja Tero Virtasen omistuksessa. He vuokraavat taloa Henna-
Riikan isoäidille, Saara Hautalalle, joka on asunut siinä vuodesta 2005 alkaen. (Lähde: Sei-
di Laitila, Liisa Laitila ja Saara Hautala) 
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Vesaranta/Ala-Ranta, Opistontie 112 
 
Vesaranta sijaitsee Opistonmäellä, jota entisaikoina kutsuttiin Rannanmäeksi. Tila muodos-
tettiin 14.10.1932 lohkomalla se Ala-Rannasta. Tilan rakennukset tehtiin vuonna 1926. Ul-
korakennukset uusittiin vuonna 1962, ja asuinrakennus remontoitiin vuosina 1967 ja 2009. 
 
Talossa asuivat ja viljelivät maata vuosina 1926−1957 Yrjö Johannes Ala-Ranta ja hänen 
vaimonsa Elsa Amanda Ala-Ranta (o.s. Hakoniemi). Heidän lapsiaan ovat Toivo Iisakki, 
Kerttu Maija, Saara Liisa ja Terttu Susanna. Toivo ja Hanna (o.s. Hakola) olivat talon isän-
täparina vuosina 1957−1988. He asuivat talossa kuitenkin vuoteen 2006 asti. Heillä on nel-
jä lasta: Riitta Maija, Tiina Anneli, Timo Johannes ja Anu Johanna. 
 
Toivo toimi tilanpidon ohella Ilmajoen kunnan liikuntasihteerinä vuosina 1973−1976, jonka 
jälkeen hän oli Ilmajoen uimahallin Isännöitsijä ja laitosmies vuoteen 1989 saakka. Hanna 
Ala-Ranta työskenteli vuosina 1970−1985 Suomen Trikoon Koskenkorvan tehtaassa laite-
opastajana. 
 
Timo ja Kirsi Maarit (o.s. Toivonen) Ala-Ranta ovat asuneet talossa vuodesta 2009 lähtien. 
Timo aloitti tilan isäntänä vuonna 1988. Hän on kuitenkin käynyt koko ajan kodin ulkopuolel-
la töissä. Pariskunnan yhteisiä lapsia ovat Tuomas Juho Kristian, Susanna Elsa-Maria Hel-
lin ja Teemu Topias. Perheeseen kuuluu myös Kirsin tytär Laura Koistinen. 
 
 
Pihlava, Opistontie 
 
Opistontiellä sijaitseva talo siirrettiin paikalleen Trissunmäestä. Siirtäjästä ei kuitenkaan ole 
perimätietoa. Aluksi Vihtori ja Lempi Lehtisalo asuivat talossa 1930-luvun alussa. Heillä oli 
lapset Niilo, Martti, Urho, Anni ja Anja. Vihtori kulki kävellen rakentamassa Ilkan patsasta. 
 
Myöhemmin taloon muutti Hilja Jaarikka poikansa Jussin kanssa. He olivat asuneet aikai-
semmin nykyisessä Myllyniemessä Tuohistonmäellä. 
 
Pihlavan perhe asettui Rannanmäkeen vuonna 1945. Perhe muutti Ilmajoelle Vaasan ja 
Lapväärtin kautta. Tätä ennen Maria Pihlava oli asunut kahden poikansa, Unton ja viisi 
vuotta vanhemman Arton, kanssa vuoden tai kaksi Harjan mökissä Toralankylällä Nahka-
luoman varrella. Silloin hänen miehensä Armas oli Lapin sodassa. Harjan mökissä Armas ei 
Unton mukaan ehtinyt käydä sodan kestäessä. 
 

Armas oli suutari ja Maria ompelija eli räätäri. Unto aloitti koulunkäynnin Luoman koululla 
vuonna 1946. Marialla oli monenlaisia mallikaavoja ompeluksille. Oli yleistä, että hänelle 
tuotiin saumoista purettuja sarkahousunkappaleita, joista hän ompeli polkukoneella housuja 
esimerkiksi lapsille. Maria mittaili lapsia ja kavensi sekä lyhensi kankaita tarpeen mukaan. 
 

Armas haettiin toisinaan kaukaakin johonkin taloon viikkokuntaan tekemään kenkiä talon 
asukkaille ja naapureille. Hän teki myös nahkaisia aamutossuja, joiden malli oli hänen 
omansa. Ne menivät hyvin kaupaksi. 
 
Pihlavan talon tontilla on myös ulkorakennus, joka rakennettiin joesta nostetuista uppotu-
keista. Tukit sahattiin laudoiksi sahalla, joka sijaitsi nykyisen Alangon talon paikalla. Myö-
hemmin Pihlavat perustivat kioskin ulkorakennukseen. He pitivät sitä aluksi muiden töiden-



62 

26.11.2014 

sä ohella, mutta koska kauppa kannatti, Maria jätti ompelemisen ja hoiti kauppaa pääsään-
töisesti. Armas Pihlava jatkoi silloin suutarin töitään. Muita varsinaisia työntekijöitä kaupas-
sa ei ollut, vaikka Maria saattoi “kesäpoikaa” pitääkin. 
 

Toiminimi Pihlava oli pieni sekatavarakauppa, joita vielä sotien jälkeen oli lähes joka kyläs-
sä. Pihlavan kaupan valikoima ulottui ompelutarvikkeista makkaraan ja turistipulliin. Makka-
ra ja liha tulivat silloiselta Itikalta, ja niitä säilytettiin isossa jääkaapissa, kun jääkaapit tulivat 
käyttöön. 
 
Kaupasta sai myös kaikkea muuta kodissa tarvittavaa ruokatavaraa. Esimerkiksi jauhoja 
myytiin vaa'alla punnittuna irtotavarana. Tavaratilaukset Pihlava hoiti aluksi yhdessä ilmajo-
kelaisen Kuuselan kaupan kanssa, myöhemmin toimittajana oli pieni tamperelainen tukku-
liike. Ruokatavarat tulivat silloinkin pääosin Kuuselasta, mutta lihatuotteet kuitenkin tulivat 
Itikalta. 
 

Unto meni jo noin kolmetoistavuotiaana töihin Tiihosen leipomoon Koskenkorvalle. Hän toi 
sieltä päivittäin polkupyörän tarakalla puoleenpäivään mennessä kauppaan myyntiin turisti-
pullat, possut, munkkirinkilät ja korvapuustit. Asiakkaille leivokset tekivät kauppansa. He 
nauttivat niitä kaupan ulkopuolella istuen kivillä ja vaihtaen samalla kuulumisia. 
 

Opistoaikana pullaa ja limsaa myytiin kaupasta paljon. Saattoipa joku ostaa myös limonaa-
tipullon ja makkaranpätkän. Alkoholipitoisista juomista vahvin kaupasta saatava oli vielä 
tuolloin pilsneri eli I-olut. Sisällä kaupassa ei kuitenkaan voinut oleskella, sillä siellä oli vain 
tuoli vuoroaan odottavalle. Vapaata lattiapintaakaan ei pienessä tilassa ollut paljon. 
 

Kauppa oli keskeinen tapaamispaikka esimerkiksi rahnastonkyläläisille, trissunmäkisille ja 
tuohistonmäkeläisille. Yksin ei tarvinnut aikaa viettää koskaan. Aukioloajat olivat kaupassa 
joustavat, sillä Maria tuli yleensä myymään tarpeen mukaan. Saattoipa hän sanoa juovansa 
ensin kahvin. 
 

Unto lähti jo nuorena vuonna 1963 ansaitsemaan elantoaan pääkaupunkiseudulle. Siellä 
hän asui neljäkymmentä vuotta, mutta myöhemmin hän muutti Lahteen. Unton vaimo on 
kuollut, ja lapsia hänellä on kaksi. 
 

Unton isä Armas eli vuoteen 1967 saakka. Kaupanpidosta Pihlavat luopuivat 1970-luvun 
alkuvuosina, ja heidän kotitalonsa on ollut tyhjillään vuodesta 1977 lähtien, jolloin Maria 
kuoli. Tontin omistaa nykyisin naapuri Juha Vuorela. 
 
 
Kalapudas, Opistontie 120 
 
Jaana ja Hannu Kalapudas muuttivat nykyiseen kotiinsa Opistontielle vuoden 2010 tammi-
kuussa. Heitä ennen talossa asui vuoden ajan Laaksosen ja Rannon pariskunta. Talon pit-
käaikaisimmat ja ensimmäiset asukkaat ovat Tiina ja Helge Helenius, jotka rakensivat talon 
vuonna 1981. Kalaputaitten aikana taloon on tehty vain pintaremonttia ja pienimuotoista 
vanhan uusimista. 
 

Kalaputaat muuttivat Seinäjoelta Opistontielle Keltaniemien ja Ala-Rantojen naapureiksi. 
Jaana on kotoisin Ilmajoen Koskenkorvalta ja Hannu Merijärveltä. Perheen lapset ovat syn-
tyneet vuosina 2009 ja 2011. Hannu työskentelee vartijana ja Jaana myyjänä. 
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Mäkelä ja Salo, Korventie 153 
 
Heidi ja Markus Mäkelä ovat asuneet vuonna 1948 rakennetussa entisessä Kohtalan talos-
sa Opistonmäen laidalla vuodesta 2009 lähtien. Heidän poikansa Onni Hermanni on synty-
nyt vuonna 2009. Aikaisemmin talossa asunut Mauri Kohtala muutti pois 1990-luvulla. Hän 
oli kuorma-autoilija. Talon myi Ilmajoen Maatalousoppilaitos. Tuoreempaa alkuperää olevan 
ulkorakennuksen Mäkelä ja Salo purkivat hevostallin tieltä. 
 
Markus Mäkelän lapsuuskoti sijaitsee lähistöllä, ja siellä hänen vanhempansa Jussi ja Tuula 
Mäkelä asuvat yhä. Välillä pariskunnan tie vei Seinäjoelle, jossa asuessaan he etsivät 
omaa kotia muualtakin kuin Ilmajoelta. 
 
Markus toimii maansiirtourakoitsijana. Pariskunta viljelee maata sivutoimisesti, jotta hevosil-
le olisi heinät ja kaurat omasta takaa. Urheilu on läsnä perheen elämässä siten, että Heidi 
työskentelee Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:ssa. Hevosharrastus on vienyt Heidin mu-
kaan kolmen ratsastusseuran toimintaan, ja hän on mukana erilaisissa hevosmaailman 
luottamustoimissa. 
 
