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1. JOHDANTO 

1.1. TUTKIMUSKOHDE 

 

August (Aukusti) Korpela (Murtola, Huovila, 1865–19511) osti keskisuomalaisessa Nyrölän 

kylässä sijaitsevan Huovilan tilan Erkki Salmiselta vuonna 1891 ja muutti sukunimensä talon 

mukaan Huovilaksi. Työssäni käsittelen tämän tilan sekä sen torpan – vuodesta 1925 itsenäi-

sen tilan2 – Rantalan sekä Nyrölän kylän, johon tilat kuuluvat, muuttumista vuosien 1891–

2005 välillä. Nyrölä3 sijaitsee Keski-Suomessa Iso–Soukka-järven lähellä Petäjäveden, Uu-

raisten ja Jyväskylän maalaiskunnan keskinäisen rajan tuntumassa noin 20 km päässä Jyväs-

kylästä luoteeseen. Tarkastelemistani tiloista Rantala on rakennettu Iso-Soukan länsi- ja Huo-

vila sen itärannalle. Huovilan tilalla on ollut toinenkin torppa, Ahola, mutta sen käsittely jää 

tässä työssä syrjään, sillä kyseisestä 1930-luvulla itsenäistyneestä torpasta ei ole saatavilla 

minkäänlaisia lähteitä. Lisäksi sen torpparit ja myöhemmät isännät eivät ole olleet lähtöisin 

Huovilan suvusta, mikä kulkee työssä nimittävänä tekijänä.4 

 

Rantalassa asui vuosisadan vaihteessa usean vuoden ajan torppari Kalle Oikarinen, joka kui-

tenkin myi sen torpaksi vuonna 1913 Augustin pojalle Arville, joka muutamaa vuotta myö-

hemmin myi sen takaisin isälleen. August puolestaan myi tilan edelleen vuonna 1925 toiselle 

pojalleen Yrjö Huovilalle itsenäiseksi tilaksi. Hän toimi sen isäntänä aina sotavuosiin asti, 

                                                           
1 Augustin ensimmäinen sukunimi oli Murtola hänen syntymätilansa mukaan. Avioliiton kautta nimi vaihtui 
ensin Korpelaksi sen tilan mukaan, mihin hän muutti kotivävyksi ja kun hän vaimoineen osti Huovilan tilan, he 
ottivat sen nimen sukunimekseen. Koska talonnimi liitettiin ensisijaisesti taloon ja toissijaisesti sen asukkaisiin, 
talonnimi pysyi suvulla vain, jos se asui jatkuvasti samassa talossa. Toiseen taloon muutettaessa otettiin sään-
nönmukaisesti uuden talon nimi sukunimeksi. Yleensä uuden kotitalon nimi vakiintui ainoaksi sukunimeksi 
vasta talon lapsille. Jyväskylän maalaiskunnassa tämä la-, lä-päätteisten talonnimien käyttö lisä- ja sukuniminä 
alkoi yleistyä 1870-luvulta lähtien sitä mukaa kun patronyymien käyttö väheni. Korpela-nimen osalta todetta-
koon, että poika otti joskus kotivävyksi mentyään uuden perheyhteisön nimen, sillä yhtenä talon asukkaista hä-
nellä oli perimäoikeus kiinteään omaisuuteen. Koska omaisuus kuului talossa asuville henkilöille ja jakautui 
työnjaon mukaan, oli luonnollista, että maataloustöitä tehnyt mies peri maan. Siksi oli käytännöllistä, että koti-
vävy kirjattiin taloon samalla nimellä kuin talo ja talon muu miesväki, jotta maa pysyi myös nimen mukaan 
saman suvun hallussa. Itä-Suomessa sukunimi oli pysyvämpi eikä vaihtunut tilan mukaan. Paikkala 2004, 109, 
155–156, 480–485, 557. 
2 Kauppakirja 24.3.1891. Hla; Kartat maantieteellisestä sijainnista sekä tiloista liitteinä 1 ja 2; Kauppakirja 
6.6.1925. Rla. 
3 62o 22´ 40´´ P, 25o 26´20´´ I, kylä tunnetaan vanhimmissa lähteissä myös Soukkajärvenä. 
4 Tässä työssä päätilasta eli Huovilasta käytetään sekä nimityksiä Huovila että Heikkilä sen mukaan, kummalla 
nimellä talo on minäkin ajanjaksona tunnettu. Pääsääntöisesti tila oli Huovila vuosina 1875–1981 sen omistajien 
Erkki ja Selma Salmisen (isäntänä vuodet 1875–1891), August Huovilan (1891–1940) ja Arvo Huovilan (1940–
1981) aikana. Arvo Huovilan myytyä tilan suvun ulkopuolelle Pentti Lahtiselle vuonna 1981 tilan nimi palasi 
Heikkiläksi, millä nimellä se on tunnettu isojaon aikaan vuonna 1827. Rantalan nimi on säilynyt samana vuosi-
en saatossa. Sitä ovat isännöineet torppari Kalle Oikarinen (1885–1913), Arvi ja Tyyne Huovila (1913–1916), 
August Huovila (1916–1925), Yrjö Huovila (1925–1939) ja Yrjö Huovilan perikunta / Aaro Huovila (1940-). 
Nyrölän aineistoa 1988; Kauppakirjat 24.3.1891 ja 8.10.1940. Hla; Torpparisopimus 4.3.1885. Rla; Kauppakirjat 
12.6.1913, 8.3.1916 ja 6.6.1925. Rla. Tilojen isännistä ja heidän perheistään sekä palkollisista ja torppareista 
tarkemmin liitteissä 4 ja 5. 
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jolloin hänen kaaduttuaan tilan isännäksi tuli keväällä 1940 hänen poikansa Aaro Huovila. 

Aaro puolestaan vuokrasi tilan vuonna 1956 pois suvun hallusta vuoden 1970 loppuun asti 

Matti ja Vieno Ylämäelle.5 

 

Vuonna 1969 rannassa sijaitsevista maatalousrakennuksista tehtiin lomamökkejä, rakennettiin 

muutama mökki lisää ja niitä alettiin vuokrata suvun ulkopuolisille henkilöille. Näitä yhteensä 

viittä mökkiä on vuokrattu jatkuvasti siitä lähtien aina nykypäivään saakka. Osassa mökkejä 

on ollut eri vuokralainen joka kesä, mutta pisimmät vuokralaiset ovat olleet mökissään yhtä-

jaksoisesti vuodesta 1982 lähtien. Suku ei asunut tilalla pääsääntöisesti enää sen jälkeen kun 

se vuokrattiin ulkopuolisille, vaan talo jäi lähinnä kesämökkimäiseen käyttöön tilan palatessa 

takaisin suvun haltuun vuokrasopimuksen loppuessa. Tilan pellot paketoitiin heti seuraavana 

vuonna viidentoista vuoden paketointisopimuksella ja lopullisesti viljely päättyi, kun ne met-

sitettiin istuttamalla niille koivua vuonna 1976.6 Huovilan tilan Augustilta ostaneet Arvo ja 

Ellen Huovila myivät Huovilan tilan pois suvun omistuksesta Pentti ja Mirjami Lahtiselle 

vuonna 1981.7 

 

 

1.2. TUTKIMUSKYSYMYKSET JA KIRJALLISUUS 

 
Sekä Rantalan että Huovilan tiloista on suhteellisen runsaasti alkuperäisaineistona toimivaa 

lähdemateriaalia ja 1930-luvulle saakka ulottuvaa ensikäden muistitietoa. Tavoitteenani on 

dokumentoida mahdollisimman paljon näiden tilojen elämästä 1900-luvulla. Hahmotan sa-

malla laman, sotien, kaupungistumisen ja yleensä yhteiskunnan kehittymisen näkymistä ky-

seisessä kylässä. 

 

Käsittelen Rantalan osalta sen kehitystä torpasta ensin itselliseksi tilaksi, sitten kesäasunnoksi 

ja edelleen lomamökkikyläksi. Vertaan tätä kehitystä Nyrölän kylän yleiseen kehitykseen 

vuosien 1890–2005 välillä ja seuraan muun muassa kaupungistumisen vaikutusta kyseiseen 

kylään. Samalla hahmotan sitä, kuinka kyläyhteisö on pyrkinyt vastaamaan kaupungistuvan 

yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin ja maaltamuuttoon. Selvitän myös Rantalan ja Huovilan 

talojen toimintaa laajemmin osana Nyrölän kylää, esimerkiksi hallintoon osallistumisen ja 

opintokerhotoiminnan kautta, missä talon asukkaat ovat olleet aktiivisesti mukana. Lisäksi 

                                                           
5 Torpparisopimus 4.3.1885. Hla; Kauppakirjat 12.6.1913, 8.3.1916 ja 6.6.1925. Rla; Vuokrasopimukset 
1.9.1956, 1.8.1959 ja 30.8.1962. Rla. 
6 Aaro Huovilan muistiinpanot; Rantalan lomamökit 1969–2004. 
7 Kauppakirja 8.10.1940. Hla. 
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tarkastelen näiden kahden tilan välistä yhteistyötä niin torppa-isäntätila- kuin kahden tasave-

roisen sukutilan muodossa sekä siteitä muihin alueen tiloihin. 

 

Tarkoituksenani on siis vastata pääasiassa kysymykseen, kuinka Rantalan ja Huovilan tilat 

kehittyivät vuosien 1890–2005 välillä? Sen lisäksi selvitän vastausta siihen, miten torpparijär-

jestelmän vaikutus näkyi kyseisissä tiloissa. Sotavuosien osalta tarkastelen niiden vaikutusta 

tilojen kehittymiseen ja toimintaan ainakin Huovilan ja Rantalan välisten suhteiden, mahdolli-

suuksien mukaan myös Nyrölän osalta. Ongelmana on se, että aiheesta on hyvin vähän lähtei-

tä kylän osalta. Hahmotan myös sitä, miten 1930-luvun maatalouslama näkyi ja kuinka kovas-

ti se koetteli aluetta. 1960-luvulta alkaen tärkeä sivukysymys on kaupungistumisen vaikutus 

kylään ja Huovilaan / Rantalaan. Kysyn myös, miten kylä ja yksittäinen tila vastasivat näihin 

tekijöihin ja miten ne ovat pyrkineet puolustautumaan ja vastustamaan kyläyhteisön hajoamis-

ta. 

 

Ajallisesti keskityn vuosiin 1891–2005. Koska en juurikaan paneudu tilojen historiaan ennen 

kyseistä vuotta ja Nyrölästä on jo olemassa varhaisemmat vuodet kattava historiikki, otan 

työhöni mukaan vuotta 1890 varhaisempia asioita vain siinä määrin kun työssä käsiteltävät 

aiheet niitä vaativat. Pääpaino on kuitenkin selvästi niillä vuosilla, joilla kylässä on ollut 

Huovilan suvun edustusta. Alkuvuosi määräytyy siten siitä, kun August Murtola osti Huovi-

lan tilan Erkki ja Selma Salmiselta. 

 

Nyrölän kylästä on kirjoitettu historiatyyppinen teos ja muistelmateos ja lisäksi ympäröiviä 

alueita, kuten esimerkiksi Jyväskylän maalaiskuntaa ja Uuraisia, on tutkittu kylliksi. Maata-

louden historiasta on kirjoitettu runsaasti 1900-luvun puoliväliin asti, mutta 1960-luvun jäl-

keisestä ajasta on tehty valitettavan vähän suoraan aihetta koskevaa tutkimusta. Varsinaisen 

maanviljelyn ja eläinten hoidon korvanneita toimia – kuten esimerkiksi metsien hakkuuta ja 

tilan tehtävien muuttumista kaupungistumisen myötä – on kuitenkin tutkittu sen verran run-

saasti, että ne tarjonnevat tarpeeksi kattavan kuvan tilojen toiminnasta myös vuosisadan jälki-

puoliskolla. Lisäksi itse kaupungistumista ja sen vaikutuksia maaseudun elämään on tutkittu 

runsaasti. 

 

Kokonaiskuvan saamisen kannalta tärkeimpiä teoksia ovat alueen historiaa käsittelevät tutki-

mukset, kuten Onni A.A. Revon Jyväskylän kunnan historia (1937), Kristiina Tikkasen Jy-

väskylän maalaiskunnan vaiheita (1987) ja Jussi T. Lappalaisen Jyväskylän maalaiskunnan 
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kirja (1977), jotka toimivat erityisesti Nyrölän kylän historiaa peilaavina teoksina. Ne auttavat 

myös sijoittamaan tilojen vaiheita laajempiin konteksteihin. 

 

Mauno Jokipiin toimittaman Keski-Suomen historia -sarjan toinen ja kolmas osa (1988 ja 

1993) antavat hyvää taustaa ja tarkempaakin tietoa maakunnan kehityksestä autonomian ja 

itsenäisyyden aikana. Samaan kokonaisuuteen kuuluvat myös Päiviö Tommilan Jyväskylän 

kaupungin historia (1972), Hannu Sinisalon Uurainen. Kuukan kappelista nykypäivään 1868–

1993 (1993) sekä Ari Mannisen Petäjäveden historia (1994), jotka käsittelevät Nyrölän lähi-

alueiden historiaa ja osaltaan valottavat myös Nyrölän kehitystä kyseisellä aikavälillä. 

 

Revon kirjan hyödyllisimpiä osia ovat maanviljelystä, kuten maanluontoja, viljelysmaiden 

omistusta ja rahataloutta, sekä yhteiskuntapoliittista toimintaa ja yleistä elinkeinoelämää kos-

kevat osiot. Tikkanen antaa teoksessaan hyviä tilastotietoja väestömääristä ja teollisuudesta. 

Lappalaisen toimittamasta teoksesta hyödyllisimpiä lukuja ovat tähkät ja hammaspyörä -osio, 

jossa käsitellään alueen elinkeinoja sekä alue ja asukkaat, jossa on artikkeleita väestöraken-

teesta, aluemuutoksista ja poliittisesta elämästä. 

 

Nyrölän kylän osalta tärkeitä teoksia ovat Aaro Huovilan kirjoittamat Nyrölä – kylä Keski-

Suomen katolla, Nyrölä II ja Nyrölä III (1988, 2000 ja 2005). Niistä ensimmäinen, ainoa ky-

lästä kirjoitettu teos, toimii hyvänä tutkimuskirjallisuutena Nyrölän kylän osalta, ja tavoit-

teenani on kylän kehityksen osalta keskustella pitkälti hänen teoksensa kanssa ja pyrkiä täy-

dentämään sen tietoja siinä määrin kuin se on mahdollista. Teosten käyttöä monimutkaistaa 

hieman niiden paikoin muistelmatyyppinen ote, mikä vaatii tiettyä kriittisyyttä. Tästä huoli-

matta Nyrölä I–III tarjoavat hyvin kattavan yleiskuvan kylän historiasta. Ne sisältävät olen-

naista tietoa etenkin eri tilojen välisestä yhteistoiminnasta sekä kylän puolustautumisesta kau-

pungistumista vastaan. 

 

Toiseen osaan on koostettu sekä Nyrölän opintokerhon toimintaan liittyviä kirjoituksia että 

kyläläisten itse kirjoittamia ja kertomia muistojaan kylän vanhoista tapahtumista ja henkilöis-

tä. Nämä muistelmat ovatkin jälkimmäisen osan tärkeää antia. Kolmas osa on edellisiä huo-

mattavasti suppeampi ja hajanaisempi eikä itsenäisenä teoksena yhtä merkittävä, mutta se on 

koostettu edellisistä osista pois jätetyistä tiedoista ja toimii siten osien I ja II täydentäjänä. 

 

Eino Jutikkalan Suomen talonpojan historia (1958) on kattava teos maatalouden historiasta 

sotavuosiin saakka, eikä sitä voi ohittaa tässäkään tutkimuksessa. Teoksen olennaisimmat 
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osiot työni kannalta käsittelevät maailmansotien välistä aikaa. Aiheista keskeisiä ovat torppa-

rikysymys, asutustoiminta, karjatalous, maatalouden muutos ja maataloutta koskevat lait. 

Vanhempaa maataloutta sekä sen teknistä kehitystä kuvaa myös Seppo Simosen Maatalouden 

historia (1948). 

 

Vuosisadan vaihteen maatalouden osalta ovat tärkeitä myös Matti Peltosen Talolliset ja torp-

parit (1992) sekä Viljo Rasilan Suomen torpparikysymys vuoteen 1909 (1961). Suomen talo-

ushistorian toinen osa Teollistuva Suomi (1982) tarjoaa kattavan kuvan teollistumisen vaiku-

tuksista, kaupungistumisesta ja maa- ja metsätalouden asemasta myös sotien jälkeen aina 

1980-luvulle asti. Maatalouspolitiikkaa selvittää Ilkka Kanasen MTK ja Suomen maatalouspo-

litiikka (1986). 

 

Veikko Anttilan Talonpojasta tuottajaksi (1974) sekä Teppo Viholan Leipäviljasta lypsykar-

jaan (1991) kuvaavat Suomen maatalouden uudenaikaistumista 1800-luvun lopulla ja 1900-

luvun alussa. Teosten keskeisimpiä asioita etenkin käytetyn metodin kannalta ovat tuotanto-

menetelmien muuttuminen, teollisuusvälineet ja innovaatiot sekä niiden leviäminen. Ajallises-

ti Anttilan kirja käsittelee lähinnä vuosisadan vaihdetta päätyen vuoteen 1910, Vihola tulee 

hieman pidemmälle aina ensimmäiseen maailmansotaan saakka. Metsien osalta olennaisia 

teoksia ovat Miika Siirosen Vihreän kullan vaalijat (2000), joka käsittelee Keski-Suomen 

metsänhoitajien ja metsien historiaa aina vuodesta 1925 lähtien sekä Benj. A. Helanderin 

Suomen metsätalouden historia (1949), joka kertoo 1800- ja 1900-lukujen vaihteen metsäta-

loudesta. 

 

Pirjo Siiskosen teoksen Emännän ja isännän roolin muutos maatalouden uudenaikaistuessa 

(1980) kuvaa uudempaa maataloutta. Sen olennaisinta antia on työni kannalta osio, joka käsit-

telee myöhäisempää maataloutta ja sen rakennemuutosta sotien jälkeen ja siirtymistä palkka-

työhön. Teos antaa kuvaa siitä, millaista maatalous oli 1900-luvun jälkipuoliskolla. Lisäksi 

teos valottaa hyvin sukupuolten keskinäistä työnjakoa tiloilla. Maatalouden työvuotta selven-

tävät myös Kustaa Vilkunan teokset Vuotuinen ajantieto (1994) sekä Työ ja ilonpito (1983). 

 

1930-luvun maatalouslamavuosia käsittelevästä kirjallisuudesta työni kannalta keskeisiä ovat 

K.J. Ellilän Maatalouspolitiikkamme (1957) ja Jorma Kalelan Pulapolitiikkaa (1987). Ne vas-

taavat kysymyksiin maatalouden tukemisesta, veloista sekä tuotannon ja kannattavuuden ke-

hityksestä 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Lisäksi Heikki Rantatuvan Jyväskylän 

yliopistossa syksyllä 2004 pitämä luentosarja 1930-luvun maatalouspulasta valottaa sekä la-
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man taustoja että antaa yksityiskohtaisempia numerotietoja laman voimakkuudesta ja esimer-

kiksi tilojen pakkohuutokaupoista myös Keski-Suomen osalta. Teokset antavat kattavan ku-

van siitä, millaisiin taloutta koskeneisiin kysymyksiin ja ongelmiin kylä joutui 1900-luvun 

alussa vastaamaan. Talvi- ja jatkosodan osalta kuvaavia ovat olleet Kimmo Sorkon Keskisuo-

malaisten Taipale 1939–1940 (1998) ja Timo Virkajärven Sillan patteristo talvi- ja jatkoso-

dassa (1998). 

 

Metodin sekä käytettyjen haastattelujen tekemisen ja purkamisen osalta tärkeitä teoksia ovat 

Hirsjärven ja Hurmeen Tutkimushaastattelu (2001) sekä Kimmo Jalosen artikkeli Maanomis-

tus perhestrategiana 1800–1900-luvun vaihteen yhteiskunnassa (1999). Lisäksi Pirjo Kor-

kiakankaan Muistoista rakentuva lapsuus (1996) auttaa ymmärtämään haastatteluissa esiin 

tulevia ristiriitoja ja aukkoja. 

 

 

1.3. ALKUPERÄISLÄHTEET 

 

Pääasiallisena alkuperäisaineistonani ovat Rantalan ja Huovilan tilojen asiakirjat, jotka katta-

vat tarkastellun vuosivälin sekä Huovilan osalta myös muutaman aikaisemman vuosikymme-

nen. Lisäksi olen haastatellut Aaro Huovilaa, joka siis on hoitanut tilaa vuodesta 1940, ja hä-

nen poikaansa Tapania ja toista vaimoaan Leenaa, jotka ovat seuranneet tilan historiaa vieres-

tä useamman vuosikymmenen ajan. Täydennän asiakirjoista löytämiäni tietoja näillä muisti-

tiedoilla. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon, että tapahtumista on kulunut jo useampi 

vuosikymmen ja muistitieto on ehtinyt värittyä sinä aikana. On myös mahdollista, että haasta-

teltavat haluavat antaa vastauksia, joita pitävät suotavina sellaisten vastausten sijaan, jotka 

olisivat todenmukaisempia8. 

 

Muistitiedoissa on aina otettava huomioon se, että kertoja pyrkii yleensä saamaan ensin yleis-

kuvan kokonaisuudesta ja kehittämään sitten tämän kuvan pohjalta mahdollisia yksityiskohtia. 

Esimerkiksi vähäpätöisiltä tuntuvat yksityiskohdat saattavat unohtua tai niiden tilalle on voitu 

kehittää järkiperäisesti asiaan kuuluneita yksityiskohtia. Muistitiedosta on usein myös havait-

tavissa kertojan tärkeäksi kokemia asioita sekä näkemyksiä. Kertojan oma kokemus saattaa 

myös vaikuttaa tarinan sisältöön. Muistitieto kuitenkin sisältää usein esimerkiksi vanhoista 

tavoista sellaista tietoa, jota ei ole enää muilla keinoin tavoitettavissa. Lähteiden – niin suul-

listen kuin kirjallistenkin – tarkastelu ja käsittely vaativat kohdaltani tietoista objektiivisuutta, 

                                                           
8 Hirsjärvi ja Hurme 2001, 35. 
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sillä Aaro on isoisäni ja aiheen sitä kautta juontuva läheisyys ja tuttuus vaativat tietyn etäi-

syyden pitämistä.9 

 

Tilojen alkuperäisaineistosta Nyrölään liittyviä lähteitä ovat osittain käräjien pöytäkirjaotteet 

ja valtakirjat, tieyhdistyksen pöytäkirjat, eräät metsätaloussuunnitelmat sekä kartat. Lisäksi 

sellaisia, jotka eivät suoranaisesti käsittele kylän asioita, ovat pöytäkirjat (katselmusasiakir-

jat), kirjeenvaihto, tiliasiakirjat (kuitit, lainoihin ja takauksiin liittyvät asiakirjat ja muut talou-

teen liittyvät laskelmat), sopimukset (tila- ja metsäkauppakirjat, torpparisopimukset, pellonva-

raussopimukset, vuokrasopimukset) ja sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat (perukirjat ja to-

distukset, eläkepaperit), piirustukset ja valokuvat sekä painotuotteet, kuten esitteet ja lehti-

leikkeet. 

 

Nyrölän kylän kannalta olennaisia ovat Jyväskylän maalaiskunnan arkistossa olevat henkikir-

jaotteet, veronkantokirjat sekä lamavuosia koskevat jyvälainaluettelot ja erilaiset maanvilje-

lykseen liittyvät luettelot. Myös Jyväskylän maakunta-arkistolla olevat maaseurakunnan asia-

kirjat sekä pakkohuutokauppapöytäkirjat ovat tärkeitä Nyrölän kehityksen seuraamisen kan-

nalta. Näistä osassa on hahmotettavissa Nyrölä omaksi kokonaisuudekseen, mutta osa käsittää 

valitettavasti koko Jyväskylän maalaiskunnan ja niistä on siksi vaikeampaa osoittaa suoraan 

juuri tutkimaani aluetta koskevia numerotietoja. Ne antavat kuitenkin hyvän yleiskuvan alu-

een kokonaiskehityksestä. Sieltä ovat kiinnostavia myös Laukaan kihlakunnan kruununvoudin 

arkistossa olevat pakkohuutokauppapöytäkirjat, joiden pohjalta on mahdollista hahmottaa 

muun muassa tiloilla ollutta irtaimistoa. 

 

Tilojen alkuperäislähteistön osalta ovat ongelmallisia siinä esiintyvät ajalliset katkokset. So-

tavuosien 1939–1944 väliseltä ajalta ja välittömästi niiden jälkeen on säilynyt hyvin vähän 

tilasta kertovia asiakirjoja, ja siltä ajalta, kun tila oli 1950-luvulla vuokrattuna ulkopuolisille, 

ei ole ainakaan Huovilan suvun hallussa säilynyt yhtään kirjallista dokumenttia. Rajauksellis-

ten seikkojen sekä sen vuoksi, että pyrin keskittymään tiloihin Huovilan suvun osalta, olen 

kuitenkin rajannut vuokra-ajan käsittelyn muita ajanjaksoja hieman niukemmaksi. Käsittelen 

kyseisen ajanjakson tapahtumat kuitenkin pääpiirteissään niiltä osin kuin se on oleellista. 

 

Toisaalta luotan siihen, että koska minulla on mahdollisuus haastatella useampia henkilöitä 

samoista tapahtumista, voin ehkä saada heidän kertomuksiaan vertailemalla totuudenmukai-

sen kuvan. Sen lisäksi, että toivon näiden haastattelujen täyttävän kronologian aukkoja, toi-

                                                           
9 Siikala 1984, 12–20; Vilkuna 1989, 19; Sukutaulu liitteenä 4. 
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voisin saavani niistä myös irti enemmän tiloilla olleista eläimistä, joista on valitettavasti tar-

jolla vain välillistä tietoa. Sirkka Hirsjärvi ja Helena Hurme pitävät kuitenkin haastattelujen 

yhtenä etuna sitä, että ne auttavat sijoittamaan asioita laajempiin konteksteihin10, ja toivoisin 

haastattelujen antavan minulle juuri tällaista lisätietoa. 

 

Haastattelumenetelmistä, joita Hirsjärvi ja Hurme luettelevat teoksessaan, tutkimukseeni so-

veltuu parhaiten puolistrukturoitu haastattelu ja tarkemmin ottaen teemahaastattelu. Siinä tie-

tyt perusasiat on päätetty ennalta, mutta muuten keskustelu etenee pitkälti keskustelun omai-

sena näiden teemojen ympärillä. Tämä tuo haastateltavien äänet hyvin kuuluviin ja menetelmä 

ottaa huomioon myös sen, että ihmiset luovat asioista omia tulkintojaan ja sen, että nämä 

merkitykset syntyvät pitkälti vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa.11 

 

Pirjo Korkiakangas on korostanut, että muistamisella ja unohtamisella on sosiaalisia tehtäviä 

arkielämässä. Sekä muistot että unohtaminen ovat mukana kaikissa tilanteissa, joissa todelli-

suutta tulkitaan, ja se, mitä halutaan muistaa ja mitä unohtaa, vaikuttaa myös siihen, mitä tie-

toa jälkipolville halutaan välittää. Muistoja saattaa värittää muun muassa erilaisiin ryhmiin 

samaistuminen ja se, mitä pidetään tarpeeksi arvokkaana säilytettäväksi. Lisäksi yhteiset ste-

reotypiat saattavat värittää muistoja ja vaikuttaa siihen, mikä halutaan unohtaa. Nämä stereo-

typiat voivat myös täydentää omassa muistissa olevia aukkoja. Kaikkiaan muistot ja muista-

minen pohjaavat vahvasti opittuun kulttuuriseen pohjaan. Korkiakangas pitää haastateltavan 

ohjaamista kysymyksillä mahdollisena mutta korostaa, että vastaajat kuitenkin usein itse va-

litsevat, mitä osaavat tai haluavat kertoa ja mihin kysymyksiin vastata.12 

 

 

1.4. METODI 

 

Koska käsittelen työssäni Rantalan ja Huovilan tilojen välistä suhdetta sekä vertaan niitä Ny-

rölän kylän kehittymiseen sekä toisaalta laajemmalla yleisen kehittymisen tasolla että mahdol-

lisuuksien mukaan myös yksilökohtaisemmalla tasolla, työni kuuluu vahvasti mikrohistorian 

piiriin. Mikrohistorian tutkijoista aion hyödyntää työssäni Giovanni Levin ajatuksia. Hän on 

tutkinut lähinnä sosiaalihistoriaa, ja on keskittynyt teoksessaan Aineeton perintö (suom. 1992) 

1600- ja 1700-lukujen Italian talonpoikaisyhteisöön. On tietysti otettava huomioon, että yh-

teiskunnalliset olot 1600-luvun Italiassa ja 1900-luvun Suomessa ovat hyvin erilaiset. Tämä ei 
                                                           
10 Hirsjärvi ja Hurme 2001, 35. 
11 Hirsjärvi ja Hurme 2001, 47–48. 
12 Korkiakangas 1996, 329–330. 
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kuitenkaan ole este Levin teorian käyttämiselle, kuten Kimmo Jalosen artikkeli perhestrategi-

asta 1800–1900-luvun vaihteen yhteiskunnassa osoittaa.13 

 

Levi pitää mikrohistorian periaatteena sitä, että siinä uskotaan mikroskooppisen tarkastelun 

paljastavan ennen havaitsemattomia ilmiöitä. Lisäksi hän on kiinnostunut ihmisten käyttäy-

tymistä ohjaavista säännöistä eli siitä, miten yksilöiden väliset riippuvuudet ja erot syntyvät ja 

miten ryhmät toimivat yhdessä. Hän ottaa tutkimuksessaan huomioon perheen toiminnan hy-

vin laajasti puhuen perhestrategiasta – siitä, että useiden eri ruokakuntien välillä on yhteistoi-

mintaa, jonka avulla yritetään hallita tulevaisuuden tuomaa epävarmuutta. Tällaiseen yhteis-

toimintaan lukeutuvat myös esimerkiksi avioliitot ja kaupanteot.14 

 

Perhestrategia ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kansa olisi kaikissa tilanteissa puolustautunut 

yhtenä kokonaisuutena vierasta uhkaa vastaan. Toisaalta yhteiskuntaa saattoivat uhata kaik-

kiin samalla tavalla vaikuttavat asiat, kuten esimerkiksi sodat tai 1930-luvun pulavuodet, toi-

saalta epävarmuus oli sisältä, luokkakysymyksistä johtuvaa. Peltonen on todennut, että vuosi-

sadan vaihteen maataloushistoriassa on aina ollut tavalla tai toisella kyse myös vuoden 1918 

tapahtumien sosiaalisesta taustasta - torpparikysymys liittyi oleellisesti suomalaisen yhteis-

kunnan ristiriitoihin myös vuosisadan alussa. Kun torppari oli riippuvainen päätilan isännästä, 

se loi ristiriitoja talonpoikaiston sisälle.15 

 

Työni kannalta Levin perhestrategialla on selvimmin vaikutusta Huovilan ja Rantalan välisten 

suhteiden peilaamiseen ja siihen, miten tiloja on myyty ja miten ne ovat vaikuttaneet toisiinsa. 

Olisi tietysti mielenkiintoista saada tällainen toiminta esiin myös kyläyhteisön tasolta. Toinen 

perhestrategian oleellinen piirre, "kollektiivinen puolustautuminen"16 ulkopuolelta tulevaa, 

kylään kohdistuvaa uhkaavaksi koettua tekijää vastaan puolestaan tulee työssäni esiin sel-

vemmin juuri Nyrölän kautta tarkastellessani, kuinka kylä pyrki ja pyrkii edelleen toimillaan 

vähentämään kaupungistumisen tuomaa kyläyhteisön heikkenemistä. 

 

 

                                                           
13 Levi 1992, 7; Jalonen 1999. 
14 Peltonen 1999, 130; Levi 1992, 12, 60. 
15 Peltonen 1992a, 15, 310. 
16 Matti Peltosen esipuhe Aineettomassa perinnössä. Levi 1992, 13. 
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2. NYRÖLÄ 

2.1. MAANTIETEELLINEN JA HALLINNOLLINEN SIJAINTI 

 

Nyrölän kylän toiminta-alue ulottuu myös varsinaisten kylärajojen ulkopuolelle Jyväskylän 

maalaiskunnan, Petäjäveden ja Uuraisten kuntien alueille. Kansa on jakanut Nyrölän ympäris-

töineen muutamaan kymmeneen peräkuntaan. Pinnanmuodostukseltaan alue on rikkonaista ja 

soista. Järviä on noin 40–50, joskin niistä valtaosa on pieniä lampia. Alueen suurimpia järviä 

ovat lännessä sijaitseva Iso-Soukka, luoteessa oleva Vahva, koillisessa Sorvanen, etelässä Iso-

Musta ja kaakossa olevat Syvälampi ja Pikku-Soukka. Iso-Soukka, jonka rannalla Huovila ja 

Rantala sijaitsevat, on 177 metriä merenpinnan yläpuolella. Järvistä Vahva oli 1800-luvun 

alueliitoksiin asti Nyrölän hallitseva keskusjärvi. Alueen mäet ovat laakeita ja korkeita, sillä 

Nyrölä kuuluu Jyväskylän seudulta luoteeseen suuntautuvaan Keski-Suomen ylänköön. Kor-

kein kohta, Saksalanmäki, on yli 240 metriä korkea ja matalin paikka on Pajulammin seudulla 

(169 metriä).17 

 

Liikenteellisesti Nyrölä kuuluu Jyväskylän lähialueen piiriin. Kylän kautta kulkee tie numero 

16683 ja sinne pääsee myös tien 16693 kautta, joka erkanee Jyväskylä–Pori-tieltä Vesangan 

kohdalla. Nyrölään pääsee hyvin yleisillä kulkuneuvoilla, mutta teiden kunto ei vastaa nykyi-

siä tiestölle asetettuja vaatimuksia. Tiestä tulisi esimerkiksi päällystää puuttuva kolmen kilo-

metrin pätkä, joka tulee kylälle Palokan suunnasta (tie numero 16691), sillä tämä tie on yksi 

pääkulkuväylä kylälle.18 

 

Vesanka–Nyrölä-tie tehtiin 1900-luvun alussa. Rantalasta vedettiin samalla polku kyseiselle 

tielle, joka meni nykyistä tienhaaraa lännemmäksi 30 metriä alemmas notkon pohjalle. Polku 

kohtasi tien hyvin jyrkässä kulmassa, mikä teki Jyväskylään päin lähtemisen vaikeaksi. Kun 

tietä oikaistiin, Ristolan tilalta saatiin lupa oikaista kyseinen kohta heidän maansa puolelle. 

Rantalan yksityistien sulkeva puomi piti kuitenkin tehdä omalle maalle, ja se on sijoitettu juu-

ri Ristolan ja Rantalan rajalle. Myös Huovilan yksityistie on rakennettu myöhemmin.19 

 

Valtaosa Nyrölän taloista on käynyt Jyväskylän maalaiskunnan kirkossa Jyväskylässä, mutta 

1800-luvun muutoksissa muutama kylän talo liitettiin myös Uuraisten seurakuntaan. Kirkko-

matkat ovat kuitenkin olleet pitkiä ja varsinkin 1600-luvun tietämissä vainajat on haudattu 
                                                           
17 Huovila 1988, 12–13, 31. 
18 Nyrölän kylän kehityshanke, esiselvitys 9.2.2000. 
19 Aaro Huovila 5.6.2005. 
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lähemmäksi. Tällaisesta muinaisesta hautausmaasta on alueella esimerkkinä Kalloharju, josta 

Ristolan talon miehet olivat muistitiedon mukaan 1800-luvun lopulla hiiltä polttaessaan löy-

täneet luita.20 

 

Hallinnollisesti Nyrölä on kuulunut Vaasan lääniin ja Laukaan kihlakuntaan. Poliittiselta kan-

naltaan kylä on ollut vuosien 1918 ja 1976 välillä järjestetyissä vaaleissa jatkuvasti selvästi 

maalaisliitto-keskustalainen. Tämä on ollut harvinaista, sillä kaikilla muilla maalaiskunnan 

äänestysalueilla sosialistit ovat saaneet ainakin kohtalaisen selvän enemmistön. Päälaelleen 

kääntynyt poliittinen asema johtui siitä, että Nyrölän asujaimisto koostuu pääasiallisesti omil-

laan toimeentulevasta vakavaraisesta maatalousväestöstä.21 

 

Kylällä on vuodesta 1895 lähtien toiminnassa ollut peruskoulun ala-aste, jossa oli 23 oppilasta 

vuonna 2000. Oma kauppa, postitoimipiste, osuuskassa ja kioski oli lopetettu 1980-luvulle 

tultaessa, joten tarvittavat palvelut on haettava muista asutuskeskuksista. Lähimmät tervey-

denhoitopalvelut ovat Palokassa. Lisäksi kymmenen kilometrin säteellä kylästä on nykyään 

ilmailumuseo, jäähalli, kauppa, kirjasto, lentokenttä, lukio, palolaitos, koulu, terveyskeskus, 

uimahalli, varuskunta ja tähtitorni.22 

 

 

2.2. VÄESTÖ JA ELINKEINORAKENNE 

 

Tikkasen mukaan vanhimmat merkit Nyrölän asutuksesta ovat 1500-luvulta, jolloin alueella 

on ollut kaksi savolaisten taloa, joskin asutusta on varmasti ollut alueella jo ennen sitä. Tun-

netuista asuttajista Soukkajärven rannalle uskotaan tulleen ensimmäisenä vuonna 1565 Paava-

li Rahikaisen eli Nyröisen, joka perusti Oikarisen talon, josta jaettiin edelleen vuonna 1570 

Nyrölän talo. Ilmeisesti kylä on tunnettu ensin Soukkajärven nimellä ensimmäisten tunnettu-

jen asutuspaikkojen mukaan. Repo esittää, että koska näitä asukkaita on nimitetty sekä Rahi-

kaisiksi että Nyröisiksi, kylän nimi olisi vakiintunut heidän kauttaan Nyröläksi. Kyseiset Oi-

karisen alueet on sittemmin liitetty Uuraisiin.23 

 

Nyrölän kylä on veronkantokirjojen mukaan jakautunut alkujaan viiteen taloon, joista on sit-

ten edelleen irrotettu itsenäisiä tiloja ja torppia. Vuoden 1890 veronkantokirjan mukaan Nyrö-

                                                           
20 Sinisalo 1993, 43; Huovila 2000, 207. 
21 Häkli 1977, 86–87, 93. 
22 Tikkanen 1987, 56; Nyrölän kylän kehityshanke, esiselvitys 9.2.2000; Huovila 2000, 290. 
23 Tikkanen 1987, 17–18; Repo 1937, 63. 
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län taloon (talo 1) kuului kahdeksan taloa, joissa oli yhteensä neljä torppaa. Näihin taloihin 

kuuluivat muun muassa Huovila ja Koppeli. Tähän veronkantokirjaan ei ole merkitty Huovi-

lalle yhtään torppaa. Muut talot olivat Sikamäki (talo 2, 11 taloa, joissa 11 torppaa), Asikkala 

(talo 4, Asikkalan talo, jossa Rajapetäjikön torppa), Saksala (talo 5, kaksi taloa, ei torppia) ja 

Wehmas (talo 6, kolme taloa, kaksi torppaa). Yhteensä taloja oli 25 ja torppia 18. Näitä oli 

merkitty asuttamaan kaikkiaan 222 henkeä, joista palkollisia oli 25.24 

 

Neljäkymmentä vuotta myöhemmin, vuoden 1921 henkikirjaotteen mukaan, Nyrölän talon 

alle oli mainittu 14 taloa ja kolme torppaa. Näistä yksi oli Huovilan talon Aholan torppa, jota 

asuttivat Wihtori ja Maria Hokka. Edellisessä veronkantokirjassa olleiden talojen lisäksi mai-

nittiin Laukkala, Kovala ja Tompinmäki. Kaikkiaan taloja oli 42 ja torppia 13 eli talojen mää-

rä oli kasvanut liki kaksinkertaiseksi siinä, missä torppien määrä oli vähentynyt noin neljän-

neksellä. Henkirahoja maksaneita oli Huovilassa kaksi miestä ja kaksi naista. Lisäksi talon 

alta oli poistettu vuonna 1891 syntynyt Aukusti Helminen ja hänen 1898 syntynyt vaimonsa 

Helmi. Heidän tiedetään asuneen jonkin aikaa myös Rantalassa. Yhteensä Nyrölän taloon oli 

merkitty henkikirjassa kuuluvaksi 63 henkeä.25 

 

Tilanne oli lähes sama seuraavana vuonna. Henkikirjaotteen mukaan Huovilan talossa oli 

myös itsellinen Eemeli Pitkänen sekä vaimonsa Aina. Kaikkiaan Nyrölän talon alla oli 14 

taloa, joissa oli kolme torppaa. Näistä yksi oli Ahola. Yhteensä mainittiin 42 taloa ja 14 torp-

paa. Muutosta edelliseen vuoteen oli siten ainoastaan torppien määrän kasvu yhdellä. Torppi-

en määrän asteittainen väheneminen liittyi 1900-luvun vaihteessa esillä olleeseen torppariky-

symykseen, jonka yksi seuraus oli torppien myymisen yleistyminen.26 

 

Tarkastelemallani ajanjaksolla kylän väkiluku on vaihdellut useimpina vuosina neljän- ja vii-

densadan välillä. Eniten asukkaita kylällä on ollut 1950-luvulla, jolloin kyläläisiä oli 554. Vä-

kiluvun määrä lähti vähittäiseen laskuun sen jälkeen ja huomattava pudotus alkoi 1970-luvun 

alkupuolella. Sama suunta on jatkunut nykypäiviin asti. Nyrölän kylässä oli 240 asukasta 

vuonna 2000, heistä 23 peruskoulun ala-asteikäisiä oppilaita.27 

 

                                                           
24 Veronkantokirja 1890. 
25 Jyväskylän kunnan henkikirjaote ja taksoitusluettelo vuodelta 1921; Aaro Huovila 12.5.2005; Veronkantokirja 
1890; Jyväskylän kunnan henkikirjaote ja taksoitusluettelo vuodelta 1921; Jyväskylän kunta Henkikirjaote 1922. 
26 Jyväskylän kunnan Henkikirjaote 1922; Alapuro 1994, 34. 
27 Kylässä oli vuonna 1880 / 469 asukasta, 1910 / 492, 1930 / 527, 1950 / 554, 1970 / 387, 1975 / 317, 1980 / 
255. Tikkanen 1987, 38–39; Nyrölän kylän kehityshanke, esiselvitys 9.2.2000. 
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Kylän pääasiallinen elinkeino on edelleen maatalous, josta ansionsa saa suoraan tai sivuelin-

keinona 55 % kylän väestöstä. Metsätaloudesta saa tuloja joka kymmenes. Palkkatuloja saa 

omalta kylältä vain 15 % asukkaista. Suurimman elinkeinoryhmän muodostaa palkkatyövoi-

ma, josta pääasiallisen tulonsa saa kolmannes väestöstä. Tämä jakautuu siten, että teollisuu-

den osuus on 10 %, palveluiden ja kaupan 10 % ja muiden ryhmien osuus 10 %. Vuonna 2000 

Nyrölässä harjoitettiin yli 30 erilaista ammattia, joihin kuului niin perinteisiä maatalouteen 

liittyviä, kaupallisia ammatteja kuin ATK-suunnittelija, hieroja, kaksi metsäkoneyritystä sekä 

taksiyrittäjä ja varuskuntalaisiakin. Karjatiloja oli toiminnassa vuonna 1999 yksitoista ja seu-

raavana vuonna seitsemän. Lisäksi vuodesta 2000 kylällä on toiminut Kantolan porotila.28 

 

 

2.3. JÄRJESTÖT, YHDISTYKSET, SEURAT 

 

Jyväskylän kaupunkia ympäröinyt alue on ollut poliittisesti maan punaisimpia alueita. Kaik-

kiaan vuoden 1907 vaaleissa muun muassa Uuraisilla, Petäjävedellä ja Multialla sosiaalide-

mokraatit saivat yli 70 % annetuista äänistä. Koko maalaiskunnassa sosiaalidemokraatit saivat 

vuoden 1907 vaaleissa peräti 75,2 % äänistä ja itsenäistymisen aikaan luku oli 74,8 %.29  Ny-

rölän alue on ollut selkeässä valkoisuudessaan tästä huomattava poikkeus. Paikkakunnalla 

ovat kuitenkin vaikuttaneet niin vuosina 1913–1924 toiminut työväenyhdistys, jonka alaisina 

toimivat torppari- ja pienviljelijäosasto, kuin suojeluskuntakin (perustettu 1917). Lottayhdis-

tys perustettiin syyskuussa 1919.30 

 

Työväenyhdistyksen jäsenmäärä oli enimmillään hieman yli kaksikymmentä ja sen toiminta 

laantui vuoden 1918 jälkeen. Jyväskylään yhdistys oli perustettu jo helmikuussa 1888 ja vuo-

sisadan vaihteessa punakaarteja toimi sen lisäksi maalaiskunnassa muun muassa Petäjävedel-

lä. Keski-Suomen suojeluskuntapiiri syntyi loppuvuodesta 1917 ja sen esikunta sijoitettiin 

Jyväskylään. Sodan alkaessa suojeluskunnan jäsenmäärä oli Keski-Suomessa vähän yli 

1 500.31 

 

Vuonna 1910 perustettiin Nyrölän maalaisseura, joka muun muassa järjesti vuosina 1917–

1918 pettuleivän kiskomiskurssin kyläläisille. Karjatalouteen liittyen perustettiin vuosisadan 

alussa sonniosuuskunta, jonka tarkoituksena oli parantaa kyläkunnan karjataloutta ja jalostaa 

                                                           
28 Nyrölän kylän kehityshanke, esiselvitys 9.2.2000; Huovila 2000, 290; Huovila 2005, 41. 
29 Laitinen 1988b, 358. 
30 Tikkanen 1987, 49; Huovila 1988, 169;Repo 1937, 586–587, 590. 
31 Huovila 1988, 166–167; Laitinen 1988b, 345, 355; Mönkkönen 1988, 615–617. 
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karjaa. Lempo-sonnin asemapaikka vaihteli vuosien mittaan, kunnes osuuskunnan toiminta 

osoittautui tappiolliseksi ja sonni myytiin teuraaksi vuonna 1917.32 

 

Muista aktiviteeteista mainittakoon vuonna 1922 perustettu opintokerho ja 1928 perustettu 

maamiesseura, joka oli vuonna 1907 perustetun Suomen maatalousseurojen keskusliiton alue-

järjestö. Ne olivat maanviljelijöiden informaatioväyliä ja ne esimerkiksi levittivät teknisiä 

uutuuksia viljelijöiden keskuuteen. Lisäksi seurat palkkasivat omia neuvojia, järjestivät näyt-

telyitä ja kilpailuja, suorittivat yhteisostoja sekä hankkivat yhteisiä koneita ja muita tuotanto-

välineitä. Nyrölän maamiesseuran saavutuksiin kuului muun muassa maidonkuljetuksen jär-

jestäminen Jyväskylään kesästä 1928 alkaen ja puhelinosuuskunnan perustavan kokouksen 

koollekutsuminen.33 

 

Maatalouskerhotoiminta ja 4H alkoivat 1930-luvulla, 1950-luvun puolivälissä perustettiin 

karjantarkkailuyhdistys ja vuonna 1961 metsästysseura, jonka toimintaan on kuulunut metsäs-

tyksen lisäksi muun muassa kettujen myrkytys, haukkahäkkien rakentaminen haukoille ja 

rypypaikkojen valmistaminen kanalinnuille. Samana vuonna perustettiin myös kalastuskunta, 

joka käsitti niin sanotun vanhan Nyrölän alueen, Nyrölän sellaisena kuin se oli ollut ennen 

1800-luvun alueliitoksia muihin kuntiin. Kalastuskunta käsitti kaikki Soukkajärven alueen 

talot.34 

 

Nyrölän kylätoimikunta perustettiin 1978. Myös kirkollista toimintaa on ollut, mutta sen mää-

rä on ollut vähäistä. Niin lestadiolaiset, kansanlähetys, vapaakirkko kuin baptistitkin ovat 

käyneet paikkakunnalla ja niiden toiminta on jatkunut pienimuotoisena siitä asti. Urheilupuo-

lesta vastasi vuonna 1936 perustettu Naseva, jonka perustamiseen vaikutti vahvasti Ilmari 

Veijo. Seuran lajeja olivat voimistelu, jota ohjasivat Lyyli Huovila ja Toivo Laine, yleisurhei-

lu, jota veti Yrjö Huovila, hiihto, pesäpallo ja ”poikaurheilu”. Lajien määrä kasvoi myöhem-

min ja mukaan tulivat esimerkiksi lento- ja koripallo vuonna 1952 sekä suunnistus vuonna 

1953. Seura sai myös sisähallin vuonna 1955.35 

 

Seurojen ja yhdistysten moninaisuus on ollut tärkeä kollektiivisen toiminnan ylläpitämisen 

takaaja ja onkin merkittävää, että useimmat seurat ja järjestöt ovat jatkaneet toimintaansa ky-

lällä vielä pitkälle sen jälkeenkin, kun kaupungistuminen vähensi kylän väkilukua murto-

                                                           
32 Huovila 1988, 168–169. 
33 Anttila 1974, 50, 82–83; Ellilä 1957, 105; Huovila 1988, 55, 206. 
34 Huovila 1988, 135, 225. 
35 Huovila 1988, 83, 88, 98, 135, 206, 219–221, 225, 232–241, 277- 278, 287, 290–291. 
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osaan entisestä. Niiden lisäksi varsinkin järjestöjen merkitys oli suuri, kun kylä alkoi koneel-

listua ja uudet innovaatiot valtasivat alaa eikä perinteinen suullinen tieto enää riittänyt opet-

tamaan uudenlaisen maanviljelyn niksejä. Tällöin järjestöt, Nyrölän osalta lähinnä maamies-

seura, toimivat uudenlaisen viljelystiedon välittäjinä talonpoikien keskuuteen.36 

 

Edellä mainituista Huovilaa ja Rantalaa kosketti lähinnä opintokerhotoiminta, joka oli käyn-

nissä vuosien 1922 ja 1958 välillä. Se oli kotikasvatusyhdistyksen alainen kerho, joka tarjosi 

kansakoulun päättäneille nuorille mahdollisuuden itseopiskeluun. Parhaillaan opintokerhon 

piirissä oli viitisenkymmentä jäsentä ja se auttoi muun muassa supistetun kansakoulun käy-

nyttä selviämään seminaarista, jossa tuli selvitä vähintään keskikoulun käyneiden tai ylioppi-

laiden kanssa. Myös Huovilan ja Rantalan nuorista lähes kaikki ottivat jossakin vaiheessa 

osaa kerhon toimintaan. Toiminta oli pääsääntöisesti eräänlaista itseopiskelua, jossa luettiin 

kirjoja ja keskusteltiin niistä, pidettiin puheita, harjoiteltiin pöytäkirjojen ja pakinoiden kirjoit-

tamista, lausuttiin runoja ja laulettiin. Samalla hankittiin yleissivistystä ja tietoa muun muassa 

maanviljelykseen ja karjatalouteen liittyneistä asioista. Myös urheilukilpailujen, tapahtumien 

ja retkien järjestäminen kuului kerhon toimintaan.37 

 

Kylällä nykyään olevasta toiminnasta kannattaa nostaa esiin Jyväskylän tähtitieteellisen yh-

distyksen Siriuksen Nyrölän tähtitorni, joka on yksi kylän merkittävimpiä vierailukohteita. 

Tornin rakensivat talkootyönä Siriuksen jäsenet pääosin vuosina 1997–2000 ja he myös yllä-

pitävät sitä. Tornia käytetään enimmäkseen CCD-kuvaukseen ja vuonna 2001 oli valmistu-

massa torni myös visuaalista havainnointia varten sekä radioteleskooppi pilvistä ja päiväsai-

kaan tapahtuvaa havainnointia varten.38 

 

Kaikkineen Nyrölän torni on Suomen nykyaikaisin ja toimivin harrastelijaobservatorio, joka 

on saavuttanut havainnoillaan maailmanlaajuista huomiota. Näihin kuuluu muun muassa 

vuonna 1999 Nyrölän observatoriossa löydetty pikkuplaneetta, 22978 Nyrola, jonka löytäjät 

Arto Oksanen, Harri Hyvönen ja Marko Moilanen olivat ensimmäiset suomalaiset harrastajat, 

jotka löysivät uuden taivaankappaleen. Toinen merkittävä saavutus oli syyskuussa 2000, kun 

tornilla havaittiin ensimmäisinä harrastajina maailmassa eksoplaneetan, aurinkokuntamme 

ulkopuolella olevan planeetan, ylikulku tähtensä ylitse. Professori Geoffrey Marcy Kaliforni-

an yliopistosta tarkisti havainnon ja kutsui Nyrölän observatorion mukaan havaintoryhmäänsä 

etsimään uusia ylikulkevia planeettoja toisista aurinkokunnista. Tornilla käy vuosittain koulu-
                                                           
36 Alapuro 1994, 14; Anttila 1974, 12–16. 
37 Huovila 1988, 171, muun muassa 178–183; Esimerkiksi Huovila 2000, 151. 
38 Nyrölän kylän kehityshanke, esiselvitys 9.2.2000; Moilanen ja Ojanperä 2001, 7. 
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luokkia ja joidenkin koulujen kanssa on myös järjestetty havaintotyötä sisältävää tähtitieteen 

opetusta.39 Kaikkiaan tornin osuus kylän kehittymisen visioissa tänä päivänä on suuri. 

 

 

3. TILA JA TORPPA – HUOVILA JA RANTALA VUOTEEN 1924 

3.1. HUOVILA JA RANTALA ENNEN VUOTTA 1891 

 

Ensimmäisten mainintojen Huovilan torpasta Rantalasta uskotaan olevan vuodelta 1824, jol-

loin Johan Johansson muutti Uuraisten Kuukanpäästä 28.12.1824 Nyrölän Rantalaan (Randa-

la). Ei kuitenkaan ole varmaa, että kyseessä on ollut sama talo, joskaan alueella ei tiedetä ol-

leen muita Rantala-nimisiä taloja. Lähiympäristöstä niitä löytyy kaksi, toinen Kintaudelta ja 

toinen Uuraisilta. 

 

Huovilan torpista varmoja tietoja on vuodesta 1880 lähtien. Tuolloin Rantalassa oli torpparina 

Salomon Juhaninpoika vaimonsa Evan ja yhden poikansa sekä neljän tyttärensä kanssa ja 

Aholassa Erkki Juhaninpoika, vaimonsa Edla ja kaksi tytärtään. Torpparit vaihtuivat jo seu-

raavana vuonna. Vuosien 1881–1884 välillä Aholassa olivat Jeremias ja Maria Heponen, 

1885–1914 Kalle ja Miina Tuohinen. Aholan mainitaan olleen 1880-luvun puolivälissä uudis-

torppa. Rantalan torpparina oli 1881–1884 Tobias Aittonen vaimonsa Hetan kanssa.40 

 

Huovilan tilan historia sitä vastoin on varmasti jäljitettävissä aina kylän syntyaikoihin ja iso-

jakoon asti. Isojaon tarkoituksena oli verollepano ja maan jakaminen sen laadun, jyvityksen, 

perusteella. Isojaon toimeenpanijana Jyväskylän seudulla oli komissiomaanmittari Boisman. 

Nyrölän kolmen jakokunnan ja kahdeksan talon jaot päättyivät jakokunnittain vuosina 1802, 

1826 ja 1827. Näistä Huovilan talo kuului viimeiseen vaiheeseen.41 

 

Nyrölässä oltiin ilmeisen tyytyväisiä isojaon lopputulokseen, sillä huolimatta siitä, että suuri 

osa isojaon jälkeisistä järjestelyistä, joissa maata jaettiin vielä uudelleen, pantiin toimeen juuri 

Vaasan läänissä, kylän talojen tilukset jäivät ilmeisesti juuri siihen muotoon, mihin ne 1800-

luvun alussa jaettiin. Maarekisterin mukaan Huovila on alkujaan ollut osa Nyrölän perintöta-

loa (rekisterinumero 1, 1,000 manttaalia), joka halottiin 12.7.1827 isojaossa seitsemään perin-

tötilaan. Näistä yksi oli Heikkilä (12, myöhempi Huovila), jonka osaksi tuli 0,1250 manttaa-

                                                           
39 Moilanen ja Ojanperä 2001, 7, 23, 57; Nyrölän kylän kehityshanke, esiselvitys 9.2.2000. 
40 Henkikirjaotteet 1880–1913. JMlkA. 
41 Liite 4 kartta isojaosta Huovilan alueella. Tikkanen 1987, 23. 
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lia. Tilalle tuli 8,65 ha viljeltyä maata, 160 ha viljelyskelpoista maata ja noin 117 ha jouto-

maata eli yhteensä 285 ha.42 

 

Muut Nyrölästä irrotetut tilat olivat Ristola (0,1667 manttaalia/384 ha), Mäkelä (0,1250 

manttaalia; jaettiin 1904 edelleen kahteen osaan Nyrölään ja Mäkelään eli Jatkolaan), Koppe-

li (0,1250 manttaalia, maata kaikkiaan 233 ha; vuonna 1843 annettiin päätös Erkki (Erik) Aa-

taminpoika Nyrölän anomukseen, että hänelle myönnettäisiin 1/8 manttaalia Nyrölän tilasta 

numero 2 ja yhdistettäisiin se Hietalan uudistilaan, sillä hakijalta puuttui tarpeellista metsä-

maata. Kun anomus hyväksyttiin, Nyrölän tila kasvoi kaikkiaan 1 1/8 manttaaliseksi. Tämä 

tilanosa tunnettiin myöhemmin Koppelin nimellä. 1875 maakirjan mukaan tilanosaan olikin 

isojaon aikana yhdistetty Hietala-niminen uudistalo, mikä korotti talon manttaalia 1/8:lla. Täs-

tä on edelleen irrotettu 1977 Pajulammen 18 ha:n ja Koppelin 206 ha:n tilat).43 

 

Edelleen Nyrölästä irrotettiin isojaon yhteydessä Mäkiaho (0,1667 manttaalia, joka jaettiin 

1881 edelleen perintötiloihin Matti Snellmanille ja Eerikille, joista Snellmanin talo jaettiin 

edelleen 1912 Lähteelään, Halla-ahoon ja Vanha Mäkiahoon), toinen Mäkiaho (0,1250 mant-

taalia, 172 ha) ja Hepomäki (0,1667 manttaalia; tästä irrotettiin 1917 edelleen Hepomäki ja 

Jaatila).44 

 

Kolmekymmentä vuotta myöhemmin Nyrölän tila n:o 2 oli taas esillä, kun Nyrölän tilasta 

vuonna 1827 lohkotuista tiloista neljän isännät, Niklas (Nils) Matinpoika Huovila, Juhani (Jo-

han) Juhaninpoika Koppeli, Daavid Daavidinpoika Mäkelä eli Jatkola ja Jeremias Juhaninpoi-

ka Ristola sekä Joonas Matinpoika Puro eli Jounala, joka isännöi Juonaalaa, jotka omistivat 

yhteensä 19/24 manttaalia kyseisestä tilasta, anoivat saada lunastaa verolle heille kuuluneet 

4/9 manttaalia vuonna 1825 tilaan liitetystä osasta. Vaasan läänin kuvernööri määräsi, että 

nämä 4/9 manttaalia lisättiin kruunulle ja pantiin verolle, minkä seurauksena heidän omista-

mansa osuudet tuli huomioida verona maakirjassa ja manttaalikirjassa.45 

 

Niklas Matinpoika Huovila ja vaimonsa Annaliina myivät 21.7.1875 Huovilan 1/8 manttaali-

sen perintötalon talolliselle Erkki Konttilanmäelle (s.1847) eli Erkki ja Selma (s.1854, vihitty 

1872) Salmiselle 8 500 markan hinnasta (noin 7 544 mk vuonna 1891). Kaupassa Salmisten 

vastattavaksi siirtyi osana kauppahintaa myös tilaan kiinnitetty velka. Paikan päällä kuitattiin 

                                                           
42 Ellilä 1957, 58–60; Maarekisteri Nyrölästä. 
43 Maarekisteri Nyrölä; Päätös 15.8.1843. 
44 Maarekisteri Nyrölä. 
45 Wasa län 28.3.1874. 
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saman tien 2 000 markkaa ja loppusumma määrättiin suoritettavaksi ilman korkoa seuraavan 

vuoden maaliskuuhun mennessä.46 

 

Ostajalle jäi puolet taloon kuuluneilla viljelyksillä kasvaneista viljoista ja heinistä. Kauppakir-

jan mukaan sekä ostaja että myyjä korjaisivat syksyn sadon. Ostajalle jäi ruiskylvöjen kylvö. 

Molemmat kaupan osapuolet vastasivat puoliksi talolle kuuluneista ”ulosteoista” toukokuulle 

1876 saakka. Talo siirtyi Salmisten haltuun saman tien, joskin myyjille taattiin oikeus asua 

talossa vuoden ajan ilman eri korvauksia. Kauppasummasta 200 markkaa kuitattiin elokuussa 

1875 ja Salmiset saivat kolmannen lainhuutonsa Huovilan tilaan lokakuussa 1876.47 

 

Huovilassa oli kaksi torppaa, Ahola ja Rantala. Erkki Salminen otti Kalle Erkinpoika Oikari-

sen torpparikseen näistä Rantalaan 4.3.1885 tehdyllä kirjallisella sopimuksella. Oikarinen sai 

torpan haltuunsa välittömästi. Torpalle mainittiin kuuluvaksi maa-alue, joka rajautui ”Saksa-

lan talolta suoraan Kovalan rajan ruununojan päähän Ristolan rajaa myöden”.48 Samalla Oika-

riselle myönnettiin oikeus ottaa tarvitsemiaan puita talojen yhteiseltä metsäpalstalta, mikäli 

hänelle merkityllä maalla ei olisi niitä riittävästi. Hän sai myös oikeuden niittää heinää Huovi-

lan tilan pohjoisrajalla olleen Vahvajärven reunalla olevista hetoista sekä niiltä Soukkajärven 

rannoilta, jotka kuuluivat talolle. Tällainen rajoittamaton puunkäyttöoikeus tuli myöhemmin 

torpparin isännän kannalta epäedulliseksi, kun puun arvo nousi ja sillä alkoi olla arvoa jo met-

sässä kasvaessaan. Usein torpparien metsänkäyttöoikeutta alettiin tällöin rajoittaa. Huovilassa 

ei tiettävästi ole puututtu käyttöoikeuteen.49  

 

Torpparin velvoitteiksi mainittiin 40 vuodeksi solmitussa torpparisopimuksessa päivätöitä, 

joita hänen tuli tehdä taloon yksi päivätyö viikossa sekä sen lisäksi kaksi viikkoa, joista toinen 

heinätöissä ja toinen leikkuussa. Lisäsi Oikarisen tuli tehdä kymmenen päivätyötä riihellä. 

Kaikki päivätyöt sai tehdä talon ruoissa. Torpparille asetetut velvoitteet olivat ainakin säästy-

neiden sopimusten mukaan täysin samat kuin Huovilan toiselle torpalle, Aholalle, asetetut 

vaatimukset. Suomen viime vuosisadan tilanteeseen suhteutettuna Oikarisella ja Aholaa viljel-

leillä Wihtori ja Maria Hokalla se, että torpan vuokra koostui pelkistä päivätöistä, oli poik-

keavaa, sillä koko maassa torpparit maksoivat vuokrastaan keskimäärin 72,5 % päivätöinä ja 

noin parikymmentä prosenttia rahana. Luontaistuotteiden osuus oli muutaman prosentin.50 

 
                                                           
46 Papin kirja 16.10.1886. Hla; Kauppakirja 21.7.1875. Hla; Förteckning öfver handlingar 30.10.1886. Hla. 
47 Förteckning öfver handlingar 30.10.1886. Hla. 
48 Tällä tarkoitettiin Kovalan ja Rantalan välistä rajaojaa. Huovila 1988, 61–62. 
49 Torpparisopimus 4.3.1885. Rla; Rasila 1961, 65; Soininen 1982, 47. 
50 Torpparisopimus 4.3.1885. Rla; Henkikirjaote ja taksoitusluettelo 1921. JMlkA; Jutikkala 1958, 371. 
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Olennaista ei kuitenkaan ollut päivätöiden määrä vaan se, että maanomistaja tiesi saavansa 

pelloilleen työvoimaa tarvitessaan. Tämä tuli taatuksi myös Huovilan torppareiden sopimuk-

sissa, jotka tehtiin kirjallisina, vaikka useimmat torpparisopimukset olivat tuolloin suullisia. 

Kirjallisten sopimusten puutetta pidettiin vuosisatojen vaihteessa yhtenä merkittävimpänä 

ongelmana torpparien ja talollisten suhteissa. Toisaalta myös kirjallisia sopimuksia pidettiin 

ongelmallisina, sillä niissä nähtiin luettelevan vain torpparien velvollisuudet, ei heidän oike-

uksiaan. Rantalan osalta sopimuksissa lueteltiin myös oikeuksia, mutta pääpaino oli kuitenkin 

edelleen velvollisuuksissa. Samoin on huomattavaa, että vaikka yleisellä tasolla torppien hal-

linta alkoi muuttua epävakaammaksi 1800-luvun lopulla, ainakin Rantalan sopimus on tehty 

40 vuodeksi.51 

 

Torpparien tekemien päivätöiden lisäksi tilalla on kuitenkin tarvittu myös kausityöläisiä, jotka 

eivät kuitenkaan ole olleet välttämättä yhtä luotettavia kuin torpparit. Myös vaatimus siitä, 

että torppareiden tuli olla Huovilassa heinätöissä viikon verran kesken korjuukauden, on var-

masti ollut torppareiden kannalta raskas, sillä heillä on ollut myös omat viljelmänsä korjatta-

vina. Huolimatta siitä, että heidän sopimuksensa ovat olleet joiltakin osin edullisempia kuin 

valtaosalla Suomen torppareista, heille asetetut vaatimukset eivät kuitenkaan ole olleet help-

poja. Esimerkiksi vuosien 1893–1900 henkikirjaotteissa vähintään toinen torpista on jatkuvas-

ti ollut vapautettuna henkirahoista joko köyhinä, varattomina tai lastenvapaudella.52 

 

 

3.2. HUOVILA JA TORPAT 1891–1924 

 

August Filemoninpoika Huovila (Murtola, Korpela) syntyi Petäjävedellä 2.7.1865 yhdeksän-

lapsiseen perheeseen. Hän avioitui vuonna 1887 Matilda Sakarintytär Kumpulan (1868–1897) 

kanssa. Avioparista todettiin, että he lukivat kirjasta tyydyttävästi, ulkoluku oli tyydyttävää, 

käsittivät autuuden opin välttävästi, osasivat kirjoittaa vähän ja olivat käyneet ehtoollisella 

viimeksi lokakuussa 1887. Molemmat olivat hyvämaineisia, heillä ei ollut entuudestaan lapsia 

ja kumpikin oli rokotettu. Heillä ei tiedetty olleen ”ruumiin virheitä”.53 

 

Multian Sinervämäen kylästä kotoisin ollut Matilda muutti Petäjävedelle, missä aviopari asui 

ensimmäisen vuoden ajan. He kuitenkin muuttivat sieltä vuoden 1888 maaliskuussa talollisel-

ta Mooses Mikonpoika Korpelalta ja tämän vaimolta Maija Stina Adamintyttäreltä ostamaan-
                                                           
51 Rasila 1961, 61–63; Peltonen 1899, 5; Alapuro 1994, 34. 
52 Henkikirjaotteet 1893–1900. JMlkA. 
53 Sukuselvitys lainhuudatusta varten talvikäräjien 11.3.1916 yhteydessä; Muuttokirja 1888 JyMA. 



 23

sa 1/8 manttaaliseen Korpelan perintötaloon. Korpela sijaitsi Haarajärven kylässä Multialla. 

Kauppahinnaksi sovittiin 6 000 markkaa (7 470 markkaa vuonna 1891)54 ja kauppaan sisältyi 

myös myyjille maksettava elinkautinen vuotuinen eläke.55 

 

August ja Matilda asuivat tilalla vuoteen 1890 asti, jolloin he myivät tilan takaisin entiselle 

talolliselle Mooses Mikonpoika Korpelalle ja tämän vaimolle Maija Stina Adamintyttärelle 

7 000 markalla (7 889 mk vuonna 1891). Ostaja sai talon haltuunsa marraskuun alusta metsä- 

ja peltokylvöineen. Ainoastaan yksi halme, joka oli yhteinen toisen henkilön kanssa, jäi myy-

jille seuraavaksi kesäksi. Vanhempi valakka hevonen ja Rusina-niminen lehmä menivät talon 

mukana. Kauppasumma kuitattiin lopullisesti maksetuksi huhtikuussa 1891.56 

 

Keväällä 1891 ilmeisesti Multian korpeen kyllästynyt August Korpela oli menossa katsomaan 

Vesangassa myynnissä ollutta Sipilän tilaa aikoen ostaa sen, ja yöpyi matkallaan Huovilan 

tilalla. Huovilan silloinen isäntä Erkki Salminen mainitsi, että myös kyseinen tila olisi myytä-

vänä, ja kun August Sipilää katsottuaan totesi sen pellot kivisiksi, solmittiin maaliskuussa 

1891 kauppa Huovilan tilasta. Syynä tilan myymiseen Salmisten taholta oli ilmeisesti yksin-

kertaisesti rahan puute – kaikkiaan olot maaseudulla olivat taloudellisesti epävarmoja ja köy-

hyys oli hyvin yleistä. Maataloussadot olivat kuitenkin olleet hyviä kyseiseen vuoteen asti, 

vasta vuoden 1891 ja 1892 sadot olivat merkittävän huonoja.57 

 

Vielä vuonna 1892 Huovilan isännäksi oli kuitenkin kirjattu Erkki Salminen, lampuoti, jonka 

lisäksi tilalle oli merkitty August Korpela, vaimo Thilda sekä kaksi lasta. Vuoden 1893 hen-

kikirjassa Salmista ei enää mainita. Tätä ennen tilalla olivat asuneet Erkin ja vaimonsa Sel-

man lisäksi isä Matti (s. 1822) vuoteen 1888, vaimonsa Sofia (s. 1826) vuoteen 1890 sekä 

Erkin sisko Miina (s. 1863), vuoteen 1881 ja veli Juho (s. 1866) vuoteen 1886 saakka. Heidän 

lisäkseen tilalla oli jatkuvasti muutama palkollinen. Kaikkiaan Erkki ja Selma saivat kahdek-

san lasta.58 

 

                                                           
54 Tässä luvussa kaikki hinnat on muunnettu vertailun helpottamiseksi vuoden 1891 hintatasoon. Seuraavissa 
luvuissa ilmoitetaan erikseen, minkä vuoden rahan arvoa käytetään vertailukohtana. Lähde: Nordea 6.9.2005. 
Maataloustöissä olleen miehen keskimääräinen päiväpalkka oli omassa ruoassa talvella 1,35 mk ja kesällä 2,12 
mk, talon ruoassa talvella 0,70 mk ja kesällä 1,37 mk. Naisten päiväpalkat olivat omassa ruoassa talvella 0,91 
mk ja kesällä 1,43 mk, talon ruoassa talvella 0,38 mk ja kesällä 0,82 mk. Suomen taloushistoria 3, 407. 
55 Kauppakirja syyskäräjien 1889 yhteydessä. JyMA. 
56 Aaro Huovila 1.3.2005; Sukuselvitys lainhuudatusta varten talvikäräjien 11.3.1916 yhteydessä; Muuttokirja 
1888 JyMA; Kauppakirja 15.10.1890. Rla. 
57 Aaro Huovila 1.3.2005; Ellilä 1957, 21; Rasila 1961, 49; Henkikirjaotteet 1892 ja 1893. JMlkA. 
58 Henkikirjaotteet 1880–1893. JMlkA. 
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Uusi isäntä muutti nimensä talon mukaan Korpelasta Huovilaksi. Kauppakirjan mukaan Erkki 

ja Selma Salminen myivät 1/8 manttaalisen perintötalonsa 10 000 markan kauppahinnasta. 

Summasta kolmannes maksettiin sotilaskassan lainan jäännöksenä ja tuhat markkaa käsiraha-

na. Sotilaskassan lainan lisäksi myös yksityishenkilöltä otettu laina siirtyi talon kauppahinnan 

osana.59 

 

Vaikka sekä Salmisten ostaessa tilan Huovilalta että Augustin ostaessa tilan Salmisilta kaup-

pasumman osana siirtyi tilaan liittyvä velka, heidän maksamansa kauppasummat vaikuttavat 

suunnilleen samansuuruisilta. Vuoden 1891 markoiksi muunnettuna hinnoissa on eroa noin 

2 500 markkaa, mutta tilalla on ilmeisesti ollut enemmän velkaa jälkimmäisen kaupan yhtey-

dessä. Tarkkoja summia ei ole tiedossa, mutta vaikuttaisi kuitenkin siltä, että kauppasummat 

ovat hyvinkin normaalit. Kauppahintojen summittaista vastaavuutta tukee myös toisaalla tehty 

havainto, että kauppasummat toisilleen vieraiden ihmisten kesken ovat olleet hyvin vakaita, 

koska niillä ei ole kuitattu osapuolten keskinäisiä velkoja.60 

 

August Huovila vaimoineen sai ottaa talon vastaan samana päivänä siinä tilassa kuin se oli. 