Kotona hevosista on sekä huvinsa että työnsä. Iltaisin pariskunta leikkii lapsen kanssa, ul-
koilee, rakentaa ja remontoi. Remonttien jälkeen odottavat työt puutarhassa ja ympäristös-
sä. Mökkeily kuuluu myös perheen elämään. 
 
 
Mäkelä, Korventie 151 
 
Tarmo ja Sari Mäkelä rakensivat nykyisen talonsa Tarmon kotitalon naapuriin vuonna 2000. 
Tuolloin tontille jäi pystyyn Hilja ja Alfred Valtosen kotitalo, joka oli tehty Mäkelän arvion 
mukaan 1940-luvun lopulla. Valtoset olivat maanviljelijöitä. 
 

Valtosten karjalaismallinen päärakennus purettiin vuonna 2010 huonokuntoisena nykyisen 
konehallin paikalta. Valtosten aikana kolmekymmentä metriä pitkässä ja noin kymmenen 
metriä leveässä rakennuksessa oli saman katon alla asunto, eläinsuoja, pesutilat, sauna ja 
lato. Vanhasta rakennuskannasta tontilla on jäljellä aitta. 
 

Tarmo Mäkelä on kaivinkone- ja traktoriurakoitsija. Urakat hän tekee pääasiassa lähikun-
nissa. Tarmon vaimo Sari taas on kotoisin Kangasalan naapurikunnasta Sahalahdelta, mut-
ta pariskunta tapasi Sarin opiskellessa Etelä-Pohjanmaan Opistossa, jossa hän nykyisin 
työskentelee hallintosihteerinä. Pariskunnan poika Tomi on syntynyt vuonna 2005. 
 

Mäkelät pitävät reissaamisesta ja tanssivat mielellään. Musiikki onkin Tarmolle mieluista, ja 
hän soittaa omaksi ilokseen kosketinsoittimia. 
 
 
Mäkelä, Korventie 146 
 
Tuula ja Jussi Mäkelä ostivat pienviljelystilansa vuonna 1975. Tilan ensimmäiset asukkaat 
olivat karjalaislähtöiset Toivo ja Emma Tapanainen ja heidän lapsensa Eeva ja Veijo. Maa-
ala on lohkaistu Korven koulutilasta eli nykyisestä maatalousoppilaitoksesta. Myös lähistön 
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muutama muu siirtolaisia varten kuten perustettu asutustila on syntynyt lohkomalla. Tilan 
pihapiiri sijaitsee maastollisesti suoraan Etelä-Pohjanmaan Opiston alapuolella metsänra-
jassa. 
 

Toivo Tapanainen rakensi tilan rakennukset 1940-luvun lopulla. Hän oli toiminut Lahden-
pohjan kauppalassa kunnansihteerinä, ja Ilmajoellakin hän sai elantonsa paisi maatalou-
desta myös toimimalla Vaasan läänin palovakuutusyhdistyksen puheenjohtajana. Tilalla 
Tapanaiset pitivät hevosta ja muutamaa lehmää. 
 

Toivo kuoli vuonna 1974, ja hänen vaimonsa Emma vietti viime vuotensa Helsingissä Eeva-
tyttären luona. Veijo taas asettui Mäntsälään. 
 

Jussi Mäkelä oli tehnyt Rannanmäessä traktoritöitä ja peltotöitä jo vuodesta 1968 lähtien, 
jolloin hän meni naimisiin Tuulan kanssa. Silloin pariskunta asui vielä vuokralla Kiikkalanky-
lässä. Jussi vietti lapsuutensa Saveenkylässä, Tuulan lapsuuskoti puolestaan on Kurikassa. 
 

Tuula on tehnyt laitosapulaisen töitä Kurikan terveyskeskuksessa, ja Jussi on maanviljelyn 
lisäksi tehnyt sepän töitä enonsa Juho Mahlamäen pajalla jo ennen Rannanmäkeen muut-
tamistaan. 
 

Mäkelät pitivät tilalla muutamaa kymmentä lihotussikaa 1980-luvulta vuoteen 1999 saakka. 
He luopuivat sioista, koska voimaan tullut laki olisi edellyttänyt mittavia investointeja ja 
myös sijoituspaikkaluvan opiston läheisyyden vuoksi. 
 

Mäkelät laajensivat taloaan etelään päin vuosina 1982−1983. Lapsia heillä on neljä: Tarmo 
(s. 1971), Marjo (s. 1974), Taina (s. 1978) sekä Markus (s. 1982). Marjo asuu Munakassa 
ja Taina Ahonkylässä, pojat lapsuuskotinsa lähellä. Lastenlapsia on yhteensä seitsemän ja 
he vierailevat isovanhempiensa luona usein. 
 
Jussia kiinnostaa musiikki, erityisesti kansanmusiikki ja hengellinen musiikki sekä hengelli-
set asiat muutenkin. Hän on aikaisemmin laulanut Ilkanmiehet-kuorossa ja kertoo nautti-
neensa siitä. Hän myös lukee mielellään elämäkertoja nähdäkseen miten erilaisten ihmisten 
elämä on edennyt. Sepäntyötkin ovat harrastuksena pysyneet osana elämää. Tuulan kiin-
nostuksen kohteina lastenlasten hoitamisen lisäksi ovat käsityöt ja Ilmajoen historiaan pe-
rehtyminen. 
 
 
Jääskeläinen, Korventie 100 

 
Korventie 100:ssa sijaitseva Jääskeläisten omistama talo on ollut vuokralla vuodesta 1976 
lähtien. Kari Jääskeläinen huolehtii kiinteistöstä yhdessä veljensä Aulis Jääskeläisen kans-
sa. Muita sisaruksia ovat Kyllikki ja Pauli. 
 
Aulis opiskeli arkkitehdiksi Tampereella, ja hänen arkkitehtitoimistonsa jatkaa edelleen Sei-
näjoella Jyrki-pojan luotsaamana. Aulis piirsi Ilmajoen seurakuntakeskuksen ja E-P:n opis-
ton rakennuksia. Kari valmistui vuonna 1966 ja teki elämäntyönsä Seinäjoella Kivistön kou-
lussa. Viimeiset 18 työvuottaan hän oli koulun rehtorina. Tällä hetkellä hän on eläkkeellä. 
Karin perheeseen kuuluu Terttu-vaimo, kaksi tytärtä ja poika. 
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Kyllikki kouluttautui Seinäjoella terveydenhoitajaksi ja työskenteli Ilmajoella, Ähtärissä, Ala-
vudella ja Seinäjoella, jossa hän asuu nykyisin. Pauli opiskeli Vaasassa rakennusmestarik-
si, ja hänellä oli rakennusliike Vantaalla ja lomakylä Heinävedellä. 
 
Sodan jaloissa monet perheet joutuivat luopumaan kodistaan. Jaakkimasta Ilmajoelle Luo-
mankylään saapuneita siirtolaisia olivat muun muassa Jääskeläiset, Valtoset, Tapanaiset ja 
Hyppöset. Jääskeläisen perhe asui aluksi Korven tilan yläkerrassa. Tilan rantasaunassa 
valmistettiin ruoat, ja se toimi muutenkin huoltokeskuksena. Myös Karin mummo asui hei-
dän kanssaan. Karin vanhemmat Matti ja Maria elivät pientilallisina. 
 
Jääskeläiset rakensivat vuonna 1948 talon Kalle Uotilan luovuttamalle maalle. Kun navetta 
valmistui, karjakin siirtyi pois Korven tilalta. Metsäkappaleet lohkaistiin siirtolaisille seura-
kunnan metsistä. Talo rakennettiinkin metsästä hakatuista puista. Kun pärekattoa tehtiin, 
naulat olivat kortilla, joten vain joka kolmas päre naulattiin. Kaivosta nostettiin emäksistä 
vettä. Kun myöhemmin Rannanmäkeen tuli vesijohto, lehmät eivät ensin halunneet juoda 
”puhdasta” vettä. 
 
Kun Kari Jääskeläinen kävi Luoman koulua, opettajana oli Helvi Ala-Könni. Helvi oli myös-
kin kotoisin Jaakkiman pitäjästä, Miklin kylästä. Kari muistelee, että lapsia oli koulussa pal-
jon, ja opettajat vaihtuivat usein. Lasten murre oli vierasta: lehmät olivat ”lehemiä”, ja ”he-
voospaskoolla” heiteltiin toisia. Lapset toivat leivät ja maidot mukanaan kouluun. Kerran Ka-
rin maitopullo särkyi rappusiin, jolloin hän sai tilalle korvikemaitoa. Rouva Vuori keitti ruis-
puuroa, ja koulussa sai myös ”sammakonkutukeittoa” eli helmiryynipuuroa. 
 
Kun Helvi Ala-Könni muutti Turun seudulle, sijaiseksi tuli Eeva Tapanainen, jonka koti oli  
Opistonmäen kupeessa. Talvella lapset kulkivat koulumatkansa suksilla, ja koulussa järjes-
tettiin hiihtokilpailuja. Luokkaretkensä koulu teki Vaasaan kuorma-auton lavalla, jossa oli 
irtonaiset puupenkit ja jonkinlaiset aidat. Vaasa-lehden konttorissa oppilaat saivat kokeilla 
nauhoituslaitetta. Retken kohokohta oli tutustuminen Napuen taistelun historiaan. 
 
Siirtolaisperheet hankkivat yhteisen kenttäsirkkelin, jolla he sahasivat neljän tilan rakennus-
värkit. Hyppösillä tehtiin päreitä, ja Tapanaiset asuivat karjanhoitokoululla. Jälkipolvet pitä-
vät edelleen yhteyttä toisiinsa ja kokoontuvat kesäisin yhteen syömään kalasoppaa Kalajai-
siin Nopankylään. 
 
Jaakkiman Seudun Perinneyhdistys on vuodesta 1987 lähtien julkaissut Jaakkiman Sano-
mia ja jakanut stipendejä. Jaakkima-säätiö muodostui Jaakkiman kunnan vanhoista sahois-
ta. Kari Jääskeläinen toimii Jaakkimalaisten Seurassa ja organisoi Jaakkimassa olevan 
haudan hoitoa. Ilmajoen Karjalaiset hankki Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkin, jos-
ta Ilmajoen seurakunta nykyisin huolehtii. 
 
 
Peltola, Korventie 
 
Vilho Peltola syntyi pienessä kahden huoneen talossa niin kutsutun Korven kujan varrella, 
Kiikkalan kylässä Ilmajoella. Hän jäi orvoksi ja siirtyi isänsä siskon Karoliina Peltolan hoiviin. 
Vilhon isä oli lähtenyt Amerikkaan 1910-luvun alussa, ja äiti oli kuollut Vilhon ollessa muu-
taman vuoden ikäinen. Työpaikan Vilho Peltola sai 17-vuotiaana Ilmajoen Varavankilasta, 
joka sijaitsi Nikkolan kylässä. 
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Vilho Peltolan poika Jussi Peltola kuvailee lapsuudenkotinsa vaiheita Kiikkalan kylässä: 
 

Varavankila oli perustettu Karvialle Alkkian kylään 1930-luvulla, ja sinne isänikin siirtyi työn viemä-
nä. Hän avioitui vuonna 1938 äitini Aune Peltolan kanssa, joka oli kotoisin Jalasjärven Ilvesjoelta. 
Tästä avioliitosta syntyi kaksi poikaa eli nuorempi veljeni Pentti Vilho ja minä Jussi. 

 
Sodan jälkeen Karoliinan eli ”Liinu-tädin” kuoltua vuonna 1944 asumus jäi tyhjäksi. Tila, jossa oli 
kuusi hehtaaria peltoa ja runsas 10 hehtaaria metsää, joutui pakkolunastuksen uhkaamaksi. Tuol-
loin tarvittiin Karjalasta sotaa pakoon lähteneille perheille asuntoja ja maata viljeltäväksi. Oma per-
heemme jakautui tässä vaiheessa siten, että isä jäi työpaikkaansa Karvialle ja me lapset äidin kans-
sa muutimme Ilmajoelle. Isä tuli viikonloppuisin linja-autolla perheen luo Ilmajoelle. 

 
Vanha talo oli ensin vuokralla, jolloin siellä asui Kurkijoelta tullut Rahialan perhe ehkä vuoden ver-
ran. Heidän poikansa Kari tuli valtakunnallisesti tunnetuksi vanhojen esineiden keräilijänä asiantun-
tijana. Karille myönnettiin kamarineuvoksen arvonimi. 

 
Vanha rakennus purettiin, ja sen paikalle rakennettiin talo vuonna 1972. Kirvesmiehenä oli lähinaa-
puri Kiikan Eeli. Naapurit Yrjö ja Martti Mäenpää olivat suureksi avuksi monissa töissä vuosien mit-
taan. Talkootyöt olivat arvossaan naapurusten kesken. Töitä tehtiin vastavuoroisuuden periaatteel-
la, ja heinät, perunat ja viljat tulivat aina kootuiksi. 

 
Koulua kävimme ”Iikoon Linnassa” ja monet mieliin painuvat muistot ovat säilyneet sieltä näihin päi-
viin asti. Kesät olivat lämpimiä, keväällä töyhtöhyypät ja kuovit pitivät soidinmenojaan lähipelloilla. 
Talvella vinha tuuli ja pöllyävä lumi tekivät koulumatkat hankaliksi. 

 
Tilan pellot ja itse rakennus myytiin Seinäjoen Seudun Ammattikorkeakoululle 2000-luvun alussa. 
Pellot ovat nykyisin tehokkaassa viljelyksessä ja toimivat maataloutta opiskelevien oppilaiden ope-
tuskenttänä. 

 
 
Tuohistonmäki 

 
Mäkelä, Opistontie 195 

 
Heino Mäkelä (s. 1921) muutti Tuohistonmälle Ilmajoen keskustasta, läheltä nykyistä uutta 
siltaa. Hänen vanhempansa olivat työskennelleet seurakunnan palveluksessa. 
 

Tuohistonmäellä Heino Mäkelä rakensi vaimolleen Aino Koukkarille ja itselleen rintama-
miestaloa muistuttavan talon. Hän rakensi sen Koukkarin suvulta ostamalleen tontille, joka 
oli entuudestaan asumaton. Heinolle ja Ainolle syntyi kaksi lasta, Liisa ja Toivo. 
 

Heino jäi pian leskeksi. Hän solmi vuonna 1948 toisen avioliittonsa huissilaisen leskeksi 
jääneen Laina Kuusiston (s. 1912) kanssa. Lainalla oli ensimmäisestä liitostaan kaksi lasta, 
Niilo ja Armas. Lainan ja Heinon yhteisiä lapsia vanhimmasta nuorimpaan ovat Eeva, Han-
na, Tuula ja Heikki. 
 

Heino ja Laina viljelivät tilallaan maata. Heillä oli myös lehmiä, sikoja ja kanoja. Lisätienes-
tiksi Heino ajoi meijeriautoa ja teki traktoritöitä naapureille, joilla ei ollut omaa traktoria. 
Myöhemmin pariskunta keskittyi eläintenpidossa lehmiin, joista he luopuivat vuonna 1975. 
Sen jälkeen Heino oli vartijana puolustusvoimien varikolla Ilmajoella. 
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Laina ja Heino muuttivat tilaltaan pois vuonna 1981 ja elivät vuoteen 2009 saakka. 
 

Laina ja Heino Mäkelän poika Heikki ja hänen vaimonsa Pirjo asuivat välillä Vihdissä ja 
Vaasassa, mutta asettuivat Heikin kotitilalle viljelemään maata. Heikki ja Pirjo Mäkelä purki-
vat vanhan päärakennuksen ja myivät sen hirsinä vapaa-ajan asunnoksi Vaasan saaris-
toon. Nykyisen talon he rakensivat vanhan tilalle vuonna 1984. Myöhemmin Mäkelät raken-
sivat taloon toisen kerroksen. Vanhasta rakennuskannasta on yhä pystyssä yksi ulkoraken-
nus. Tilan maat ovat olleet vuokralla vuodesta 2002 lähtien. 
 
Maanviljelyksen rinnalle Mäkelät perustivat yrityksen nimeltä Ilmajoen Kattomestarit. Ensin 
he pyörittivät yritystä tyhjillään olleessa navetassa. Ilmajoen Kattomestareilla on tällä het-
kellä useita työntekijöitä, ja sen alaa ovat rakennuksien peltityöt. Heikki on mukana yrityk-
sen käytännön töissä, ja Pirjo osallistuu paperitöihin. 
 

Pirjo Mäkelä hoiti lapsia kotona, kun he olivat pieniä. Nykyisin hän työskentelee kouluttaja-
na Vaasan aikuiskoulutuskeskuksessa. Hänen alaansa ovat pääasiassa puhdistuspalvelut, 
mutta lisäksi hän opettaa esimerkiksi tulevia perhepäivähoitajia. 
 

Aikuiset lapset Toni, Johanna ja Jari asuvat yhä Ilmajoella, mutta ovat muuttaneet pois ko-
toa. Pojat ovat mukana Kattomestarien toiminnassa. Kun lapset olivat nuorempia, heidän 
urheiluharrastuksensa yhdistivät koko perhettä. Poikien päälaji oli hiihto ja Johannan oli uin-
ti. Mitaleita tuli kansallisella tasolla. 
 

Nykyään Pirjon ja Heikin elämää täyttää työn lisäksi mökki Siipyyssä, jossa he käyvät ke-
väästä lähtien. Jokatalvinen hiihtomatka Lappiin on lasten hiihtoharrastuksen peruja. Myös 
tanssiminen on pariskunnalle mieluista, ja Heikki käy hirvimetsällä. Lastenlapset ovat per-
heen yhteisiä ilonaiheita. 
 
 
Mäkynen, Tuohistonmäentie 14 
 
Tuohistonmäentie 14:ssä sijaitsee talo, jonka Sisko ja Juho Haka rakensivat sotavuosina 
1940−1941. Tontti erotettiin viereisestä Hautamäen tilasta. Vuonna 1961 talon ostivat Bert-
ta (o.s. Haanpää) ja Eino Mäkynen perheineen. He ovat kotoisin Jurvasta. 
 
Mäkysen perheeseen syntyi kuusi lasta: Irma (s. 1947), Marita (s. 1948), Jari (s. 1950, Mer-
ja (s. 1953, Tapani (s. 1956) ja Päivi (s. 1961). Eino työskenteli huonekalukauppiaana. Bert-
ta hoiti kotona lapsia ja teki erilaisia satunnaisia töitä. Vuonna 1967 Bertta sai vakituisen 
työpaikan Ilmajoen kunnasta, jossa työskenteli siivoojana aina eläkeikäänsä saakka. 
 
Bertta asui kodissaan vanhuuteensa saakka ja muutti 83-vuotiaana vanhusten hoitokotiin 
keskustaan. Hän kuoli 93-vuotiaana vuonna 2014. Tapani ja Marja-Liisa Mäkynen ostivat 
talon 2000-luvun alussa. Nykyisin talo on lähinnä vapaa-ajan asuntona. Eniten mökkiä ovat 
kesäisin käyttäneet tyttäret Katja ja Aliisa. 
 
Tapani työskentelee Ilmajoen lääkintävarikolla. Lenkkeily, metsätyöt ja kuorolaulu ovat hu-
via ja harrastusta. Sisaruksista Irma asuu Kanadassa miehensä Eeron kanssa, Merja asuu 
myös Kanadassa miehensä Timon kanssa, Marita asuu Ilmajoella miehensä Karin kanssa 
ja Päivi asuu Seinäjoella miehensä Jarin kanssa. Sisaruksista Jari kuoli Pietarsaaressa 
vuonna 1980. 
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Talon ja tontin tulevaisuudesta Mäkyset eivät ole vielä päättäneet. Tuohistonmäelle vuonna 
2014 vedettyyn viemäriliittymään he ottivat talolle liittymän. 
 
 
 
 
 
 
Koukkari, Tuohistonmäentie 59 ja 35 
 
Koukkarin suku tuli Tuohistonmäelle vuonna 1901. Lappajärveläisellä Matti Koukkarilla (s. 
1866 Lappajärvellä) ja ilmajokelaisella Matilda Toukalla (s. 1871 Ilmajoella) oli kuusi lasta: 
Eeli, Niilo, Lempi, Eino, Siviä ja Lyyli. 
 