Mukaan kuuluivat myös pellon ruiskylvö ja kaikki viljelykset. Jo ruisviljelyksessä olleet kas-

kiviljelykset jäivät kuitenkin myyjälle. Kauppaan sisältyi myös kaikki tilalle jäänyt lanta, 

polttopuut, aidakset, seipäät sekä rakennus-, vuolu- ja veistopuut. Myyjät pidättivät itselleen 

pihassa olleen lautakasan ja tuvan kuivat puut. August vaimoineen sai yhden viskuukoneen, 

jolla puhdistettiin vilja, ja myyjä vastasi kaikista tilalta menevistä ”ulosteoista” vuodelta 1890 

sekä sotilaskassan lainan korosta huhtikuulle 1891 asti. Sopimukseen ei kuulunut syytinkiä, 

sillä kauppakirjassa todettiin, että talon vanhukset jäivät myyjän hoitoon.61 August Huovila 

sai kolmannen lainhuutonsa tilaan syyskäräjillä 1892. Salmiset asuivat Huovilassa vielä 

vuonna 1892, mutta muuttivat muualle ilmeisesti lainhuutojen saamisen jälkeen.62 

 

August ja Matilda Huovila saivat vuosien 1889 ja 1897 välillä yhteensä neljä lasta, kolme 

tytärtä ja pojan. Näistä kaksi tyttöä kuoli pieninä, Iida vuoden ja neljän kuukauden ja Siiri 

vuoden ja kahden kuukauden ikäisinä. Kaksi muuta, Emil Arvid (Arvi) ja Tyyne, elivät täysi-

ikäisiksi asti. Matilda Huovila kuoli pari viikkoa Siirin syntymän jälkeen toukokuussa 1897 

lapsivuodekuumeeseen, jota oli hoidettu kylmillä kääreillä. Saman vuoden syyskuussa syys-

käräjillä kihlakunnanoikeus määräsi August Huovilan alaikäisten lastensa holhoojaksi, mikä 

                                                           
59 Kauppakirja 24.3.1891. Rla. 
60 Levi 1992, 137. 
61 Anttila 1974, 124–128; Kauppakirja 24.3.1891. Rla. 
62 Syyskäräjät 22.10.1891; Kevätkäräjät 19.3.1892; Syyskäräjät 21.9.1892. Rla. 
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oli normaali käytäntö, sillä alaikäisten ei katsottu pärjäävän itsekseen ja sukulainen oli yleensä 

luontevin vaihtoehto ilman vanhempaa jääneiden holhoojaksi.63 

 

August Huovilasta oli vuonna 1894 tulla kerralla kahden oman lapsensa lisäksi kuuden ala-

ikäisen lapsen huoltaja, kun nyröläläisen Wilhelmina Pihlaisen kuoltua häntä ehdotettiin tä-

män lasten holhoojaksi. Paikalla kunnallislautakunnan kokouksessa oli myös lasten isä, joka 

kannatti ehdotusta. August kuitenkin vetäytyi tarjotusta toimesta ja esitti tilalleen lasten oike-

aa isää, sillä ei ollut mitään syytä, miksei tämä olisi ollut sopiva toimeen. Lopulta Juho Pih-

lainen nimettiin lastensa huoltajaksi, mutta August nimettiin kuitenkin lasten edunvalvojaksi 

äitinsä jälkeen pidettävässä perunjaossa.64 

 

Lokakuussa 1897 toimitettiin huutokauppa edellisenä keväänä kuolleen Matilda (Madhilta) 

Sakarintytär Huovilan jälkeen. Kyseessä oli julkinen vapaaehtoinen huutokauppa, jossa myy-

tyjen tavaroiden perusteella Huovilan talon varallisuuteen kuului tuolloin ainakin kultasor-

muksia, hopeinen astia ja runsaasti muita tavaroita. Näistä tavaroista ja eläimistä August 

Huovila osti itselleen valtaosan. Matilda Huovilan perinnönjako toimitettiin saman vuoden 

marraskuussa, jolloin kiinteän omaisuuden arvoksi arvioitiin 5 000 markkaa (noin 5 379 mk 

vuonna 1891). Tästä puolet määrättiin leskelle Augustilla ja toinen puoli lapsille. Lisäksi ta-

loon oli kiinnitetty Suomen sotilaskassasta otettu kuoletuslaina, josta oli jäljellä vielä 3 364,92 

markkaa (noin 3 620 mk vuonna 1891) ja josta leski vastasi puolet ja lapset yhdessä toisen 

puolen.65 

 

August Huovila meni naimisiin toisen kerran Elina Abdonintytär Ylämäen (14.5.1877–

16.3.1959) kanssa syyskuussa 1898. He saivat yhteensä kahdeksan lasta, joista neljä oli tyttöjä 

ja neljä poikia. Näistä yksi tyttö, Bertta Lyyli, ja yksi poika, Niilo, kuolivat jo pieninä. Loput 

kuusi (Yrjö s.1901, Bertta Elina (jatkossa hänestä käytetään pelkästään nimeä Bertta) s.1904, 

Aili s.1908, Eino s.1911, Lyyli s.1913 ja Arvo s.1917) elivät täysi-ikäisiksi asti.66 

                                                           
63 Sukuselvitys lainhuudatusta varten talvikäräjillä 11.3.1916. Hla; Suomen lapsikuolleisuus oli vuosina 1901–
1905 kaikkiaan 1,31 %. Rasila 1982, 133; Ote syyskäräjiltä 11.9.1897. Hla; Roiko-Jokela 1999, 180–182. 
64 Ote holhouspöytäkirjasta 22.3.1894. Hla. 
65 Huutokauppa Matilda (Madhilta) Sakarintytär Huovilan jälkeen 1.10.1897; Matilda Huovilan perunkirjoitus 
10.11.1897. Talvikäräjät 11.3.1916. Hla. Perukirjoissa mainittiin hyvin tarkasti kaikki kiinteä ja irtain omaisuus, 
velat ja saatavat sekä perilliset. Maatilojen hinnat arvioitiin, ja saatuihin summiin vaikuttivat muun muassa ra-
kennusten kunto, tilan sijainti, metsän määrä ja peltojen kasvuvaihe. Vuodenaika, jolloin arviointi tehtiin, saattoi 
siten vaikuttaa paljonkin tilalle saatuun arvoon ja summat muuttua hyvinkin nopeasti. Tilojen arvot kuitenkin 
ennemmin yli- kuin aliarvioitiin. Markkanen 1988b, 22, 46, 64–68. 
66 Sukuselvitys lainhuudatusta varten talvikäräjillä 11.3.1916; Talvikäräjät 1.3.1928. Hla. Matildan testamentin 
mukaan tilan varallisuuteen kuului maataloustyökaluja, kuten seipäitä, kirveitä, vesureita, viikatteita, sirppejä, 
talikoita, lapioita, malkuri, sahoja, alasin ja moukari, vasaroita, viilapenkki, viiloja, romurauta-astia, erilaisia 
kuokkia, pyssy, kärryjä, auroja,  karhi, erilaisia rekiä, erilaisia höyliä, keritsimet, jauhovakkoja, kylvyvakka, 
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Augustin ja Elinan avioliitossa on huomattavaa, että Nyrölään asettunut August kävi hake-

massa vaimonsa entisestä kotipitäjästään. Liitto solmittiin Petäjävedellä. Tämä on sikäli mie-

lenkiintoista, että avioituminen oli yksi helpoimpia tapoja solmia liitto- ja muita vastaavia 

suhteita eri sukujen välille. Petäjävetisen vaimon hankkiminen vahvisti siten Augustin suhtei-

ta entiseen kotipaikkaansa, ei niinkään uuteen kylään, johon hän oli asettunut. Pariskunnasta 

Elinaa pidettiin ”todellisena ladyna” ja Aaro Huovila toteaa Augustia kuvaavan hyvin sen, 

että hän teki Nyrölän koululle itse työntöhöylällä ja sahalla pulpetit, joita käytettiin vielä 

1930-luvullakin.67 

 

Vuosisadan alkupuolella Huovilaan muutti myös Elinan äiti Maija-Liisa Kallentytär Ylämäki 

(1849–1920). Hän oli vanhempiensa ainoa lapsi, ja hänen puolisonsa Abton Aleksanterinpoi-

ka (1836–1903) muutti avioiduttuaan kotivävyksi ja otti sukunimekseen tilan nimen. Hänen 

kuoltuaan halvaantunut Maija-Liisa muutti tyttärensä hoidettavaksi Huovilaan, missä hän eli 

loppuelämänsä.68 

 

Huoviloiden lisäksi talossa asui jatkuvasti pääsääntöisesti kolme palkollista, yleensä kaksi 

renkiä ja piika. Lisäksi talossa oli ennen Augustia eläkemies, joka oli todennäköisesti talossa 

asuva vanha isäntä Matti Erkinpoika Huovila. Hän oli vuoden 1886 rasituskirjan mukaan oli 

saanut syksyllä 1879 kiinnityksen Huovilan tilaan marraskuussa 1864 tehdyn kontrahdin elä-

ke-etuuksien takaamiseksi. Hän kuitenkin muutti pois yhdessä Erkki Salmisen kanssa. Huovi-

lan talon arvoksi saatiin vuonna 1886 kaikkiaan 17 958 markkaa 33 penniä (noin 21 983 

mk).69 Onkin huomioitava, että August Huovila osti tilan erittäin halvalla – vaikka kauppahin-

ta oli noussut 1 500 markkaa siitä, kun Salmiset ostivat tilan itselleen (vuoden 1891 markkoi-

na nousu oli 2 456 mk), kauppahinta 10 000 markkaa oli vain puolet talolle lasketusta arvosta. 

 

Kaikkiaan Huovilassa oli vuosien 1892 ja 1920 välillä 22 piikaa ja renkiä, vuosisadan vaih-

teeseen asti pääasiallisesti kaksi renkiä ja yksi piika kerrallaan. Määrä oli siis jonkin verran 

pienentynyt vuoden 1886 tarkastelusta. Vuonna 1900 suhde kääntyi toisinpäin ja sen jälkeen 

määrä väheni yhteen piikaan ja yhteen renkiin vuosittain. 1909 ja 1910 palkollisia ei ollut 

ollenkaan, sen jälkeen vuosina 1911–1914 yksi piika, vuonna 1915 ei yhtään palkollista ja 
                                                                                                                                                                                     
viskuumylly, ruumenmylly, riihiseula, lihasoikkoja, kaljahökkejä, voisoikko, kirnu, ämpäreitä, erilaisia kiuluja, 
kalastustarvikkeita ja kirjoista Raamattu, Talouskirja, Kristityn vaellus, Rikoslaki, Björngvistin postilla ja Uusi 
testamentti. Lisäksi oli astioita ja liinavaatteita. 10.11.1897 Matilda Huovilan perunkirjoitus. Hla. 
67 Levi 1992, 77; Aaro Huovila 5.6.2005. 
68 Gröndahl–Murtola-esipolvitaulu. 
69 Henkikirjaotteet 1891–1913, Taksoitusluettelo ja henkikirjan otteet 1914–1920. JMlkA; Katselmus Huovilasta 
17.8.1886. Hla; Rasituskirja 27.8.1886. Hla. 
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viimeinen maininta on vuodelta 1916, jolloin tilalla oli yksi renki. Useimmat palkolliset vii-

pyivät vain vuoden, mutta pisimmät suhteet kestivät viisikin vuotta.70 

 

On mielenkiintoista, että useat palkolliset näyttävät jääneen palvelusvuosiensa jälkeen vuo-

deksi taloon joko loiseksi tai itselliseksi. Lisäksi palkollisten joukossa vilahtelevat useaan 

otteeseen samat sukunimet, useimmin Paananen (kolmesti) ja kahdesti Laukkanen, Huisman, 

Mäkinen, Palander ja Kivi. Myös Rantalassa torpparina ollut Kalle Oikarinen on merkitty 

yhtenä vuonna rengiksi ja ilmeisesti samaa tilaa viljellyt itsellinen Vihtori Hokka on merkitty 

myös työntekijäksi.71 

 

Huovilan palkolliset olivat pääasiassa nuoria, palvelukseen tullessaan 17–18-vuotiaita. Miehet 

tulivat rengeiksi yleensä 17-vuotiaina, naiset 17- tai 18-vuotiaina. 22-vuotiaana tai sitä van-

hempana ei palvelukseen tullut kuin yksi mies (24 vuotta) ja yksi nainen (29 vuotta). Yleensä 

ne, jotka viipyivät tilalla pitempään kuin yhden vuoden, lähtivät keskimäärin 20-vuotiaina – 

ikä vaihteli tällöin 18 ja 22 vuoden välillä. Lisäksi kaksi miestä oli renkeinä 24- ja 25 -

vuotiaiksi, yksi nainen peräti 32-vuotiaaksi saakka. Yhdestä rengistä tuli loinen 26- ja itselli-

nen 27-vuotiaana, yhdistä piiasta itsellinen nainen 19-vuotiaana.72 

 

Rengeistä pisimpään Huovilassa olivat Juho Huisman (1892–1895), August Laukkanen 

(1892–1895), Matti Paananen (1896–1899) sekä Toivo Pitkänen (1905–1908). Heistä Huis-

man oli tilalla 17–20-vuotiaana, Laukkanen 21–24-vuotiaana, Paananen 24–26-vuotiaana ja 

Pitkänen 17–20-vuotiaana. Vaikka rengit yleensä olivatkin tilalle tullessaan ja siellä ollessaan 

noin 17-vuotiaita, palveluksen aloittamisikä ei näytä vaikuttaneen siihen, kuinka pitkään tilal-

la oltiin. Toisaalta puolet pitempään tilalla olleista oli tullut jo nuorena, mutta toisaalta kaik-

kiin renkeihin verrattuna 17-vuotiaina tulleet usein myös lähtivät tilalta jo samana vuonna. 

Huomattavaa on myös se, että Paananen, joka oli vanhin tilalla pitkään olleista, oli ensin vuo-

den renkinä, sitten vuoden loisena ja lopuksi vuoden itsellisenä.73 

 

Myös piiat näyttävät tulleen taloon 17–18-vuotiaina, ehkä hieman vanhempina kuin rengit. He 

viipyivät yleensä vain vuoden tai kaksi. Piioista kolme erottuu selvästi muista: Eeva Kivi 

(1896), Aino Mäkinen (1893–1894 ja 1905–1907) sekä Hilda Syvänen (1903–1905). Kivi on 

mielenkiintoinen sikäli, että hän oli palvelukseen tullessaan jo 29-vuotias, Mäkinen oli Huovi-

                                                           
70 Henkikirjaotteet 1891–1913, Taksoitusluettelo ja henkikirjan otteet 1914–1920. JMlkA. 
71 Sama. 
72 Henkikirjaotteet 1880–1913. JMlkA. 
73 Henkikirjaotteet 1880–1913. JMlkA. 
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lassa ensin 18- ja sitten 32-vuotiaana ja Syvänen oli ensin kaksi vuotta piikana ja sitten, vain 

19-vuotiaana, itsellinen.74 

 

Huovilassa tehtiin vuonna 1886 tarkastelu, josta saa jonkinlaisen kuvan siitä, millaisen tilan 

August Huovila todennäköisesti otti vastaan muutamaa vuotta myöhemmin. Kaikkiaan Huo-

vilan tilan voisi nähdä olleen kunnoltaan ja mailtaan varsin omavaraisessa ja tasapainoisessa 

tilassa ainakin vielä muutamaa vuotta ennen sen siirtymistä August Huovilan haltuun. Tilaa 

rasittivat kuitenkin lainat ja taloudellinen tilanne saattoi siten olla hyvinkin kireä varsinkin, 

kun samassa yhteydessä toimitetun tilan rakennusten katselmuksen syyksi mainittiin tilan 

tarkastelu lainan saamista varten. Katselmuksen toimittivat hovioikeuden auskultantti ja vt. 

tuomari Jyväskylän tuomiokunnasta. Heidän lisäkseen läsnä oli neljä kihlakunnan lautamies-

tä, siltavouti ja kaksi arviomiehiksi otettua maanviljelijää.75 

 

Huovilan tilalla todettiin olevan tyypillinen hirsistä tehty asuinrakennus, jossa oli kivijalka ja 

pärekatto. Se oli noin 16 metriä pitkä, reilut kahdeksan metriä leveä ja nelisen metriä korkea 

talo, jossa oli tupa. Tuvassa oli neljä kaksipuoleista ikkunaa, lankkulattia ja kivistä tehty uuni 

sekä leipomauuni. Porstuan pohjakammarissa oli kaksi kaksipuoleista ikkunaa, tiilinen tulisija 

ja lankkupermanto kuten tuvassakin. Lisäksi oli eteistupa, jossa oli kaksi ikkunaa, uuni ja 

permanto kuten pohjakammarissakin.76 

 

Kammari oli vajaat viisi metriä pitkä ja kolme metriä leveä. Siinä oli kaksi kaksipuoleista 

ikkunaa, tiilinen tulisija ja lankkupermanto. Lisäksi oli keittiö, jossa oli yksi kaksipuoleinen 

ikkuna, lankkupermanto ja tiiliuuni sekä rautahella. Lisäksi rakennuksen edessä oli porstua. 

Lisäksi tilalla oli myös toinen asuinrakennus, joka oli tehty hirsistä ja siinä oli pärekatto mutta 

ei kivijalkaa. Tämä rakennus oli kahdeksan metriä pitkä ja reilut viisi metriä leveä. Korkeutta 

sillä oli runsaat kolme metriä. Siinä mainittiin olevan vain yksi asuinhuone sekä karjakyökki, 

jossa oli kaksipuolinen ikkuna ja kivestä tehty tulisija, johon oli muurattu muuripata. Toden-

näköisesti itselliset ja palkolliset ovat asuneet tässä toisessa asuinrakennuksessa, sillä muita 

tilalla olleita rakennuksia ei ole pidetty asumiskelpoisina.77 

 

Vuosisadan vaihteen asuinrakennusten elintasoa on mitattu sen mukaan, kuinka monta asuin-

huonetta taloissa on ollut. Tässä suhteessa Huovila sijoittuu valtavirtaan; varsinaisessa talossa 

                                                           
74 Henkikirjaotteet 1880–1913. JMlkA. 
75 Katselmus 17.8.1886. Hla. 
76 Katselmus 17.8.1886. Hla. 
77 Katselmus 17.8.1886. Hla. 
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oli neljä asuinhuonetta kuten joka kymmenennessä talossa tuolloin, ja yksikamarisia taloja, 

kuten Huovilan lisärakennus, oli peräti neljä kymmenestä. Tavanomaisiin asukasmääriin huo-

netta kohti suhteutettuna yksitoistahenkinen perhe asui kuitenkin ahtaasti.78 

 

Muista ulkohuoneista mainittiin hirsinen ja pärekattoinen hevostallirakennus, joka oli kym-

menen metriä pitkä ja kuutisen metriä leveä. Siinä oli hevostalli, jonka yläkertaan oli tehty 

rehuliiteri ja heinätalli, mikä oli erittäin yleinen ratkaisu suomalaisilla tiloilla 1800-luvun lo-

pulla. Lisäksi tilalla oli hirsinen halkovaja, hirsistä tehty pärekattoinen aitta, johon sisältyi 

neljä kaksinkertaista ja enimmäkseen erisuurta aittahuonetta sekä niin ikään kaksinkertainen 

kärryliiteri. Tilalla oli myös kaksi navettaa sekä hirsillä ja laudoilla katettu pari metriä kulmit-

tain ollut sikopaja, hirsinen lautakattoinen olkivaja, kaksinkertainen, pärekattoinen hirsistä 

rakennettu jyväaitta ja hirsinen pärekattoinen riihi. Siihen kuului luha sekä ruumennus, jotka 

molemmat olivat tuohikattoisia.79 

 

Lisäksi mainittiin hirsinen sauna ja olkitalli. Tilan kaivossa sanottiin veden riittävän pitkin 

vuotta. Puutarhaa tai humalistoa ei tarkastelun mukaan ollut. Torppia mainittiin kaksi, Rantala 

ja Ahola, joista tehtiin kummastakin taloon työveroa yksi päivä viikossa ympäri vuotta sekä 

sen lisäksi kaksi viikkoa kesällä, joista toinen oli heinässä ja toinen leikkuussa. Lisäksi mai-

nittiin kymmenen riihipäivää. Kaikki työt tehtiin talon ruoassa. Lisäksi mäkitupalainen teki 

työveroa päivän viikossa vuoden ympäri talon ruoassa ja talolla oli oikeus jauhattaa lähellä 

olevassa myllyssä vuotuiset tarpeensa.80 

 

Huovilan katsottiin saavan tuloja rukiista, ohrasta, kaurasta ja herneistä, 15 lehmästä ja 15 

lampaasta kaikkiaan reilut 2 000 markkaa (noin 2 448 mk vuonna 1891). Menoiksi laskettiin 

siemenet sekä kahden rengin ja kahden piian palkka ja ylöspito vuosittain. Rengin palkan ja 

ylöspidon katsottiin olevan 200 markkaa vuodessa (noin 245 markkaa), piian 150 markkaa 

(noin 184 markkaa vuonna 1891). Lisäksi päivämiehelle maksettiin vuosittain 150 markkaa ja 

veroja, ruotuvaivaisille ja kallamiehille 140 markkaa.81 

 

Rahaa katsottiin menevän myös huoneiden ja rakennusten ylläpitoon ja korjaukseen sekä elä-

kemiehelle 50 markkaa. Kaikkiaan menot olivat noin 1 400 markkaa (noin 1 714 mk vuonna 

1891) ja tilien jäännös oli tuhatkunta markkaa. Huovilan talon arvoksi saatiin siis vuonna 

                                                           
78 Ellilä 1957, 82–83. 
79 Anttila 1974, 121; Katselmus 17.8.1886. Hla. 
80 Katselmus 17.8.1886. Hla. 
81 Katselmus 17.8.1886. Hla. 
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1886 näiden laskujen mukaan 17 958 markkaa 33 penniä (noin 21 984 mk vuonna 1891). Li-

säksi mainittiin, että talo oli osallinen pitäjän paloapuyhtiössä.82 

 

Muutamaa viikkoa myöhemmin annetun rasituskirjan mukaan Huovilan 1/8 manttaalista pe-

rintötaloa rasitti kolme kiinnitystä. Näistä ensimmäinen oli vuoden 1879 syyskäräjillä tehty 

edellä mainittu kiinnitys eläkemies Matti Erkinpoika Huovilalle. Tämä kiinnitys kesti kym-

menen vuotta vahvistuspäivästä. Toinen oli syyskuussa 1880 tehty kiinnitys talolliselle Juho 

Erkinpoika Korpelalle vakuudeksi saman vuoden elokuussa tehdyn 4 000 markan (noin 3 945 

mk vuonna 1891) velkakirjan takaisin maksusta 5,5 % vuotuisella korolla. Se kesti niin ikään 

kymmenen vuotta. Tämä kiinnitys kuoletettiin lokakuussa.83 

 

Lisäksi lokakuussa 1881 oli annettu kiinnitys torppari Tobias Matinpoika Aittaselle vakuu-

deksi 26.2.1881. Muita kiinnityksiä ei ollut olemassa tai hakeilla. Syyskuussa 1885 torppari 

Kaarle Tobiaanpoika Tuohinen puolestaan pyysi kiinnitystä Huovilan taloon vakuudeksi hä-

nelle 11.9.1880 tehdyn torpan kontrahdin voimassa pysymisestä. Tämä asia jäi kuitenkin seu-

raavissa talvikäräjissä ratkaistavaksi. Lisäksi kihlakunnanoikeus kiinnitti perintötilan Salmis-

ten tekemän 5 000 markan (noin 4 931 mk vuonna 1891) velkakirjan vakuudeksi.84 

 

Salmiset olivat ottaneet lainaa Suomen Waltionkonttoorilta 5 000 markkaa kultarahaa ja sitou-

tuneet kumpikin omasta ja toistensa puolesta vuosittain määräajalla suorittamaan määrätyn 

osuuden. Kyseisen lainan oli todennäköisesti anonut heille valtuuskirjalla sekä nostanut rahat 

heidän puolestaan herra protokollasihteeri Y.A. Nordman Helsingistä. Samalla todettiin, että 

talollisella Erkki Matinpoika Huovilalla ei enää ollut holhottavia.85 

 

Kymmenen vuotta myöhemmin talvikäräjillä vahvistettiin kiinnitys Suomen Waltionkonttoo-

rin lainaan, josta oli edelleen suorittamatta 3 447 mk 4 penniä. Jälleen vaadittiin, että kiinnitys 

tuli joko uudistaa ennen kuin kymmenen vuotta oli kulunut tai ilmoittaa, mikäli laina tuli lop-

puun maksetuksi ennen sitä. Vuoden 1891 kauppakirjassa mainittiin kuitenkin enää sotilas-

kassan lainan jäännös sekä taloon kiinnitetty laina, jonka Jeremias Ristola oli saanut velotta-

vakseen. Yleisesti ottaen on arvioitu, että Laukaan kihlakunnassa kaksi kolmesta talosta olisi 

                                                           
82 Katselmus 17.8.1886; Rasituskirja 27.8.1886. Hla. 
83 Rasituskirja 27.8.1886; Rasitustodistus 8.10.1886. Hla. 
84 Rasituskirja 27.8.1886; Rasitustodistus 8.10.1886. Hla. 
85 Lainan anonta syyskäräjät 28.9.1886; Valtuuskirja 9.10.1886; Pyynnöstä läpikäynyt 8.10.1886. Hla. 
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ollut 1800-luvun lopulla veloissa noin puolesta tilansa arvosta.86 Tähän verrattuna Huovilan 

velkojen määrä vaikuttaisi olleen täysin normaali. 

 

Terveydenhoitolautakunnan jäsenenä toiminut August Huovila sai maaliskuussa 1900 kunnal-

lislautakunnan esimieheltä kirjeen, johon oli liitetty 20 kappaletta piirilääkäri S. Wareenin 

laatimia ohjekirjoja tulirokon estämiseksi ja lisäksi 30 kappaletta viikkoilmoituslistoja, joista 

toinen puoli oli annettava terveyshoidon katsantoasiamiehelle. Lisäksi viikon välein oli lähe-

tettävä kunnallislautakunnan esimiehelle ilmoitukset listassa mainituista taudinkohtauksista.87 

 

Vaikka näyttäisikin siltä, että Nyrölässäkin tavattiin vuonna 1900 tulirokkoa, ei kuitenkaan 

ole mitään näyttöä siitä, että se olisi millään tavoin vaikuttanut Huovilan tai Rantalan asioihin. 

Sitä vastoin seuraavana keväänä Augustin ja Matildan tytär Iida Alina kuoli 12-vuotiaana vain 

yksitoista päivää Augustin ja Elinan vanhimman tyttären, Bertta Lyylin, jälkeen. Heidän kuo-

linsyystään ei ole tietoa, mutta kyseisenä keväänä tiedetään Keski-Suomessa olleen liikkeellä 

kulkutautina niin tuli- kuin isorokkoakin, joten on todennäköistä, että lähekkäin kuolleet sisa-

rukset ovat sairastuneet jompaankumpaan niistä.88 

 

Lisäksi jo muutamaa vuotta aikaisemmin Augustin ja Elinan pieni tytär Siiri Lyydia oli kuol-

lut vuoden ikäisenä kesäkuussa 1898 ja hänen perintöosansa tilasta ja irtaimesta omaisuudes-

ta, 128 markkaa 90 penniä (noin 134 markkaa vuonna 1891), oli jaettu hänen isänsä ja sisarus-

tensa välillä. Iidan kuoleman jälkeen hänen osuutensa Huovilan talosta jaettiin hänen isänsä ja 

sisarustensa kesken. Tässä jaossa August sai perimäosana 122/1536 manttaalia talosta ja mo-

lemmat Augustin ja Matildan avioliitosta elossa olevat lapset, Arvi ja Tyyne, 35/1536 mant-

taalia. Lasten määrä tosin kasvoi muutamaa kuukautta Iidan kuoleman jälkeen, kun Augustin 

ja Elinan poika, myöhempi Rantalan isäntä Yrjö, syntyi Nyrölässä 14.4.1901. Lisäksi Augus-

tin ja Elinan kolmas lapsi, Niilo, kuoli tapaturmaisesti kolme ja puolivuotiaana hukkumalla 

Huovilan mäkirinteessä olleeseen kaivoon.89 

 

Vuosisadan vaihteessa alkoi myös selvä modernisoitumisen vaihe. Postin kulku kylälle alkoi 

vuonna 1901 aluksi kerran, sitten pari kertaa viikossa ja lopulta kolmesti viikossa, joka oli 

tahti myös 1980-luvun lopulla.90 Kylältä alettiin myös lähteä Amerikkaan. Yksi siirtolaisista 

                                                           
86 Kiinnityspöytäkirja talvikäräjillä 4.2.1896; Kauppakirja 24.3.1891. Hla; Laitinen 1988a, 116. 
87 Kirje kunnallislautakunnan esimieheltä 12.3.1900. Hla. 
88 Iida Alinan perunkirjoitus 24.2.1901; Talvikäräjät 11.3.1916. Hla; Repo 1937, 476–480. 
89 Iida Alinan perunkirjoitus 24.2.1901; Talvikäräjät 11.3.1916. Hla; Henkikirjaote ja taksoitusluettelo vuodelta 
1921. JMlkA; Aaro Huovila 12.5.2005. 
90 Huovila 1988, 109. 
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oli vuonna 1908 lähtenyt 27-vuotias Herman Saarinen, aikaisempi Koppelin torppari. Hän 

kuoli Michiganissa vuonna 1921 pudottuaan tapaturmaisesti toisesta kerroksesta. Häneltä jäi 

jälkeen Suomeen tytär – vaimo oli lähtenyt jo ennen Amerikkaan muuttoa. Tytärtä jäljitettiin 

huomattavan perinnön toimittamiseksi ja lopulta 14-vuotias nuori nainen löydettiinkin Palo-

kasta. Toinen lähtijä oli Rantalan torpan poika Kalle Oikarinen, joka lähti vuonna 1905. Hän 

pysyi ulkomailla ainakin vuoteen 1920 saakka, minkä jälkeen hänestä ei ole tietoa.91 

 

Vuosisadan alkuvaiheissa Huovilaan vaikutti myös paikallinen parantaja, Koppelin eli Karis-

järven Miina (1854–1929). Nestor Koppeli kävi hänen luonaan hakemassa hoito-ohjeita, kun 

August joutui puhe- ja liikuntakyvyttömänä vuodepotilaaksi 1910-luvun puolivälissä toden-

näköisesti aivoissa katkenneen verisuonen vuoksi. Hoitoa oli etsitty kauempaakin parin vuo-

den ajan, mutta vasta Miina auttoi. Hän totesi vierailemaan tulleelle Nestori Koppelille, että 

syynä oli Kauppa-Kallen, Huovilan torpparin, kirous, joka piti saada pois päältä. Tietoa siitä, 

millaisia Miinan hoitokeinot olivat, ei ole, mutta lopputulos oli kuitenkin se, että August pa-

rani ja oli täysin työkykyinen vielä jatkosodan aikaankin. Syyksi laitettu kirous on ilmeisesti 

ollut Miinan oma keksintö, sillä Huovilan ja torppareiden välien on kerrottu olleen hyvin 

lämpimät.92 

 

Ensimmäinen maailmansota ja itsenäistyminen eivät erotu Nyrölän ja tilojen vaiheissa juuri 

mitenkään. Valtakunnallisesti työvoimasta oli puute ja viljan hintojen nousu laajensi leipävil-

jan viljelyä, mutta palkollisten ja sadon määrä Huovilassa ja Rantalassa pysyivät ennallaan. 

Vuonna 1915 Arvi ja Tyyne myivät isälleen perimänsä osuudet Huovilasta 8 600 markalla 

(noin 6 045 mk vuonna 1891). Kauppakirjan mukaan koko summa oli maksettu korottomana 

vuoden 1917 joulukuussa puoli vuotta sen jälkeen, kun August oli saanut kolmannen lainhuu-

tonsa tilaan. August Huovila vastasi taloon kiinnitetystä Suomen sotilaskassasta otetusta kuo-

letuslainasta ja tilan ”ulosteoista”.93 Kauppa oli sikäli merkittävä Huovilan ja Rantalan talojen 

kannalta, että Augustin ja Matildan avioliitosta syntyneet lapset oli lunastettu irti perintötalos-

ta, joka jäi siten Augustin ja Elinan lasten perittäväksi. 

 

On kuitenkin huomioitava, että Arvi Huovila oli vaimoineen muuttanut Rantalaan muutamaa 

vuotta aikaisemmin ostettuaan sen asumaoikeuden vuonna 1913 Kalle ja Riikka Oikariselta 

2 000 markalla (noin 1 690 mk vuonna 1891). Arvi sai torpan haltuunsa heti kaikkine kasvui-

                                                           
91 Kirje 26.2.1921. Hla; Ulkoasiainministeriö 10.5.1921. JyMA.; Henkikirjaotteet 1891–1913, Taksoitusluettelo 
ja henkikirjan otteet 1914–1920. JMlkA. 
92 Siviä Huovilan muistitietoon perustuen Huovila 1988, 245–247. 
93 Ensimmäisen lainhuudon 11.3.1916 yhteydessä 20.10.1915. Hla; Ellilä 1957, 179–181. 
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neen siinä kunnossa kun se kaupan solmimisen hetkellä oli, joskin keskimmäisen ruispellon ja 

navetan yläpuolella kasvaneiden heinien määrättiin jäävän myyjälle. Lisäksi kauppaan sisäl-

tyivät riihikoneet, separaattori, aura, jousikarhi ja jauhokouri. Pari viikkoa kauppakirjan alle-

kirjoittamisen jälkeen kuitattiin puolet kauppasummasta ja loput pari kuukautta myöhemmin. 

Kalle Oikarinen vaimoineen muutti asumaan Jyväskylään Halssilaan. Muuttoliike kaupunkiin 

alkoi yleistyä 1920-luvun kuluessa. Pääasiassa kaupunkiin muutettiin työn perässä ja lähtijät 

olivat pääasiassa nuorta väkeä, maatyöväen ja pikkutilallisten lapsia ja nuoria perheitä. Täysin 

Oikaristen side Rantalaan ei kuitenkaan katkennut, sillä Aaro Huovilan mukaan Eero Oikari-

nen oli säännöllinen vieras Rantalan tuvassa ainakin vielä sotavuosinakin.94 

 

Arvi Huovila ei kuitenkaan pysynyt Rantalan isäntänä muutamaa vuotta pitempään, sillä jo 

vuonna 1916 hän myi torpan – ei siis vielä itsenäistä tilaa – ja asumaoikeuden vaimonsa Tyy-

nen kanssa takaisin isälleen August Huovilalle 1 700 markalla (noin 900 markkaa vuonna 

1891) eli suunnilleen puolella siitä hinnasta, mitä hän itse oli tilasta aikoinaan maksanut. Au-

gust Huovila maksoi Arville summan kultakannan mukaan ja viiden prosentin vuotuisella 

korolla. Kauppahinta korkoineen kuitattiin lopullisesti joulukuussa 1916.95 

 

Arvin osalta on kuitenkin huomattava, että hän osti Rantalan asumaoikeuden sen torppareilta 

eikä isältään. Tämä on huomattavissa myös hinnoissa: summa, jolla August osti Rantalan po-

jaltaan, oli vain noin puolet siitä, mitä tämä oli maksanut Oikarisille. Augustin Arville ja 

Tyynelle Huovilasta maksama perintöosasumma oli sikäli huomattava, että lapset saivat 

omasta osuudestaan lähes saman verran kuin Salmiset olivat aikanaan maksaneet tilasta Nik-

las ja Annaliina Huovilalle. Levi on tulkinnut tällaiset erot kauppasummissa sillä, että suku-

laisille myytäessä kauppasummat olivat verrattavissa eräänlaisiin velkasuhteisiin, jotka on 

kuitattu kaupassa. Tässä tapauksessa ei voitane puhua suoraan varsinaisesta velasta, mutta 

summan voisi tulkita eräänlaiseksi ennakkoperinnöksi, ”tulevaksi velaksi” – sen summan 

kuittaamiseksi, mitä Arvi ja Tyyne olisivat saaneet tilasta. Samalla on huomattava, että metsi-

en arvo oli noussut huomattavasti, mikä lisäsi tilan arvoa. Kun päämääränä oli tilan säilyttä-

minen suvulla ja siirtäminen ajan myötä uudelle isännälle, yleensä yhdelle pojista, myös suku-

laisten uloslunastushinnat nousivat huomattavasti.96 

 

 

                                                           
94 Laitinen 1993, 78; Kauppakirja 12.6.1913. Rla; Aaro Huovila 1.3.2005. 
95 Aaro Huovila 1.3.2005; Kauppakirja 8.10.1940. Hla. 
96 Levi 1992, 11, 134–137. 
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3.3. KYLÄN TOIMINNASTA 1900-LUVUN ALUSSA 

 

Nyrölän työväenyhdistys perustettiin vuonna 1913 ja se toimi kymmenisen vuotta. Työväen-

liikkeen merkeissä oli myös torppari- ja pienviljelijäosasto. Toiminta sammui pian. Varsinai-

set puolueosastot olivat kuitenkin sitkeähenkisiä ja jatkoivat toimintaansa ajoittaisista lama-

kausista huolimatta. Lähipitäjistä Vesankaan oli perustettu työväenyhdistys jo vuonna 1906. 

Nyrölän työväenyhdistyksen johtohenkilöinä olivat Augustit Oikari ja Helminen sekä Otto 

Ekman. Vuoden 1918 jälkeen työväenyhdistys oli hiljainen ja jäsenmäärä hiipui siten, että 

viimeisenä toimintavuotena 1924 jäseniä oli enää viisi. Huovilasta tai Rantalasta ei ollut jäse-

niä kyseisessä yhdistyksessä, joskin 1910-luvun puolivälissä yhdistyksen johtohenkilönä ollut 

August Helminen asui vuokramiehenä Rantalassa. Kaikkiaan jäsenmäärä vaihteli kymmenen 

ja kahdenkymmenen välillä. Toiminta rajoittui lähinnä muutamiin iltamiin vuodessa ja haja-

naisiin kokouksiin.97 

 

Suojeluskunnan toiminta alkoi Nyrölässä vuonna 1917. Nyrölän pitäjän suojeluskuntajoukkue 

oli vuoden 1918 tietojen mukaan numero seitsemän Jyväskylän pitäjän suojeluskunnassa. 

Kaikkiaan joukkueita oli kymmenen. Seuraavana vuonna suojeluskunnasta muodostettiin 

kolme komppaniaa, joista kahteen ensimmäiseen järjestettiin kolme joukkuetta. Nyrölä, Ve-

sanka ja Kuohu kuuluivat ensimmäisen komppanian kolmanteen joukkueeseen. Lottayhdistys 

perustettiin syyskuussa 1919. Yrjö Huovila oli Nyrölän suojeluskuntaosaston ryhmänjohtaja 

eli kyläpäällikkö.98 Kaikkiaan vuosi 1918 näyttää olleen koko maalaiskunnassa suhteellisen 

rauhallinen ja alue säästyi pahoilta yhteenotoilta. Muista aktiviteeteista mainittakoon vuonna 

1922 perustettu opintokerho, 1928 perustettu maamiesseura, jonka ensimmäinen puheenjohta-

ja oli Yrjö Huovila ja jonka johtokunnassa ja sihteereinä olivat vuosien 1928 ja 1951 välillä 

niin Yrjö, Eino kuin Arvo Huovilakin.99 

 

Maatalouskerhotoiminta ja 4H alkoivat 1930-luvulla. Nyrölän maalaisseura oli perustettu 

1910 ja Siviä Huovilan mukaan seura järjesti muun muassa pettuleivän kiskomiskurssin vuo-

sina 1917–1918. Karjatalouteen liittyen perustettiin vuosisadan alussa sonniosuuskunta, joka 

hankki Lempo-sonnin. Sen tarkoituksena oli parantaa kyläkunnan karjataloutta ja sonni vietti 

                                                           
97 Tikkanen 1987, 49, 51; Huovila 1988, 166–168. 
98 Huovila 1988, 169; Repo 1937, 586–587, 590; Aaro Huovila 1.3.2005. 
99 Hakokorpi-Jumppanen 1977, 595. 
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jonkun aikaa myös Huovilassa. Toiminta osoittautui kuitenkin tappiolliseksi ja jalostajaksi 

hankittu sonni myytiin teuraaksi vuonna 1917.100 

 

 

3.4. PELLOT, METSÄ JA ELÄIMET 

 

Vuonna 1886 tehdyn tarkastelun mukaan Huovilan pelto oli tehty hyvänpuoleiseen mullanse-

kaiseen maahan. Sitä oli 36 mittatynnyrin alaa eli noin 18 hehtaaria ja se oli osaksi keskinker-

taisessa, osaksi hyvässä kunnossa. Tavallisesti peltoon kylvettiin ”tarpeellisia juurikasveja” 

niitä tarkemmin erittelemättä, pellavaa ja hamppua sekä noin 5,5 tynnyriä rukiita, 5 ohria, 6 

kauroja ja 6 kappaa herneitä. Eri viljalajeista katsottiin voitavan saada keskimäärin seitsemän 

jyvää sadaksi. Tämä on ollut ilmeisen hyvä sato suhteutettuna koko maan yleisiin jyvälukui-

hin, jotka olivat hieman päälle kuuden. Lisäksi melkein joka vuosi tarkasteluun asti osaan 

pellosta oli kylvetty myös heinää. Tarkastelussa todettiin myös, että mahdollisuuksia uuden 

pellon tekemiseen oli runsaasti ja lopputulos olisi hyvä.101 

 

Huovilassa oli myös runsaasti niittyä. Näistä mainittiin Wahvanpuron niitty tilan pohjoisosas-

sa, Pyörtänän niitty ja Suoniitty. Näiden lisäksi oli myös Soukkasuon niitty, joka oli kyseisenä 

vuonna ”viljan kasvulla” ja tulisi seuraavana vuonna olemaan ”heinän kasvulla”, ja jonka 

mainittiin olevan hyvin viljeltyä ja hyvin ojitettua sekä Rakoniitty, joka sijaitsi todennäköises-

ti Huovilan pohjoispuolella noin kilometrin päässä talosta ja Isoniitty. Muiden peltojen sijain-

nista ei ole tarkkaa tietoa. Yhteensä niityistä laskettiin saatavan 2 090 leiviskää heiniä, eniten 

eli yli puolet Isoniitystä.102 

 

Huovilan talon pellot arvioitiin niin suuriksi, että niillä arveltiin voitavan elättää yli vuoden 

paitsi ”maanviljelykseen tarpeellisia kahta hevosta, viittätoista lammasta ja välttämättömintä 

pientä karjaa” myös noin viittätoista lypsävää lehmää. Lisäksi katsottiin, että heinänviljelystä 

voitaisiin lisätä paljonkin hyvin pienellä vaivalla. Kyseisestä asiakirjasta ei kuitenkaan selviä, 

oliko tilalla tarpeellisiksi katsotut eläimet vai käytettiinkö niitä vain mittasuhteiden antami-

seen. Myöskään se ei selviä, tehtiinkö Huovilassa jotain parannustöitä heinänviljelyn lisäämi-

seksi. Karjalaidunta pidettiin erittäin hyvänä ja metsästä todettiin, että sitä oli riittävästi koti-
                                                           
100 Huovila 1988, 55, 88, 168–169, 206, 219. Johtokunnassa Yrjö Huovila 1928–1939, Eino Huovila 1940–41, 
Arvo Huovila 1946–51; puheenjohtajana Yrjö Huovila 1928–1939, Arvo Huovila 1951; sihteerinä Eino Huovila 
1937–40. Huovila 1988, 219. 
101 Rantatupa 2004; Vihola 1991, 46–47; Tarkastelu 17.8.1886. Hla. 
102 Wahvanpuron niitystä saatiin yhteensä 180 leiviskää, Pyörtänän niitystä 120, Suoniitystä 60, Soukkasuon 
niitystä 250, Rakoniitystä 250 ja Isoniitystä 1 230 leiviskää heiniä. Tarkastelu 17.8.1886. Hla; Aaro Huovila 
1.3.2005. 
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tarpeiksi ja pienempiä rakennus- ja tukkipuita arveltiin jäävän vielä jonkin verran myytäväk-

sikin. On myös epäselvää, myytiinkö tilalta viljaa, mutta koska mitään kauppakirjoja ei ole 

säilynyt, on todennäköistä, että myös Huovilassa vilja käytettiin pääasiassa omiin tarpei-

siin.103 

 

1800- ja 1900-lukujen vaihteessa Huovilassa kasvatettiin ainakin rukiita, ohraa ja kauroja 

sekä pellavaa ja hamppua. Näistä pellava oli yksi koko kylän tärkeimpiä viljelyskasveja, ja 

sitä kasvatettiin Rantalassa vielä 1950-luvulla. Seuraavalta vuosikymmeneltä on vuodelta 

1913 säilynyt kauppakirja, jonka mukaan ruista kasvoi ainakin muutamassa pellossa ja nave-

tan yläpuolella kasvatettiin heiniä.104 

 

Tarkemmin tilojen pellot on mainittu vuoden 1927 jakolitterassa. Sen mukaan Rantalassa oli 

peltoa ja niittyä 2,97 ha ja Huovilassa 5,68 ha, mikä on suuri peltoala, mutta suhteellisen pieni 

määrä katsottaessa tilan kokonaispinta-alaa. Kaikkiaan Rantalan maan jyvitysarvoksi saatiin 

vuoden 1925 lohkomiskirjassa noin 4 500 markkaa (noin 312 mk vuonna 1891) ja Huovilan 

tilalle noin 8 500 markkaa (noin 589 mk vuonna 1891). Kokonaisuudessaan tilojen maiden 

arvoiksi saatiin noin 18 000 (noin 1 247 mk) ja noin 86 000 markkaa (noin 5 958 mk vuonna 

1891).105 

 

Vuodet 1912–1918 kattavat tilastot maanviljelyksestä ja karjanhoidosta käsittävät Huovilan 

viljelykset kuuden ja Rantalan kolmen vuoden ajalta. Ajanjakso on sikäli mielenkiintoinen, 

että se kattaa myös vuosien 1914–1921 elintarvikepulaa. Syynä pulaan oli vähäinen viljaoma-

varaisuus, jota muu maataloustuotanto ei pystynyt korvaamaan. Siirryttiin karjatalousvaltai-

seen tuotantojärjestelmään, koska sillä alalla kilpailukyky säilyi paremmin. Aluksi tilannetta 

yritettiin normalisoida hintapolitiikan keinoilla, mutta vuonna 1917 oli pakko turvautua kort-

tisäännöstelyyn. Samoihin aikoihin selvitettiin kuntien vilja- ja perunavarastot. Keski-Suomen 

viljavarastojen odotettiin loppuvan kesäkuuhun 1917 mennessä. Viljavarastot takavarikoitiin 

ja kulutusta sekä viljelyä alettiin seurata. Tilanne jatkui koko maassa huonona aina vuoteen 

1921 saakka, jolloin viljan ja sokerin säännöstely päättyi, mutta kuitenkin Jyväskylän kunnan 

todettiin jo vuonna 1918 tulevan toimeen säännöstelyannosten mukaan.106 

 

 
                                                           
103 Tarkastelu 17.8.1886. Hla; Peltonen 1992c, 213–214. 
104 Huutokauppa Matilda (Madhilta) Huovilan jälkeen 1.10.1897. Hla; Huovila 1988, 89; Kauppakirja 12.6.1913. 
Rla; Katselmus Huovilasta 17.8.1886 Hla; Aaro Huovila 12.5.2005. 
105 Lohkomiskirja 1925; Isojakolittera 14.9.1927; Lainhuudatusasianpöytäkirja 20.9.1927. Rla. 
106 Rantatupa 1979,15–19, 65–78, 189; Ahvenainen ja Vartiainen 1982, 176. 
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Taulukko 1. Huovilan ja Rantalan viljelystilastot 1912–1918. Annetut yksiköt ovat hehto-
litroja, ellei toisin mainita. Vuodelta 1912 ei ole kylvötilastoja eikä vuodelta 1918 korjausti-
lastoja tietojen kokoamismenetelmästä johtuen. 
 
Lähde: Jyväskylän kunta Maanviljelyksien ja karjanhoidon tilastojen toisteet Nyrölä-Vesanka 
1912–1915 ja 1916–1918. JMlkA. 
 
 
vuosi Hla/Rla 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 
Korjattu Hla Rla Hla Rla Hla Rla Hla Rla Hla Rla Hla Rla  
Ruis 20 - 40 - 45 - 32 15 45 18 50 13  
Ohra 30 - 35 - 35 - 25 7 28 14 15 16  
Kaura 100 - 90 - 95 - 110 20 112 48 120 11  
Peruna 100 - 100 - 100 - 110 60 87 120 75 81  
Heinä 
(yksikkö kuormaa) 
(josta kylvöheinää)

200 
 
100 

- 
 
- 

200
 
100

- 
 
- 

200
 
100

- 
 
- 

210
 
160

80 
 
10 

180
 
100

63 
 
30 

100 
 
60 

40 
 
15 

 

Nauris ymv. 20 - 25 - 30 - 85 15 15 10 30 10  
Papu ja herne - - - - - - 2 - 2 1 2 1  
Sekavilja - - - - - - - - - - 9 -  
Kehruukasvit (kg) 10 - 10 - 10 - 30 10 18 10 28 25  
Kylvössä 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 
Ruis  4 - 3 - 3 - 5 1 3 1 4 2 
Ohra  8 - 3 - 2,5 - 2 1 2 2 3 2 
Kaura  20 - 20 - 2,5 - 13 5 18 10 16 18 
Peruna  20 - 20 - 20 - 16 18 14 16 13 14 
Sekaviljaa  - - - - - - - - 1 - - - 
 
 

Tilastojen mukaan tiloilla viljeltiin säännöllisesti ruista, ohraa, kauraa, perunaa, heiniä ja nau-

rista sekä muita vastaavia juurikasveja, papuja ja herneitä sekä lisäksi Huovilassa silloin täl-

löin myös sekaviljaa. Huovilan osalta ruissadon määrä nousi jatkuvasti koko tilastoinnin ajalla 

20:stä 50 hehtolitraan. Ruista kylvettiin koko ajan suunnilleen saman verran. Ohran määrä 

pienentyi jatkuvasti – vuonna 1913 sato oli vielä 35 hl, mutta neljä vuotta myöhemmin jo alle 

puolet tästä.107 On huomionarvoista myös, että pellavaa ei enää mainita ollenkaan huolimatta 

siitä, että sen merkitys oli ollut suuri vielä muutamaa vuotta aikaisemmin. On mahdotonta 

sanoa, onko kyseessä tilastointimenetelmän muutos vai oliko pellavan viljely lopetettu tiloilla 

kokonaan. 

 

Kauran osalta sato kasvoi hieman tarkasteluvälillä ja kylvömäärät pysyivät suunnilleen sa-

moina. Perunaa nostettiin noin 100 hl vuosien 1916 ja 1917 heikompaa satoa lukuun ottamat-

ta. Suhteessa kylvettyyn siemenperunaan sato pysyi kuitenkin samana. Nauriita ja muita juu-
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rikasveja korjattiin hyvin vaihtelevasti: satomäärä liikkui 15 ja 85 hl:n välillä. Pääsääntöisesti 

määrä oli kuitenkin vuosittain noin 25 hl. Kehruukasvien määrä kolminkertaistui tilastointiai-

kana 10 kg:sta 28 kg:aan ja heinien määrä puolittui 200 kuormasta sataan kuormaan. Lisäksi 

osa tästä heinästä on ollut kylvettyä, mikä on merkinnyt edistystä – luonnonniitystä saadut 

sadot eivät ole olleet yhtä hyviä. Kylvöheinän käyttöönottoon on liitetty kiinteästi seipäillä 

kuivattamisen tulo maatalouteen, joten on oletettavaa, että tätä menetelmää on käytetty myös 

Nyrölässä. Lisäksi sekä viljellyn heinän että luonnonniittyjen käyttö on selvä merkki siitä, että 

tilalla oltiin jo siirtymässä kohti lypsykarjataloutta. Herneitä ja papuja korjattiin vuosina 

1915–1917 kaksi hehtolitraa ja sekaviljaa viimeisenä vuonna 9 hl.108 

 

Rukiin osuuden jatkuva nousu ei ole yllättävää, sillä sen on katsottu menestyvän Keski-

Suomessa jokseenkin varmasti ja sitä on pidetty maan tärkeimpänä leipäviljana. Myös ohran 

määrän pieneneminen ja kauran hienoinen lisääntyminen vastaavat maakunnassa vallinneita 

oloja.109 Kaikkiaan on katsottu, että Suomi oli 1900-luvun alussa silloisen Länsi-Euroopan 

maatalousvaltaisin maa. Vuosi 1914 oli viljelyksen kannalta sikäli merkittävä Suomessa, että 

silloin Venäjän hallitus asetti tullin muualta kuin keisarikunnasta Suomeen tuodulle viljalle.110 

Huovilassa uudet tullisäädökset eivät kuitenkaan näy mitenkään viljellyissä kasvilajeissa tai 

niiden määrissä. 

 

Rantalan osalta tilastoissa mainitaan vuodet 1915–1917. Niinä vuosina satomäärät olivat hy-

vin vaihtelevat. Vuosittain korjattiin eniten perunaa ja kauraa, vaihtelevasti ohraa ja kohtuulli-

sesti ruista. Lisäksi nauriita ja heiniä on korjattu, joskin huomattavasti vähemmän kuin Huovi-

lassa. Kehruukasvien osuus on Rantalassa ollut Huovilan määriin suhteutettuna yllättävän 

suuri etenkin viimeisenä tarkasteluvuonna. Herneitä ja papuja saatiin vuosittain 1 hl. Huippu-

vuosi sadon suhteen näyttäisi olleen 1916.111 

 

Sama vuosi erottuu erittäin hyvänä satovuotena myös koko maata katsottaessa, mutta vuosi 

1917 oli leipäviljan suhteen huomattavasti huonompi. Kun vuonna 1916 henkeä kohti oli 232 

kg leipäviljaa, vastaava luku oli seuraavana vuonna vain 70 kg. Toukokuu 1917 merkitsikin 

maatalouden kannalta työaikaliikehdinnästä johtuneita lakkoja ja lakiesitystä, jonka nojalla 

eduskunta sai laajat valtuudet säännöstellä elintarvikkeiden hintoja, kulutusta ja vientiä ja 

                                                           
108 Peltonen 1992a, 83, 113. 
109 Peltonen 1992a, 83, 113; Jokinen 1993, 105; Vihola 1991, 14–15, 232–234; Ellilä 1957, 57. 
110 Kananen 1986, 11; Jutikkala 1958, 315–316. 
111 Maanviljelyksien ja karjanhoidon tilastojen toisteet Nyrölä-Vesanka 1916–1918. JMlkA. 
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tarvittaessa tehdä pakko-ottoja. Huippuvuotta seurasi elintarvikekriisi, jota on verrattu 1860-

luvun nälkävuosiin ja joka johti elintarvikeomavaraisuuden tärkeyden huomaamiseen.112 

 

Kummaltakaan tilalta ei ole olemassa tarkkoja tietoja siitä, minkälaista viljelyjärjestystä pel-

loilla käytettiin. Varmaa on vain, että aina 1920-luvulle saakka molemmilla tiloilla kasvoi 

ruista, ohraa, kauraa, herneitä ja heinää. Siitä ei kuitenkaan ole tietoa, onko esimerkiksi heinä 

kylvetty rukiin tai ohran sekaan – kuten usein tehtiin uudispelloille ja takamaille – vai onko 

kyseessä ollut ns. koppeli- eli heinävuoroinen viljely, jossa vainiot pidettiin välillä kokonaan 

heinällä. Todennäköisin vaihtoehto on kuitenkin kiertoviljely, jossa samalla vainiolla vuorot-

telivat jyvä-, juuri- ja palkokasvit, sillä sitä on pidetty edellytyksenä useimpien innovaatioiden 

leviämiselle. Kyseessä oli usein kahdeksanvuotinen kierto, jota Rantalassa tiedetään varmuu-

della noudatetun ainakin vuonna 1956.113 

 

Metsäkauppojen nousukausi alkoi 1880-luvulla. Keski-Suomen tukkikaupan pääasiallinen 

keskus oli Jyväskylä. Metsän merkitys on ollut jatkuvasti suuri molemmille tiloille. Ensim-

mäinen säilynyt metsäkauppasopimus on joulukuulta 1891, jolloin August vahvisti Erkki Sal-

misen kaksi vuotta aikaisemmin tekemän kaupan. August antoi ostajien merkitä omalla mer-

killään metsään kaikki heille löytyneet tukkipuut ja oli itse mukana merkintätilanteessa. Myy-

jät saivat viedä vapaasti pois kaiken, mikä heille aikaisemman sopimuksen perusteella kuului. 

Kaikki merkittömät puut jäivät Augustille.114 

 

Tällainen vapaan hakkuuoikeuden summakauppa oli ajalleen tavallinen. Jutikkala on toden-

nut, että Jyväskylän seudulla talonpojat ovat todennäköisesti saaneet metsistään käyvän hin-

nan, mutta hinnan noustessa ensimmäisinä hakkauttaneet ovat joutuneet katumaan alhaisia 

hintoja. Toisaalta kauppakirjaan sisällytetty pitkä kauppa-aika ja oikeus hakea metsään kiinni-

tys ovat metsänvuokrauksen piirteitä. Riippumatta siitä, millä termillä kauppaa kutsutaan, 

lopputulos on kuitenkin se, että molemmat tavat olivat ostajalle – eli yleensä metsäteollisuu-

delle – erittäin edullisia varsinkin, kun Keski-Suomessa hakkuu suoritettiin usein vasta sopi-

muskauden lopulla, kun puut olivat ehtineet kasvaa mahdollisimman suuriksi.115 

 

1900-luvun alussa Keski-Suomessa olikin runsaasti vajaatuottoisia ja vajaapuustoisia metsiä, 

sillä liikahakkuut olivat huonontaneet niiden tilaa aina 1800-luvulta alkaen. Koko maassa vain 

                                                           
112 Kananen 1986, 16–17, 25. 
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kolmanneksella tiloista oli puita myytäväksi asti ja tämä lienee ollut tilanne myös Nyrölässä. 

Lisäksi puiden kuljetus kylältä oli vaikeaa korkeiden mäkien vuoksi. Tärkein puuyhteys kyläl-

tä muualle maahan oli Vahvajärven soilta Kovalaisen länsipuolta Kintausjärvelle kulkenut 

talvinen tukkitie. Kintausjärvellä tukkitiehen yhtyi itäisestä Nyrölästä tuleva toinen tukki-

tie.116 Ilmeisesti juuri vaikeiden kuljetusyhteyksien vuoksi nyröläläiset suosivatkin pysty-

kauppoja, vaikka olisivat saaneet puistaan paremman hinnan, jos olisivat kuljettaneet ne itse 

ostajille. 

 

Seuraava säilynyt metsäkauppa on helmikuulta 1896, jolloin August ja Matilda myivät Huovi-

lan alueelta ”kaikki petäjät ja kuusipuut, jotka maasta mitaten viiden metrin päästä latvasta 

läpimitaten kuoren päältä täyttävät 14 senttiä ja sitä isommat” maanviljelijä Kalle Piiloselle 

tai tämän määräämälle henkilölle. Kauppahinnasta maksettiin heti 900 markkaa (noin 1 014 

mk vuonna 1891) ja joka vuosi 67 markkaa (noin 75 mk vuonna 1891) veroa sopimuksen kes-

toajan, mikä oli 14 vuotta. Ostaja sai ottaa tukin ajossa tarvitsemansa puut Huovilan maalta 

maksutta ja käyttää tarpeellisia ajoteitä sekä raivata metsään tarvittavat paikat. Myös kalave-

siä oli lupa käyttää. Ostajalle kelpaamattomat puiden osat jäivät tilalle. Ostaja sai ”templata” 

puut milloin itse tahtoi kunhan August tai hänen valtuutettunsa oli paikalla.117 

 

Kyseisessä kaupassa myydyt puut olivat suhteellisen pieniä verrattuna aikakauden kauppojen 

pääpiirteisiin; vuosisadan vaihteessa pienimmät myytäväksi tarjotut puut olivat läpimitaltaan 

seitsemän metrin korkeudelta 25 cm. Tätä pienempiä puita kuitenkin myytiin. Yleensä tukkien 

latvat karsittiin, mikä oli pitkään ainoita merkkejä metsänhoidollisten vaatimusten täyttämi-

sestä. Uskottiin, että metsä kyllä uusiutuisi itsestään.118 

 

August ja Matilda tekivät kauppoja Kalle Piilosen kanssa myös kuukautta myöhemmin, jol-

loin he myivät tälle maakappaleen Vahvajärven lahdesta ”sitä talvitietä myöten joka tulee 

suota myöten Soukkajärven rantaan, mainitulta tieltä aukealta suolta […] rajaa myöten Mäl-

kären ahon takakulmaan ja siitä […] Jatkolan ja Koppelin rajaa myöten Mannisen rajaan jota 

rajaa myöten Vahvajärven rantaan”. Ostaja sai ottaa kaikki petäjät ja kuusipuut, jotka täyttivät 

tietyt suuruusehdot kuten aikaisemmassakin kaupassa. Kauppahinnasta maksettiin heti 900 

markkaa (noin 1 014 mk vuonna 1891) ja veroa vuosittain kuten toisessakin sopimuksessa. 

Myös tämä kauppa kesti 14 vuotta.119 
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Metsää myytiin myös yhtiöille. Ensimmäisenä mainittuna ostajana Huovilan osalta oli Ab 

Jämsänkoski, jolle August myi syksyllä 1915 metsäpalstan Vahvajärven rannasta männikön 

reunasta Jatkolan kulmapyykkiin toisten tilojen rajoja myöten. Vain yksi kangaspuska jäi 

torpparille tervaspuita varten. Kauppaan sisältyivät kaikki tuoreet terveet kuuset, jotka olivat 

yli kaksi metriä korkeita. Hinnaksi sovittiin 29 markkaa (noin 20 mk vuonna 1891) kuutio-

metrinen syli (2 m x 2 m) ja kaupan kestoajaksi kaksi vuotta. Tiet, kanget ja rannat olivat va-

paasti käytettävissä. Lisäksi erityisen suurista puista maksettiin lisähintaa. Kauppasummasta 

maksettiin osa heti ja suurin osa paria kuukautta myöhemmin. Metsä tuli hakata seuraavana 

kesänä. Myös turpeen nosto aloitettiin 1910-luvun alussa, kun August Huovila alkoi nostaa 

sitä kruununojan varresta Kovalan rajalta.120 

 

Kauppoja solmittiin tiiviisti myös 1920-luvulla ja esimerkiksi vuodelta 1921 Huovilassa tode-

taan olleen metsän myynnistä taksoitettavaa tuloa 5 070 markkaa (noin 363 mk vuonna 1891). 

Muutamat metsäteknikot ovatkin todenneet, että koko kylä oli metsäkaupoissa ”näyttänyt 

mallia muille pitäjille”. Nyrölän mailla ei kuitenkaan ollut ollenkaan yhtiöiden omistamaa 

metsämaata, ainoastaan kunnalla oli satakunta hehtaaria. Loput noin 2540 hehtaaria jakaan-

tuivat 70 yksityiselle omistajalle. Tämän mukaan keskimääräiseksi metsäalaksi omistajaa 

kohden tuli noin 36 hehtaaria. Tämä ei ole yllättävää, sillä koko Suomessa 1800-luvun lopulla 

yhtiöiden omistama osuus metsämaasta jäi huomattavasti esimerkiksi Ruotsin vastaavaa 

osuutta pienemmäksi, vain seitsemäksi prosentiksi koko maan pinta-alasta. Tilanne erosi 

myös huomattavasti muun muassa naapuripitäjästä Uuraisista, jossa 1900-luvun alussa jo 

13 % tiloista oli joutunut yhtiöiden haltuun talousongelmien vuoksi.121 

 

Vuonna 1924 myytiin Yhtyneet paperitehtaat Oy:lle Vahvajärvestä suoraan kunnan maan 

kulmapyykkiin ja siitä Koppelin ja Mannisenmäen rajoja myöten rajojen sisällä olevan alueen 

kuusipuut, jotka olivat tarpeeksi isoja. Hinnaksi määrättiin 29 markkaa (noin 2,10 mk vuonna 

1891) puolipuhtaaksi kuorituista puista tehdystä kuutiometristä, mikä vastasi 232 markkaa 

(noin 16,65 mk vuonna 1891) kuutiosyliltä. Osa kauppasummasta maksettiin puolen vuoden 

kuluessa ja loppusumma hakkausmitan mukaan, kun tiedettiin lopullinen hakattu määrä. Hak-

kuulupa oli voimassa kaksi vuotta. Lisäehdoissa määrättiin, että ”jos sota tai muut yleiset häi-

riöt tai luonnonesteet” estäisivät puiden hakkausta ja ajoa, sopimusta jatkettaisiin tarvittava 
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määrä. Kaikkiaan vuonna 1927 Huovilassa oli varsinaista metsämaata 234,25 hehtaaria ja 

Rantalassa 40 hehtaaria.122 

 

Metsien myyntiin liittyy kiinteästi myös pääomia vaatinut koneistuminen. Rahaa saatiin met-

siä myymällä. Lisäksi pääomaa tarvittiin myös uuden peltomaan raivaamiseen tai viljelmien 

ostamiseen ja lunastamiseen. Koneet olivat silti kalliita, ja esimerkiksi puimakoneista valtaosa 

ostettiinkin usean viljelmän yhteiseksi tai yhtiöille. Ainakin Nyrölässä kone hankittiin Mäke-

lään eikä ole tietoa siitä, kustansiko tila todella koneen kokonaan itse vai oliko se vain pääasi-

allinen säilytyspaikka. Yhteisten koneiden hankkiminen on ollut yksi kyläläisten tapa ylläpi-

tää kyläyhteisön kiinteyttä. Samalla esimerkiksi koneiden kautta tuleva yhteistyö on ollut ta-

loudellisen kehityksen tae tiloille, joiden kesken kone on hankittu – yksin ne eivät olisi pysty-

neet taloudellisesti vastaaviin panostuksiin. Toisaalta yhteistoiminta koneiden saamisen eteen 

kertoo myös siitä, että kyläläiset ovat halunneet aktiivisesti päästä kiinni kaupalliseen yhteis-

kuntaan.123 

 

Kylällä hiljalleen alkanut koneistumisen kausi merkitsi myös maatalouden muuttumista oma-

varaisuudesta erikoistuneempaan tuotantoon. Erikoistumista tarvittiin, sillä koneet, tarvikkeet 

ja tarkoituksenmukaisemmat rakennukset maksoivat, mihin tarvittiin pääomaa, ja jotta rahaa 

olisi saatu mahdollisimman paljon, oli keskityttävä tuotannonhaaroihin, jotka tuottivat eniten 

myytäviä tuotteita. Lisäksi siirtymistä helpotti se, että talonpojat omistivat metsää, mistä sai 

pääomaa. Samaan viittaa myös kylällä alkanut seurojen kautta tapahtunut maatalouden neu-

vontatyö, jota tarvittiin, kun perimätieto ei enää pystynyt ohjaamaan uudistuvan maatalouden 

töissä. Lisäksi maanmuokkausaika lyhentyi, mikä ruuhkautti työt huippukausiin. Laidunkau-

den lyheneminen vaati hyvät karjasuojat, runsaasti rehua ja paljon työvoimaa, lyhyt kasvu-

kausi vähensi viljelyskasvien lajivalikoimaa.124 

 

Maatalouskoneista otettiin Huovilassa käyttöön turvepehkukuivike ja pehkumylly (josta Ris-

tolan isäntä totesi, että kyllä ne Huovilan pellot kohta mansikoita kasvavat), yhden hevosen 

niittokone, hankmo (eräänlainen äes) ja hevosvetoinen haravakone. Muualla kylässä hankittiin 

vuonna 1919 Sikaperän Mäkelään Nyrölän ensimmäinen puimakone, joka lienee ollut käsi-

käyttöinen kuten useimmat puimakoneet vuosisadan alussa olivat, ja polttomoottori.125 
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Muutamaa vuotta myöhemmin Saksalaan tuli ensimmäinen kyntöaura. Kylvökoneen hankki-

matta jättäminen oli maatalouden tuottavuuden kannalta kaksipiippuista; toisaalta kone hidasti 

viljan kylvämistä, toisaalta se säästi siemenviljaa. Todennäköinen syy koneen puuttumiseen 

onkin se, että kun siemenvilja oli halpaa, katsottiin tärkeämmäksi hankkia ensin muita konei-

ta.126 Lisäksi uusien innovaatioiden omaksumista saattoi hyvinkin hidastaa se, että uudistumi-

sessa oli viime kädessä kyse sosiaalisesta muutoksesta, jossa suullinen perintötieto ei enää 

osannut auttaa uusien innovaatioiden kanssa. Kaikkiaan puima- ja niittokoneet kevensivät 

peltoviljelyä, joka oli tullut raskaammaksi rehuviljan ja kylvöheinän satojen kasvaessa. On 

myös huomattava, että kaikki koneelliset uudistukset liittyivät peltoviljelyn, eivät niinkään 

suoranaisesti karjatalouden kehittämiseen.127 

 

Vuonna 1910 Suomessa oli 57 066 niittokonetta ja niistä Vaasan läänissä 18 775. Se oli myös 

koko maan yleisin maanviljelyskone: keskimäärin joka neljännellä viljelmällä oli niittokone. 

Muista koneista Vaasan läänissä oli vuonna 1910 hevosvetoisia haravia viidellä, puimakonei-

ta kuudella ja kylvökoneita vain 0,8 prosentilla tiloista. Kaikkiaan Jyväskylän maalaiskunnas-

sa oli kyseisenä vuonna 9 kylvökonetta, 162 niittokonetta, 50 hevosharavaa ja 45 puimakonet-

ta.128 

 

Nämä kaikki olivat koneita, jotka ovat olleet teknisiä välttämättömyyksiä markkinatalouteen 

siirtymisessä. On myös huomattavaa, että hevosvetoinen harava oli suhteellisen myöhäinen 

tulokas maatalouskoneiden kehityksessä. Sitä pidettiin kovien ja tasaisten ketoniittyjen työvä-

lineenä ja sen merkittävintä leviämiskautta oli 1920-luku. Monesti hevosvetoista niittokonetta 

pidettiin haravakonetta kiireellisempänä ja tärkeämpänä, sillä niitetyt heinät voitiin hyvin ke-

rätä myös naisten ja lasten voimin. Nyrölään on kuitenkin ilmeisesti hankittu haravakone en-

nen niittokonetta. 

 

Muista työvälineistä viime vuosisadan vaihteessa ja ennen itsenäistymistä mainittiin muun 

muassa karjatalouteen liittyviä välineitä, kuten kirnu, lantakourit, villapenkki, separaattori – 

mikä mahdollisti maidon käsittelyn kotona ja teki karjanhoidosta kannattavampaa – sekä met-

sätalousvälineitä, kuten kirveitä, vesureita, höyliä sekä justeeri- ja lankkusaha. Viljan vilje-

lyyn käytettiin erilaisia kuokkia, auroja – joita oli sekä pelloille että metsään – ja sen korjaa-

miseen ja käsittelyyn viikatteita, talikoita, kärryjä, karhia, riihikoneita ja jauhokouria. Metsäs-

tystä varten oli pyssy ja kalastukseen nuotta, kaksi venettä ja kolme rysää. Lisäksi tilalla oli 
                                                           
126 Huovila 1988, 83, 97; Peltonen 1992a, 109, 132; Peltonen 1992c, 214; Simonen 1948, 553; Ellilä 1957, 236. 
127 Anttila 1974, 17; Peltonen 1992a, 109; Peltonen 1992c, 214. 
128 Anttila 1974, 167–169, 172–173; Markkanen 1988a, 169. 



 44

työ- ja kirkkorekiä, malkuri, passari sekä jousikarhi.129 Voimanlähteenä koko kylällä oli 

useimmiten hevoskierto, ja tämä lienee ollut tilanne myös Huovilassa – joskin ainakin peh-

kumylly oli käsikäyttöinen. Liikkuvissa laitteissa vasta traktori syrjäytti hevosen voimanläh-

teenä.130 

 

Molemmilla tiloilla on ollut pieni määrä maatalouseläimiä kuten tiloilla yleensä. Ensimmäiset 

tarkat maininnat ovat vuodelta 1897 Matildan perukirjasta. Silloin Huovilassa oli kolme he-

vosta (tamma, ruuna ja tammavarsa), seitsemän lehmää (Wiskuna, Kukkanen, Kaunikki, Iha-

na, Mansikki, Piinikki, Pulmikki), kaksi hiehoa (Pilkanen ja Kurvikki), härkä, kaksi vasikkaa, 

kaksi vuohta, pukki, kuusi vuohenpoikaa, neljä lammasta, neljä karitsaa, seitsemän sikaa, nel-

jä kanaa ja kukko. Vasikoita on katsottu syntyneen noin 90 % lehmien määrästä. Koska karjan 

kokonaismäärä ei ole kasvanut, myös Huovilassa on todennäköisesti teurastettu tai myyty 

vuosittain kuutisen vasikkaa, sillä lehmät on kuitenkin haluttu pitää lypsävinä, mikä on edel-

lyttänyt poikimista.131 

 

Huovilan lehmistä Mansikki ja Kaunikki olivat ainakin 1970-luvun tilastoihin verrattuna saa-

neet erittäin yleiset nimet, kun taas Kukkanen ja Piinikki olivat erittäin harvinaisia. Kaunikki, 

Mansikki, Piinikki, Pulmikki ja Kurvikki olivat sikäli tavallisia, että kaikkien omaperäisimpi-

nä niminä on pidetty kolmitavuisia, kki-päätteisiä nimiä. Nimien aiheet haettiin yleensä hyvin 

konkreettisista asioista. Mansikki saattoi saada nimensä punertavan värinsä takia, Kaunikki, 

Kurvikki ja Ihana luonteensa, ominaisuuksiensa tai lehmään kodistettujen toiveiden perusteel-

la. Nimiä annettiin myös hakemalla äänteellisesti emän nimeä muistuttava nimi, syntymä-

ajankohdasta (päivä, vuorokauden- tai vuodenaika, sää), vuotuisista juhlista tai viikonpäiväs-

tä, jolloin vasikka oli syntynyt. Myös luonnosta haettiin paljon nimiä, kuten esimerkiksi Kuk-

kanen.132 

 

Kaikkiaan Huovilaa on pidetty hyvänä karjatilana, jonka tuotoskeskiarvo on ollut maakunnan 

keskitasoa korkeampi. Karjan merkityksestä tilalle kertoo myös se, että navettaan tehtiin 

1800-luvun lopulla yleistynyt sementtipermanto jo 1910-luvulla ensimmäisenä koko kylässä. 

Sitä ennen eläinsuojat olivat olleet lehdeksillä pehmustettuja sekasontanavettoja. Yksi syy 

lattiamateriaalin muuttumiseen on voinut olla meijeritalouden nousu, mikä vaati karjalle hygi-

eenisempiä oloja. Muita teknisiä uudistuksia navettaan ei tehty, vaan tilalla panostettiin – ku-

                                                           
129 Huutokauppa 1.10.1897. Hla; Kauppakirja 12.6.1913. Rla. 
130 Huovila 1988, 122, 129; Anttila 1974, 137–139; Soininen 1982, 38–39. 
131 Huutokauppa 1.10.1897. Hla; Vihola 1991, 103. 
132 Vatanen 1997, 17–22, 27–28, 81, 99. 
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ten muuallakin maassa – sota-ajan lamakauden jälkeen enemmän viljelyyn liittyviin teknisiin 

uudistuksiin. Tästä huolimatta on huomattavissa, että Huovila alkoi profiloitua useiden mui-

den keskisuomalaisten maatilojen tavoin enemmänkin karjatilaksi jo 1910-luvulla: kylvöhei-

nän käyttö pelloilla on merkinnyt sitä, että karjanruokinnan tasoa on haluttu nostaa.133 

 

1910-luvulta on käytettävissä tarkat kunnallislautakunnan tekemät tilastot tiloilla olleista he-

vosista ja nautakarjasta. Kaikkiaan Huovilassa oli vuosina 1913–1915134 jatkuvasti yksi tam-

ma ja yksi ruuna sekä yksi sonni ja kahdeksan lehmää. Eläinten määrä vaihteli, mutta muu-

tokset eivät olleet suuria. Vuosien 1916–1918 tilastoissa on mainittu myös alustalaisilla olleita 

eläimiä, millä tarkoitettaneen ennemmin Rantalaa kuin Aholan torppaa. Näillä ”alustalaisilla” 

oli pääasiassa yksi tamma, yksi ruuna ja neljä lehmää. Tiedot ovat tarkat näiden eläinten koh-

dalta, mutta muista mahdollisista eläimistä, kuten sioista tai lampaista, joita tiloilla lienee kui-

tenkin ollut, ei saa tilastojen pohjalta minkäänlaista kuvaa. Lisäksi Huovilassa tiedetään ma-

jailleen 1910-luvulla myös Lempo-sonnin, joka kuului kylän sonniosuuskunnalle.135 

 

 

4. ITSENÄISTEN TILOJEN YHTEISTYÖTÄ 1925–1938 

 

Lainhuudot Rantalaan saaneet August ja Elina Huovila myivät torpan edelleen ”sellaisena 

kuin se nyt on viljelyksineen ja rakennuksineen jo avattuja linjoja ja paalutuksia myöten” po-

jalleen Yrjölle itsenäiseksi tilaksi erotettavaksi 6.6.1925 tehdyllä kauppakirjalla. Tilan hinta 

oli 6 000 markkaa136 ja se sovittiin maksettavaksi kymmenen vuoden kuluttua ilman korkoa. 

Yrjö sai vastaanottaa tilan heti mukaan lukien sillä olleet arvopuut. He sopivat maksavansa 

erottamisesta syntyvät kustannukset puoliksi, ellei valtio maksaisi niitä. Lisäksi manttaa-

liosuutta vastaavan vesiosuuden Soukkajärvestä katsottiin kuuluvan Rantalan tilaan. Kuitti 

kokonaan maksetusta summasta on päiväämätön, mutta kyseessä lienee vuosi 1940.137 

                                                           
133 Peltonen 1992a, 116, 132; Heikkinen 1992, 153. 
134 Kaikkiaan Huovilassa oli vuonna 1913 yksi yli kolmevuotias tamma, 1 ruuna, 1 yli kaksivuotias sonni ja 8 
lehmää; vuonna 1914 yksi tamma, 1 ruuna, 1 sonni ja 8 lehmää; 1915 yksi tamma, 1 ruuna, 1 sonni ja 8 lehmää; 
1916 yksi tamma sekä Huovilassa että Rantalassa, 2/1 ruunaa, 8/4 lehmää; 1917 yksi tamma molemmilla tiloilla, 
2/0 ruunaa ja 8/6 lehmää; vuonna 1918 yksi tamma molemmilla, 2/1 ruunaa ja 6/4 lehmää. Maanviljelyksien ja 
karjanhoidon tilastojen toisteet Nyrölä–Vesanka 1912–1915 ja 1916–1918. JMlkA. 
135 Maanviljelyksien ja karjanhoidon tilastojen toisteet Nyrölä–Vesanka 1912–1915 ja 1916–1918. JMlkA; Huo-
vila 1988, 169. 
136 Tässä luvussa indeksivuodeksi on otettu 1925. Tuolloin maataloustyössä olleen miehen keskimääräinen päi-
väpalkka oli omassa ruoassa talvella 26,54 mk, kesällä 35,26 ja talon ruoassa talvella 15,42 mk ja kesällä 23,66 
mk. Naisten keskimääräinen päiväpalkka oli omassa ruoassa talvella 16,25 mk ja kesällä 21,83 mk, talon ruoassa 
talvella 8,69 mk ja kesällä 13,43 mk. Suomen taloushistoria 3, 408–409. 
137 Tähän viittaa kuitin sivuun merkitty 1940, mitä tukee se, että maksajaksi on merkitty yksin Siviä. Yrjö kuoli 
1939. Talvikäräjät 11.3.1916; Syyskäräjät 20.9.1916. Hla; Kauppakirja 6.6.1925. Rla ja 3.12.1928. Rla; Kuitti, 
päiväämätön. Rla. 
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Kauppahinta oli jälleen puolet siitä, mitä August oli muutamaa vuotta aikaisemmin maksanut 

Arville ja huomattavasti pienempi kuin tilan todellinen arvo lienee ollut. Yksi selitys tähän on 

voinut olla se, että tila myytiin Yrjölle huomattavan halvalla eräänlaisena ennakkoperintö-

nä.138 Vaikka varsinainen torppari Kalle Oikarinen muuttikin tilalta pois jo 1910-luvulla, Ran-

tala siis itsenäistyi omaksi tilakseen vasta viitisentoista vuotta myöhemmin. Tavallaan tilalla 

aikaisemmin asuneet Arvi ja Tyyne olivat siis ikään kuin Arvin isän torppareita, sillä heille 

siirtyi Oikariselta vain torpan asumaoikeus. Konkreettista oikeutta tilaan liikuteltiin vasta Au-

gustin ja Yrjön välisessä kaupassa. 

 

Yrjö Huovila vihittiin Roosa Siviä o.s. Koppelin (1901–1989) kanssa Koppelin talossa Nyrö-

lässä 8.8.1925.139 Vaikka nuoripari muutti Rantalaan ja olisi hyvin voinut ottaa torpan nimen 

sukunimekseen, he pitivät sukunimenään Huovilan. Toisaalta kyseessä on varmasti ollut tapa 

ottaa käyttöön miehen sukunimi, mutta toisaalta se kertoo myös siitä, että suku oli asunut 

Huovilassa niin kauan että talon nimi oli ehtinyt vakiintua lapsille lailliseksi perintönimeksi. 