Eeli ja Susanna (o.s. Perälä) Koukkari rakensivat oman talon vanhasta Koukkarista erote-
tulle paikalle 1920-luvulla. Tilan nimi oli Kivimäki. Eelillä ja Susannalla on kolme lasta: Kai-
no (s. 1922), Eeva (s. 1929) ja Matti (s. 1935). Matti meni naimisiin Aune Hopeavuoren (s. 
1935) kanssa, joka on kotoisin Ylistarosta. Matilla ja Aunella on poika Arto (s. 1959). 
 
Kivimäki-tila siirtyi Matille ja Aunelle 1960-luvun alussa. Tila oli lypsykarjatila, mutta vähitel-
len Matti ja Aune laajensivat sitä ja siirtyivät sikatalouteen. Matti ja Aune ostivat Hautamäki-
nimisen tilan vuonna 1966 Helmer ja Aune Laineelta, jotka puolestaan olivat ostaneet tilan 
sen alkuperäisiltä omistajilta Juho ja Sisko Haalta. Hakojen talon lähellä oli tupa, jossa Vää-
rämäet olivat evakkoina. Taloa sanottiin Sivulaksi. 
 
Vuonna 1990 tila siirtyi Artolle sukupolvenvaihdoksen kautta. Matti ja Aune asuivat tilalla 
vuoteen 2003 saakka, jolloin he ostivat talon Veikko Mansikalta ja muuttivat siihen eläke-
päiville. Tämä talo sijaitsee 300 metrin päässä tilalta Tuohistonmäentie 35:ssä. 
 
Arto meni naimisiin Marja-Liisa Myllykankaan (s. 1964) kanssa vuonna 1993. Marja-Liisa on 
kotoisin Lehtimäeltä. Artolla ja Marja-Liisalla on kolme lasta: Henna (s. 1994), Enni (s. 
1995) ja Janne (s. 2002). Nykyisin pariskunta viljelee tilallaan viljaa. 
 
 

Antila, Tuohistonmäentie 61 
 
Irma ja Matti Antila syntyivät Isossakyrössä 1950-luvun alkupuolella. Koulunkäynnin ja opin-
tojen jälkeen he muuttivat työn perässä Ilmajoelle kunnan palvelukseen 1970-luvun puolivä-
lissä. Irma aloitti terveyskeskuksessa ja Matti kunnantalolla. 
 
Antilat rakensivat vuonna 1982 omakotitalon Tuohistonmäelle, jossa asuvat edelleen. Lap-
sia heillä on neljä. Toinen tyttäristä asuu pääkaupunkiseudulla ja on yrittäjä, toinen asuu 
Ilmajoella ja työskentelee palveluammatissa. Pojat asuvat tällä hetkellä Jyväskylässä. Ir-
malla ja Matilla on myös kaksi lastenlasta. 
 
Irma on tällä hetkellä JIK ky:n palveluksessa apulaisosastonhoitajana Ilmajoen terveyskes-
kuksessa. Matti työskentelee Ilmajoen kunnan palveluksessa vapaa-aikatoimenjohtajana. 
Molemmilla on työnsä puolesta riittävästi asiakaskontakteja, minkä vuoksi he viihtyvät va-
paa-aikana kotona omissa oloissaan. 



69 

26.11.2014 

 
Irman harrastuksiin kuuluu muun muassa puutarhanhoito hyötykasveineen, sienestys ja 
marjastus. Hän myös kuntoilee ja ulkoilee sekä pyöräilee työmatkansa ympärivuotisesti. 
Kalareissut Merenkurkun saaristoon sekä hiihto- ja vaellusretket Lappiin ovat myös mielui-
sia. Hän on mukana myös Tehyn ammattiyhdistystoiminnassa. 
 
Matti harrasti nuoruusvuosinaan kilpailumielessä kestävyysjuoksua piirikunnallisella ja kan-
sallisella tasolla ja harrastaa edelleen kunto- ja terveysliikuntaa eri muodoissa. Kalareissut 
merelle ja Lappiin sekä lukeminen kuuluvat hänen vapaa-aikaansa. Televisiosta hän ei seu-
raa realitysarjoja, mutta luonto-ohjelmat, uutiset sekä urheilu kiinnostavat. 
 

Niemistö, Tuohistonmäentie 63 

Tuohistonmäentie 63:ssa sijaitseva talo on entinen Kiikkalan pappilan torppa. Talo raken-
nettiin vuosina 1887 ja 1888, Jaakko ja Justiina Mäenpään aikana. Jaakko Tassi piti talossa 
kauppaa 1900-luvun alkupuolella. 

Jaakko ja Sofia Kuivas-Nikkola omistivat talon vuosina 1898−1901. Vuonna 1901 talo siirtyi 
Koukkarin suvulle. Sen omistivat Matti ja Matilda Koukkari vuosina 1901−1931, Eino ja 
Selma Koukkari vuosina 1931−1977 sekä Lauri ja Maija-Leena Koukkari vuosina 
1977−2009. 

Lauri Koukkari työskenteli Ilmajoen kunnalla ulkoalueiden hoitajana, Maija-Leena oli K-
kaupan palveluksessa 34 vuotta. Pariskunnalla on kaksi poikaa, Timo (s. 1959) ja Veli-
Pekka (s. 1961). Maija-Leena Koukkari jäi leskeksi vuonna 2003. Kun hänen kuntonsa 
heikkeni, talon myynti tuli ajankohtaiseksi. Talon osti seinäjokelainen Tuomo Karimerto, ja 
Maija-Leena muutti Könnintien varrelle. Vuodesta 2011 lähtien talon ovat omistaneet Veli-
Matti ja Marika Niemistö. 
 
 
OIKOLUKU JATKUU TÄSTÄ 
Hämäläinen (ent. Raatikainen), Tuohistonmäentie 57 (Asiat tarkistettu 2.2.2014) 
 
Tuohistonmäen päällä sijaitseva hirsitalo on rakennettu vuonna 1986. Silloin rakennuttajana 
toimi Annikki Raatikainen, joka työskenteli lastenkodissa Ilmajoella. Annikki testamenttasi 
talon helluntaiseurakunnalle, jolta sen ostivat Leena ja Mika Mahlamäki. Vuonna 2008 talo 
vaihtoi jälleen omistajaa, kun asumaan muuttivat Pirkko ja Juha Kippo, sekä vuodesta  
2010 lähtien perheeseen syntynyt Aleksi. Vuodesta 2012 lähtien talossa ovat asuneet ny-
kyiset omistajat Seija ja Juhani Hämäläinen. Taloa on peruskorjattu vuosina 2008-2012 Pir-
kon ja Juhan toimesta lisäeristyksellä, lämmitysjärjestelmän, sekä keittiön uusimisella ja 
pienellä pintaremontilla. Myös piha-alue uusittiin vuonna 2009. 
 
Pirkon ja Juhan sai Ilmajoelle muuttamaan kylällä sijaitseva maaseutuoppilaito.s. Sen jäl-
keen Pirkko on toiminut maanviljelijänä Alavudella ja Juha käynyt Seinäjoella Maaseutuvi-
raston töissä. Juha toimi kylällä asuessaan Luoman kyläseuran johtokunnassa. Nykyiset 
asukkaat Seija ja Juhani ovat jo työelämästä eläkkeellä ja heidät muuttoonsa Ilmajoelle vai-
kuttivat lapsenlapset. 
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Kaappola ja Mannila, Kauppilantie 266 

 
Kauhajoelta lähtöisin olevat Miia ja Mikko olivat etsineet tonttia kodille jo jonkin aikaa. Mai-
ja-Liisa Mäki-Rannan näyttäessä heille 2000-luvun alkuvuosina lähitienoilla taloja, jotka oli-
vat tyhjillään ja mahdollisesti tulossa myyntiin, heille jäi tunne että Luomankylällä olisi miel-
lyttävä paikka asua. 
 

Miia opiskeli AMK agrologiksi Seinäjoen ammattikorkeakoulussa, Ilmajoen yksikössä, ja 
Mikko opiskeli koneenasentajaksi Suupohjan Ammatti-instituutissa. Luomankyläläinen 
Rauno Sydänoja opetti hänelle yhden lukuvuoden ammattikoulussa. Rauno on myös tehnyt 
nykyiseen kotiin sähkösuunnitelman. Opintojaan Mikko on sittemmin jatkanut Seinäjoen 
ammattikorkeakoulussa. 
 

Kuin kohtalon oikusta nykyisen kodin tontti tuli vastaan netissä vuosia myöhemmin, ja pa-
riskunta hankki sen Jalo Haapamäeltä. Haapamäki oli ehtinyt tehdä tontille kolmesataa 
metriä pitkän tien ja raivaustyöt umpimetsästä 1990-luvulla. 
 

Talo rakennettiin ns.“pitkästä puusta”vuosina 2007 - 2009 ja työtä oli paljon, eikä harrastuk-
sille tahtonut aikaa tai energiaa jäädä. Mikko tosin kertoi, että on jatkanut metsästämistä ja 
odottaa syksyn pienriistan – ja hirvenmetsästysaikaa. 
 

Talon sijainti sopiikin pariskunnan mieltymyksille hyvin: on oma rauha luonnossa, havumet-
sässä, eikä Miian sydäntä lähellä olevien kahden koiran elämä pääse häiritsemään naapu-
reita. Lisäksi Miia pitää pihatöistä. Puutarhassa kasvaakin vuonna 2011 ensimmäistä kesää 
nurmikko, ja pihaa on laitettu valmiimpaan kuntoon. 
 