Toisaalta suuren tilan nimi on varmasti ollut sosiaalisesti arvokkaampi kuin pienen torpan. 

 

Avioliiton solmimisen merkittävään, vanhaan nyröläläiseen sukuun voi nähdä osoittavan 

myös sitä, että August perheineen oli hyväksytty osaksi kyläyhteisöä. Tässä suhteessa on mie-

lenkiintoinen myös ero Augustin jälkimmäiseen avioliittoon, jonka hän solmi petäjävetisen 

Elinan kanssa vahvistaen siten suvun siteitä Petäjävedelle. Samalla voi myös tulkita, että Yr-

jön ja Siviän avioliitto on paitsi sitonut Huovilan sukua tiiviimmin Nyrölään, myös vahvista-

nut sekä Huovilan että Koppelin suvun merkitystä kylällä. Koppelin talon historia on jäljitet-

tävissä aina sen erottamiseen perintötilaksi Nyrölän kantatalosta vuonna 1762, jolloin Vilppu 

Nuutinpoika Nyröinen tuli kyseisen tilanosan isännäksi. Huovilan perheestä taas oli useampi-

kin mies luottamustoimissa.140 

 

Siviän isä Juha (Johan) Koppeli (1871–1960) oli maanviljelijä, ja hän toimi Jyväskylän kun-

nan Säästöpankin isännistössä vuosikymmenien ajan. Lisäksi hän kuului Nyrölän koulun joh-

tokuntaan 50 vuotta. Hänen isänsä puolestaan kuoli tiettävästi pudottuaan saunan lauteilta. 

Juho Juhonpoika menehtyi saamiinsa vammoihin muutamaa päivää myöhemmin.141 

 

                                                           
138 Vertaa Arvin ja Tyynen saamat kauppasummat vuonna 1915; Levi 1992, 11, 137. 
139 Huovila 2000, 215; Virkatodistus Siviä Huovilan perunkirjoitusta varten 2.10.1989. Rla. 
140 Paikkala 2004, 155–156; Levi 1992, 77; Gröndahl–Murtola-esipolvitaulu. 
141 Gröndahl–Murtola-esipolvitaulu. 
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Rantalan lohkominen suoritettiin kaupan solmimisen jälkeen vielä samana vuonna ja itsenäi-

nen tila merkittiin maarekisteriin kesällä 1927. Maarekisterin mukaan Huovilan tilaan kuului 

tuossa vaiheessa peltoa ja niittyä vajaat yhdeksän hehtaaria ja niiden jyvitysarvo oli 12 975 

markkaa (noin 12 000 markkaa vuonna 1925). Viljelyskelpoista ja metsämaata oli 276,5 ha ja 

niiden jyvitysarvo oli 91 675 markkaa (noin 92 100 mk vuonna 1925). Yhteensä maata oli 

285 ha ja niiden arvo 104 650 markkaa (noin 105 120 mk vuonna 1925). Lisäksi tilalla oli 

muutama aari joutomaata.142 

 

Tästä maasta erotettiin tilojen yhteisiin tarpeisiin turvepehkupaikaksi 100x220 metrin kokoi-

nen alue Rantalan tilan lounaiskulmasta Kovalan talon rajalta. Lisäksi tilalla oli noin kaksi 

hehtaaria soistuvaa maata ja alavamaata noin kaksikymmentä aaria eli yhteensä 2,2 ha sekä 

kaksi kartalle merkittyä tietä. Asiakirjan mukaan lohkominen tapahtui niin, että Rantala sai 

yhden palstan, jossa oli viljeltyä maata juuri alle kolme hehtaaria, viljelyskelpoista maata ja 

varsinaista metsämaata liki 40 hehtaaria. Yhteensä Rantalan tilalle tuli maata 43 hehtaaria. 

Heikkilän tilalle jäivät kaksi palstaa, joissa oli peltoa ja niittyä vajaat kuusi hehtaaria ja vilje-

lyskelpoista maata 234 ha eli yhteensä noin 240 ha.143 

 

Rantalassa ei ole nykyään jäljellä Yrjö ja August Huovilan välisen kaupan ajoilta muita silloi-

sia, jo 1800-luvun puolella rakennettuja rakennuksia kuin vanha riihi, jota nykyään kutsutaan 

Suhmuraksi. Tultuaan tilan isännäksi 1925, Yrjö Huovila rakensi päärakennuksen uudelleen. 

Uusi päärakennus tehtiin hieman eri kohtaan kun missä rakennus oli alkujaan ollut – sitä siir-

rettiin mäen päällä muutama metri kauemmas rannasta siten, että vanhan rakennuksen kivet 

jäivät marjapensaiden alle. Päärakennuksen hirret oli tehty Vahvan myllyllä olleella vesivoi-

maisella moniteräisellä raamisahalla, mikä oli aikanaan harvinainen ratkaisu.144 

 

Samalla kun tilalle rakennettiin uusi päärakennus, tehtiin myös puutarhasuunnitelma, joka 

sisälsi myös huvimajan, jota ei tiettävästi kuitenkaan koskaan rakennettu. Lisäksi A. Railon 

tekemään suunnitelmaan kuului marjapensasmaa, omenapuita, mansikkamaa, keittiökasvi-

maa, kaunistuspensaita, koivuja, pensasaita, kuusiaita, kaivo ja kukkaryhmiä. Kaikkiaan Ran-

talan pihamaa toteutettiin pitkälti suunnitelman mukaan. Suunnitelmassa on myös havaittavis-

sa aikakaudelle tyypillinen vaatimus, että puutarha on tarkoitettu enemmän hyöty- kuin huvi-
                                                           
142 Lohkomiskirja 1925. Rla. 
143 Lohkomiskirja 1925. Rla. Metsitettyä rämettä oli 0,220 ha, rahkasuota 1,580 ha, kansasuota 0,260 ha ja ala-
vamaata 0,180 ha eli yhteensä 2,200 ha. Viljeltyä peltoa oli 2,110 ha, suoviljelystä 0,120 ha ja tontti oli 0,130 ha 
suuruinen. Niittyä oli yhteensä 0,61 ha. Viljelyskelpoista maata ja varsinaista metsämaata oli rämettä 16,86 ha, 
alavamaata 6,64 ha, kangasta 11,1 ha, korpea 1,9 ha, suota 0,63 ha, notkomaata 1,93 ha, nevaa 2 ha, lettoa 0,130 
ha ja lehtomaata 1,680 ha sekä 0,1 ha:n mutahauta. 
144 Kartta Rantalan rakennuksista liitteenä 2; Aaro, Leena ja Tapani Huovila 1.3.2005; Huovila 1988, 120–121. 
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tuskäyttöön. Myös koristepuolta on kuitenkin otettu huomioon. Puutarhan hoito on ollut Ran-

talassa naisten vastuulla.145 

 

Tilalla oli kaksi pientä aittaa, jotka oli rakennettu hirsistä. Niitä laajennettiin ja jatkettiin myö-

hemmin laudalla joka suuntaan, ne yhdistettiin ja niihin rakennettiin toinen kerros. Hirsiaitat 

sijaitsivat samassa kohdassa missä nykyinenkin aitta on – uusintatarpeen tullen ne vain puret-

tiin, laitettiin alle kivijalka ja rakennettiin uudelleen. Aitan päässä järven puolella oli navetta 

ja Petavillan tienhaarassa rannan lähellä oli savusauna, joka hävitettiin 1930-luvulla. Myö-

hemmin tilalle rakennettiin nykyinen rantasauna. Lisäksi navetassa oli muutamaa lammasta 

varten karsina ”lehmien jalkopäässä”. Tila ei kuitenkaan ollut kovin iso.146 

 

Yrjö Huovila valmisti itse pääosan tilan kalusteista. Myös kivijalat niin päärakennukseen kuin 

aittaan ja navettaankin tehtiin itse, mikä oli tavallista ennen kuin betonista valettu perusmuuri 

ehti syrjäyttää itse tehdyt kivet. Apuna kivien louhimisessa Soukan takana olevasta kalliosta 

oli mies, joka oli oppinut sepän ja kivimiehen taidot vankilassa. Hän oli joutunut sinne alku-

jaan väärennettyään nyröläläisten isäntien puumerkkejä papereihin takaajiksi ja nostettuaan 

väärennöksillä rahaa. Hän oli pakenemassa Amerikkaan, kun poliisit saivat hänet kiinni Han-

gon satamassa. Hän istui tuomiotaan Kakolassa useita vuosia. Kymmenkunta vuotta myö-

hemmin hän louhi kivet Soukan itärannalta, mistä ne kuljetettiin hevosella järven toiselle puo-

lelle Rantalaan. Niistä kivistä rakennettiin myös Rantalan uuden tuvan kiviuuni. Navettara-

kennus rakennettiin uusiksi vuonna 1930 ja rakennusurakka valmistui lopullisesti vuonna 

1941, kun viimeisistäkin kivistä rakennettiin aitan kivijalka.147 

 

 

4.1. MAATALOUSPULA NYRÖLÄSSÄ 

 

Suomea koetteli 1930-luvulla maatalouspula. Sitä pohjustivat vuoden 1928 heikko sato (joka 

jyrkensi talouspulan vaikutuksia ja herätti levottomuutta sekä pulaliikkeitä maanviljelijäpii-

reissä), seuraavan vuoden maataloustuotteiden hintojen raju lasku ja vuonna 1930 asetetut 

viljan suojatullit. Tilanteen yleisestä vakavuudesta huolimatta pula ei juuri näkynyt Nyröläs-

sä.148 Kaikkiaan 1930-luvun sato oli kokonaisuutena ottaen hyvä: vuosikymmenen lopussa 

henkeä kohti laskettu satomäärä oli kaksinkertainen 1920-luvun alkuun verrattuna. Kun myös 
                                                           
145 Aaro Huovilan muistiinpanot; Piirustukset. Rla; Niiranen 1981, 22. 
146 Aaro, Leena ja Tapani Huovila 1.3.2005. 
147 Piirustukset. Rla; Niiranen 1981, 27; Huovila 1988, 271; Aaro Huovila 1.3.2005. 
148 Ellilä 1957, 203, 243–244; Kalela 1987, 84–85; Laukaan kihlakunnan kruununvoudin pakkohuutokauppapöy-
täkirjat 1936. JyMA. 
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lehmien määrä kasvoi vastaavalla aikavälillä 17 %, vuonna 1934 saatiin erinomainen sato ja 

metsätulot alkoivat lisääntyä, maatalouden nousukausi alkoi kunnolla. 1920-luvun erinomai-

nen kehitys selittyy metsätalouden, teollisuuden ja kaupan nopeasta kasvusta. Elintaso nousi 

ja se näkyi myös ihmisten kulutustottumuksissa.149 

 

On katsottu, että maailmansotien välillä tapahtuneesta peltoalan lisäyksestä lähes puolet on 

osunut juuri lamavuosiin 1929–1934. Karjan määrän lisääntyminen näkyi myös rehuviljelys-

sä. 1930-luvun alussa lähes kaksi kolmannesta peltoalasta käytettiin rehunviljelyyn, ja kun 

osa perunoista ja pääosa juurikasveista käytettiin rehuksi, oli rehuviljelyn osuus kokonaisuu-

desta suunnilleen samaa luokkaa. Leipäviljaa viljeltiin noin viidenneksellä peltoalasta. Toi-

saalta ensimmäistä maailmansotaa seuranneita erinomaisia satovuosia on pidetty myös laman 

aiheuttajina, kun tuotanto kasvoi liian nopeasti suhteessa kulutukseen ja valtiot yrittivät suoja-

ta kotimaisia elinkeinoja tullimuurien avulla.150 

 

Vaikka suuri osa torpista olikin jo ehtinyt itsenäistyä, niiden aika jatkui kylällä vielä 1930-

luvun puolelle. Osa peltotöistä teetettiin myös pulavuosina taksvärkkeinä torppareilla. Esi-

merkiksi Koppelilla kävi vielä 1930-luvulla silloinen Kuuselan torppari, nykyisen Rantapirtin 

rouvan Toini Silvánin isä, tekemässä päivätöitä.151 Jostain syystä torppien lunastaminen Nyrö-

lässä on edennyt hitaampaan tahtiin kuin muualla Keski-Suomessa. 

 

Toinen Huovilan torppa, Ahola, itsenäistyi vielä Rantalaakin myöhemmin. Tila myytiin sitä 

viljelleille Vihtori ja Maria Hokalle itsenäiseksi tilaksi erotettavaksi kesäkuussa 1930. Erot-

tamisen suoritti maanmittausinsinööri Salmenkivi ja lohkominen merkittiin maarekisteriin 

16.11.1932. Tästä kaupasta ei kuitenkaan ole säilynyt enempää tietoa. Molemmat Huovilan 

torpat itsenäistyivät siis erittäin myöhään koko maahan verrattuna: vuoteen 1925 mennessä 

kaksi kolmannesta torpista oli itsenäistynyt ja 1930-luvulle tultaessa jo 90 prosenttia.152 On 

kuitenkin huomattava, että Rantalassa ei ollut varsinaisia torppareita enää Oikaristen jälkeen, 

ainoastaan itsellisiä, vaikka talo pysyikin torppana. 

 

Viljoja jauhettiin myös pula-aikana tavalliseen tapaan, sillä 1930-luvulle osui monia hyviä 

satovuosia. Rantalasta lähti Aaro monesti aamulla ”aikaisin myllyyn ja myöhään kirkkoon 

niin pääsee pian pois” -periaatteella Kolun myllylle, joka oli puolivälissä Vesangan ja Nyrö-

                                                           
149 Ahvenainen 1982, 311; Jutikkala 1958, 432; Kananen 1986, 28. 
150 Kananen 1986, 45; Soininen 1982, 31; Ahvenainen 1982, 186. 
151 Aaro Huovila 1.3.2005. 
152 Vaasan läänin maanmittauskonttori 17.3.1936. Rla; Kananen 1986, 33. 
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län välillä, odottamaan mylläriä jauhamaan viljoja. Tuolloin Rantalassa viljeltiin ruista, ohraa 

ja kauraa. Vehnä oli uusi viljalaji, joka löi itsensä läpi suomalaisessa viljelyksessä juuri 1930-

luvun alussa. Sitä oli joskus kasvamassa pieniä määriä, mutta sen jauhattaminen oli ongelmal-

lista. Jyvät piti käydä jauhamassa Kankaan myllyssä, koska se oli ainoa, joka pystyi kuori-

maan ne. Jauhatusmatka kesti hevosilla suuntaansa kolmesta neljään tuntia. Kaikkiaan pienet-

kin tilat ovat Kanasen mukaan riittäneet 1930-luvulla takamaan kohtalaisen toimeentulon, 

joten siltä osin Huovilan ja Rantalan tilanteita voisi pitää myös pula-aikana suhteellisen tur-

vattuina.153 

 

Pula-ajan uudistuksiin Rantalassa kuului myös peltojen ojitus suon ojituksen yhteydessä. Nii-

hin tehtiin avo-ojia, jotka vedettiin harkitusti metsässä olevaan suohon eikä järveen. Veto-oja 

lähti navetan päästä ja meni koivikkoon ja sieltä edelleen metsäautotien varteen. Kylän pellot 

olivat monesti luonnostaan kivisiä ja ravinneköyhiä ja niiden lisäksi viljaa kasvatettiin monin 

paikoin vielä pitkälle 1930-luvulle saakka kaskessa. Rantalassa, kuten muillakin kylän tiloilla, 

kaskiin tehtiin ruista ja kaskeamisen loputtua alueesta tehtiin satojen parantamiseksi lehmien 

laidunmaa.154 

 

Pulavuosina monet talonpojat joutuivat ottamaan velkaa ja vaikka summat eivät kokonaisuu-

tena katsoen olleet yleensä kovin suuria tai rasittavia, ne olivat monille ylitsepääsemättömiä, 

kun velkoja alkoi periä saataviaan muutenkin taloudellisesti tiukan tilanteen keskellä. Maata-

louden velkaantumisen kannalta olikin merkittävää, että neljännes luotonantajista oli yksityi-

siä ja jopa 80 % luotosta oli lyhytaikaista. Velkaantuneiden asema oli siten hyvin epävakaa. 

Lisäksi vain viidennes kaikista maanviljelijöistä oli ollut täysin velattomia pulan alkaessa. 

Viimeisiä vaihtoehtoja silloin, kun velallinen ei pystynyt maksamaan häneltä pyydettyjä 

summia, oli omaisuuden ulosmittaus ja tilan myynti pakkohuutokaupalla, jotta laina saataisiin 

maksettua takaisin. Kaikkiaan pakkohuutokauppoja toimitettiin vuosina 1931–1936 yhteensä 

15 144. Huippuvuosi tilojen myynnissä oli 1933, jolloin huutokaupattiin 3 296 tilaa.155 

 

Naapuripitäjissä Vesangassa ja Uuraisilla oli useita pakkohuutokauppoja, mutta Nyrölässä ei 

vuosien 1930 ja 1948 välillä huutokaupattu yhtään tilaa. Lähellä se tosin oli, sillä vuonna 

1936 peruutettiin kahden tilan – velallisen ja takaajan tilojen – huutokauppa, kun peritty velka 

saatiinkin maksetuksi. Varsinaisen velallisen tila oli 56 hehtaarinen, ja siihen kuului vajaat 

viisi hehtaaria peltoa ja reilut 30 hehtaaria metsää. Omistajat olivat talollisia, jotka olivat vel-
                                                           
153 Ellilä 1957, 204; Aaro Huovila 1.3.2005; Kananen 1986, 40; Jutikkala 1982, 219. 
154 Aaro Huovila 1.3.2005; Huovila 1988, 80–81. 
155 Ellilä 1957, 233; Kananen 1986, 95; Rantatupa 2004, 429; Kalela 1987, 96–97. 
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kaa yhteensä noin 16 000 markkaa (noin 19 430 mk vuonna 1925) yksityiselle henkilölle ja 

Jyväskylän säästöpankille. Lainan takaajina oli kaksi talollista, joista toisen omistama 12-

hehtaarinen tila Kintauden kylässä oli niin ikään jo määrätty huutokaupattavaksi kyseisen 

lainan maksamiseksi. Tilanne kuitenkin raukesi, kun velallinen suoritti yksityiselle henkilölle 

velkaa olemansa summan. Huutokauppa peruutettiin keväällä 1937 ja omistuskirjat palautet-

tiin alkuperäisille isännille.156 

 

Vaikka Nyrölässä ei jouduttu suorittamaan pakkohuutokauppoja, ne lienevät kuitenkin heijas-

tuneet kylän elämään muista pitäjistä. Esimerkiksi loppuvuodesta 1937 tuntematon kirjoittaja 

on kirjoittanut Nuorten kuiskeita -opintokerholehteen: ”vasta nyt, talon myynnin jälkeen hän 

selvästi tajuaa, kuinka syvillä juurilla hän on ollut kiinni tuossa esi-isiltä perityssä maassa, 

turpeessa, jossa jokainen puu ja kivikin on käynyt rakkaaksi […] yhä jatkuu vasaramiehen 

ääni, ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta”.157 

 

Pulavuodet olivat taloudellisesti rankkoja myös Rantalassa. Siviä ja Yrjö Huovila joutuivat 

ottamaan lainaa usealta eri taholta, alla oli vanhojakin lainoja eikä tilannetta varmasti helpot-

tanut vuonna 1933 syttynyt suuri metsäpalo, josta tarkemmin metsien yhteydessä. Arkistoissa 

mainitaan muun muassa laina Jyväskylän kunnan säästöpankkiin vuodelta 1934 sekä vuonna 

1933 ilmeisesti Augustilta saatu laina – ainakin hän on kuitannut velan maksetuksi vuonna 

1940. Kaikkiaan Rantalaan otettiin kolme kiinnitystä, joista yksi tilan irtaimistoon.158 

 

Sukulaisten merkitys oli suuri, sillä sen lisäksi, että August lainasi heille huomattavan sum-

man, hän myös yhdessä Siviän isän Eemil Koppelin kanssa takasi Yrjön ja Siviän ottaman 

lainan vuonna 1934. Lisäksi pari Nyrölän isäntää oli pulavuosina kirjoittanut Yrjölle katteet-

tomia velkakirjoja siltä varalta, että Rantala joutuisi taloudellisiin vaikeuksiin. Tila kuitenkin 

selvisi taloudellisista ongelmista joutumatta huutokauppauhan alle ja isännät luovuttivat täl-

laiset katteettomat velkakirjat takaisin Yrjölle.159 

 

Jyväskylän pitäjän vilja-aitan pöytäkirjojen mukaan pula-aikana myös maalaiskuntalaiset tur-

vautuivat usein lainajyvästöön. Lainaajien määrän mukaan tarkasteltuna rankimmat vuodet 

olivat 1931–1932, jolloin viljaa kävi hakemassa 135 ja 129 henkilöä. Muuten lainaajien määrä 

liikkui vuosittain hieman kuudenkymmenen alapuolella. Lisäksi kyseisenä vuonna myös huu-
                                                           
156 Laukaan kihlakunnan kruununvouti 1936. 
157 Huovila 2000, 259. 
158 Velkakirjat 7.11.1926, 10.9.1933, 12.11.1933, 2.2.1934, 15.7.1934; Kiinnitysasiakirjat 13.9.1933, 31.8.1934; 
Rasitustodistus 25.1.1934; Irtaimistokiinnitysasianpöytäkirja 20.8.1934. Rla. 
159 Aaro Huovila 12.5.2005. 
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tokaupattiin liki 300 hehtolitraa kauroja. Kauraa lainattiin eniten, ohraa selvästi vähemmän, 

mutta rukiin osuus pysyi koko tarkastelukautena selvästi pienimpänä. Viimeisenä vuotena 

alettiin lainata myös timanttivehnää, jota menikin heti selvästi yli 2 000 kg. Yrjö Huovila oli 

vuodet 1932–1935 vilja-aitan johtokunnassa. Lainaamisen lisäksi viljaa myös huutokaupattiin 

ja myytiin. Lainajyvästötoimintaa ja pulavuosien työllistämistä esimerkiksi ojitusprojekteilla 

voisikin pitää keinona, jolla yhteisö on yrittänyt pitää kollektiivisesti huolta sen kaikkien osi-

en normaalista jatkumisesta poikkeusoloista huolimatta.160 

 
 
 
Taulukko 2: Jyväskylän pitäjästä vuosina 1929–1935 lainattujen viljojen määrä. Määrät 
ovat hehtolitroina, ellei toisin mainita. Osalta vuosia tilastot ovat puutteellisia, joten yhteis-
määrät tulee nähdä summittaisiksi. Eri viljojen osuudet ja lainaajamäärät antavat kuitenkin 
suuntaa kehityksen yleiselle linjalle. 
 
Lähde: Jyväskylän pitäjän vilja-aitan pöytäkirjat 1929–1938. JMlkA. 
 
 
 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 yhteensä 

1930–
1935 

kaura  119 339 303,5 135,35 245,5 98 1 240,85 

ohra  33,5 264 101,5 46,5 53,5 19,5 518,50 

ruis  17 lai-
naajalle 

 35 9 29 12,5 85,50 

timanttivehnä       2 140 kg 2 140 kg 

yhteensä 107,75 152,50 
+ rukiin 
määrä 

603 440 190,85 328 130 
+timantti-
vehnä 

1 952,10 

Huuto-
kaupattiin 

  278 
kauraa 

  112 
ohraa

29 
kauraa 

 

Lainaajia 64 50 135 129 65 43 80  

 

 

On kuitenkin huomattava, että kyseissä luvuissa on mukana myös muiden kylien kuin Nyrö-

län lainaajia. Kun lainajyvästön velkakirjat numeroitiin vuonna 1936, Nyrölästä mainittiin 

kaikkiaan 29 velkakirjaa, niiden joukossa August Huovilan ja Eemil Koppelin, Siviän isän, 

                                                           
160 Jyväskylän pitäjän vilja-aitan pöytäkirjat 1929–1938 JMlkA; Vertaa Peltonen 1992b, 12; Levi 1992, 67–68, 
76. 
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velkakirjat. Kun seuraavana vuonna tehtiin velkakirjojen uudistus, Nyrölästä oli enää 11 ve-

lallista. Heidän joukossaan ei ollut Huovilan tai Rantalan henkilöitä.161 

 

Vuonna 1928 Nyrölässä oli aloittanut toimintansa Suomen maamiesseurojen keskusliiton 

alainen maamiesseura, joka sai käynnistymään maidonkuljetuksen Jyväskylään vielä saman 

vuoden kesällä. Lisäksi sen kautta tuli mahdolliseksi palkata kotitalousneuvoja tiloille kesä-

ajaksi. Maamiesseura myös järjesti kilpailuja ja retkiä ja sen nimissä hankittiin viljanlajittelija 

ja eläinlääkintäkaappi. Yrjö oli seuran ensimmäinen puheenjohtaja.162 

 

Seura kutsui saman vuoden syysjuhlassaan koolle puhelinosuuskunnan perustavan kokouk-

sen, jonka seurauksena vuonna 1929 alettiin vetää ensimmäistä puhelinlinjaa Vesangasta ky-

lälle. Tämä projekti ajautui 1932 lähes oikeuskäsittelyn asteelle, kun asianajajan välityksellä 

keskusteltiin erään Vesangan tilan kanssa siitä, mistä kohti puhelinlinjan saisi vetää. Kun pu-

helinlinjat sitten saatiin kylälle, jäi osakkaiden tehtäväksi pitää ne kunnossa ja tarpeen vaaties-

sa korjata niitä. Tähän työhön oli saatavilla puhelinkeskuksesta pylväskengät ja varalankaa. 

Isännät ajelivat tietä pitkin katse puhelinlinjoissa ja etsivät katkoskohtaa – Tompinmäen isän-

tä onnistui ajamaan yhdellä tällaisella reissulla Uuden Laukkalan portinpylvään poikki.163 

 

Maamiesseuran toimintaan kuuluivat myös yhteishankinnat. Siten kylälle hankittiin muun 

muassa lannoitteita, kuten apulantaa ja kalkkia, sementtitiilien tekokone ja kylvökeppi, lai-

dunkarhi ja apilanhankaajakone. Seura myös järjesti maatalouteen liittyviä kursseja, joiden 

aiheina olivat muun muassa sikatalous, kotitalous, salaojitus ja hevosenhoito. Myös AIV-

rehusta kerrottiin. Kurssien seurauksena esimerkiksi Rantalaan, jonka isäntä oli vahvasti mu-

kana toiminnassa, laitettiin vuonna 1931 vehnänviljelyn koekenttä. Seuralle oltiin hankkimas-

sa omaa taloakin, mutta hanke kaatui lamaan.164 Muita pula-ajan uudistuksia kylällä olivat 

vuonna 1930 tulleet puhelin (joka oli alkanut yleistyä Keski-Suomessa 1900-luvun alussa) 

sekä vuonna 1933 radio ja ensimmäiset Keski-Suomen suo-ojat. Myös maitoauto alkoi kulkea 

vuosikymmenen alussa. Keskimaan kauppa tuli kylälle vuonna 1938 omaan kauppataloon-

sa.165 

 

Vuonna 1933 pidettiin Nyrölän maamiesseuran johtokunnan kokous Rantalassa, jossa päätet-

tiin pitää syysjuhlat lokakuussa Huovilassa. Ohjelmaan kuului ukkomiesten ja poikamiesten 
                                                           
161 Jyväskylän pitäjän vilja-aitan pöytäkirjat 1929–1938. JMlkA. 
162 Anttila 1974, 50; Huovila 1988, 206. 
163 Huovila 1988, 55, 97–104, 113. 
164 Huovila 1988, 208–211; Vertaa Levi 1992, 69–70. 
165 Huovila 1988, 55, 133; Markkanen 1988a, 290. 
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välinen köydenvetokilpailu, kirvesvarren teko ja perunankuorimiskilpailu, puheita, esitelmiä 

ja lausuntaa. Lisäksi jaettiin palkinnot kuluneena vuonna päättyneistä kilpailuista. Kyseisen 

vuoden kilpailuista ei ole tarkempaa tietoa, mutta seuraavana vuonna maanviljelijät kilpailivat 

sipulin viljelemisestä ja aloitettiin kotitalouskilpailu, joka kesti seuraavat kaksi vuotta. Maa-

miesseuran toiminta vaikuttaa siis olleen aktiivista lama-ajasta huolimatta. Pula-ajan juhliin 

kuuluivat myös Huovilassa tanssitut Ailin ja kylän opettajan Ilmari Veijon häät heinäkuussa 

1932.166 

 

Koneistuminen jatkui 1920-luvulla myös Nyrölässä, vaikka ensimmäinen maailmansota oli-

kin hetkellisesti lamauttanut uudistustoiminnan ja sitä seurannut inflaatio vaikeutti uusien 

investointien tekemistä entisestään. Suurimpiin hankintoihin kuului perunannostokone, joka 

hankittiin vuonna 1929 Asikkaan ja Saksalaan. Soukan takaisten talojen osalta vastaavan ko-

neen hankinta siirtyi sotavuosien jälkeiseen aikaan, jolloin kone hankittiin kuuden talon yhtei-

seksi ja sillä nostettiin perunat yhteistoimin. On katsottu, että 1930-luvulle tultaessa niittoko-

ne oli joka toisella tilalla, harava- ja puimakone joka viidennellä ja separaattori lähes jokaisel-

la karjatilalla. Kylvö- ja elonleikkuukoneet olivat Keski-Suomessa harvinaisia.167 

 

 

4.2. METSÄ, ELÄIMET JA TIET 

 

Metsäpalo lisäsi lamavuosien rankkuutta Rantalassa. Palo syttyi 10.7.1933 ja eteni Rantalan 

uudispellon laidassa viikkoa aikaisemmin poltetun kantorovion tietä kohti Vahvajärveä ja 

edelleen sen itäpuolta kohti Uuraisten tietä. Paloalueeksi määriteltiin 800 hehtaaria. Päivää-

mättömässä kirjoituksessa muistikirjassaan todennäköisesti Yrjö Huovila kirjoittaa metsäpalo-

tilanteesta. Paloalue kattoi niin Huovilan kuin Rantalan mutta myös naapureiden metsiä. Syyl-

liseksi epäiltiin aluksi Yrjöä tämän polttaman kantorovion vuoksi. Tämän jälkeen oli kuiten-

kin muun muassa satanut runsaasti. Schaumanin vaneritehdas, joka oli kärsinyt suurimman 

vahingon, vei asian oikeuteen.168 

 

On kuitenkin huomattava, että vaikka metsäpalo koski myös monia yksityisiä henkilöitä, ku-

kaan heistä ei katsonut Yrjöä korvausvelvolliseksi tai vastuulliseksi asiasta. Yhteisön tuki 

onkin varmasti ollut merkittävä rantalaisten kannalta. Samalla tilanne osaltaan valaisee yhtei-

sön keskeistä yhtenäisyyttä ja eräänlaista suojelua ulkopuolista uhkaa vastaan. Tapausta käsi-
                                                           
166 Yrjö Huovilan muistivihko 1933. Rla; Huovila 1988, 258. 
167 Ellilä 1957, 236; Huovila 1988, 88; Jokinen 1993, 125. 
168 Huovila 1988, 258; Muistikirja, päiväämätön. Rla. 
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teltiin yhdeksän kertaa kihlakunnanoikeudessa ja kahdesti hovioikeudessa aina talvisodan 

syttymiseen saakka, mutta palon syytä ei saatu selville ja asia päättyi ratkaisemattomana. Syy-

te hylättiin, koska Yrjö pystyi todistamaan omien sammutustoimiensa asiallisuuden, mutta 

molemmat osapuolet joutuivat kustantamaan omat oikeuskulunsa. Vaikka kustannukset eivät 

ilmeisesti olleet kovinkaan suuret, ne kuitenkin lisäsivät metsänmenetyksen lisäksi tilalle koi-

tunutta taloudellista taakkaa.169 

 

Vuonna 1928 tuli voimaan metsänparannuslaki, jota noudatettiin myös Nyrölässä. Edellisenä 

vuonna oli tullut voimaan myös yksityismetsälaki, joka mahdollisti valtion avustusten saami-

sen soiden kuivatukseen ja metsänhoitoon. Lamavuosina 1933 valmistui osittain näiden lakien 

seurauksena kolme ojitusprojektia, jotka oli pantu toimeen kylän läntisillä soilla ja pari keski-

semmässä Nyrölässä. Näitä ojituksia tehtiin myös Huovilassa ja Rantalassa. Pääasiallisesti 

projektit toteutettiin miesvoimin hätäaputöinä. Kaikkiaan metsäojia oli kaivettu kylälle pula-

kauden loppuun mennessä noin 54 kilometriä.170 

 

Huovilasta oli monen muun tilan tavoin varattu hevonen puolustus- tai poliisilaitoksen käyt-

töön jo kymmenisen vuotta ennen talvisodan alkamista. August sitoutui luovuttamaan hevo-

sen päitsineen, suitsineen, valjaineen, ajoneuvoineen sekä kolmen vuorokauden ruokineen 

Jyväskylän asemalla, jos viranomaiset niin vaatisivat. Jos tilalla ei jossain vaiheessa olisi ollut 

hevosta, jota lähettää, siitä olisi pitänyt ilmoittaa välittömästi piiriesikuntaan. Siirrossa puo-

lustuslaitos liikekannallepanokäskyn tultua suoritti hevosesta sen korkeimman luokkarajahin-

nan kymmenen prosentin korotuksella. Jos liikekannallepanokäskyä ei tullut, puolustuslaitos 

korvasi vuorokautta kohti 125 markkaa (noin 123 mk vuonna 1925) hevosesta sekä 25 mark-

kaa ajoneuvosta ja valjaista. Hevosten merkitys kylällä tuli ilmi myös kilpa-ajoissa, joita alet-

tiin järjestää Soukan jäällä talvella 1934. Ajot jatkuivat vuosittain parin vuosikymmenen 

ajan.171 

 

Myös karjatalouden merkityksen osuuden kasvu on huomattavissa jo lamavuosina. Esimer-

kiksi kun Koiviston tilalta katosi 1930-luvun puolivälissä lehmä, sitä etsimään irrotettiin vii-

koksi useampi mies. Lehmä löytyi lopulta metsästä sattumalta, kun tupakkatauolle istuneet 

miehet kuulivat ammuntaa. Hetken kuunneltuaan he paikallistivat äänen maan alle. Lehmä 

löytyikin parin metrin syvyydestä suon sisästä, mistä se saatiin ulos. Tilan isäntä Jalmari Leh-

tonen oli kaivanut viemäriojaa Kissalampeen ja pudottanut pienempää lampea parisen metriä. 
                                                           
169 Levi 1992, 61–68; Huovila 1988, 258; Muistikirja, päiväämätön. Rla. 
170 Siironen 2000, 38; Huovila 1988, 62–63. 
171 Sopimus 14.2.1928. Hla; Huovila 1988, 91–92. 
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Nämä toimet olivat ilmeisesti saaneet suohon muodostumaan onkaloita, joita lehmä oli pääs-

syt ryömimään satakunta metriä, mutta ei löytänyt tai päässyt enää omia jälkiään ulos. Pitkäs-

tä kateissa oloajasta huolimatta kyseinen lehmä lypsi ja poiki normaalisti vielä tapahtuman 

jälkeenkin.172 

 

1920- ja 1930-lukujen tienoilla Nyrölässä käytiin vilkasta keskustelua kylätiestä. Kylätien 

katsottiin alkavan Vesangan aseman läheltä yleiseltä tieltä ja menevän sieltä Nyrölän Korpe-

lan talolle asti. Kaikkiaan tiellä oli pituutta noin 19 kilometriä. Keskustelu alkoi loppuvuodes-

ta 1920, kun tieosakkaat päättivät kokouksessaan valita tielautakunnan kylätietä varten. Mu-

kaan keskusteluun otettiin myös Vesangan tieosakkaat, koska tie kulki myös heidän kylänsä 

kautta. Asiaa pyöriteltiin useampia vuosia, kunnes vuonna 1924 päätettiin huutokaupata tiestä 

200 metrin pätkiä, joita tieosakkaat huusivat itselleen huollettaviksi. Kaikkiaan vaadittiin, että 

tie tuli hiekoittaa, ojat avata ja kuopat täyttää. Kyseiseltä vuodelta Yrjö Huovila huuti yhteen-

sä kuusi tieosuutta eli 1,2 kilometriä huollettavakseen. Huovilan tilalle ei tullut osuuksia.173 

 

Tieosuuksien huutokauppaaminen jatkui seuraavinakin vuosina aina vuodeksi kerrallaan ja 

200 metrin pätkissä. Vaikuttaa siltä, että ainakin Huovilan ja Rantalan osalta tieosuuksia on 

huudettu osittain vuorovuosina. Ei kuitenkaan ole selvää, päättivätkö tieosakkaat tällaisesta 

vuorottelusta vai oliko kyseessä näiden kahden tilan sopimus hoitaa vuorotellen myös toisten-

sa tieosuuksia. Kun vuonna 1926 tieosuudet huutokaupattiin kolmeksi vuodeksi, molemmat 

tilat ottivat muutaman osuuden – August huusi neljä ja Yrjö kaksi osuutta. Mistään varsinai-

sesta työliitosta ei voine puhua kahden näin erikokoisen tilan ollessa kyseessä, mutta on kui-

tenkin huomattava, että sellaisissa kysymyksissä, joissa yhteisten osuuksien rasitus ei liene 

ollut liian raskas Rantalalle, tilat ovat sopineet keskinäisestä työnjaosta. Tilanteessa on kui-

tenkin havaittavissa eräänlaista yhteistyötä sekä vastavuoroista auttamista, joita Levi pitää 

tärkeinä tilojen jatkuvuuden kannalta.174 

 

Kun tieosuuksia tarkastettiin taas vuonna 1928, tieyksikköluetteloon merkittiin sekä Huovilal-

la että Rantalalle suhteellisen suuret osuudet muihin tiloihin verrattuna. Osuuksien suuruus 

selittyy sillä, että osuudet määritettiin käytetyn tievälin, ei tilojen koon mukaan. Suurin osuus 

oli Sipilällä, 372 yksikköä, Huovilalla määrä oli 260 ja Rantalalla 93. Nämä osuudet eivät 

kuitenkaan ole suoraan verrattavissa huutokauppaosuuksiin, sillä tieyksikköosuuden suuruu-

den määräsi tilalle kuuluvan tieosuuden pituuden lisäksi myös se, kuinka paljon tila käytti 
                                                           
172 Huovila 1988, 85. 
173 Pöytäkirja 8.12.1920; Pöytäkirja 13.10.1924. 
174 Pöytäkirja 2.11.1925; Pöytäkirja 2.11.1926; Anttila 1974, 164; Levi 1992, 67–70, 95.  
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tietä. Jos tietä ei käytetty juuri lainkaan, yksikköosuus oli selvästi pienempi kuin tien ollessa 

päivittäisessä käytössä. Tilat voitiin joissakin tapauksissa myös vapauttaa tieosuuksista.175 

 

Myös vuonna 1929 molemmat tilat hoitivat omat osuutensa tiestä, Rantala kolme ja Huovila 

neljä osuutta. Samoin vuonna 1930 taas kolmeksi vuodeksi huudetut osuudet jakautuivat si-

ten, että Rantala hoiti kaksi ja Huovila neljä yksikköä. Tilakohtaiset osuudet näyttäisivät siis 

pysyneen pitkälti samoina vuosien varrella. Vuonna 1930 valittiin myös toimikunta, johon 

kuuluivat Nestor Veijonen, Kalle Saksala ja Yrjö Huovila. Toimikunnan tuli ottaa yhteyttä 

Uuraisille, jotta sinne vievä tie kunnostettaisiin. Vaikka asiaa käsiteltiin uuraislaisten kanssa 

useaan otteeseen, siitä ei päästy minkäänlaiseen lopputulokseen.176 

 

Tieosakkaat myös tekivät rumpuja tielle, korjasivat siltoja, kaivoivat veto-ojaa, loivat lunta, 

tekivät siltapuita ja hiekkatietä sekä laittoivat kilometripylväitä. Myös kiviä ammuttiin ja 

maantien tarkastajia kyydittiin.177 Lisäksi osakkaat pyysivät tieosuuksiensa tarkastamista ja 

alentamista lähes jatkuvasti yleensä sillä perusteella, että tieosuus oli liian suuri tien käyttö-

määrään verrattuna. Joissakin tapauksissa alennuksiin suostuttiin, joissakin ei. Yhdessä tapa-

uksessa tieyksiköt jopa poistettiin kokonaan, mutta tällöin kyseinen henkilö ei saanut käyttää 

tietä ollenkaan. Myös Yrjön ja Augustin osuuksia muunneltiin, esimerkiksi vuonna 1927 Au-

gustin osuus alennettiin 220 yksikköön.178 

 

Molemmat tilat olivat aktiivisia myös tieosuuskunnassa. Yrjö Huovila toimi pitkään kokous-

ten pöytäkirjanpitäjänä sekä hoitokunnan yhtenä kolmesta varsinaisesta jäsenestä yhdessä 

Amos Silvánin ja Arttu Ahosen kanssa.179 Suuri osa tien hoidossa käydystä kirjeenvaihdosta 

tieosuuskunnan ja muiden tahojen välillä onkin hänen nimissään käytyä. 

 

Kaikkiaan tiestä ja sen kunnostamisesta käytiin vilkasta keskustelua ja väittelyä aina 1930-

luvun puolelle asti. Suurinta väittelyä käytiin Vesangan Sipilän tilan kanssa tien varsilla kas-

vavien puiden ja pensaiden poistamisesta. Koska kaikkien tilojen tuli hoitaa tie omalta koh-

daltaan, vaatimus koski pääasiassa Sipilän tilaa, sillä sille kuului maata kolmen kilometrin 

matkalta. Tie oli kuitenkin jo valmiiksi tilan kohdalta suora ja näkyvyys hyvä, joten Sipilästä 

ehdotettiin kompromissia puiden poistamisessa jo taloudellisistakin syistä. Kiista jatkui useita 

                                                           
175 Tieyksikköluettelo vuodelle 1928. 23.4.1928; Huovila 1988, 103–104. 
176 Pöytäkirja 19.10.1929; Huutokauppa 19.10.1930; Huovila 1988, 103. 
177 Esimerkiksi pöytäkirja 3.3.1926; 23.9.1929 tehty tili vuodelta 1928. 
178 Esimerkiksi pöytäkirja 14.3.1926; Pöytäkirja 20.5.1928; Pöytäkirja 27.2.1927. 
179 Esimerkiksi pöytäkirja 27.2.1927; Pöytäkirja 23.12.1928. 
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vuosia eikä lopputuloksesta ole säilynyt dokumentteja. Tien keventämiseen, mäkien loiven-

tamiseen, mutkien oikaisuun ja muuhun vastaavaan haettiin myös valtion apua.180 

 

Tieosuuksien tarkastelu jatkui vielä vuosikymmeniä myöhemmin. Esimerkiksi vuonna 1959 

Aaro anoi kylätien hoitokunnalta, että saisi suorittaa tieyksikkömaksut toistaiseksi ainoastaan 

kiinteistöön ja siihen kuuluvan maa-alan normaaliperusteiden mukaisesti, sillä auton käyttö 

tiellä oli supistunut pienimpään mahdolliseen ja olosuhteet muuttuneet siitä, kun tieyksiköt 

viimeksi oli vahvistettu. Syynä muutokseen oli se, että hän asui jo toisella paikkakunnalla 

eikä hän sen vuoksi juurikaan käyttänyt tietä. Vaikka anomus hylättiin ensin, seuraavassa vas-

tauksessa todettiin, että koska ei voitu osoittaa, että Rantalan osalta kylätietä olisi käytetty 

säännöllisenä ajotienä, tila tuli vapauttaa tientekorasituksesta. Lamavuosina käynnistyi myös 

linja-autoliikenne kylälle, kun uuraislainen T:mi Veljekset Kivelä aloitti liikennöinnin linjalla 

Uurainen-Höytiä-Nyrölä-Vesanka-Jyväskylä keväällä 1936.181 

 

 

5. SOTA-AIKA JA MAATALOUDEN KONEISTUMINEN 1939–1955 

5.1. TALVI- JA JATKOSOTA 

 

Talvisodan alla 8.10.1939 myös korpraali Yrjö Huovila kutsuttiin ylimääräisiin kertausharjoi-

tuksiin ja viiden vuorokauden loma päättyi talvisodan alkamiseen marraskuun viimeisenä 

päivänä. Kaikkiaan Keski-Suomen sotilasläänistä kutsuttiin sotaan noin 20 000 reserviläistä, 

joista muodostettiin 10. divisioona. Aluejärjestelmän mukaan saman pitäjän miehet kuuluivat 

yleensä samaan komppaniaan tai patteriin: Jyväskylän kaupungin ja pitäjän miehet oli määrät-

ty tykistö- ja viestialueeksi. Aluejärjestelmän etuna oli se, että miehet tunsivat toisensa jo etu-

käteen, mikä helpotti yhteistoimintaa. Toisaalta siitä seurasi myös joissakin pitäjissä huomat-

tavia miesten menetyksiä heidän jouduttuaan rankempien taisteluiden alueelle, minkä vuoksi 

järjestelmästä luovuttiin sodan jälkeen. 10. divisioonan paikka oli Suomen puolustussuunni-

telmissa aivan Kannaksen itäreunassa Laatokan rannalla Taipaleenjoen takana.182 

 

Kutsun sotaan saivat myös Huovilan talon pojat Eino ja Arvo. Augustin vanhin poika, Arvi, 

oli kaksi vuotta liian vanha – sotaan kutsuttiin ikäluokat 1894–1917. Muut tilojen miehistä 

selvisivät sodasta hengissä, mutta Yrjö kaatui Taipaleenjoella tammikuussa 1940. Oikeuden-

omistajiksi häneltä jäivät tuolloin leski Siviä ja lapset, 13-vuotias Aaro ja kahdeksanvuotias 
                                                           
180 Kirje 15.2.1929 Pelliseltä Yrjö Huovilalle; Pöytäkirja 21.4.1929. 
181 Tientekorasitus 14.8.1959. Rla; Sinisalo 1993, 189–190. 
182 Virkajärvi 1998, 9; Jokipii 1993, 463. 
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Airi. Aarosta tuli siis tilan isäntä erittäin nuorena, mikä oli sota-aikaan hyvin tyypillistä.183 

Rantala arvioitiin Yrjön kuoleman jälkeen 60 000 markan (456 500 mk vuonna 1950) arvoi-

seksi.184 Kaikkiaan keskisuomalaisia miehiä kaatui talvisodassa 1 484, joista miehistöä 1 241 

ja korpraaleita 165.185 

 

Yrjö Huovila ehti parikuisen sotansa aikana kirjoittaa muutamia kirjeitä kotiin. Hänet oli si-

joitettu samaan rykmenttiin Arvon kanssa ja hän kommentoikin kirjeissään myös veljensä 

kuulumisia. Ensimmäisissä kirjeissään marraskuulta hän kirjoittaa: ”Joukossamme on suurin 

osa sosialisteja. Aluksi olivat hyvinkin katkeraa joukkoa, mutta […] nyt ovat miehiä siinä 

missä muutkin. […] 1.12.39 sain tulikasteeni. Oudolta se ensin tuntui olla kivääri- ja granaat-

titulessa, mutta pian siihen tottui. […] Eilen kuulin, että kone, jota Arvon pikakivääri ampui, 

tuli alas”.186 Joulukuun 14. päivältä hän kirjoittaa: ”Tässä muutamana päivänä tykistömme 

tuli ajoi vihollisen pakokauhun vallassa pakoon ja jalkaväkemme seurasi perässä. Kun taka-

linjoilla olevat huomasivat hyökkääjien perääntyvän, heidän oma konekiväärinsä avasi tulen 

kohti vetäytyviä joukkoja. Väliaikainen silta sortui ja vei vihollisen”.187 

 

Joulukuun puolivälissä tuli länsirintamalta amerikkalainen lehtimies, joka oli todennut joutu-

neensa kuumimpaan paikkaan, missä oli ollut, vaikka hetki olikin ollut hiljainen. Myös loiset 

vaivasivat sotilaita. Viimeisiä merkintöjä on tammikuun 12. päivältä vahvaa luottamusta 

omiin joukkoihin kuvastava maininta: ” Täällä syntyy sankaritekoja, toinen toistaan ihmeelli-

sempiä. Niistä kerrotaan, mutta paljon jää kertomatta. Harvoin suomalainen sotilas ylvästelee 

saavutuksillaan, tekee vain velvollisuutensa”. Myös erikoisempia tapahtumia muistetaan so-

dan ajalta. Esimerkiksi Hokka-Vihtori, Aholan torppari, oli saanut tehtäväkseen kelata maas-

tossa olevaa viestikaapelia talteen. Äkkiä hän oli kuitenkin huomannut, että venäläinen mies 

kelasi samaa kaapelia vastaan. Hetkisen kelaajat olivat tuijottaneet yllättyneinä toisiaan, mutta 

sitten venäläinen oli lähtenyt pakoon ja hävisi. Vihtori oli suorittanut työnsä kaikessa rauhassa 

loppuun.188 

 

                                                           
183 Sorko 1998, 17; Yrjö Huovilan perunkirjoitus 14.4.1940. Rla. 
184 Tässä luvussa vertailuvuodeksi on otettu 1950 sodan aiheuttaman inflaation vuoksi. Vuonna 1950 keskimää-
räinen päiväpalkka oli miehellä omassa ruoassa talvella 590,43 mk, kesällä 643,30 mk ja talon ruoassa talvella 
449,63 mk, kesällä 498,44 mk. Naiset saivat omassa ruoassa talvella 438,38 mk ja kesällä 476,03 mk, talon ruo-
assa talvella 328,12 mk ja kesällä 359,77 mk. Suomen taloushistoria 3, 409; Yrjö Huovilan perunkirjoitus 
14.4.1940. Rla. 
185 Sorko 1998, 328. 
186 Huovila 1988, 47. 
187 Huovila 1988, 47–48. 
188 Huovila 1988, 47–48. 
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Kaikkiaan talvisodassa kaatui tai katosi kuusi nyröläläistä. Nyrölän päässä Vihtori Ahola ja 

Evert Survo hoitivat siirtolaisten majoittamista. Nämä odottivat lopullista sijoituspaikkaansa 

Jatkolassa tai Vuorimäessä. Kylän väkiluku kaksinkertaistui siirtolaisten myötä ja heidät otet-

tiin ilmeisen hyvin vastaan. Jyväskylän maalaiskuntaan sijoitettiin siirtoväkeä lähes kaikista 

luovutetun alueen kunnista, mutta lähes puolet heistä eli yli 1 500 henkeä oli kotoisin Sortava-

lan maalaiskunnasta.189 

 

Talvisotaan vietiin myös Rantalan hevonen Topi. Sen mukana lähetettiin vaaditut länget ja 

kärryt, jotka oli merkitty puukolla, mutta Topi vain kävi kääntymässä Jyväskylässä ja palasi 

takaisin. Syyt hevosen palaamiseen olivat todennäköisesti osittain inhimilliset – katsottiin, 

minkä verran taloon jäi ihmisiä töitä tekemään ja mikä tarve hevosella oli kotona. Lisäksi asi-

aan lienevät vaikuttaneet Yrjö Huovilan suojeluskuntatuttavat, jotka olivat katsoneet, että riit-

ti, että tilalta lähti isäntä.190 

 

Evakkoja tuotiin asumaan myös Rantalaan ja Huovilaan. ”Rantalassa oli talvisodan aikaan 

kymmenkunta evakkoa, joka talossa niitä oli kun Jyväskylä silloin tyhjennettiin. Siirtolaisia ei 

meille tullut, niitä oli Nyrölässäkin paljon. Osa jäi tiloille asumaan, muun muassa Pohja-ahoa 

isännöinyt Vilho Koppeli avioitui siirtolaisen kanssa. Talvisodan ajan ne useimmat olivat Ny-

rölässä, jotkut jäivät. Sitten lähti osa takaisin”, Aaro Huovila muistelee.191 

 

Siitä, miten lämpimästi evakoihin on ilmeisesti suhtauduttu, on mahdollista saada esiin erään-

lainen perhestrategian muoto. Turvallisuudentunne, eräänlainen yhteenkuuluvuus, suojelu ja 

tietynlainen vertikaalinen riippuvuus tilan isännistä, joita Levi painottaa, liittyvät hieman toi-

selta kannalta katsottuna myös evakoiden ja tilojen varsinaisten asukkaiden suhteisiin siinä 

missä eri perheiden välisiin siteisiinkin. Suurin ero lienee siinä, että tällainen ”yhteenkuulu-

vuus” ei ole ajan myötä ja velka- tai avioliittosuhteiden kautta muodostunutta vaan enemmän-

kin tilanteen pakosta syntynyttä, joiltakin osin varmasti myös vastahakoista solidaarisuutta.192 

 

Sotavuodet merkitsivät isännän vaihtumista paitsi Rantalassa, myös Huovilassa. August ja 

Elina myivät Huovilan kaikkine elävine ja kuolleine irtaimistoineen lokakuussa 1940 pojal-

leen Arvolle 275 000 markalla (2 090 000 markkaa vuonna 1950). Kauppaan sisältyi myös 

syytinki, joka määriteltiin lähemmin toisessa asiakirjassa. Kauppasumma määrättiin makset-

                                                           
189 Huovila 1988, 49; Laitinen 1993, 83. 
190 Aaro ja Tapani Huovila 1.3.2005. 
191 Aaro Huovila 1.3.2005. 
192 Levi 1992, 67–68. 
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tavaksi Augustin ja Elinan tyttärille siten, että Lyyli, Aili ja Bertta saivat 50 000 markkaa ku-

kin ja Tyyne sekä Arvi 25 000 markkaa kumpikin. Loppusumma, 75 000 markkaa, tuli mak-

saa Augustille ja Elinalle.193 

 

Eino Huovilalle ei määrätty maksettavaksi mitään, sillä vanhemmat olivat myyneet hänelle 

samana päivänä metsäkappaleen Huovilan mailta, jonka katsottiin korvaavan hänen osuuten-

sa. Eino sai kaupassa metsäpalstan, joka rajoittui Uusitalon, Aholan ja Koppelin tiloihin. Ko-

koa palstalla oli 17 ha ja kauppahinnaksi sovittiin 25 000 markkaa (190 000 mk vuonna 

1950). Hän sai maan haltuunsa heti. Kaikille myönnettiin korotonta maksuaikaa kolme vuotta. 

Omaisuusluovutusveron maksoi ostaja ja se jaettiin loppuselvityksessä kaikkien asianosaisten 

kesken rahaosuuden mukaan.194 

 

Augustin lasten perintötilasta saamissa summissa on huomattavaa, että Arvi ja Tyyne olivat 

molemmat jo saaneet vuonna 1915 Huovilan tilan osuuksistaan 4 300 markkaa kumpikin 

(356 420 markkaa vuonna 1950). Kolmen muun lapsen saama 50 000 markkaa vastasi noin 

380 420 markkaa vuonna 1950 ja Arville ja Tyynelle osoitetut 25 000 markkaa olivat 190 210 

markkaa vuonna 1950. Kaikkiaan heidän perintöosansa Huovilasta oli siis 166 000 markkaa 

(v. 1950) suurempi henkeä kohti kuin kolmen muun lapsen osat. On kuitenkin mahdotonta 

sanoa, ovatko Lyyli, Aili ja Bertta saaneet jotain muuta ennakkoperintöä vastaavan summan 

edestä. Lisäksi on huomattava, että Yrjön ja hänen perillistensä sekä Einon on katsottu jo saa-

neen koko osuutensa Huovilan tilasta Rantalan ja metsäpalstan muodossa.195 

 

Tilan vastaanotto määrättiin tapahtuvaksi seuraavan vuoden toukokuussa. Kuitit korkoineen 

maksetuista kauppasummista on päivätty aikavälille 15.1.1945–3.11.1946. Arvo sai kuitenkin 

lainhuudot Heikkilän perintötilaan jo 14. helmikuuta 1945 ennen kuin kauppasummat oli 

maksettu.196 Myyntipäivänä tehtiin myös eläkesopimus, jolla Arvo sitoutui huoltamaan Au-

gustia ja Elinaa näiden loppuelämän ajan. Sen mukaan Arvon tuli rakentaa kolmen vuoden 

kuluessa joko silloisen päärakennuksen yhteyteen tai erilleen siitä yhden huoneen, keittiön ja 

eteisen sisältävä huoneisto, joka tuli vanhan pariskunnan jälkeen jäämään talon omaisuudeksi. 

Lisäksi August ja Elina pidättivät itselleen oikeuden saunaan, tupaan sekä kaivoon.197 

 

                                                           
193 Kauppakirjat a ja b 8.10.1940. Hla. 
194 Kauppakirjat a ja b 8.10.1940. Hla. 
195 Levi 1992, 82. 
196 Kauppakirja 8.10.1940a. Hla; Kuitit 15.1.1945, 15.1.1945, 18.1.1945, 30.1.1945 ja 3.11.1946. Hla. 
197 Eläkesopimus kauppakirjan 8.10.1940a yhteydessä. Hla. 



 62

Arvon tuli toimittaa vanhemmilleen kuivia, valmiiksi pilkottuja puita näiden tarvitsema määrä 

heidän hyväksymäänsä paikkaan. Lisäksi August ja Elina pidättivät oikeuden saada hevonen 

käyttöönsä ilman eri korvausta aina silloin kun he niin halusivat ja oikeuden tilan kalavesiin. 

Heille tuli myös turvata täysihoito mahdollisen sairauden ajan, Arvon tuli pestä heidän vaat-

teensa ja muokata sekä lannoittaa valmiiksi kahden aarin suuruinen peltoala pihamaalta kas-

vimaatarhaksi. August ja Elina takasivat itselleen myös vuosittain joulukuussa annettavaksi 

rukiita, ohria ja vehniä valmiiksi jauhettuina sekä kauraryynejä, sian- ja lampaanlihaa, kahvia, 

sokeria, perunoita, maitoa ja voita sekä kermaa. Heille pidätettiin myös oikeus hakea ja saada 

kiinnitys Huovilan tilaan eläkekirjan vakuudeksi ostajaa kuulematta. Kiinnitys vahvistettiin-

kin 14.2.1945 Arvon saatua tilaan vaaditut lainhuudot ja se uudistettiin Elinan osalta joulu-

kuussa 1954 Augustin jo kuoltua, jolloin varatuomari Seppo Ahonen pyysi uudistamista leski-

rouvan asiamiehenä.198 

 

Tällainen syytinkisopimus, joka Augustin ja Arvon väliseen kauppaan sisältyi, oli mielenkiin-

toinen sekoitus 1800- ja 1900-luvun syytinkejä. Sopimuksen ehdot olivat hyvin tavallisia vuo-

sisadan alun syytingille omine asuntoineen ja viljeltävine poikkeusmaineen. Jutikkalan mu-

kaan eläkkeen suuruus on riippunut ensi sijassa talon koosta sekä eläkkeenantajan taloudelli-

sesta asemasta – vieraalle myytäessä syytinki oli runsaampi kuin omalta lapselta vaadittu. 

Huovilan syytinki vaikuttaisikin enemmän pyrkimykseltä turvata huoleton elämä eikä niin-

kään halulta hyötyä toisen viljelemästä tilasta.199 

 

Toisaalta taas 1800-luvulla syytingeissä tapahtunut muutos – eläke alettiin maksaa rahana ja 

maito ja voi syrjäyttivät rehut – näkyi siinä, että August sai osan kauppahintaa käteensä raha-

na.200 Merkittävää tässä oli kuitenkin myös se, että rahasummasta huolimatta eläke oli kuiten-

kin tiiviisti sidoksissa luontoistalouteen, niihin tuotteisiin, mitä tilan maat tuottivat. Tämä oli 

Arvolle edullinen tapa maksaa hintaa tilasta. 

 

Augustin ja Elinan tapauksessa kyseessä oli kahden hengen syytinki, joka oli tavanomainen 

myös sikäli, että etuuksien muuttuminen toisen kuollessa tapahtui ajan yleisen käytännön mu-

kaan jälkeen jääneen osuutta pienentämällä. Heidän syytinkinsä jäi myös suhteellisen lyhyeksi 

– August oli syytingin alkaessa 75- ja Elina 63-vuotias, kun tavallinen syytingillemenoikä 

1900-luvun alkupuolella oli miehillä 65 ja naisilla 62 vuotta. Keski-Suomen talollisilla eläk-

keellejäänti-ikä oli yleensä jopa hieman muuta maata matalampi, 50–60 vuotta. Tällöin ky-
                                                           
198 Eläkesopimus kauppakirjan 8.10.1940a yhteydessä; Kiinteistökiinnitysasiain pöytäkirja 15.12.1954. Hla. 
199 Jutikkala 1958, 322–324, 328. 
200 Jutikkala 1958, 322–324, 328. 
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seessä oli usein vallan nimellinen siirtyminen, kun vanhempi polvi säilytti tilan asioihin kui-

tenkin hallintaoikeuden ja käskyvallan aina viimeisiin elinvuosiinsa saakka. Toisaalta syytin-

kiä voi pitää myös eräänlaisena holhoojan- ja nautintaoikeutena, jotka ovat olleet tavallisia 

juuri sukupolvenvaihdosten yhteydessä.201 

 

Pääpiirteiltään Huovilan kauppakirja oli siis hyvinkin tyypillinen ja luonteeltaan tasapuolinen 

niin vanhempien kuin sisarustenkin kannalta – syytinki turvasi vanhuuden ja sisarukset saivat 

kohtuullisen korvauksen osuuksistaan. Ainoa huomioitava poikkeus sukupolvenvaihdoksessa 

oli, että kun yleensä tilan saaja oli perheen vanhin poika, uudeksi isännäksi tuli nyt koko sisa-

russarjan nuorin. Tila ei välttämättä siirtynyt suoraan vanhimmalle perilliselle vaan mahdolli-

sesti tilan saattoi saada myös sopivimman ikäinen perillinen tai lähisukulainen. Tapa, että yksi 

perillisistä lunasti tilan vanhemmiltaan ja sisaruksiltaan lähes täydestä arvostaan, oli vakiintu-

nut jo 1800-luvun lopulla ja kun metsien arvon nousu ajan myötä nosti tilojen hintoja ja siir-

ryttiin rahaosuuksien maksamiseen, tällainen lunastus alkoi käydä tilan jatkajalle vähitellen 

kalliiksi.202 

 

Huovilan ja Rantalan isännistä ja heidän puolisoistaan on käytetty hyvin vaihtelevia termejä. 

Augustista ja Erkistä on käytetty erilaisissa asiakirjoissa pääasiassa talollista, Yrjöstä talollista 

mutta myös tilallista, Arvosta maanviljelijää ja naiset ovat olleet poikkeuksetta vaimoja, Siviä 

myös emäntä. Pääasiassa vaikuttaisi siltä, että naiset on määritetty aina puolisonsa kautta 

(vaimo, emäntä, talollisen vaimo, talon emäntä, eläkeläinen, leski, talollisen tytär, maanviljeli-

jän leski) ja miehet tilan omistussuhteen, ammatin tai sukulaisuuden kautta (talollinen, talo-

kas, tilallinen, Huovilan omistaja, maanviljelijä, eläkeläinen, eläkemies, leski, isä, talollisen 

poika, poika, veli). Nainen saattoi olla talollinen ainoastaan miehen kautta määritettynä (talol-

liset Korpela). 

 

Nimityksissä on huomattavaa, että Augustia ja Erkkiä on nimitetty poikkeuksetta joko yhteis-

kunnallisen statuksen (talollinen) tai sukulaisuuden kautta, kun taas Arvo ja Yrjö ovat käyttä-

neet runsaasti myös ammatin kautta tulevia määrittäviä termejä (maanviljelijä). Yksi syy ni-

mityksen muuttumiseen toiseksi voi olla yhteiskunnan muutos: kun torpparijärjestelmä puret-

tiin, talon tai tilan omistaminen ei ollut enää yhtä merkittävä tekijä ja ammatista tuli tarkempi 

määrittävä tekijä.203 

                                                           
201 Jutikkala 1958, 324–325; Laitinen 1988a, 116–117; Levi 1992, 98. 
202 Jutikkala 1958, 331; Laitinen 1988a, 116; Levi 1992, 13. 
203 Augustista käytettiin tarkastelluissa papereissa 24 kertaa nimitystä talollinen, 6 isä, 2 leski, 2 talokas, 1 maan-
viljelijä, 1 eläkeläinen ja 1 eläkemies. Matilda 6 vaimo, 1 emäntä, 1 talollisen vaimo, 1 talon emäntä. Elina 6 
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Termeistä talollinen määritetään Nykysuomen sanakirjassa tilallisen synonyymiksi, itsenäi-

sen, keskikokoisen maatilan omistajaksi ja viljelijäksi, itsenäisen maatilan omistajaksi, tilallis-

ten säätyyn kuuluvaksi. Talokas oli talollisen vanhahtava muoto. Tilallinen määritetään niin 

ikään talollisen synonyymiksi ja sitä määrittivät samat tekijät kuin talollista. Maanviljelijä 

määritettiin henkilöksi, joka sai pääasiallisen toimeentulonsa itsenäisenä yrittäjänä maanvilje-

lyksestä.204 

 

Myös jatkosota kosketti niin Rantalaa kuin Huovilaakin. Aaro määrättiin jatkosotaan helmi-

kuussa 1944, mutta armeija-aika Riihimäen KTR 3:ssa jäi lyhyeksi, kun hän joutui sotasairaa-

laan maaliskuussa patterin lähtiessä Kannakselle sotaan. Hän palasi heinäkuussa yksikköönsä, 

ja elokuussa hän pääsi maatalouslomalle Rantalaan. Aaro kotiutettiin asepalveluksesta loka-

kuussa 1944. Huovilassa nähtiin myös parit sotahäät, kun Lyyli vihittiin kesällä 1942 Edvin 

Mäkisen kanssa ja Arvo toukokuussa 1944 Ellen Kuoppalan kanssa. Samana kesänä myös 

Koppelissa Siviän veli Vilho Koppeli vihittiin Toini Nikkasen kanssa. Hänestä tuli myöhem-

min Pohja-Ahon tilan isäntä veljensä Reinon jäädessä Koppelin päätalon isännäksi.205 

 

Lyyli Huovila on kirjoittanut nuorten lehteen Nuorten kuiskeita 12.4.1942 jatkosodan sytty-

misestä. Hänen mukaansa puhelin oli soinut Huovilassa 17.6.1941 ja oli saapunut tieto, että 

liikekannallepanokäsky oli saatava seuraavaksi päiväksi kaikille reserviläisille. Hänen tunte-

mustensa mukaan ”kaikki, mikä oli äsken tärkeää, muuttui toisarvoiseksi. Miehet ottivat re-

pun selkäänsä ja lähtivät”, hänen muistojensa mukaan reippaina, sillä ”itkulla ja hentomieli-

syydellä ei ole tätä maata ennenkään pelastettu”. Tekstistä paistaa selvä usko Suomen kykyyn 

puolustautua sekä näkemys, että kaikki sotaan lähtevät miehet olivat sankareita.206 

 

Sotavuodet heijastuivat myös nuorten kautta. Paras kuva Huovilan ja Rantalan osalta onkin 

saatavilla pitkälti opintokerhon ilmapöytäkirjojen – kokouksista kirjoitettujen pakinoiden – 

pohjalta. Huolimatta sotavuosista ja siitä, että kerhon täysi-ikäiset miespuoliset jäsenet olivat 

rintamalla, toiminta jatkui aktiivisena naisten ja alaikäisten miesten välityksellä lähes yhtäjak-

soisesti. Jo talvisodan aikaiset muistiinpanot heijastelevat kuitenkin ajan raskasta ilmapiiriä 

myös nuorten keskuudessa sekä aiheiden limittymistä tavalla tai toisella itse sotaan. Esimer-

                                                                                                                                                                                     
vaimo, 2 eläkeläinen, 2 leski. Erkki 4 talollinen, 1 talokas, 1 Huovilan omistaja. Selma 2 vaimo. Arvo 4 maanvil-
jelijä, 5 veli, 2 poika, 2 talollisen poika, 1 talollinen. Yrjö 8 talollinen, 5 tilallinen, 3 maanviljelijä, 2 poika. Siviä 
3 vaimo, 3 emäntä, 1 leski, 1 maanviljelijän leski. 
204 Nykysuomen sanakirja 2 ja 3, 1978. 
205 Aaro Huovilan muistiinpanot; Huovila 2000, 219, 170, 220; Aaro Huovila 1.3.2005. 
206 Huovila 2000, 164–165. 
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kiksi Lyyli Huovila kirjoitti talvisodan alla: ”Tänä syksyisenä synkeänä aikana, jolloin Suo-

men taivas on peittynyt uhkaavaan pilveen, on mielikin usein sen johdosta alakuloinen ja ras-

kas”.207 

 

Sota näkyi myös opintokerhossa käsitellyissä aiheissa. Kun aikaisempina vuosina oli käyty 

läpi muun muassa Kalevalaa, kodinhoitoa ja urheilua käsitteleviä aiheita, vuonna 1941 käsi-

teltiin maanpuolustusta.208 Opintokerho onkin varmasti tarjonnut nuorille hyvän väylän kes-

kustella oudosta tilanteesta ja sen herättämistä ajatuksista myös käsitellyn kirjallisuuden ulko-

puolelta. 

 

Kokoukset jatkuivat, ja muuten reippaiden ja kerhon asioita käsittelevien pöytäkirjojen lomas-

ta on poimittavissa huomautuksia, jotka kuvastavat sotatilaa ja yleisen tilanteen vakavuutta 

nuorten silmissä. Joulukuussa 1939 Uusitalossa pidetyssä kokouksessa ikkunat oli pidettävä 

pimennettyinä ja kokoukseen oli saatu mukaan eräs pikkutyttö, jota kirjoittaja ei tuntenut, 

esittämään runo oravan poikasesta. Kirjoittaja kuitenkin otaksui tämän olleen siirtolaisia. Li-

säksi jotkut kävivät kesken kokouksen kuuntelemassa radiosta iltauutisia ja tietoja sodan ku-

lumisesta. Karjalaiset näkyivät myös jatkosodan aikana kylän elämässä, ja ainakin nuoriso-

kerhon piirissä heidät on otettu ilolla vastaan. 22.10.1944 kokouksesta pakinoitsija kirjoitti, 

että ”Huovilan tupa oli täynnä iloisia ja nauravia kerholaisia. Joukossa oli myös aivan tunte-

mattomia kasvoja kovin paljon. Arvasin heidät karjalaisiksi. Tuntui hauskalta, että hekin yh-

tyivät joukkoomme.”209 

 

Kokoukset jatkuivat myös Huovilassa ja Rantalassa, joista oli sodan aikana myös useampi 

nuori mukana kerhon toiminnassa. Huovilassa elokuussa 1940 pidetyssä kokouksessa lausut-

tiin ”ajan henkeen ja hetkeen” sopinut isänmaallinen runo. Pimennys koettiin kerhon toimin-

nan kannalta häiritsevänä, sillä öljy ei tahtonut riittää lamppuihin. Vuotta myöhemmin, vuo-

denvaihteessa 1940–1941 niin ikään Huovilassa pidetyssä kokouksessa, oli vuorossa myös 

Artun tuoma sotapoikien tervehdys.210 

 

Opintokerhotoiminnan lisäksi Nyrölässä osallistuttiin aktiivisesti myös sotatalouden tukemi-

seen. Rantalasta säilyneiden vuosien 1943 ja 1944 Nuoren väen talkookirjojen mukaan 12-

vuotias Airi osallistui mitä moninaisimpiin talouden vaatimiin töihin. Näitä olivat perinteisten 

                                                           
207 Esimerkiksi Huovila 2000, 51, 61–78. 
208 Huovila 1988, 193. 
209 Huovila 2000, 52–53, 75–76. 
210 Huovila 2000, 54, 60. 
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viljelystöiden ja polttopuiden tekemisen lisäksi muun muassa käpyjen, pihkan, metallien, ku-

min, lumppujen ja jouhien keruu. Hän myös kasvatti lampaan, joka myytiin syyskuussa. Seu-

raavana vuonna Airi oli myös kerännyt luita, jätepaperia ja pulloja.211 

 

Airi oli myös kylvämässä perunoita Koivistolla sekä Ristolassa, auttamassa koulukeittolassa, 

rukiinleikkuutalkoissa Huovilassa, Huovilan palvelijan lasta hoitamassa, perunannostossa 

koululla ja Sikamäessä sekä kauranniittotalkoissa Huovilassa. Hän myös teki vastoja ja keräsi 

pellavia sekä myi kasvattamansa pässin, joka oli syntynyt edellisen vuoden jouluaattona sekä 

kasvattamansa tupakat.212 

 

Vaikka Huovilan ja Rantalan välisestä yhteistyöstä ei muuten olekaan säilynyt paljonkaan 

tietoa, on kuitenkin oletettavaa, että varsinkin vuosien 1925 ja 1945 välisenä aikana apua on 

annettu suuntaan jos toiseenkin. Näistä on säilynyt enemmän tietoa Rantalan puolelta tehdyis-

tä töistä, mutta esimerkiksi edellä käsitellyssä tiekysymyksessä on havaittavissa, että myös 

Huovilasta on vastavuoroisesti autettu Rantalaa. Lisäksi Huovilasta on ainakin lainattu hevos-

ta Rantalaan, samoin Hautalasta ja Koivistolta.213 

 

Kalan merkitys oli Rantalassa suuri ja sitä syötiin paljon sotavuosina. Kaikkiaan kalaa nostet-

tiin yhtenä vuonna noin 250 kg, lähinnä särkeä ja ahventa. ”Niin oli heikoilla, että piti Sou-

kastakin nostaa kalaa”, Aaro Huovila toteaa matalasta järvestä, jonka yli hirvet olivat aikoi-

naan kahlanneet ja uineet. Vaikka sotavuodet vähensivätkin maidon, voin, lihan ja sokerin 

kulutusta rauhanaikaan verrattuna, perunankulutus kolminkertaistui ja kalankin kulutus kasvoi 

kaikkialla. Siten heikoimmillaankin vuosien 1942 ja 1945 talvina kalorien saanti oli melko 

lähellä normaalikulutusta, mutta niiden rakenne oli hyvinkin erilainen.214 

 

Kaikkiaan Nyrölästä jäi palaamatta jatkosodasta yksitoista miestä. Vaikeasti vammautuneita 

ei ollut. Osa niistä Karjalaan palanneista, jotka oli talvisodassa sijoitettu Nyrölään, palasi 

myös jatkosodan kuluessa kylälle. Heidän alkusijoituspaikkanaan oli kylän koulu. Näistä kar-

jalaisista tuli Huovilaan yksi ja Rantalaan kolme perhettä. Viimeisinä sotavuosina sijoitettiin 

myös sotavankeja useisiin Nyrölän taloihin, ainakin Lehtomäkeen, Juonaalaan, Mäkiahoon, 

Mäkelään, Rautialaan, Tompinmäkeen ja ehkä Saksalaankin. Keskuspaikkana toimivat tur-

vesuon parakit, jotka saivat venäläisistä nykyäänkin käytössä olevan nimensä Hatsina. Vanki-

                                                           
211 Nuoren väen työ- ja talkookirjat 1943 ja 1944. Rla. 
212 Nuoren väen työ- ja talkookirjat 1943 ja 1944. Rla. 
213 Esimerkiksi pöytäkirjat 2.11.1925 ja 2.11.1926; Vertaa Levi 1992, 95; Aaro Huovila 12.5.2005. 
214 Aaro Huovila 1.3. ja 5.6.2005; Pihkala 1982a, 324. 
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en kohtelu kylällä oli inhimillistä ja he saivat kuljeskella hyvin vapaasti. Venäläisten sotilai-

den tiedetään myös katselleen tyttöjä.215 

 

Maamiesseuran sotavuosien aktiviteetteja oli runsaasti ja ne olivat käytännönläheisiä. Niihin 

kuuluivat vuonna 1939 aloitettu rottasota, hiihtokilpailut, laitumien perustamis- ja veneente-

kokurssit ja sodan päättymisen jälkeen keräys yleisen taloudellisen tilan parantamiseksi. Soti-

en aikana perustettiin maamiesseuran naisosasto, jonka ensimmäiseen johtokuntaan kuului 

myös Siviä. Sen kautta järjestettiin siemenperunan keräystä, kasvitarhakilpailuita, suunnitel-

tiin Nasevan ja opintokerhon kanssa seurojentaloa, rakennettiin tanssilava ja järjestettiin mo-

nia nuorille naisille suunnattuja kursseja, kuten morsius-, liinavaate-, umpioimis-, ruoanlaitto- 

sekä miehille käsityö-, köydenteko-, veneenrakennus- ja niin ikään morsiuskursseja.216 

 

Yrityksiä hauskanpitoonkin oli. Esimerkiksi helmikuussa 1943 Uusitalossa pidetyssä opinto-

kerhon kokouksessa tultiin siihen tulokseen, että tanssien järjestäminen ei olisi soveliasta, 

”sillä sehän on huvia ja nyt ei ole huvittelun aika, sillä sota riehuu rajoillamme ja meistä ku-

kaan ei täysin käsitä, miten vaarallista aikaa me todella elämme”. Samalla kirjoittaja korosti 

sitä, että jos he todella ymmärtäisivät tilanteen vakavuuden, he yrittäisivät jatkuvasti käyttäy-

tyä niin, että se olisi hyödyksi isänmaalle ja siten myös nuorille itselleen.217 

 

Täysin hillittyä ja jäykkää sotavuosien nuorison toiminta ei kuitenkaan ollut. Esimerkiksi 

vuoden 1943 helmikuussa oli päätetty laskea laskiaista Sikamäessä ja sotilaat olivat iloisia 

siitä, että saivat lomille tullessaan tavata tuttaviaan ja osallistua aktiivisesti toimineen kerhon 

tilaisuuksiin. Sotavuosien toiminnassa on havaittavissa useita tekijöitä, jotka liittyvät yhteisön 

kiinteyden ja jatkamisen turvaamiseen. Toisaalta suhtautuminen evakoihin, auttaminen toisten 

tilojen töissä, toisaalta juuri hauskanpidolla saatu sisäinen kiinteys ja vastapainona vahva side 

sotimassa oleviin kylän miehiin kuvastavat hyvin sitä yhteistoimintaa, millä kylä pyrki vas-

taamaan sodan aiheuttamaan epävarmuuteen.218 

 

Muita sotavuosiin kuuluneita huveja oli pääsiäisyön kellonsoittoperinne. Muutamat Nyrölän 

pojat pyörittivät jänisräikkää öisin talojen ikkunoiden alla. Huovilassa Aaro sitoi karhunlan-

gan ruokakellon kieleen ja pujotti toisen pään viereisen liiterin seinänraosta sisälle. Sieltä hän 

sitten soitti ruokakelloa ja odotti, josko joku olisi tullut ihmettelemään. Temppu ei toiminut 

                                                           
215 Huovila 1988, 49–53. 
216 Huovila 1988, 212–215. 
217 Huovila 2000, 66. 
218 Huovila 2000, 66–67; Esimerkiksi Levi 1992, 76. 
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Huovilassa, mutta Koppelilla se onnistui. Myös salatansseja järjestettiin muun muassa Kapu-

lan riihessä.219 

 

Jatkosodan vuosina nuoriso huvitteli kylällä myös hiihtämällä ja Huovilan ja Ristolan välisel-

le Soukan rantakynnäälle rakennettiin hyppyrimäki, jossa nuoret järjestivät yhdistetyn kisoja 

useampana talvena. Muun Suomen tavoin Nyrölässä osallistuttiin valtakunnalliseen maaotte-

lumarssiin kävelemällä Kovalan luota Levälahden risteykseen ja takaisin yhteensä noin 15 

kilometrin verran. Muita suosittuja urheilulajeja olivat pesäpallo ja seiväshyppy. Vaikka ur-

heiluseura Nasevan toiminta oli vuoden 1942 katkolla aikuisväen ollessa rintamalla, kylän 

nuoret ottivat hoitaakseen myös urheiluseuran toiminnan jatkumisen.220 

 

 

5.2. SOTIEN JÄLKEINEN AIKA 

 

Välittömästi sodan jälkeen vuonna 1945 kiinnitettiin Huovila tammikuussa tehdyn velkakirjan 

vakuudeksi. Lainan suuruus oli 200 000 markkaa (noin 171 430 markkaa vuonna 1950). Sa-

malla vahvistettiin kiinnitys Augustille ja Elinalle heidän eläkevälikirjassa mainittujen eläke-

etujensa takeeksi. Sotien jälkeen alkoi myös kesämökkeilykausi nousta Nyrölässä, kun Arvo 

ja Ellen myivät Huovilasta Soukan itärannalta kesämökkitontin Tauno ja Liisa Oikariselle 

loppukesästä 1947. Kyseiset Oikariset eivät olleet sukua Rantalassa aikaisemmin torpparina 

olleille Oikarisille. Kahdeksan vuotta myöhemmin tontti siirtyi Lahja ja Kalervo Heinolle, ja 

siitä lähtien kesämökkien määrä rannalla on vain kasvanut.221 

 

Kaupungistuminen oli alkanut vaikuttaa 1920–1950-lukujen kuluessa maaseudun väestöön. 