 
Myllyniemi, Kauppilantie 320 B 
 
Talo sijaitsee 150 metriä Kauppilantieltä etelään. Tila on entisiä Ala-Kiikkalan kappalaisen 
virkatalon maita, ja talo on ollut entinen torppa. Tontilla on kuulemma ollut rumia männyn 
jaarikoita, joista tila on saanut nimensä, ja ensimmäisen torpparin nimi oli Iisakki Jaarikka. 
Tila on erotettu omaksi tilaksi Matti Jaarikan aikana v. 1929. Nykyisen talon ovat rakenta-
neet Toivo ja Olga Raja-aho. Sulo (1911-1992) ja Iida (o.s.Lehtola 1916-1997) Myllyniemi 
olivat seuraavat omistajat. He muuttivat tilalle perheineen Ujaistenkylästä Munakan suun-
nalta. Myllyniemet hankkivat elantonsa maanviljelijöinä. Heillä on kolme lasta Anja s.1945, 
Erkki s. 1951 ja Risto s. 1952. Tila siirtyi Erkki Myllyniemelle v. 1991, ja tilan tuotantosuunta 
on ollut viljanviljely. Myllyniemi teki myös metsänviljely- ja risusavottatöitä metsänhoitoyh-
distyksessä, josta siirtyi hakkuutöihin metsäteollisuudelle. Metsätöitten koneellistumisen 
myötä metsurien tarve väheni, ja hänet irtisanottiin n. 20 vuoden työrupeaman jälkeen. 
 
Myllyniemi hakeutui vuonna 1992 metsämekaanikko/yrittäjän ammatilliseen peruskoulutuk-
seen Selkolan metsäoppilaitokseen. Sen jälkeen hän osti liikkuvan yksiteräisen kenttäsirk-
kelin ja on kiertänyt sen kanssa lähikunnissa. Sirkkelisahaus on ollut hänellä maatalouden 
liitännäiselinkeinona. ”Pääsääntöisesti sahataan rakennuspuutavaraa, erikoispuusahausta 
tehdään lähinnä hirsisaunarakentamisen tarpeisiin pelkkaamalla. Sahuri saa yleensä luette-
lon tarvittavasta puutavarasta. Toisinaan tehdään vain lautaa ja lankkua tilan tuleviin yleis-
tarpeisiin. Sirkkelisahaus onnistuu parhaiten, kun paikalla on kolme-neljä puutavaran käsit-
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telijää, kertoo Erkki. Tänä päivänä Myllyniemi on eläkkeellä, ja viettää paljon aikaansa mö-
killä Maksamaalla. 
 
 
Latvala, Kauppilantie 241 
 
Perhe on asunut kylässä pari vuotta. Minna ja Mika Latvala hankkivat v.2007 kauhajokelai-
selta metsänomistajalta Olavi Hautalalta tontin. Rakentaminen aloitettiin saman tien, ja 
muuttovalmiiksi talo saatiin vuonna 2010. Mika suunnitteli sen, miltä talon tulisi näyttää ul-
koapäin ja arkkitehti piirsi seinien sisään huoneet järjestykseen. Mikan kotoa on lainattu ko-
neita, ja Minnan isä on auttanut rakentamisessa tarpeen mukaan. Sisustusta Minna ja Mika 
ovat tehneet yhdessä. 
 
Mika on kotoisin Kurikan Luovankylästä ja Minna Ilmajoen Könniltä. Mika on valmistunut 
mekatroniikka-insinööriksi Seinäjoen ammattikorkeakoulusta, ja toimii nyt konesuunnittelija-
na Rejlers:illäKurikassa. Ruotsalainen insinööritoimisto työllistää Suomessa n. 460 työnteki-
jää, joista Kurikassa on 16 henkilöä. Mika on suunnitellut esim.työkoneohjaamoja ja kappa-
letavarakuljettimia. Minna on valmistunut lähihoitajaksi Seinäjoelta v. 2003, ja sai vuosi sit-
ten viran JIK:stä. Työpaikka on Kurikan kotihoidossa ja se on kaksivuorotyötä. Minna käy 
vanhusten kodeissa tukien arkiaskareissa ja antaen mahdollisesti tarvittavaa sairaanhoi-
toapua. 
 
Rakentamisen ohella perheeseen on syntynyt kaksi tytärtä v. 2008 Lilja ja v. 2011 Vilma. 
Tällä hetkellä perhe viettää vapaa-aikaa yhdessä mm. retkeillen eri laavuilla. Liljan harras-
tuksiin kuuluu myös taideliikuntakoulu, uinti sekä ratsastus ja hevosten hoito kummitädin 
luona. Minna ja Mika viettävät yhteistä aikaa käymällä elokuvissa, ja kesäisin he tekevät 
moottoripyöräretkiä. Molemmat liikkuvat mielellään, lajeja ovat juoksu ja Mikalla myös säh-
ly. Koirat ovat olleet aina osa perhettä. Ensimmäinen yhteinen koira oli Saksanpaimenkoira, 
ja sen jälkeen on ollut kaksi Tanskandoggia. Tällä hetkellä perheeseen kuuluu ainoana koi-
rana Bono, 8 kk:n ikäinen kääpiöpinseri. Se on eloisa, temperamenttinen ja varsin hellyy-
denkipeä. Lapset hoitavat koiraa mielellään, ja Minna harrastaa Bonon kanssa lenkkeilyä ja 
arkitottelevaisuutta. Kääpiöpinseri on monipuolinen koira ja Minna aikookin kokeilla agilityä 
sen kanssa. 
 

 
Huhtakangas 

Aaro ja Aino Huhtakangas. muuttivat 1950-luvun alussa Pihl-nimiselle tilalle Tuohistonmäen 
kylällä. Maa-ala on nimensä mukaisesti ollut Pihl-nimisen suvun asuttama ja maastossa 
onkin ollut havaittavissa tilan kadonneen ulkorakennuksen paikka. Aino oli omaa sukua 
Taipale ja kotoisin Koskenkorvalta. Hänen isänsä oli ollut suutari. 
 

Jos taas Huhtakankaan suvun haaroja seuraa sukupolvissa taaksepäin sukututkimuksen 
periaatteella eli edeten aina isän puolelle, vastaan tulee 1700-luvun alussa nimi Hahne, jo-
ka on belgialainen nimi. Tämä sukuhaara on suomentanut nimensä Huhdaksi 1800-luvun 
puolivälissä ja muuttanut sen edelleen Huhtakankaaksi 1800-luvun loppupuolella. 
 

Huhtakankaat hankkivat asuintilansa Korpisaari-säätiöltä. Rintamamiestalon tyyppistä pää-
rakennusta olivat rakentamassa isä-Aaron lisäksi Ainon isä Santeri Taipale sekä Eino 
Koukkari. Vanhempien mukana taloon muutti yhdeksän lasta: Erkki (s. 1936), Antti ( s. 
1937), Liisa (s. 1939), Matti (s. 1941), Heikki (s. 1944), Hannu (s. 1945), Katariina (s. 1947), 
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Risto (s. 1948) ja Aaro (s. 1950). Pekka (s. 1952) on lapsista ainoana syntynyt Tuohiston-
mäessä. Lapsista vanhin, Erkki, oli muutettaessa jo rippikouluiässä. 
 

Perhe oli muuttanut Korven koulutilalta, jolla Aaro työskenteli hevostenhoitajana. Perheen 
asuntona ollut punainen mökki on jo hävinnyt nykyisen Sedun toimipisteen alueelta. Aaro 
jatkoi viidentoista hevosen hoitamista kengittämisineen muuton jälkeenkin, eikä kotitilalla 
harjoitettu suurimittaista maataloutta, vaikkakin maata ja peltoa oli vähän, 
 

Perunaa ja juureksia viljeltiin, ja marjapensaiden alkujakin tuli koulutilalta. Talossa oli yleen-
sä yksi lehmä sekä possu joka vuosi, joten ruokapöydässä oli lihaa omasta takaa. Isoa na-
vettaa ei ollut, ja maitoakin hankittiin naapurista, vietiin omat kannut ja haettiin itse täysinä 
takaisin. Tätä sanottiin tinkimaidon hakemiseksi. 
 

Luoman kouluun lapset kulkivat pientä tietä, joka vei suoraan opistoa kohti ja nousi mä-
keen. Kauppilantietä pitkin olisi ollut pitempi matka ja tie olisi ollut huonompi. Talvisin kuljet-
tiin suksilla tai hangessa kahlaten, potkukelkallakin kelin ollessa otollinen. Vapaa-aikana 
jokirannan jyrkkiä törmiä pitkin laskettiin hevosreellä alas ja jopa vastarantaa pitkin vähän 
ylös, ja nostettiin reki jälleen yksissä tuumin ylös. Jo nuorista lähtien tekivät varsinkin vel-
jessarjan vanhimmat metsätöitä yhdessä isänsä kanssa. Savotoille saattoi tulla matkaa 
toista kymmentä kilometriä ja työhevoselle kuljetettiin heinät ravinnoksi. Sahat olivat vielä 
tuolloin käsikäyttöisiä: tavallisen kokoisille puille pokasaha ja suuremmille flanteri, jota liikut-
ti kaksi ihmistä: toinen toisessa, toinen toisessa päässä. 
 
Metsät olivat usein lähiseudun karjalaisperheiden, joiden kanssa haastateltu Matti kertoi tul-
lun hyvin toimeen. Jääskeläisten, Tapanaisten ja kahden Valtosen perheen kanssa myös 
oltiin paljon tekemisissä. Karjalaisista Alfred Valtosella oli traktori jo kun naapuruston karja-
laisista muut vielä tekivät kaikki maatyönsä hevosilla. 
 

Lähitienoon nuorukaiset kokoontuivat iltaisin Mäki-Rannalle. Opisto toi myös oman lisänsä 
sosiaaliseen elämään. Iän karttuessa laajeni myös alue, jolla liikuttiin. Vaikka Ruissaaren 
tanssilavalla tanssittiinkin Seinäjoki-Jalasjärvi -tien toisella puolella, matka taittui polkupyö-
rällä. Jos taas oltiin lähdössä tansseihin esimerkiksi Teuvalle, taikka kruunuhäihin, tapana 
oli varata joko Anttilan Einon eli Eenokin viisipaikkainen tai Mäkysen seitsenpaikkainen tak-
si porukalla jo etukäteen. 
 

Elokuvissa käyminenkin oli suosittua. Keskustassa näytettiin elokuvia kahdessa paikassa: 
Kuvatuvassa ja työväentalolla. Koskenkorvalla oli myös elokuvateatteri. Työntekeminen oli 
tuossa ajassa kuitenkin hyvin keskeistä. 
 

Huhtakankailla kaikki osallistuivat kaikenlaisiin töihin, eikä jako miesten ja naisten töihin ol-
lut jyrkkä. Tuohon aikaan järjestettiin myös vielä nykyistä enemmän talkoita, esimerkiksi ra-
kennettaessa, mutta myös syntymäpäiviä ja muita juhlia valmisteltiin yhdessä. Tuttavat ja 
naapurit auttoivat vuoronperään toisiaan. 
 

Huhtakankaan lapset löysivät kukin vuorollaan paikkansa kodin ulkopuolella. Vanhemmat 
Aaro ja Aino muuttivat 1980-luvulla asumaan vanhustentalolle ja siirtyivät ajasta iäisyyteen 
vuonna 1990. 
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Väärämäki  
 
Sepon vanhemmat, Yrjö ja Hilja Väärämäki, muuttivat Viipurin läheltä Vahvialasta Koijärvel-
le v. 1944, sodan jaloista. Vapo kuulutti Karjala-lehdessä työnjohtajaa , johon pestiin Yrjö 
Väärämäki sijoittui. Hän muutti Ilmajoelle Pentti Sihdon taloon. Tytär Raili tuli pian isänsä 
perässä junalla, päästäkseen kouluun Ilmajoelle. Raili tuli yksin Katajan pysäkille, jossa isä 
huuteli Railia, etsien pikkutytärtään väkijoukon seasta. Kouluttauduttuaan, Raili teki elämän-
työnsä Kauhavan alakylässä opettajana. 
 
Isä-Yrjö löysi huonokuntoisen mökin, Sivula-nimellä Tuohistonmäestä. Siihen perhe sitten 
muutti huoneen ja kamarin tiloihin. Perheeseen kuului Raili (1931), Pentti (1937), Seppo 
(1941), Irma (1943) ja Kalevi, joka menehtyi hinkuyskään vuoden ikäisenä. Perheeseen 
kuului myös äidin isä, Juho Vahvelainen. Perheen nuorin, Pekka, syntyi Oksimäkeen muu-
ton jälkeen. Seppo muistelee saaneensa Ojalan Oivalta koulussa mateita kotiin vietäväksi. 
Se oli iso asia monilapsiselle perheelle, koska ruoka oli tuolloin lujassa. Äidillä oli pari leh-
mää, toisen isä-Yrjö haki kotiin Koijärveltä, kun tilat saatiin. Mylläri, jolla Hertta-lehmä oli si-
joitettuna Karjalasta tultua, ei olisi luopunut lehmästä. Perhe siirtyi v. 1951 asumaan Oksi-
mäkeen isompiin tiloihin. Sinne rakennettiin talo ja oma navetta, ja aloitettiin peltojen kun-
nostus hankituilla mailla. 
 
Seppo muisteli illan aikana kohdanneensa Karjalasta Ilmajoelle tulleena suurta myötätun-
toa. Erityisesti hän mainitsee Tuohistonmäen naapureiden ymmärtäväisyyden sen ajan poi-
kien touhuja kohtaan. Parvilla rukkimestarin pajassa oli mukava touhuta. Sulo ja Lyyli Par-
vin tiloissa oli hyvät työkalut pyssyjen ja puuautojen rakentamiseen. Sulamäen Iisakin suh-
tautumistapaa poikien hakkuutyötä kohtaan, Seppo piti erityisen ymmärtäväisenä. Väärä-
mäki pitääkin näitä lapsuuden antoisia olosuhteita ja keksijäretkiä poikaporukassa, kantavi-
na elementteinä myöhemmän elämänsä ajalle. Hyppösen myllyn, Tapani Haapalan talon 
kohdalla, hän muistaa myös kiinnostavana kohteena ohikulkumatkoilla. Hyppönen kehitteli 
monenlaista, ja veden avulla toimivat  mylly, saha ja pärehöylä, antoivat Hyppöselle ”keksijä 
Pelle Pelottoman” – maineen. 
 
Meillä oli poikaporukalla ”liiketoimintaakin”. Tilasimme lehti-ilmoituksen perusteella joulu-
kortteja Tampereelta, ja kaupittelimme ne sitten talosta taloon. Perälän mäkituvassa kaup-
pa kävi aina hyvin, ja siellä oli mukava lämmitellä takkavalkealla talvipakkasella, muistelee 
Väärämäki. Puhelinyhteyskin rakennettiin siihen aikaan luonnonpuiden varaan. 
 
 
Seppo Väärämäkeä kiinnosti sähkötekniikka. Hän lähtikin opiskelemaan sitä Seinäjoelle il-
ta-ammattikouluun, ja edelleen Tampereelle teknilliseen opistoon, valmistuen sähköinsinöö-
riksi v. 1966. Rautateiden sähköistyi alkoi, ja hän pääsi töihin rataverkon automatisointiin ja 
sähköistykseen. Päätyönsä ohella hänellä on ollut myös sähköinsinööritoimisto jonkin ai-
kaa.  
 
 
Trissunmäki 

 
Mäenpää 
 
Senja ja Toivo Mäenpään talo sijaitsee Toralantieltä Trissumäkeen mentäessä oikealla. He 
ostivat talon Toivon äidiltä, Serafia Mäenpäältä. Vuonna 1921 Harja-nimisestä tilasta loh-
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kaistiin Mäenpää-niminen ”0,0012 manttaalin” mäkitupa-alue, jonka Serafia osti. Tontille ra-
kennettiin talo vuonna 1947. Serafian puoliso Heikki oli kuollut vuonna 1915. 
Senja Mäenpään kuoltua vuonna 1986 talo on ollut tyhjillään jälkipolven kesäpaikkana. 
Senja ja Toivo Mäenpäällä oli kuusi lasta: Laila (s. 1938), Voitto (s. 1941), Alpo (s. 1943), 
Leila (s. 1949) ja Kauko (s. 1951). Pariskunnan Heikki-niminen poika menehtyi vuoden ikäi-
senä. 
 
Mäenpäiden tytär Laila ja tämän puoliso Kauno Nordling tekivät elämäntyönsä Helsingissä. 
Eläkkeelle jäätyään he rakensivat  
Lailan synnyinkodin vastaiselle tontille talon 1990-luvulla. Voitto Mäenpää puolestaan oli 
Vaasassa Strömbergillä autokuskina, ja myös hän rakensi  
1980-luvun lopulla mökin Trissumäkeen eläkepäivikseen. Alpo teki metallitöitä aloittaen 
Metsä-Ketelän pajalla. Myöhemmin hän perusti Markus Nevanperän kanssa Ruuvivalssa-
us-nimisen yrityksen, jota pojat Marko ja Erno jatkavat. Leila ja Juhani asuvat perheineen 
Vaasassa. Leila on ollut perhepäivähoitaja ja Juhani armeijan töissä.  
 
Kauko ja Riitta asuvat Napustanmäessä. Heillä on neljä lasta: Kati (s. 1973), Mika (s. 
1976), Eija (s. 1982) ja Henna (s. 1993). Kauko kävi Luoman koulun, jonka jälkeen hän 
valmistui ammattikoulusta metalli- ja konekorjaajaksi. Toivo Mäki-Rautilan verstaalla hän 
valmisti ovia ja ikkunapokia, minkä jälkeen hän oli Kannostolla metallitöissä 13 vuotta. Vuo-
desta 1985 lähtien Kauko on ollut töissä YH-koneistuksella. ON YHÄ? Trissumäestä hän 
muutti pois vuonna 1973. Kauko tekee vapaa-aikanaan erilaisia ”puhdetöitä”. Hän on raken-
tanut pienen puutarhatraktorin ja viimeisimmän laitteensa hän rakensi puunkäsittelyä var-
ten. 
 
Toivo Mäenpäällä oli Sameli-niminen veli. Samelilla ja Lyydialla oli neljä lasta: Pentti Aatami 
(Aarne), Raimo ja Niilo. Sameli oli tiilitehtaalla seppänä, ja hänen kotonaan pidettiin lampai-
ta ja kanoja. Sameli ja Lyydia rakensivat itselleen talon vuonna 1960. Heidän jälkeensä ta-
lossa ovat asuneet muun muassa lavastaja Kaarina Perola, maataloussihteeri Aila Heikkilä, 
Ritva Oksanen ja Jouko Sonninen. 
 
Talo on palannut alkuperäisen suvun omistukseen. Nykyisin sen omistaa Mika Mäenpää, 
joka on Kauko Mäenpään poika. 
 
Trissunmäessä Hangan talossa ovat eläneet Fabian Hanka, s. 1888 ja hänen poikansa Ju-
ho Hanka vaimonsa Hilman kanssa. Heillä oli lapset Tyyne, Veikko, Sylvi, Elsa, Helmi, Niilo, 
Erkki ja Frans, joka kuoli n. 20-vuotiaana. Juho Hangan toinen vaimo oli Alma, jolla oli kaksi 
lasta ennestään. Yhteisiä lapsia ei heillä ollut. Juho oli kivenhakkaaja ja Etelä-Pohjanmaan 
opiston kivijalkakivet ovat hänen tekemiään. Maatalousseura palkitsi  Juhon raivaaja-
mitalilla. Nykyisen talon rakensi Niilo Hanka. Vuonna 1956 talo siirtyi Niilo ja Erkki Hangan 
yhteisomistukseen. Myöhemmin Erkki osti itselleen naapuritalon. Niilon vaimo oli Anni. Heil-
le syntyi seitsemän lasta Kaija, Kauno, Urho, Soile, Seija, Seppo ja Sisko. Seppo Hanka 
osti tilan perikunnalta v. 1987, ja asuu siinä edelleen. Hänellä on lapset Sanna, Tuire, Suvi 
ja Juha. 
 
Urho ja Maija Palomäen perheen talo oli myös Trissumäessä. Palomäkien talon jäätyä tyh-
jilleen sen osti Veikko Hanka. Erkki Hanka, k 2007, asui ensin kotitalonsa viereisellä tontilla. 
Nykyään tontilla on Urho Hangan talo. Siitä Erkki siirtyi Rannankujan varteen ”Ketko”-
nimiseen taloon, Hietalan tilalle. Hän viljeli maata ja oli metsuri. Hän oli kookas mies, kuten 
Hankalaiset miehet yleensäkin sekä jäyhä pohjalainen.. Myöhemmin Erkki palasi takaisin 
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Trissunmäkeen, kun hankki Veikko Hangan talon, entisen Palomäen. Nykyään talon omis-
taa Kari Hilli, Soilen poika. Hän remontoi talon mökkikäyttöön. 