Maatyöväen ja pikkutilallisten lapset, 20–30-vuotiaat nuoret ja naimattomat alkoivat muuttaa 

kaupunkiin töihin uudenlaiseen ammattiin.222 Jyväskylän muuttovoitto oli tasaista aina 1940-

luvun lopulle, mutta kääntyi 1950-luvun alussa jopa muuttotappioksi. 1960-luvulla alkoi kui-

tenkin uusi nousu, jonka huippuvuosi oli 1962. Työväen muutto kaupunkiin ei kuitenkaan 

vaikuttanut laskevasti maataloustuotantoon, sillä koneistuminen, tuotannon keskittyminen ja 

tehostuminen tasapainottivat vähenevää työvoimamäärää.223 

 

                                                           
219 Huovila 1988, 259–261. 
220 Huovila 1988, 280–282. 
221 Rasitustodistus 23.2.1945. Hla; Huovila 1988, 146; Aaro Huovila 5.6.2005. 
222 Laitinen 1993, 78; Wiman 1982, 503. 
223 Tommila 1972, 582; Siiskonen 1990, 30–31. 
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Muut paikkakunnat olivat vetäneet myös Huovilan lapsia. Heistä Tyyne oli valmistunut Ähtä-

rin kotitalouskoulusta vuonna 1913 ja työskenteli alalla koko ikänsä, Aili ja Lyyli opiskelivat 

kansanopistossa ja Eino maatalousoppilaitoksessa. Arvista tuli kauppias. Aaro valmistui Ka-

jaanin seminaarista opettajaksi jouluna 1947 ja lähti heti seuraavan vuoden alusta väliaikai-

seksi opettajaksi Metsäkylän kouluun Taivalkoskelle. Hän ja taivalkoskelainen Elli Virkkunen 

kihlautuivat 18.8.1948 ja menivät naimisiin saman vuoden marraskuussa, jolloin Aaro oli jo 

opettajana Keuruun yhteiskoulussa. Airi kuoli Rantalassa kuukautta myöhemmin tuberkuloo-

siin 17-vuotiaana vain vuotta ennen kuin lääkkeet tulivat käyttöön.224 

 

Nyrölän sähköyhtymä oli perustettu koululla opettaja Pennasen johdolla jo lokakuussa 1947. 

Perustamispäivänä yli kymmenen tilallista maksoi yhteishankintana ostettavasta muuntajasta 

puolet (noin 48 000 mk). Sopimuksen tehneisiin kuuluivat myös Arvo ja Siviä. Siviälle, kuten 

kolmelle muullekin, kuitenkin palautettiin heidän osuutensa ennakosta, sillä sähköyhtiö katsoi 

Soukkajärven ylittämisen tulevan kohtuuttoman kalliiksi ja pudotti tilat pois sähköistettävien 

joukosta. Elokuussa 1950 Keuruun yhteiskoulussa opettajana ollut Aaro ja Salomon Pihlai-

nen, Mäntylän tilan isäntä, lähtivät Saarijärvelle Keski-Suomen Valon johtajien puheille kes-

kustelemaan tilojen sähköistämisestä ja saivat myönteisen päätöksen jo seuraavana päivänä. 

Muuntaja sijoitettiin Hatikan pellolle. Hieman aikaisemmin Rantalaan oli hankittu ensimmäi-

nen auto, Skoda.225 

 

Sähköt alkoivat tulla muutenkin Nyrölään. Johtolangoista oli kuitenkin pula, ja niinpä erään 

talon isännät vetivät sähkölinjansa pylväisiin piikkilangoilla. Taloon saatiin sähköt, mutta kun 

mittarinlukijat tulivat ensimmäistä kertaa käymään, sähkön hävikki oli niin suurta, että johdot 

vaihdettiin hyvin nopeasti tavallisiin.226 

 

1940-luvun lopulla Nyrölä pääsi jopa Dagens Nyheterin sivuille, kun kylän koululla vieraili 

kuhmoislainen unissasaarnaaja, 18-vuotias Salli Salokangas, joka ennusti maailmanlopun 

tulevan ennen joulua. Hänen ennustuksensa herättivät suurta kohua, mutta todennäköisesti 

kyse oli siitä, että hänen puheitaan oli alkujaan tulkittu väärin ja huhu maailmanloppuennus-

tuksista oli lähtenyt liikkeelle. Vuosikymmenen vaihteessa Aaro perheineen lähti opettajaksi 

Kintauden kansakouluun Petäjävedelle ja Huovilaan hankittiin uusi traktori. Vuonna 1955 

                                                           
224 Huovila 1988, 159–161; Huovila 2000, 215; Aaro Huovilan muistiinpanot. 
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kylä sai ensimmäisen sisäurheiluhallinsa, kun urheiluseura Naseva päätti ostaa vanhan tur-

vesuotyömaan parakit ja kunnostaa niistä Keski-Suomen ensimmäisen sisäurheiluhallin.227 

 

1950-luvun puolivälissä Nyrölään perustettiin karjantarkkailuyhdistys. Muita maataloudellisia 

uudistuksia tapahtui lähinnä maamiesseuran kautta. Niihin kuuluivat kivien nostolaitteen han-

kinta 1947, kotieläinten sairashoitokurssi ja AIV-kannu 1949, kengityskurssi ja heinänsieme-

nen kylvökone 1950 sekä ilmanpaineruisku ja sementtimylly vuonna 1951. Kaikki uudistuk-

set olivat tilojen käytettävissä, kunhan ne vain maksoivat koneista käyttömaksun, mikä peitti 

käytöstä koituneet kustannukset. Lisäksi suurimpien koneiden mukana kulki usein mies tai 

kaksi, jotka auttoivat koneiden käytössä. 1950-luvun alussa sai alkunsa myös Nyrölän kristil-

linen opintokerho, johon kylän nuorisopiiri liittyi.228 

 

Urheilutoiminta vilkastui kylällä 1950-luvun kuluessa. Vuonna 1950 aloitettiin kylän ympäri-

juoksu, mistä kertyi matkaa noin 9 kilometriä. Lisäksi järjestettiin kilpa-ajot, joihin saatiin yli 

30 ajajaa. Pari vuotta myöhemmin aloitettiin Rantalan olympialaiset ja sokkosuunnistus – 

puuhun laitettu nuoli, joka näytti suunnan ja matkan seuraavalle rastille – Pohja-aholla. Osal-

listujia oli molemmissa yli 50. Toinen 1950-luvulla alkanut suunnistusmuoto oli valkoisen 

kartan suunnistus, missä nykyiset rastimerkinnät olivat kartan puuttuessa valkoisella paperilla. 

Lopulta tyhjät kartat korvattiin kopioimalla jo käytössä olevia karttoja ja täydentämällä niitä 

omilla piirroksilla.229 

 

August kuoli 9.1.1952 ja hänet haudattiin pari viikkoa myöhemmin Arvo Huovilan omista-

maan yksityishautaan maaseurakunnan vanhalle hautausmaalle Seppälänkankaalle. Hänen 

jälkeensä toimitetussa perunkirjoituksessa saman vuoden huhtikuussa uskottuina miehinä 

toimivat maanviljelijä Wihtori Ahola ja poikansa Kalevi Ahola. Oikeudenomistajina mainit-

tiin leski Elina Huovila sekä lapset Eino, joka asui Puuppolassa, Arvo, joka asui Nyrölässä 

sekä tyttäret leskeksi jäänyt Kintaudella asuva Bertta Ylämäki, Aili Weijo, joka asui Nyrölän 

entisen opettajan Ilmari Weijon puolisona Kuikassa ja Lyyli, joka oli naimisissa Pohjoisjär-

vellä Huhkomäessä pienviljelijä Edvi Mäkisen kanssa. Yrjön osalta perilliseksi osoitettiin 

hänen poikansa Aaro, joka asui tuolloin perheineen Kintaudella. Lisäksi ensimmäisestä avio-

liitosta mainittiin Eino, joka asui Puuppolassa ja tytär Tyyne, joka asui Jyväskylässä. Ennak-

koperinnöstä mainittiin rahat, joita lapset olivat saaneet maksuna Huovilan perintöosuuksien-
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sa myymisestä Arvolle. Elina Huovila kuoli seitsemän vuotta miehensä jälkeen 82-vuotiaana 

16.3.1959.230 

 

 

5.3. MAANKÄYTTÖ JA ELÄIMET 

 

Vaikka Suomi oli 1930-luvun aikana tullut viljan suhteen lähes omavaraiseksi, niin viljaoma-

varaisuus kuin karjatuotteiden vientikin edellyttivät kuitenkin väkilannoitteiden ja -rehujen 

tuontia. Maataloustuotanto heikkeni, kun toimen maailmansota tukki kauppatiet ja vaikeutti 

väkilannoitteiden ja -rehujen saantia. Lisäksi säät muuttuivat epäsuotuisiksi ja alueluovutukset 

vaikuttivat maataloustuotannon tasoon. Myös työvoima oli vähissä, kun miehet olivat rinta-

malla. Työvoiman tarpeeseen vastattiin kuitenkin lomautuksilla kylvö- ja korjuukausiksi, ko-

tiuttamisilla sekä pitämällä talkoita.231 

 

Elintarviketilanteen alettua huonontua jatkosodan aikaan vuonna 1941, maalaiskuntaan nimet-

tiin kahdeksan viljelypäällikköä. Heidän tehtävänään oli ohjata viljelystoimia ja määritellä 

jopa talotasolla, mille viljelykasville missäkin annettiin lannoitetta. Lisäksi he antoivat koti-

teurastusten jälkeen punnitustodistuksen, jonka perusteella kansanhuolto määräsi, kuinka suu-

ri osa lihasta tuli luovuttaa valtiolle. Sama koski lehmien lypsämistä. Nyrölässä näitä tehtäviä 

hoitivat Uuno Hautala ja hänen jouduttuaan sotaan Salomon Pihlainen ja Vihtori Ahola.232 

 

Myös maataloustuotteita säännösteltiin ja kotivoin valmistus myyntiä varten ilman lupaa kiel-

lettiin kesällä 1940 yhdessä viljasäännöstelyn kanssa (voin kielto kumottiin samana syksynä). 

Vehnä oli tuolloin yleisimpiä viljelyskasveja Nyrölässä. Kesällä 1941 tuli voimaan lihan luo-

vutusvelvollisuus, joka koski jokaista karjanhaltijaa: niiden, joilla oli vähintään kaksi nau-

tayksikköä karjaa, lampaita ja enemmän kuin yksi sika, tuli luovuttaa lihaa yleiseen kulutuk-

seen. Maatalouden hinta- ja jakelusäännöstely purettiin vasta vuonna 1949. Kahvi ja sokeri oli 

laitettu kortille jo vuonna 1939 ja muita keskeisiä elintarvikkeita alettiin säännöstellä syystal-

vella 1940. Myös polttopuiden hankintaa ja kauppaa alettiin rajoittaa vuonna 1942 yhdessä 

perunan ja tupakan kanssa. Polttopuupulaan pyrittiin vastaamaan mottitalkoilla, joihin kansa-

laisia motivoitiin sodan loppuvuosina muun muassa ansiomerkeillä.233 
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Sodan aikana ylimääräinen työvoima oli tiukassa niin Huovilassa kuin Rantalassakin, ja aina-

kin pelloilla riitti tekemistä. Todennäköisesti vuonna 1942 (tai vuotta aikaisemmin) Rantalas-

sa oli yhteensä 24 riihipäivää. Viikossa pystyttiin puimaan kaksi riihtä eli kyseisenä syksynä 

puinti kesti kolme kuukautta, syyskuusta aina lähelle joulua. Aputyövoimana oli Koppelista 

Siviän isä, joka yhdessä Siviän ja Aaron kanssa pui riihet – työliitto toimi myös Koppelin ja 

Rantalan välillä. Puintiurakka tiesi myös runsasta halkojen menekkiä, sillä riihessä paloi tuli 

koko syksyn – samana iltana kun edellinen riihi puitiin, toinen laitettiin jo parsille kuivu-

maan.234 

 

Niittyjen niittäminen lienee lopetettu Huovilassa ja Rantalassa viimeistään 1930-luvulle tulta-

essa. Ainoa niitty, joka lienee ollut jonkinlaisessa käytössä, vaikkakaan ei varsinaisena pelto-

na, oli Huovilan pohjoispuolella noin kilometrin päässä talosta ollut Rakoniitty. Lisäksi Ran-

tapirtin takana oli vielä myöhempinä vuosikymmeninä pieni pitkä pelto, jossa oli kaksi sar-

kaa. Niissä viljeltiin ensimmäisen kerran kauraa vuonna 1939. Suohon tehty pelto tuotti hyvin 

ravinteikkaassa maassa, esimerkiksi vuonna 1949 suomaalla kasvanut 185 cm korkea timotei 

päätyi Keskisuomalaiseen saakka. Muut Rantalan pellot eivät olleet yhtä tuottoisia.235 

 

Yrjö Huovilan jälkeen tehdyssä perukirjassa vuodelta 1940 mainittiin tilalla olleen ruista, 

vehnää, ohria, kauroja, perunoita ja vielä 100 kg heiniä, joten ainakin näitä lajikkeita on viljel-

ty vielä sotavuosina. Peltojen raivaus ei loppunut isännän kuolemaan, sillä vielä sotien jälkeen 

Rantalan peltojen määrä kasvoi puolella. Viimeiset uudisraivauskorvaukset tulivat samoihin 

aikoihin peltojen paketointikorvausten kanssa 1970-luvulla. Esimerkiksi 1950-luvulla muun-

nettiin muun muassa nykyisen halkoliiterin ja rannan välissä oleva laidunmaa pelloksi.236 

 

Peltotöissä tärkein voimanlähde oli Huovilassa hevoskierto, jonka voimalla pyöritettiin niin 

silppumyllyä kuin puimakonettakin. Lisäksi talolla oli myös polttomoottoreita ja kiinteä sirk-

kelisaha hankittiin 1950-luvun kuluessa. Koneista puimakone ja haravakone myytiin myö-

hemmin pois, mutta niittokone on yhä tilalla.237 Sotavuosien aikoihin ja niiden jälkeen koneet 

alkoivat yleistyä, ja tuolloin Rantalalla, Huovilalla ja Mökkiperällä oli yhteinen perunannos-

tokone. Tällaisten koneiden yhteydessä oli tavallista, että työväki kulki koneen mukana siten, 

että seuraava talo oli edellisessä apuna ja kuljetti sitten koneen itselleen.238 

 
                                                           
234 Levi 1992, 69–70; Aaro Huovila 1.3.2005. 
235 Aaro ja Tapani Huovila 1.3.2005; Huovila 1988, 81, liite Keskisuomalainen 20.7.1949. 
236 Yrjö Huovilan perunkirjoitus 14.4.1940. Rla; Aaro Huovila 1.3.2005. 
237 Huovila 1988, 121; Aaro Huovila 12.5.2005. 
238 Aaro Huovila 1.3.2005; Anttila 1974, muun muassa 147, 150; Vertaa Levi 1992, 85, 67–68. 
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Sähköjen tulo 1950-luvulla toi mukanaan sähkömoottorin myös Rantalaan ja hevoskäyttöinen 

niittokone ostettiin sotien jälkeen. Niittokoneella saatiin vilja nurin ja sitä koottiin haravako-

neella. Molemmat laitteet myytiin myöhemmin pois. 1950-luvulla Rantalassa kasvatettiin 

ruista, ohraa ja kauraa. Satoa oli vuokrasopimusta tehtäessä vuonna 1956 saatu kauroja jyvinä 

1 hl, turvepehkua noin puoli tallia, haasiat olivat kuivia ja miltei täynnä sekä haasioimatta 

toista haasiallista. 1950-luvun jälkeen myös viljelmien määrä alkoi laskea koko maassa.239 

 

Rantalassa on mainittu ollen sotien alla ja niiden aikana ainakin yksi kissa. Lisäksi Yrjö Huo-

vilan perukirjan mukaan tilalla oli kolmevuotias hevonen Topi, yksi sokea ja siksi tapettavak-

si määrätty hevonen, neljä lehmää, 14 kanaa ja kukko. Sotien jälkeen kanala sijaitsi nykyisen 

navetan rannanpuoleisessa päässä. Lisäksi Rantalassa oli lampaita ja sikoja, joskin lampaille 

varatut karsinat eivät olleet kovin isoja ja eläinten määrä oli siksi vähäinen. Tilalla ei ollut 

omia koiria, mutta Koppelin Ressulla oli tapana tulla aamulla Rantalaan ampumaan Aaron 

kanssa oravia, kunnes koira katosi.240 

 

Huovilassa syntyi sotavuosina ja niiden jälkeen parikin hevosta, punarautias orivarsa, puna-

rautias tammavarsa jolla oli tähti sekä punarautias liinakkotamma. Vuonna 1947 myös karja 

menestyi, ja Arvo hyväksyttiin Osuusteurastamo Itikan jäseneksi seitsemällä osuudella. Muis-

ta Huovilan eläimistä Aaro Huovila muistaa lehmien ja hevosten lisäksi muutaman lampaan ja 

pari sikaa. Syksyllä teurastettiin aina sika, jonka lihat kestivät kevääseen saakka. Kaikkiaan 

Huovilassa oli enemmän eläimiä kuin Rantalassa.241 

 

Lihojen säilyttämiseen käytettiin Rantalassa jäitä. Lihat laitettiin navetan taakse jäihin ja jää 

peitettiin sahajauhoilla. Kaupallistakin puolta harjoitettiin, mutta maitoa ei voinut myydä Ran-

talasta, sillä tiet olivat niin huonossa kunnossa. Ainoastaan voita pystyttiin myymään ja yleen-

sä, jos voita saatiin kilonkin verran, se piti myydä. Enimmillään Rantalassa oli neljä lehmää, 

Huovilassa jokunen enemmän. Myös lihaa myytiin, jos sitä oli myytäväksi asti. 1950-luvulla 

Heikki Lahtinen liikkui Karjakunnan karja-autolla kylällä ja osteli lehmiä, joita sitten myytiin 

teuraaksi karjakunnalle.242 

 

Nyrölässä käytettiin 1940- ja 1950-luvuilla pääasiallisesti sianlihaa. Lampaita pidettiin lähin-

nä villan vuoksi ja kanoja vain munantuotantoon. Lopullinen murrosvaihe tapahtui sotien jäl-
                                                           
239 Aaro Huovila 1.3.2005; Vuokrasopimus 1.9.1956. Rla; Heino 1980, 134. 
240 Huovila 2000, 44; Yrjö Huovilan perunkirjoitus 14.4.1940. Rla; Aaro ja Leena Huovila 1.3.2005. 
241 Syntymätodistukset 1943/1944, 1946/1947 ja 1947/1948; Osuuskirja 31.12.1947. Hla; Aaro Huovila 
1.3.2005. 
242 Aaro Huovila 1.3.2005. 
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keen, kun Valion maitoauto aloitti säännölliset kuljetukset kylältä ja tilojen maidot alkoivat 

mennä suoraan Jyväskylän maitojalostamoihin. Lisäksi maitoauton mukana kuljetettiin joskus 

myös kyläläisiä, sillä linja-auto kulki kylälle huonosti. Yhä useampi tila alkoi keskittyä karja-

talouteen ja samalla uudenlaisiin karjatyyppeihin. Lehmien annettiin laiduntaa vapaina vielä 

1940-luvullakin, ainoastaan Soukan pohjoispäässä kulkenut piikkilanka esti niiden pääsyn 

Uuraisten erämaille.243 

 

 

6. VUOKRA-AIKA JA KAUPUNGISTUMINEN 1956–1970 

6.1. RANTALAN VUOKRAAMINEN 

 
Aaro ja Siviä vuokrasivat Rantalan Matti ja Vieno Ylämäelle 1.9.1956 maanviljelystä ja kar-

janhoitoa varten. Sopimuksen oli alkujaan määrä kestää kolme vuotta, mutta sitä jatkettiin 

ensin kolmivuotiskausittain ja lopulta toistaiseksi, kunnes Aaro ja Siviä irtisanoivat sopimuk-

sen vuonna 1970. Lopputilityksen jälkeen vuokrasopimus katsottiin kokonaisuudessaan päät-

tyneeksi 30.5.1971.244 

 

Kyseinen Matti Ylämäki oli Yrjö Huovilan serkku, hänen isänsä oli Elina Huovilan (s. Ylä-

mäki) veli. Päätös Rantalan vuokraamisesta ja hänen sekä vaimonsa ottamisesta vuokralaisiksi 

syntyi helposti. Aaro perheineen oli töissä joko Kintaudella tai Keuruulla, eikä maatilan hoito 

onnistunut niin kaukaa. Tilan viljelyn lopettaminen oli 1950-luvulla täysin mahdoton ajatus, 

ja Aaro yrittikin päästä Nyrölän koululle opettajaksi. Siirto ei kuitenkaan onnistunut, ja tilalle 

päätettiin ottaa ulkopuolinen viljelijä. Matti Ylämäki oli turvallinen valinta toisaalta siksi, että 

hän oli sukulainen, toisaalta hän oli ollut veljiensä Arvin, Kallen ja Matin kanssa useamman 

vuoden töissä Huovilassa ja Rantalassa.245 

 

Ylämäet lupautuivat palauttamaan tilan siinä kunnossa kuin olivat sen vastaanottaneet ja 

vuokraksi määrättiin 35 000 markkaa246. Mikäli yleinen hintataso olisi muuttunut huomatta-

vasti, muutokset olisi huomioitu viiden nousu- tai laskupisteen jälkeen. Vuokraan kuului vuo-

sittain myös 10 hl perunoita, 1 hl kuivattuja ohria, tarpeeksi puita Huoviloille silloin kun he 

mahdollisesti asuivat tilalla, rakennusten ylläpito ja mahdollisten vikojen korjaus, peltojen 

viljely aikaisempaa kiertosuunnitelmaa noudattaen ja niiden kasvukykyä ylläpitäen sekä ojista 

                                                           
243 Huovila 1988, 82, 86; Huovila 2000, 234. 
244 Vuokrasopimus 1.9.1956. Rla. 
245 Aaro Huovila 5.6.2005. 
246 Tässä luvussa indeksivuodeksi on otettu 1970. 700 mk vuonna 1970. 
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ja aidoista huolehtiminen. Lisäksi Ylämäkien tuli tehdä tilalla olleista aineista katto kellarin 

päälle ja hävittää vuokranantajien kanssa pelloissa esiintyvät rikkaruohopesäkkeet.247 

 

Lisäksi Ylämäet maksoivat tilasta koituneet sähkö-, vakuutus- sekä muut vastaavat maksut 

metsäveroa ja kylätien yksikkömaksuja lukuun ottamatta. He saivat käyttöönsä Rantalassa 

olleet eläimet ja koneet sekä kalastus- ja metsästysoikeuden kotitarpeiksi ilman siirtomahdol-

lisuutta toiselle henkilölle. Marjapensaiden sato jaettiin tasan ja Aaro ja Siviä varasivat itsel-

leen pari aaria muokattua kasvitarhamaata. He saivat myös halutessaan asua yhdessä tai kah-

dessa asuinrakennuksen kamarissa ja yläkerrassa. Lisäksi heillä oli oikeus aitan yläaittoihin 

sekä alakerran pikkuvarastoon. Myös muita tiloja oli mahdollista käyttää sikäli kun se ei häi-

ritsisi Ylämäkiä.248 

 

Eläimiä Rantalassa oli vuosien 1956–1970 välillä kaksi lehmää, neljä- ja kuusivuotiaat Saila 

ja Mansikki, joista toinen oli vuokrasopimusta solmittaessa juuri poikinut ja toinen poikisi 

piakkoin. Lisäksi oli hevonen, joka poistettiin vuonna 1962, sekä maatalouskoneita puimako-

ne, haravakone ja yhden hevosen niittokone sekä osuus perunankaivukoneeseen. Lisäksi oli 

sähkömoottori, katkaisusirkkeli ja sirkkelilaikka. Näiden lisäksi oli auroja, rekiä, kärryjä, hei-

nähankoja, talikko, harava ja muita yleisiä maatalouden työvälineitä sekä huonekaluja. Ylä-

mäillä oli myös valkoinen kissa nimeltä Pai ja Suomen pystykorva Panu.249 

 

Pelloissa kasvoi vuokraushetkellä 20 aaria ruista ja lisäksi niihin oli kylvetty 13 aaria ruista, 

45 aaria ohraa ja saman verran kauraa. Lisäksi oli heiniä, hehtolitran verran kauroja jyvinä, 

puolisen tallia turvepehkua, haasiat olivat kuivia ja miltei täynnä sekä haasioimatta toista haa-

siallista. Aaro perheineen asui vuokrausaikana pääasiassa Kintaudella. Siviä jäi asumaan tilal-

le yhdessä Ylämäkien kanssa ja muutti Jyväskylään vasta 1970-luvun puolivälissä.250 

 

Elina Huovila kuoli kesäkuussa 1959. Tuolloin hänen ja Augustin lapsista Eino asui Puuppo-

lassa ja Arvo Huovilassa, Bertta Kintaudella, Aili puolisonsa opettaja Ilmari Weijon kanssa 

Kuikassa ja Lyyli pienviljelijämiehensä Edvi Mäkisen kanssa Huhkolassa. Perunkirjoitukses-

sa Huovilassa mainittiin olleen käteisen ja talletusten lisäksi huonekaluja ja taloustavaroita. 

Pesän varat olivat Arvon hallussa ja se todistettiin vapaaksi perintöveron suorittamisesta.251 

Samana vuonna Rantalalta poistettiin kylätien 26 tieyksikköä, sillä auton käyttö oli vuokrauk-
                                                           
247 Vuokrasopimus 1.9.1956. Rla. 
248 Vuokrasopimus 1.9.1956. Rla. 
249 Vuokrasopimus 1.9.1956. Rla; Tapani Huovila 1.3.2005. 
250 Vuokrasopimus 1.9.1956 Rla; Aaro Huovila 5.6.2005. 
251 Elina Huovilan perunkirjoitus 12.6.1959. Hla. 
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sen vuoksi vähentynyt huomattavasti. Kylätie meni lopulta valtiolle vuonna 1962. Samaan 

aikaan Aholaa asutti Katri Hokka ja Rantalaan oli kirjattu Siviä Huovila ja Matti Ylämäki.252 

 

Nyrölän metsästysseura aloitti toimintansa yhdessä Soukkajärven kalastuskunnan kanssa 

vuonna 1961. Metsästysseuraa oli perustamassa kaikkiaan 25 henkilöä, ja Arvo liittyi sen hir-

vijaostoon. Huovilassa käytiinkin vuosittain hirvimetsällä ja Arvo kaatoi kaikkiaan kuusi hir-

veä. Kalastuskuntaan kuuluivat kaikki alueen talot ja se istutti Soukkaan ja Vahvajärveen vuo-

sittain noin 5 000–7 000 siikaa. Ensimmäisen kerran istutuksia tehtiin jo 1930-luvulla. Myös 

urheilutoiminta vilkastui 1960-luvulle tultaessa. Kylälle oli rakennettu oma urheilutalo 1950-

luvun puolivälissä ja vaikka hallin käyttö oli aluksi vaimeaa, tanssiaiskäyttö, iltamat ja eloku-

vat vetivät ajoittain halliin hyvinkin paljon väkeä. Vuonna 1962 seura liittyi Petäjäveden Pe-

täiset ry:n kyläosastoksi. Samaan aikaan perustettiin Petäjävesi-niminen paikallislehti, jonka 

ensimmäisenä toimittajana oli vuodet 1961–1965 Aaro Huovila.253 

 

Myös maamiesseura oli aktiivinen 1950- ja 60-luvuilla. Sen kylällä järjestämiin kursseihin ja 

uudistuksiin kuuluivat maidonhoito-, metsänleimaus-, hevosen hoito ja kengitys-, lannoitus- 

ja kotieläinten terveydenhoitokurssit, marjapensaiden leikkauskurssi ja vuonna 1963 ensim-

mäiset konelypsykurssit. Vaikka lehmien määrä kotitalouksissa kääntyikin laskuun jo vuonna 

1965, on kuitenkin katsottu, että maidontuotanto ei vähentynyt samaan tahtiin, sillä lehmät 

alkoivat tuottaa enemmän. Samalla opetettiin salaojitusta, selvitettiin perunalajikkeiden koe-

viljelytuloksia, hankittiin vuonna 1962 traktorikäyttöinen rikkaruohoruisku ja sähkömankeli 

vuonna 1965. Ensimmäiset traktorikyntökilpailut järjestettiin vuonna 1961. Lisäksi 1960-

luvun puolivälissä kylällä suoritettiin metsien uudelleenojitusta. Kaikkiaan saatiin kuivatetuk-

si noin 1 000 hehtaaria. Tällainen tehometsätalous on kuitenkin myöhemmin tuomittu liian 

kaavamaisena ja metsien yksilöllisiä piirteitä kunnioittamattomana.254 

 

Aaro muutti vaimonsa Ellin sekä poikiensa Petrin ja Tapanin kanssa asumaan Petäjävedeltä 

Jyväskylään vuonna 1965. Samana vuonna tehtiin Huovilassa suuri asuinrakennuksen remont-

ti. Se aloitettiin jo helmikuussa ja kesti koko kesän. Remontissa uusittiin niin asuinrakennus, 

putket, sähköt, kanala kuin saunakin ja se oli lopullisesti valmis vasta lokakuussa. Lisäksi 

kellarin seiniä vahvistettiin ja siitä rakennettiin porraskäytävä asuinrakennuksen keittiöön. 

Samassa yhteydessä rakennettiin myös sikalaan uusi permanto.255 

                                                           
252 Lääninhallituksen päätös tientekorasituksesta 14.8.1959. Rla; Huovila 1988, 105; Vaaliluettelo 1962. 
253 Huovila 1988, 98, 135, 225, 292–298; Huovila 2005, 15; Manninen 1994, 352–353. 
254 Kettunen 1992, 20; Huovila 1988, 63, 217; Siironen 2000, 129. 
255 Virkatodistus 15.1.1971 pellonvarausta varten. Rla; Kalenterit. Hla. 



 77

 

Rantalan saneeraus alkoi muutamaa vuotta myöhemmin 1967, jolloin tilalle rakennettiin kel-

larikäytävä, portaat ja halssi sekä alettiin etsiä paikkaa porakaivolle. Tarkoituksena oli päästä 

eroon jatkuvasta vesipulasta: aikaisempina vuosina vesi oli pitänyt ajaa talvisin järvestä ja 

kesällä juomavettä oli saanut vain Kovalaisen pään ruostelähteestä maantien laidasta. Syksyllä 

1967 tilalle kaivettiin viisi kaivoa, joista yhteenkään ei noussut vettä. Näistä neljä täytettiin 

heti ja kosteaseinäisimpään upotettiin renkaat. Kaivo saatiin käyttöön kuitenkin vasta seuraa-

vana keväänä. Lisäksi vuoden 1967 aikana tilalle vedettiin vesijohdot ja mökkikylä alkoi hil-

jalleen muodostua, kun päärakennuksen yläkertaan rakennettiin Sieppo, joka sittemmin siir-

rettiin navetan järvenpuoleiseen päätyyn.256 

 

Ensimmäinen myymäläauto tuli Nyrölään vuonna 1957, kun Keskimaa aloitti kierroksensa. 

Muut liikkeet seurasivat perässä ja parhaillaan autoja kiersi kahdeksan viikossa. Keskimaa oli 

myös ensimmäinen kyläkauppa, joka lopetti toimintansa. Seuraavaksi Mutkalan kauppa sul-

jettiin vuonna 1967 ja 1980-luvun lopulla vain Valkeisenmäen myymäläauto ajeli Nyröläs-

sä.257 

 

Huovilat ja Ylämäet siis asuttivat ja muokkasivat tilaa yhtä aikaa, Ylämäet perinteisinä maan-

viljelijöinä, kun taas vuokranantajat alkoivat hiljalleen muuttaa tilaa mökkikyläksi. Ensim-

mäinen kesämökki Petavilla (Petrin ja Tapanin huvila) rakennettiin vuonna 1968. Aaro oli 

saanut samana vuonna maalaiskunnan kaavoituslautakunnalta luvan kahden loma-asunnon 

rakentamiseen, mutta samalla todettiin, että lomakylän rakentamisesta oli tehtävä kokonais-

suunnitelma. Perheiden yhteistyön tarkasta määrästä tai laadusta ei ole tietoa, mutta ne liene-

vät kuitenkin toimineen samantapaisena liittona kuin Huovilassa ja Rantalassa tai Rantalassa 

ja Koppelissakin oli tehty.258 

 

Kesämökkikausi Soukkajärvellä oli alkanut jo 1940-luvun lopulla, kun Oikariset saivat mökin 

Soukan rannalta. Lisäksi Kauhalahden isäntä Eero Tupamäki aloitti varsinaisen kesämökki-

vuokrauksen jo 1960-luvun vaihteessa. Muutamaa vuotta myöhemmin vuokraustoiminta aloi-

tettiin myös Rantalassa sekä Liisa Saarisen mailla Soukkajärven eteläkärjessä. 1960- ja 1970-

lukuja onkin pidetty varsinaisen kesämökkirynnistyksen aikana Keski-Suomessa, sillä kysei-

sellä ajanjaksolla maakunnan huvilaluku kasvoi nelinkertaiseksi. Samalla kesäasutuksilla al-

koi olla huomattavaa taloudellista merkitystä useimmille keskisuomalaisille kunnille, sillä 
                                                           
256 Aaro Huovila 5.6.2005; Rantalan lomamökit 1969–2004. Rla. 
257 Huovila 1988, 133. 
258 Ote Jyväskylän maalaiskunnan kaavoituslautakunnan pöytäkirjasta 17.12.1968. Rla; Levi 1992, 95. 
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mökit toivat alueelle kesän ajaksi paljon ostokykyistä väkeä.259 Kesämökkitoimintaa voi myös 

pitää yhtenä maaseudun yritystoimen laajenemisena maa- ja metsätalouden ulkopuolelle vas-

tauksena kaupungistumisen sille asettamiin vaatimuksiin. Myös Nyrölässä alkoi 1960-luvun 

lopulla selvä väestön määrän lasku, joka on jatkunut 1970-luvun alun hitaammasta kaudesta 

huolimatta.260 

 

Varsinainen ajatus kesämökkitoiminnan aloittamiseen tuli Punkaharjulta, missä Aaro, Elli, 

Petri ja Tapani viettivät kesiä lomakylässä työn merkeissä. Punkaharjulla he oppivat tietä-

mään, mitä kesämökkien vuokraaminen on, ja vastaava toiminta päätettiin aloittaa myös Ran-

talassa. Ensimmäiset mökkiläiset tulivat seuraavana kesänä, Herbert Scwieez Petavillaan ja 

Gotfried Schneider Sieppoon. Tietoa mökkitoiminnasta oli välitetty lähinnä puhelinluettelon 

kautta, ja ensimmäiset vuokralaiset saatiin lomayhtymän välityksellä Saksasta. Lisäksi Ranta-

pirtissä oli useana vuonna sveitsiläinen professori Karrer.261 

 

 

6.2. MAANVILJELYS JA TYÖVOIMA 

 

Rantalan osalta 1960- ja 1970-lukujen maataloustöistä on vain vähän tietoja, mutta Huovilan 

puolelta on käytettävissä hyvinkin tarkkoja tietoja, joiden perusteella voidaan piirtää yleisku-

va kyseisten vuosien maatalouden tavoista ja jaksottumisesta ainakin Huovilan tilalla. Käyte-

tyt kalenterit ovat vuosilta 1963–1965 ja 1968. 