 

 

Varvenmäki 

Mäkelä, Rahnastontie 301 

 

Jo ennen kuin Iisakki Jaakonpoika Mäkelä eli Varvi ja Matti Matinpoika Keski-Rahnasto te-
kivät vuonna 1877 yksityiskohtaisen sopimuksen Mäkelän eli Varven torpan oikeuksista ja 
velvollisuuksista, oli lähettyvillä, Rahnastontien suunnassa ollut vanha savupirtti, jonka 
asuttajista tai iästä ei ole säilynyt tietoa. Nykyinen talo on rakennettu 1932. Se on torppa 
mukaan lukien suvun toinen asuinrakennus tilalla. Päärakennusta on remontoitu sisältä 
1978-79 ja 1982 sekä vähitellen, pienimuotoisesti nykyisen isännän, Juha Mäkelän aikana. 

Juhan isän, Einon isällä on ollut kuusi veljeä ja kaksi sisarta, joten nykyään suku on jälki-
kasvuineen laaja. Monet veljessarjan miehistä ovat ottaneet toisia sukunimiä ja muuttaneet 
monelle taholle muualle, mutta toimivat sodan jälkeen maatalouden ohessa osa-aikaisina 
kirvesmiehinä päällikkönään Martti. Kylälläkin sukua vielä on, sillä Toivo Mäkelä on Matti 
Mäkelän, Einon isän veljen poika. 

Eino Johannes Mäkelä, haastatellun Eino Mäkelän isä oli syntynyt vuonna 1909. Hänkin 
teki myös kirvesmiehen töitä, muun muassa rakensi karjanavetat Toimi Palomäelle ja Viljo 
Takalalle, kuten myös osaltaan Koivulahtea Toralantien päässä. 

Eino Johannes oli kouluiässä ennen kansakoululain tulemista voimaan, joten poikansa kut-
sui häntä leikkimielisesti “kiertokoulua käyneeksi”. Mäkelässä on ollut myös pärehöylä, joka 
on toiminut aluksi maamoottorilla, myöhemmin sähkömoottorin voimin. Haastateltu Eino ol-
lut sivutoimisesti metallialan töissä. 

Vuosien mittaan asutus on ollut moninaista ja kokonaisia rakennuksenpaikkoja on jäänyt 
tuntemattomiksi, mutta joka tapauksessa talon riihi on siirretty hevosella tukkeja pitkin vierit-
täen tien toiselta puolelta kokonaisena. Matkaa on ollut noin sata metriä Lisäksi lähettyvillä, 
Yli-Rahnaston saralla on vielä sodan jälkeen ollut näkyvillä merkkejä asutuksesta, muun 
muassa kiviä. 

Ensimmäisen torpparin poika, Iisakki Iisakinpoika olisi saattanut omin silmin nähdä, mitä 
tuolle kohdalle joskus on ollut rakennettuna. Eino Mäkelän poika, Juha asuu tilalla nyt, ja 
työskentelee maatalouden parissa myös tilan ulkopuolella ollessaan piirineuvojana Pro Ag-
ria Etelä-Pohjanmaalla. Juhalla on lapset Iida ja Valtteri aiemmasta liitosta sekä Ossi nykyi-
sen Leena-vaimonsa kanssa. Nykyinen polvi on kuudes tilalla. Maata viljellään sivutoimi-
sesti, karjaa ei ole. 

 

Sinkkonen, Rahnastontie 260 

 

Sinkkonen sijaitsee Hyövältinkylässä, Rahnastontien varressa. Puurakenteinen talo on 
valmistunut 1947, ja peruskorjattu 1979-1981, samoina vuosina lisärakennuksen rakenta-
misen kanssa. 
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Tila on alkuaan lohkottu Rahnaston tilasta siirtolaistilaksi. Ensimmäinen pariskunta tilaa hoi-
tamassa- ja raivaamassa, olivat Emil Sinkkonen ja puolisonsa Hilma, joka oli omaa sukua 
Ropponen. Heidän mukanaan Karjalasta tulivat myös heidän poikansa Antti ja tytär Sirkka 
ja hänen poikansa Martti, joka kävi Luoman kansakoulun. Aivan ensimmäiseksi asuinpai-
kaksi heille osoitettiin Keskitalo eli Sydänoja. Sieltä he siirtyivät asuttamaan tätä siirtolaisti-
laansa. 

Ensin rakennettiin pieni pihamökki. Heti seuraavaksi oli tuotantotilojen ja varsinaisen päära-
kennuksen vuoro. Perustushiekat ajettiin hevosreellä Ilkanharjulta. Työtä kuitenkin riitti 
myös esimerkiksi peltojen pajukkojen raivaamisessa. Tuohon aikaan työ tehtiin täysin ihmi-
sen ja hevosen voimin. 

Emil ja Hilma ovat jälkeläisten kertoman mukaan iloisia ja lupsakoita karjalaisia. Varsinkin 
Emil viihtyi toisten seurassa haastaen ja muistellen karjalaisia juttuja sekä tarinoita. Emilin 
ja Hilman poika, Antti, jatkoi tilanpitoa Perä-Seinäjoelta kotoisin olleen vaimonsa, Kaarinan 
kanssa. Kaarinan tyttönimi oli Hakala. 

Lehmien, sikojen ja kanojen kasvattamiseen liittyvien töiden lisäksi Kaarina neuloi neuleko-
neella vaatteita myyntiin Antin käydessä talon omien töiden lisäksi töissä rakennuksilla ja 
sahalla. Raskaan työnteon lomassa paikallisten karjalaisten yhteiset tapaamiset olivatkin 
tärkeitä henkireikiä. 

Lapsista Kaija toimii nykyisin puheterapeuttina Kauhajoella ja hänellä on kolme poi-
kaa,Tuomo, Kari ja Petri puolisonsa Sauli Latva-Käyrän kanssa. Pentti taas asuu kotitilalla 
puolisonsa Merjan kanssa. Heillä on kaksi lasta: Hannele ja Olli-Pekka. Pentti toimii auton-
kuljettana ja Merja siivoojana. 

 

 

Ojala, Hyövällinkyläntie 131 

 

Oiva Ojalan isän isä, Heikki Ojala, entinen Korpela, osti tilan vuonna 1905. Päärakennuk-
sena oli aluksi nykyinen Juhani Ojalan omistama talo. 1911 Oivan isä, Jaakko Ojala rakensi 
uuden päärakennuksen paikalle, jolla suvun nuorin polvi, Juha ja Anne Ojala asuivat vuo-
teen 2004 asti. Jaakon vaimo oli Maria Ojala. 

Oiva aloitti miesten työt 12-vuotiaana, kolmen veljen, Onnin, Maurin ja Erkin ollessa rinta-
malla. Koulu lopetettiin ja Oiva teki  kaikkia tilan töitä. Oivalla oli myös siskot Kyllikki ja Eira, 
jonka kaksossisar Aira menehtyi vain kahden kuukauden ikäisenä. Sisarussarjasta kaikki 
löysivät paikkansa Ilmajoelta. 

Oiva kertoo, ettei myöhemminkään vieroksunut ruumiillista työtä, jota on ollut kotona sen 
verran, että täysimittaisen maanviljelyksen lisäksi ei muuta elantoa ole hankittu. Ensimmäi-
sen traktorin tuleminen tilalle 1957 oli käänteentekevää, vaikka pilvien liikkumisen seuraa-
minen hevosen jäljessäkin on mieluisa muisto. 

Tuohon aikaan kanssakäyminen naapurien kanssa oli monipuolisempaa, jo yhteisten vel-
vollisuuksien, kuten maidon- ja postinkuljettamisessa vuorottelemisen vuoksi. Naisväki kävi 
vaihtamassa kuulumisia samalla kutimia heilutellen. Näin huvi ja hyöty kulkivat rinta rinnan. 

Pyhämaidosta, eli maidosta joka jäi sunnuntaina kuljettamatta meijerille, tehtiin ensin sepa-
raattorilla kermaa, sitten kirnuttiin voiksi. 



77 

26.11.2014 

Pitkiäkin matkoja kuljettiin polkupyörällä. Ritva Ojala kertoi kulkeneensa polkien emäntä-
koulussa Kauhajoella. Yleisempää oli käydä Kurikassa tai Seinäjoella, kun taas Vaasassa 
Oiva kertoi käyneensä ensi kerran elämässään kihlareissullaan. 

Vanhempina aikoina Ojalan tilalla pidettiin monenlaisia eläimiä: kanoja, sikoja, lehmiä ja 
lampaita. Aluksi erikoistuttiin karjatalouteen, mutta jo Oivan ollessa isäntänä viimeisiä aiko-
ja, kävi sikojen pitäminen kannattavammaksi. Sikatila Ojala on yhä, kuten myös viljanvilje-
lystila, niinkuin Oivankin aikana. 

Jo Oivan ollessa isäntänä remontointia ja lisärakentamista tehtiin paljon. Sukupolvenvaih-
dos tehtiin tilalla v.1990 Anne ja Juha Ojalalle. Aluksi uusi isäntäpari remontoi v. 1992 van-
haa päärakennusta ja v. 2004 valmistui tien toiselle puolelle uusi päärakennus. Vuosien 
varrella on tehty laajennuksia ja korjauksia tuotantotiloissa.  Anne ja Juha Ojalalla on kolme 
lasta, Sofia, Eemil ja Iida. Oiva ja Ritva muuttivat v. 1990 Tuohistonmäkeen ja sieltä v. 2008 
keskustaan Ilkankentän läheisyyteen. 
 

 

Ojala 
 
Talo sijaitsee Anne ja Juha Ojalan vanhan talon pihapiirissä. Talossa ovat asuneet 
Ellen (s. 1904) ja Arvi (s. 1900) Ojala. 
 
Aila Raja-Aho (o.s. Ojala) muistelee: ”Koulumatka Luoman kouluun oli meillä sisaruksilla 
kaikista pisin 3 km. Talvella kuljimme suksilla peltoja oijeti. Silloin oli hyvin köyhää aikaa. 
Jäimme orvoiksi v. 1943, kun isämme kuoli. Äiti teki meille vaatteet, oli taitava käsistään. 
Kouluun otettiin voileivät ja maitopullo kotoa. Minun aikanani oli koulussa keittäjä. Kyllä ko-
koperunat ja läskisoosi oli sitten hyvää. Ruismarjapuuro oli mun mielestä pahaa”. 
 
 
 

Jänisoja/Syrjämäki, Hyövällinkyläntie 183 

 

Ojaniemen tila Hyövällinkylällä sai isännäkseen Lasse Jänisojan perheen Hilkka-tyttären 
avioiduttua hänen kanssaan. Tilan rakennuksista päärakennus on rakennettu 1960-luvulla 
tämän sukupolven aikana ja sen jälkeen peruskorjattu. Vanhaa ulkorakennusta on korjattu 
ja rakennettu uusi. 

Jänisoja on kyröläinen nimi, ja siihen suuntaan vei miehen työmatkakin, kun tämä kulki päi-
vittäin tukinajossa Jukajan sahalla Laihialla. Matkan hän teki moottoripyörällä. Jos talvisin 
lunta kuitenkin oli runsaasti, työmatka kävi hankalammaksi, koska teitä ei aurattu. 

Kotona odottivat karjatilan työt. Tilalla pidettiin kanoja, sikoja ja lehmiä. Maanviljelystä oli 
myös. Kananmunilla vaihdettiin kaupasta ruokatarvikkeita. Pula-aikanakin kananmunista oli 
merkittävä apu, sillä niillä vaihdettiin tuolloin esimerkiksi kahvia ja sokeria. 

Myös tupakankorviketta, kessua, Hilkka Jänisoja viljeli pula-aikana, myytäväksikin. Korvike-
kahvia taas valmistettiin voikukanjuurista ja paahdetusta rukiista. Hilkka ja Lasse Jänisoja 
muuttivat Ilmajoen keskustaan tilanpidosta luovuttuaan. 
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Yli-Rahnasto, Hyövällinkyläntie 200 

 

Tilan yksifooninkinen päärakennus on siirretty vuonna 1927 nykyiselle paikalleen Hyövällin-
kyläntielle Opistonmäen liepeiltä ja sen alkuasu säilytettiin tuolloin alkuperäisenä. Nykyisel-
lä paikalla tämän pohjalaistalon ensimmäiset asukkaat olivat talon nykyisen emännän, He-
leena Yli-Rahnaston isoisän veli, Niilo Yli-Torala ja hänen vaimonsa Aili. 

Heleenan isoisä ja isoäiti Jaakko ja Lempi Rinta-Torala muuttivat taloon perheensä kanssa 
vuonna 1935 ja Heleenan vanhemma, Aatto ja Rauha, jatkoivat talonpitoa vuodesta 1959 
lähtien. 

Heleenan isä rakensi tilalle viljavaraston, kanalan, heinäladon ja kuivaajan, jota Ahti on laa-
jentanut ja tehnyt siihen viljasiilon. Aitta on kunnostettu kesällä 2010. Päärakennuksen 
lämmönpitävyyttä on pienellä remontoimisella parannettu, mutta pääpiirteissään se on säi-
lynyt hyvin perinteisessä asussa suurine tupineen. 

Tila on ollut maanviljelystila, jolla on viljelyksen lisäksi ollut lehmiä, kanoja ja muutama sika, 
vanhempaan aikaan lampaitakin, mutta niistä on luovuttu ensimmäisenä. Kananmunat vie-
tiin “vanhaan aikaan” kauppaan, myöhemmin Munakunta haki ne tilalta. Heleenan isä kas-
vatti myös mehiläisiä, joiden hunajaa riitti myytäväksi asti. 

Heleenan isä nukkui pois vuonna 1976, ja Heleena jäi äitinsä kanssa kaksin tilalle. Tässä 
vaiheessa luovuttiin lehmienpidosta. Heleena ja Ahti vihkiytyivät 1981 ja ovat siitä lähtien 
yhdessä vieneet tilaa eteenpäin. Nykyään he ovat eläkkeellä ja pellot ovat vuokralla naapu-
reilla. 

 

Palomäki (Korpela) 
 
Korpelan talosta muutti Suokedon Jussi asumaan jokivarteen. Selma ja Veikko Palomäki 
muuttivat taloon Pojanluomalta, Saunaloukolta keväällä 1960. Heillä oli maanviljelystä ja 
karjanhoitoa. Veikon koti oli ollut Hyövällinkyläntien varressa. Toimi-veli oli jäänyt kotipaikal-
le asumaan. Selmalla ja Veikolla oli kuusi lasta: Reijo, Paavo, Seija, Eira, Tauno ja Pekka. 
Perheen muutettua kylään, lapsista osa oli vielä alakoululaisia, ja tulivat Luoman kouluun. 
Pekka aloitti tuolloin ensimmäisellä luokalla. Tauno oli hyvä käsitöissä, ja saikin opettaja 
Jussi Antilalta käsityönumeroksi 10. Sisaret Eira ja Seija kävivät töissä Mattilan leipomossa. 
Luoman koulussa oli tuohon aikaan n. 66 oppilasta, ja koulu oli kolmiopettajainen. Lapset 
oikaisivat koulupolulle peltojen poikki Trissumäestä. Polulle oli tehty siltoja kulun helpotta-
miseksi. Kivimäen Pentin opettaja-aikana pelattiin pesäpalloa. Varpuluoman Martilla, Erkillä 
ja Einolla oli tiilitehdas 1940-1950 luvuilla, ja tiilitehtaan montulla luisteltiin talvisin. Tehtaalla 
valmistettiin tiilet lähialueen tarpeisiin. Yli-Rahnastolla oli poikien kokoontumispaikka. 
 
Pekka Palomäki muisteli, että 15-vuotiaana hän kävi töissä Jukajan sahalla. Työpäivät tu-
kinajossa saksipoikana  venyivät joskus jopa 12-tuntisiksi, koska matka Vehkaviidan halki 
Jukajalle oli lähes 40 km. Ammattikoulumatkojaan Pekka teki mopedilla, ja myöhemmin 
AJS-moottoripyöräkin tuli tutuksi. Pekka valmistui kylmäkoneasentajaksi ja on kiertänyt 
töissä maailmalla mm. Vesi-Sepon työmailla. Pekka avioitui Arjan kanssa ja heillä on tytär 
Hanne, joka on naimisissa Harri Pollarin kanssa. 
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Veikko Palomäki kuoli 1996 ja Selma muutti keskustaan asumaan. Talo jäi tyhjilleen ja 
maat annettiin vuokralle. Selman kuoltua v. 2002 Juha Varpuluoma osti maat ja talo hajotet-
tiin myöhemmin. (Tiedot: Pekka Palomäki) 
 
 

Pentinmäki, Toralantie 312 
 
Armas Pentimäki ja Raija (o.s.Hakala) avioituivat 1961. Raija on kotoisin Peräseinäjoelta. 
Eino Armaksen (1933-2006) vanhemmat olivat Eino Jaakko ja Hilda Helena Pentinmäki. 
Muut lapset olivat Aili (1926-1988), Oiva Jaakko (1928-1994) ja Seija Terttu (syntyi 1940). 
Raijalla ja Armaksella on kaksi lasta, Reijo (s. 1962) ja Pirjo (s. 1965). Lapset kävivät Västi-
län koulua. 
 
Ensimmäinen koti rakennettiin Hyövällintien varteen 1965. Armas ja Raija viljelivät tilaa ja 
hoitivat karjaa. Armas kävi sivuansiossa, pääasiassa kirvesmiehen töissä. Armaksen syn-
tymäkoti metsän rannassa autioitui, kun Hilda ja Eino Jaakko kuolivat. Armas rakensi uuden 
talon vanhan kotitalon paikalle 1989. Armas oli innokas lenkkeilijä ja heidän yhteinen har-
rastus Raija-vaimon kanssa oli tansseissa käynti. Talo Hyövällintien varrella on Reijon hal-
lussa, joka viljelee kotomaita. 
 

Tupila, Toralantie 400 

 

Matti ja Hilja Ojaniemen lapsenlapsi, Annikki Tupila teki elämäntyönsä kotitilallaan. Hänen 
vanhempansa olivat Niilo Ojaniemi ja Suoma omaa sukua Rintamäki. Hilkka Jänisoja on 
Tupilan täti, Niilon sisko. 

Niilon ja Suoman aikana pidettiin monenlaisia eläimiä. Lampaista luovuttiin varhaisessa 
vaiheessa. 

Tontilla on merkkejä aiemmasta asumisesta, muun muassa sepän pajan hiilet, eivätkä van-
han, jo puretun päärakennuksen alkuvaiheet ole tiedossa. 

Matti ja Hilja muuttivat 1952 “tien alapuolella” olevaan taloon. Ojaniemien jälkeen taloon 
muuttivat karjalaissukuiset Rissaset. 

Matti ja Hilja ehtivät vielä rakentaa nykyisen Jänisojan. Sen emäntänä oli pitkään heidän 
lapsensa Hilkka. Annikki avioitui Einari Tupilan kanssa ja he kävivät molemmat maanvilje-
lyksen ohessa muualla työssä. Einari saatettiin hakea puhelinasentajan työtä hoitamaan 
vaikkapa kesken peltotöiden, koska puhelinyhteyttä ei ollut. Myöhemmin taloon tuli puhelin 
hälytyspuhelimeksi. 

Nykyinen Tupila, jossa asuu Annikin ja Einarin poika, Ari, tuli muuttovalmiiksi 1975. Liitosta 
on myös aikuiset lapset Anne ja Arja. Annikki jäi leskeksi 1978. Hän alkoi pitää tilaa pää-
toimisesti ja kasvatti samalla pieniä lapsiaan. Työtä oli yhdelle ihmiselle paljon. 

Tilalla oli aluksi lehmiä, myöhemmin lihotussikoja, joille viljeltiin ruokaa. Toisinaan ravintoa 
myös ostettiin. Tupilalla oli paljon yhteisiä vuokramaita naapurin, Eino Mäkelän kanssa. 
Mäkelä myös auttoi tilan töissä. 

Talkootyö eri yhteisöjen, esimerkiksi Ilmajoen Musiikkijuhlien hyväksi, kuului ja kuuluu yhä 
Tupilan elämään. Nykyään hän asuu Ilmajoen keskustassa ja lapset ovat löytäneet ammat-
tinsa maatalouden ulkopuolelta. 