 

Ympärivuotisiin tehtäviin tilalla kuului maidon vienti, mitä Huovilassa tehtiin kaksi kertaa 

viikossa ja yleensä perättäisinä päivinä. Maidon vienti oli ilmeisesti järjestetty vuoroiksi eri 

talojen välille – ainakin välillä on mainintoja siitä, että Huovilasta on oltu maidon viennissä 

jonkun toisen vuorolla ja päinvastoin. Lisäksi kylällä käytiin kaupassa pari kertaa kuukaudes-

sa kylällä, aina Keskimaalla. Hieroja kävi tilalla hieromassa Arvoa, Elleniä ja työntekijöitä 

yleensä muutaman kerran vuodessa. Ympärivuotisten töiden ohella on hahmotettavissa myös 

kausittaisia töitä, jotka määräytyivät pitkälti luonnon asettamien puitteiden mukaan.262 

 

Tammi-huhtikuun töitä tehtiin pääasiallisesti metsissä ja jonkin verran myös pelloilla. Myös 

eläimiin liittyviä tehtäviä oli paljon. Kevättalven peltotöihin lukeutui lannan ajo pelloille, mitä 

                                                           
259 Huovila 1988, 136; Laitinen 1993, 95–96. 
260 Kuisma ja Haavisto 1995, 77; Tikkanen 1987, 37. 
261 Aaro Huovila 1.3. ja 5.6.2005. 
262 Kalenterit. Hla; Vilkuna 1994, 9. 
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tehtiin useamman kerran kuussa. Metsätöitä olivat metsässä käynti ja metsästys, rankojen 

leimaus, haku ja ajo (jossain määrin myös metsän myynti) sekä sirklaaminen, missä töissä on 

ollut apuna myös muita miehiä ja joiden luona Arvo on puolestaan käynyt aina välillä töitä 

seuraamassa.263 

 

Puita kaadettiin paljon juuri tammikuussa, sillä puun katsottiin olevan silloin lujimmillaan – 

hirret eivät halkeilisi tai homehtuisi. Myös syöpäläisiä hävitettiin ahkerimmin kevättalvella, 

mutta muuten tammikuu oli pitkälti lepoaikaa. On myös katsottu, että tammikuun lopulla re-

husta piti olla jäljellä vielä puolet ja ihmisten viljasta kaksi kolmannesta, jotta varastot riittäi-

sivät siihen asti kuin tulevan kesän uusi sato saataisiin. Huhtikuun lopulla kylvettiin ruista ja 

nostettiin perunan siementä.264 

 

Lisäksi kevättalvella puhdistettiin kaivo ja talli, järjesteltiin lammas- ja hevospilttuita sekä 

kengitettiin Jyty-hevonen. Ensimmäisen kerran eläimille jouduttiin ajamaan heiniä yleensä 

maaliskuussa. Katiskat laitettiin luodolle jo maaliskuussa, varsinainen kalastus alkoi huhti-

kuussa jäiden lähdettyä. Samoihin aikoihin alkoi myös lehmien vasikointi, vaikka esimerkiksi 

vuonna 1968 Mampo oli vasikoinut jo tammikuussa. Vuonna 1964 yksi lehmistä, Ista, joudut-

tiin lopettamaan sen poi’ittua, koska kohtu tuli ulos. Muita tilalla olleita lehmiä mainitaan 

vuonna 1968, jolloin maaliskuulta on tarkat poikimistiedot. Tuolloin lehmiä on ollut ainakin 

neljä – Oppeli, Muppu, Lemmikki ja Leikuna. Lisäksi Arvo oli huhtikuussa 1965 ostanut 

lehmän Luominiemestä.265 

 

Tilalla myös jauhettiin viljoja, haettiin varastosta perunoita ja lanttuja, sulatettiin vesipump-

pua sen jäädyttyä ja useana talvena tehtäviin kuului myös veden haku – pohjavesi on yleensä 

alimmillaan helmikuussa, mikä kuivatti kaivoja. Huovilasta käytiin auraamassa omien teiden 

lisäksi myös Rantalassa säännöllisemmin ja muiden tilojen suuntaan tietä tehtiin aina silloin 

tällöin. Lunta piti lapioida myös katoilta. Muutaman kerran kyseisinä vuosina Arvo oli myös 

osallisena muilla tiloilla perunkirjoituksessa. Lisäksi huhtikuulta 1963 on maininta vasikoiden 

”nupatuksesta”. Samoihin aikoihin kävi myös keinosiementäjä.266 

 

Touko-elokuun työt tehtiin pitkälti pelloilla. Perunan siementä nostettiin, pelloille levitettiin 

lantaa, kiviä ajettiin, perunaa laitettiin, toukokuun puolivälissä kylvettiin kaura (noin 360 kg) 

                                                           
263 Kalenterit. Hla. 
264 Kalenterit. Hla; Vilkuna 1994, 13, 35. 
265 Kalenterit. Hla. 
266 Kalenterit. Hla; Vilkuna 1994, 51. 
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ja ohra (jota kylvettiin vuonna 1963 noin 85 kg) sekä niiden jälkeen heinä. Tilalla käytettiin 

myös apulantaa, mikä osaltaan paransi hehtaaria kohti saatua satoa. Perunaa tehtiin toukokuun 

lopulla (siementä nostettiin 16,5 hl) ja sen jälkeen vuorossa olivat juurikasvit ja rehukaali. 

Lisäksi kalastus alkoi suuremmissa määrin ja verkot laitettiin järveen, lammasaitausta korjail-

tiin ja tehtiin aitaseipäitä sekä aitaa. Omenapuita leikattiin, samoin lehmien kynsiä, kivettiin 

peltoja ja lannoitettiin niitä apulannalla ja ”vosfaatilla”. Lehmät tuotiin laitumelle toukokuun 

lopulla.267 

 

Ruis kylvettiin kesäkuussa ja vuonna 1963 kylvettiin vielä yhdet pellot kauralle ja heinälle 

sekä ohralle. Lisäksi kesällä tehtiin päreitä, kalkittiin peltoja sekä korjailtiin, maalattiin ja 

puhdistettiin rakennuksia. Heinäkuussa alettiin viedä heinää seipäille, vesottiin taimistoa ja 

leimattiin puita sekä käytiin poimimassa marjoja. Ohraa, kauraa ja ruista alettiin ottaa elo-

kuussa ja niiden puiminen aloitettiin saman tien.268 

 

Syys-joulukuun töitä olivat viljojen puinti, jyvien järjestely ja kuivatus sekä jauhaminen. Li-

säksi niitettiin perunan vartta. Työt olivat osin talkootöitä, ja esimerkiksi perunan nostossa on 

ollut mukana ainakin 16–17 vierasta vuonna 1963. Kaikkiaan kyseisenä vuonna sadosta tuli 

kauraa noin 80 pussia ja 27 kg heinän siemeniä. Syystalvella aloitettiin myös peltojen kyntä-

minen, lannan ajo ja apulannan levitys (esimerkiksi marraskuussa 1964 yhteensä 2 450 kg eri 

pelloille). Apulannan käyttö oli yleistynyt sotien jälkeen karjamäärän supistuttua puoleen 

vuosisadan alkuun verrattuna.269 

 

Eläimiin liittyviä toimia oli syksyllä paljon. Niihin lukeutuivat Jyty-hevosen kengitys sekä 

lehmien karvan leikkuu. Eläimiä myös teurastettiin juuri loppuvuodesta. Tarkkoja tietoja siitä, 

kuinka vuosittaisia teurastukset ovat olleet, ei ole, mutta mainintoja on vuosittain ainakin si-

kojen lahtaamisesta. Itsenäisyyspäivänä 1963 Arvo ampui Veikon sian ja Matti ja Veikko 

puolestaan vähän ennen joulua Arvon sian. Seuraavana vuonna puolestaan Heikki teurasti 

ilmeisesti Huovilan sian. Todennäköisesti kyseisenä vuonna oli teurastettu myös vasikka, 

vaikka siitä ei ole mainintaa – ainakin Arvo oli vienyt Voitolle vasikan puolikkaan. Lisäksi 

hajanaisia mainintoja on myös sonnin ja lampaan teurastamisesta. Poikkeus syysteurastuksiin 

tehtiin vuonna 1963, kun tilalla teurastettiin Heikin avulla mulli jo helmikuussa. Yleensä teu-

rastaja oli talon isäntä tai muu asian taitanut henkilö.270 

                                                           
267 Pihkala 1982b, 387; Kalenterit. Hla; Vilkuna 1994, 128. 
268 Kalenterit. Hla. 
269 Kalenterit. Hla; Vilkuna 1970, 521–522. 
270 Kalenterit. Hla; Vilkuna 1994, 303. 
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Syystalvella myös kerättiin sieniä, leimattiin puita, korjattiin rankoja ja marjastettiin. Loka-

marraskuussa alkoi hirvijahti ja jänisten metsästäminen. Hirvijahti yksin ja muiden miesten 

kanssa on ollut aktiivista, ja esimerkiksi vuonna 1963 Huovilassa oli hirvipeijaisissa kaikki-

aan 89 henkeä. Lisäksi tilalla ajettiin lumien tultua halkoja, kunnostettiin työkaluja ja vietiin 

koneita talliin talven varalle. Kun maa jäätyi, työt siirtyivät pelloilta pihalle ja tupaan sekä 

metsään, mistä haettiin riistaa ja puita.271 

 

Kaikkiaan Huovilan tilan työvuosi on vastannut hyvin pitkälle 1800- ja 1900-lukujen taitteen 

tavallista maanviljelysvuotta. Suurimpana erona vaikuttaisi olleen koneiden sekä apulannoit-

teen käytön lisääntyminen, mutta pääpiirteiltään, ajoituksiltaan ja talkoiltaan työvuodessa ei 

ole havaittavissa suuriakaan eroja vuosisadan vaihteeseen verrattuna. Etenkin peltotöissä on 

käytetty talkoovoimia, mikä on tehnyt pakollisesta työstä mieluisampaa. Työntekoon liittyi 

usein tällöin myös leikkimielinen kilpailu ja muunlainen ilonpito sekä juhlat, kun työ oli saatu 

valmiiksi.272 

 

Tilan töitä vaikuttaisi olleen hoitamassa pitkälti samoista vajaasta kymmenestä hengestä koos-

tunut joukko. Arvon ja Ellenin lisäksi tilalla on ollut töissä pääsääntöisesti yksi nainen ja pari-

kolme miestä. Lisäksi on muutama erillinen maininta siitä, että tilalla kävi karjakko auttamas-

sa töissä, mutta mainintoja on hyvin harvakseltaan. Huovilassa pidettiin 1960-luvun puolivä-

lissä myös kinkerit, joihin tuli auttamaan oikea kinkerikokki sekä karjakurssit, joilla oli 15 

osanottajaa.273 

 

Muuta muiden tilojen ulkopuolelta saatua aputyövoimaa olivat keinosiementäjä, hieroja sekä 

vuoden 1965 asuinrakennuksen suurremonttia tehneet rakennus-, sähkö- ja putkimiehet. Säh-

köt tulivat tilalle toukokuussa 1963 ja sen myötä teknisistä uutuuksista Huovilaan saatiin jää-

kaappi ja apulannan levittäjä. Muista maatalouskoneista tilalla on ollut niittokone, lypsykone 

ja puimakone. Huovilaan saatiin oma puhelin keväällä 1964 – puhelinlangat olivat tulleet lä-

heiseen risteykseen jo vuotta aikaisemmin.274 

 

Yhteistyötä niin Huovilassa, Rantalassa kuin muillakin tiloilla on tehty perinteisten peltotöi-

den lisäksi ainakin tien aurauksessa, teurastuksissa ja maidon viennissä. Työkaluista ainakin 

                                                           
271 Kalenterit. Hla; Vilkuna 1994, 297. 
272 Vilkuna 1983, 11–12; Vertaa Vilkuna 1970, 517–554. 
273 Kalenterit. Hla. 
274 Kalenterit. Hla. 
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moottorisahaa on lainattu, metsätöissä on ollut välillä apuna miehiä, sarkaa on oltu leikkaa-

massa myös muilla tiloilla ja lisäksi ainakin Rajalan jyviä on jauhettu Huovilassa. Arvo on 

vienyt Pajulan perunoita Oikarisille, heinää ja perunoita on lainattu, kasvimaalla on ollut apu-

na muiden tilojen naisväkeä ja Veikolta on lainattu jäähdyttäjää. Heinätöissä on ollut apuna 

useampiakin miehiä, naisia ja lapsia. Huovilan kuivuria on lainattu esimerkiksi Koppeliin ja 

tomaatteja on haettu toiselta tilalta. Lisäksi muilla tiloilla on oltu kaivamassa perunan ja tilo-

jen naiset ovat keränneet yhdessä marjoja.275 

 

Tilojen töiden ulkopuoliseen yhteydenpitoon kuului muun muassa kyläily, jota harrastettiin 

ainakin kalenterien mukaan enemmän Huovilasta Rantalan suuntaan kuin toisinpäin sekä 

myös muille kylän tiloille. Lisäksi huovilaiset ja rantalaiset kävivät myös yhdessä muissa ta-

loissa vieraisilla. Tämän seurustelun yksi mielenkiintoinen muoto oli ”televisiossa” käynti. 

Ensimmäiset televisiot tulivat Nyrölään 1960-luvun vaihteessa ensin koululle ja sitten Uus-

Saksalaan ja Koppeliin. Uutuus herätti kiinnostusta laajemminkin, ja televisiota käytiin kat-

somassa isollakin porukalla.276 

 

Televisio kiinnosti myös Huovilassa. Esimerkiksi elokuulta 1965 on maininta, että ”kävimme 

Uudella talolla televisiossa Kalevan kisoja katsomassa” ja 15.11.1964 ”Olimme Rantalassa 

televisiossa”. Oma televisio Huovilaan tuli kohta tämän jälkeen marraskuussa 1964. Lisäksi 

saman vuoden helmikuussa kuunneltiin olympialaisia, jolloin kalenterissa on maininta ”ran-

koja 4 kuormaa, viestiä kuuntelin, Inspurgista Suomi hopealle”. Myös Pauli Nevalan Tokiossa 

lokakuussa 1964 voittama olympiakulta on päässyt yhtenä harvoista maataloustöiden ulko-

puolisista maininnoista mukaan kalenteriin. Toinen maininta on vuoden 1963 kalenterissa 

22.11.: ”vein maidon, jauhoin, olin rankoja kasaamassa, presidentti Kendi [Kennedy] murhat-

tiin”.277 

 

Pääsääntöisesti kalentereihin ei kuitenkaan ole kirjattu edellä mainittujen lisäksi juurikaan 

maataloustöiden ulkopuolisia tapahtumia, ainoastaan erittäin poikkeavat tilanteet on laitettu 

muistiin. Edellä mainittujen lisäksi häät, hautajaiset ja konfirmaatiot sekä yhden työmiehen 

kuolema tilalla kesken työpäivän, erään kyläläisen itsemurha ja kylällä sattunut linja-auto-

onnettomuus ovat päässeet kalenteriin perinteisten arkitöiden rinnalle.278 

 

                                                           
275 Kalenterit. Hla. 
276 Huovila 1988, 114. 
277 Kalenterit. Hla. 
278 Kalenterit. Hla. 
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Huovilasta saadusta kokonaissadoista on tarkkoja tietoja vuosilta 1963 ja 1964. Pääsato vuon-

na 1963 oli 24 hl ohraa, hehtaarilta 440 kg, ruista 8 hl ja hehtaarilta 720 kg, kauraa 80 säkkiä 

eli 3 000 kg hehtaarilta ja 13 kuormaa perunaa, 100 kg hehtaarilta. Lisäksi nostettiin lanttua 

84 kg. Heiniä tuli useilta pelloilta yhteensä noin 1 400 seivästä.279 

 

Töiden sukupuolittaisesta jakautumisesta on kalentereissa vain vähän mainintoja. Koska osa 

kalentereista on Arvon ja osa Ellenin pitämiä ja vaikuttaa siltä, että he ovat kirjanneet toisten-

sa tekemisiä vain harvakseltaan, niistä voi kuitenkin saada jonkinlaisen yleiskuvan. Merkintö-

jen pohjalta vaikuttaisi siltä, että Ellen hoiti perinteiset naisten työt, kuten pyykkäsi ja siivosi 

talon viikoittain, haki maitotuotteita toisilta tiloilta kun oma karja hävitettiin vuonna 1976, 

keräsi marjoja ja piti yllä suhteita muiden talojen emäntiin vierailemalla heidän luonaan. Arvo 

puolestaan kulki paljon pelloilla ja metsissä, hoiti maidon viemisen, teurasti eläimet, haki vet-

tä, ajoi heiniä ja kävi kokouksissa.280 

 

Arvo myös pui viljoja ja kävi metsällä, pilkkoi polttopuita, kävi kaupassa ja hoiti hevoset sekä 

käsitteli koneita. Hänen kalentereissaan on vain muutama poikkeava maininta navetassa 

käynnistä, mikä tukisi sitä, että Ellen hoiti pääsääntöisesti lehmiin liittyneet työt. Myös käy-

tettyä aputyövoimaa tarkasteltaessa työt profiloituivat pitkälti samalla tavalla. Kaikkiaan on 

nähtävissä, että varsinaiset tilan työt kasautuivat enemmän Arvon hoidettaviksi kun taas Ellen 

piti huolen kodinhoidosta. Työnjako on erittäin tyypillinen muihin 1900-luvun alkupuoliskon 

töiden jakoon verrattuna.281 

 

Huovilan, Rantalan ja useiden muiden Nyrölän tilojen välillä vaikuttaisikin olleen vielä 1970-

luvulla yhteistyötä ja kollektiivisuutta laitteiden suhteen samalla tavalla kuin 1900-luvun alus-

sa. Tämän yhteistoiminnan selvimpiä piirteitä olivat viljelyssä, heinän teossa sekä metsätöissä 

auttaminen ja koneiden lainaaminen toisten talojen töitä varten. Niiden lisäksi myös toisten 

tilojen eläinten teurastaminen eläimen omistajan puolesta on mielenkiintoinen keskinäisen 

auttamisen muoto.282 

 

 

                                                           
279 Kalenterit. Hla 
280 Arvo oli kunnanhallituksen ja kunnallislautakunnan varsinaisena jäsenenä 1946–1960 ja 1965–1968, vara-
jäsenenä 1961–1965, kunnanvaltuustossa 1948–1972 ja kunnan tielautakunnassa 1961–1980. Huovila 1988, 21. 
281 Siiskonen 1990, 18, 22, 107; Vertaa Sinisalo 1993, 193. 
282 Levi 1992, 67–70. 



 84

7. KESÄMÖKKI JA MAATILA VUODESTA 1970 ALKAEN 

7.1. MÖKIT, MÖKKILÄISET, TOIMINTA JA TAPAHTUMAT 

 

Rantalaa on vuodesta 1970 lähtien leimannut mökkitoiminta. Nyrölän ensimmäiset mökit pe-

rustettiin Soukan rannalle jo heti sotien jälkeen vuonna 1947, kun Arvo ja Ellen myivät järven 

itärannalta mökkitontin Tauno ja Liisa Oikariselle. He siirsivät tontin rakennuksineen edelleen 

Heinoille vuonna 1955, ja mökkien määrä järven ympärillä kasvoi parilla kymmenellä seu-

raavien kolmenkymmenen vuoden kuluessa. Vuoteen 1988 mennessä kesämökkejä oli Nyrö-

lässä jo toista sataa, enemmän kuin varsinaisia taloja. Koko maalaiskunnassa oli yli tuhat ke-

sämökkiä jo vuosikymmenen alussa. Mökkien runsaus on näkynyt väkiluvun kaksinkertais-

tumisena kesäaikoina ja vaikuttanut positiivisesti kylien talouteen.283 

 

Kaikkiaan Rantalan mökeissä on ollut vuodesta 1970 lähtien 66 eri vuokralaista, heistä osa 

vain vuoden mutta pitkäaikaisimmat jopa 23 vuotta. Lisäksi yhden yön yöpyneitä on ollut 

useampiakin. Heitä on majoitettu rantaan rakennettuihin viiteen mökkiin – Petavillaan, Tuu-

lenpesään, Linnunlauluun, Rantapirttiin, Suhmuraan – sekä Sieppoon, joka rakennettiin nave-

tan rannanpuoleiseen päähän.284 1970-luvulla Rantalassa tehtiin paljon rakennustöitä kesä-

mökkitoimintaan liittyen. Mökeistä Sieppo ja Petavilla oli rakennettu jo edellisellä vuosi-

kymmenellä. Vuonna 1970 saneerattiin Suhmura ja rakennettiin Rantapirtti, ja niiden jälkeen 

Linnunlaulu ja Tuulenpesä vuosina 1972-1973285. Seuraavana vuonna tilalla otettiin käyttöön 

Komentokorsu aittarakennuksen järvenpuoleisessa yläpäässä ja asuntovaunu, joka laitettiin 

Soukan pohjoisrannalle.286 Kaikkiaan tilalla on voinut siis majoittua viiteen mökkiin, kahteen 

muiden rakennusten yhteyteen tehtyyn asuntoon ja asuntovaunuun. 

 

Piilopirtille rakennettiin sauna vuonna 1975 ja hankittiin asuntovaunu sekä etuteltta sille. 

Asuntovaunu sijoitettiin hieman erilleen muista mökeistä Soukkajärven pohjoisosaan. Samal-

ta vuodelta ovat myös säilyneet ensimmäiset palovakuutukset mökeille ja muille tilan raken-

nuksille.287 Seuraavien kahden vuoden aikana tehtiin suuria muutoksia navettaan sekä raken-

nettiin sauna Petavillan rantaan puista, jotka oli kaadettu metsätietä tehtäessä muutamaa vuot-

                                                           
283 Huovila 1988, 136; Laitinen 1993, 95–96. 
284 Rantalan kesämökit 1969–2004; Katso kartta tilasta, liite 2. 
285 Sieppo rakennettiin vuonna 1967, Petavilla 1968. Petavillan nimi tulee Petrin ja Tapanin huvilasta, Suhmuran 
nimi on otettu laulusta, Rantapirtti on rakennettu rantaan, Linnunlaulun lähellä oli runsaasti lintuja ja Tuulenpe-
sän pihan koivuissa runsaasti tuulenpesiä. Mökkien nimet on siis haettu pitkälti luonnosta. Aaro Huovila 
5.6.2005. 
286 Esimerkiksi ote Jyväskylän maalaiskunnan rakennuslautakunnan 27.5.1971 pidetyn kokouksen pöytäkirjasta, 
jossa jatkettiin rakennusluvan voimassaoloa. Rla. 
287 Rantalan lomamökit 1969–2004; Vakuutustarjous 23.9.1975; Palovakuutuskirja 8.5.1975. Rla. 
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ta aikaisemmin. Lupa rakentamiseen tosin saatiin vasta valmistumisen jälkeen. Alueelle oli 

kuitenkin olemassa jo valmiiksi kokonaisrakennussuunnitelma, johon sauna oli sisältynyt. 

Tarvittaessa sauna olisi voitu myös siirtää toiseen paikkaan teräsjalastensa varassa, mutta tä-

hän ei ollut tarvetta.288 

 

Vuosina 1978–79 Rantalassa alettiin entisöidä päärakennusta. Kunnostustöiden yhteydessä 

parannettiin myös kellaritiloja ja saunaa. Samalla tehtiin navetan päärakennuksen puoleiseen 

päähän sauna ja rakennettiin uusi Sieppo. Rakennussarja jatkui vuonna 1980, kun Rantalaan 

rakennettiin pyramidi navetan ja rannan väliselle pellolle sekä sahaussirkkeli, joka sijoitettiin 

päätielle vievän tien varteen. Pyramidi oli ”Rantalan sairaala”: lehdissä oli rakentamisen ai-

koihin artikkeleita pyramidien parantavasta voimasta. Niihin säilöttyjen elintarvikkeiden us-

kottiin säilyvän tavallista pitempään ja olevan terveellisiä. Rantalan pyramidin kattoon ripus-

tettiin astioita, joihin laitettua vettä eräs lääkäri kävi polkupyörällä hakemassa useampaankin 

otteeseen, sillä hän uskoi vedellä olevan parantavaa vaikutusta.289 

 

Vuosikymmenen vaihteessa tilalla oli kaksi työntekijää, ilmeisesti auttamassa rakennustöissä. 

Vuonna 1981 valmistuivat Suhmuran kamari ja ulkorakennus ja rakennuksiin laitettiin pelti-

katot. Seuraavana vuonna tilalle ostettiin käytetty International-traktori, jota varten rakennet-

tiin traktoritalli navetan rannanpuoleiseen päähän. Kaikkiaan vuonna 1982 teetettiin urakka-

työtä yhteensä viidellä miehellä.290 

 

Rantalan päärakennuksen laajennustyöt alkoivat vuonna 1983 ja ne kestivät kolme vuotta. 

Apuna rakennustöissä oli neljä miestä, joista yksi piti huolen sähkötöistä. Myös seuraavana 

vuonna teetettiin vesijohtotöitä ja lautojen höyläystä ulkopuolisilla miehillä. Talon uuden 

osan runko tehtiin hirrestä ja puusta ja ulkoseinä puusta. Pääsyynä rakennuksen muutostöihin 

oli se, että Siviää varten oli saatava rakennuksen alakertaan sauna ja vessa, sillä 82-vuotias 

vanharouva ei enää pystynyt käyttämään aikaisempia tiloja. Koska rakennuslautakunta vaati, 

että uuden rakennusosan harjan tuli olla samassa korkeudessa entisen katon kanssa, laajen-

nusosan yläkertaan tehtiin iso tila. Samojen rakennustöiden yhteydessä valmistui pihalle syk-

syllä 1984 myös leikkimökki, joka oli pienoismalli vanhasta päärakennuksesta.291 

 

                                                           
288 Muutospiirustukset 5.9.1976; Kirje Aaro Huovilalta Jyväskylän maalaiskunnan rakennuslautakunnalle 
7.11.1977; Vastine kirjeeseen 31.10.1977. Rla. 
289 Rantalan lomamökit 1969–2004; Aaro Huovila 5.6.2005. 
290 LEL-eläkevakuutusmaksutilitys vuodelta 1980; Kuitit 20.11.1982. Rla. 
291 Kuitit 4.11.1983, 20.12.1983 ja 26.12.1983; Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen palkkailmoitus vuodelta 
1984, annettu 2.3.1985. Rla; Aaro Huovila 5.6.2005. 
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Kun päärakennuksen muutostyöt oli saatu valmiiksi, seuraavien kahden vuoden projektit oli-

vat automontun, traktoritallin ja konevajan teko sekä rakennusten piippujen uusiminen vuosi-

na 1986–87. Päärakennuksen laajennuslopputarkastus pidettiin 26.10.1987. Muita 1980–90-

lukujen taitteen rakennustöitä olivat navetan ja rannan välisen pellon laitaan tehty liukumäki, 

Suhmuran kunnostustyöt, tynnyrisaunan tuominen tilalle Koskenpäältä, puutyöverstaan teke-

minen tallinpuolikkaaseen, peltikattojen maalaus ja Petavillan tynnyrisauna vuonna 1992. 

Linnunlaulu nousi harjaan kesällä 1994 ja samana vuonna vanha Petavilla purettiin ja sen ti-

lalle rakennettiin uusi hirsimökki. Piipunsuojia uudistettiin vuonna 1995 ja seuraavana kesänä 

tehtiin ponttoonilaituri. Petavillan ja Linnunlaulun lopputarkastukset pidettiin syksyllä 1997 ja 

seuraavana vuonna siirrettiin Petavillan pihaan leikkimökki Aaron ensimmäisen vaimon Ellin 

kesämökiltä. Raskas lumi sorti molemmat traktoritallit kevättalvella 2003, mutta ne oli saatu 

kunnostettua jo toukokuun loppuun mennessä.292 

 

Rantalassa 46 vuotta asunut Siviä muutti Jyväskylään kaupunkiasuntoon keväällä 1972. En-

simmäiset mehiläispesät hankittiin Rantalaan muutamaa vuotta myöhemmin 1970-luvun puo-

livälissä, kun Jylhän koulun opettaja myi Aarolle ensimmäiset pesät. Kun opettaja kuoli muu-

tamaa vuotta myöhemmin, hänen tyttärensä myi loputkin pesät, jolloin pesien määrä nousi 

muutamasta parhaillaan kymmeneen muutaman vuoden ajaksi. Tilalla oli mehiläispesiä aina 

vuoteen 2003 saakka. Jyväskylässä jo useita vuosia asuneet Aaro ja Elli erosivat kesällä 1976 

ja Aaro vihittiin Leena Rinttilän kanssa kaksi vuotta myöhemmin. Arvo Huovila myi Huovi-

lan tilan suvun ulkopuolisille Pentti ja Mirjami Lahtiselle vuonna 1981 ja kuoli neljä vuotta 

myöhemmin. Uusi omistaja nimesi tilan jälleen Heikkiläksi.293 

 

Vuosina 1986–87 Rantalassa järjestettiin leirikoulu ja Aaron toisen vaimon Leenan suvun, 

Rinttilän, sukukokous. Näistä leirikoulun ohjelma on säilynyt, ja siihen sisältyi lipunnosto, 

ympäristöön ja olosuhteisiin tutustumista, harjoituksia ja leirikilpailuja (kuten kenguruhyppe-

lyä, tikanheittoa, renkaanheittoa, puupallon tarkkuusheittoa, pallon pompottelua, matkan arvi-

ointia ja mittausta, korkeuden arviointia, suunnistuskilpailu ja vanhojen tavaroiden tuntemis-

ta), Soukan kierros, Soukkajärven ympärijuoksu, saunontaa, iltakokko ja makkaranpaistoa. 

Lisäksi mökkiläisten kesken järjestettiin erilaisia talkoita, joista tärkeimpiä olivat vuosittaiset 

polttopuu- ja kokontekotalkoot. Niissä mökkiläiset ovat tehneet tilan puista kesäksi tarvittavat 

halot ja juhannuskokon.294 

 
                                                           
292 Rantalan lomamökit 1969–2004; Tapani Huovila 1.3.2005. 
293 Aaro Huovila 1.3. ja 5.6.2005; Aaro Huovilan muistiinpanot; Pöytäkirja 18.5.1989. Rla. 
294 Luonetjärven peruskoulun ala-asteen 6 B:n leirikoulu 26.–27.5.1986. Rla; Aaro ja Leena Huovila 5.6.2005. 
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Kesällä 1993 Rantalaan avattiin 9-reikäinen minigolfrata, joka kulki päärakennuksen piha-

maalla. Samana vuonna tehtiin myös postin kanssa sopimus siitä, että loma-asukkaiden posti 

jaettiin kesäaikana Rantalaan. Vuonna 2002 Soukan rannalla sijaitsevat mökit aloittivat yh-

teisprojektina kolmevuotisen Soukan niiton. Sen tarkoituksena oli estää matalan järven ruo-

hottuminen katkomalla veneestä ja rannalta käsin vedestä kasvavat kortteet, jotta ne tukehtui-

sivat eivätkä kasvaisi enää uudelleen.295 

 

Muuten mökkikylässä oli kesäläisten kesken hyvin vähän yhteistä toimintaa, ainoa yhteinen 

ohjelma on ollut juhannuksena. Se on toistunut pääpiirteissään aina mökkitoiminnan alusta 

lähtien. Ensimmäisten vuokralaisten, kahden saksalaisen pariskunnan, kanssa juhannusta oli 

viettämässä ainoastaan Siviä, sillä Aaro perheineen oli kyseisen juhannuksen Punkaharjul-

la.296 

 

Ohjelmista on säilynyt vuoden 1986 juhannusaaton ohjelma. Aatto aloitettiin kokontekotal-

koilla ja tietokilpailulla, mitä seurasi lipunnosto päärakennuksen pihamaalla. Tämän jälkeen 

oli vuorossa mökkien välinen juhannuskilpailu, johon otti osaa jokaisesta mökistä yksi mies ja 

yksi nainen. Voittaja sai juhannukseksi salkoonsa Suomen lipun. Pelien jälkeen oli saunomis-

aikaa yhdeksään, minkä jälkeen kokolla pidettiin muurinpohjalettujen talkoopaistajaiset. 

Kokko poltettiin kymmeneltä, mikäli siihen oli mahdollisuus.297 

 

Nyrölä alkoi hiipua 1980-luvulla entistä selvemmin. Vuonna 1984 avattiin kylälle vielä yksi 

kauppa, mutta se joutui sulkemaan ovensa jo paria vuotta myöhemmin ja Nyrölä jäi kokonaan 

ilman omaa kauppaa. Kylän väkiluvun lasku näkyi urheiluseuran toiminnassa jo 1970-luvun 

alkupuolella, jolloin seuran kokouksessa todettiin toiminnan vähentyneen. Kun tilanne jatkui 

samanlaisena vielä vuosikymmenen lopulle saakka, seuran johto päätti ryhtyä vireyttämään 

toimintaa aktiivisesti.298 

 

1980-luvun alussa kylällä nousi ongelmaksi myös oppilaiden vähyys ja koulun jatkamismah-

dollisuudet, jonka parissa kylällä on käyty jatkuvaa viivytystaistelua. Kyläläisten aseita ovat 

olleet edullisten asuntotonttien myyminen lapsiperheille, tilapäisten vuokra-asuntojen järjes-

täminen muuttajille, kouluikäisten sijoituskotimahdollisuuksien kartoittaminen ja lehti-

ilmoittelu, joiden ansiosta koulun oppilasmäärä on pysynyt juuri ja juuri vaaditussa minimis-

                                                           
295 Palvelusopimus 24.5.1993. Rla; Tapani Huovila 1.3.2005. 
296 Aaro Huovila 5.6.2005. 
297 Juhannusaatto 1986. Rla. 
298 Huovila 1988, 133, 303. 
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sä. Lisäksi kylälle muuttaneita asukkaita on muistettu muun muassa joulupaketeilla ja potku-

housuilla.299 Kylän toimintaa on osaltaan vilkastuttanut 1990-luvun lopulta lähtien myös Jy-

väskylän Siriuksen tähtitorni, joka on kerännyt vajaan kymmenen toimintavuotensa aikana jo 

huomattavaa maailmanlaajuista huomiota.300 

 

Siviä Huovila kuoli Kinkomaalla 88-vuotiaana 28.7.1989. Hän omisti tuolloin neljänneksen 

Rantalasta, mikä oli tullut hänen osuudekseen Airin kuoltua ja Siviän perittyä puolet tyttären-

sä osuudesta tilasta – Yrjön kuoleman jälkeen tila oli jaettu tasan lasten kesken, sillä Siviällä 

ei ollut naimaosaa kiinteistöön. Vuonna 1991 Rantalassa kävi varkaita, minkä jälkeen tilan 

vahinko- ja varkausvakuutukset saatettiin voimaan. Samana syksynä Aarolle myönnettiin 

lainhuudot Rantalaan. Varkaita kävi uudelleen talvella 1999, jolloin taloon jouduttiin uusi-

maan ikkunat ja kellarin ovi.301 

 

 

7.2. LOMAKYLÄN JA MAATILAN SUHTEET SEKÄ MAANKÄYTTÖ 

 

Huovilan ja Rantalan välillä myös vuokra-ajan jatkunut yhteydenpito, vierailu ja töissä autta-

minen jatkuivat myös kesämökkitoiminnan alettua ja perheen muutettua kaupunkiin. Yhtey-

denpito myös kaupunkiin sekä Elliin ja hänen äitiinsä, Aino Virkkuseen, jatkui myös avioeron 

jälkeen. Esimerkiksi vuonna 1978 niin Elli, Tapani kuin tuleva vaimonsa Riittakin olivat hei-

nässä Huovilassa. Kaikkiaan näyttäisi siltä, että selvin muutos tiloilla siirryttäessä 1960-

luvulta 1970-luvulle on ollut eräänlaisen vaihtokaupan lisääntyminen – varsinkin Huovilan ja 

muiden tilojen välillä niin viljojen, kasvisten kuin työvälineidenkin vaihtelu vaikuttaa olleen 

hyvinkin aktiivista.302 

 

Tietysti kyse voi olla vain siitä, että 1970-luvun kalentereihin on merkitty enemmän tällaisia 

asioita, mutta toisaalta ainakin Huovilassa esimerkiksi karjasta luopuminen on vaatinut väis-

tämättä maidon hankkimista joko kaupasta tai muilta tiloilta. Koska kaupat ovat olleet kauka-

na, toisilta tiloilta ostaminen/vaihtaminen on luultavasti ollut yksinkertaisin vaihtoehto. 

 

Joka tapauksessa Huovilaan haettiin maitotuotteet Uudelta talolta ja juustomaito Tompinmä-

estä, puita sahautettiin Laukkalassa ja toiselta tilalta saatiin kaalin taimia. Mansikoita haettiin 
                                                           
299 Huovila 1988, 222, 303; Huovila 2000, 256, 273. 
300 Esimerkiksi Moilanen ja Ojanperä 2001, 23, 57. 
301 Siviä Huovilan perukirja 10.10.1989. Rla; Todistus annetusta lainhuudosta 10.9.1991. Rla; Aaro Huovilan 
muistiinpanot. 
302 Kalenterit. Hla. 
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Hänniseltä ja puolukoita Suolahdesta, ja vuonna 1979 saatiin Pohja-aholta vasan- ja Hönniläs-

tä sianlihoja. Tilalta puolestaan haettiin heiniä, ruisjauhoja, perunoita, jyviä ja ohria useam-

mallekin tilalle. Pajulasta myös vaihdettiin rehuohria ja ohria. Kuivuritalkoissa olivat mukana 

Pajulan ja Uuden talon miehet ja Arvo puolestaan oli Uudella talolla perunankaivussa. Myös 

metsäkauppoja tehtiin tilallisten välillä ja ulkopuolisten yhtiöiden kanssa. Lisäksi vuoden 

1979 kevätkesällä Rantalassa järjestettiin kinkerit, mitä ennen talon seinistä oli otettu pahvit 

pois ja avattu uusi ovi tuvasta salikamariin.303 

 

1970-luvun maataloutta leimasi pellonvarausjärjestelmä eli niin sanottu peltojen paketointi. 

Kyseessä oli uusi maatalouspolitiikka, laki, jolla rajoitettiin peltojen käyttöä. Rajoittamista 

pidettiin tarpeellisena, sillä jo 1950-luvulla oli huomattu jatkuvan peltojen raivauksen johta-

van ylituotantoon. Myös Rantalassa raivauksesta siirryttiin lähes suoraan paketointiin, sillä 

viimeiset raivauskorvaukset saatiin yhtä aikaa ensimmäisten paketointikorvausten kanssa. 

Peltojen viljelemättä jättämisen lisäksi vuodesta 1970 lähtien alettiin maksaa myös peltojen 

metsityskorvauksia, jotka olivat enimmillään 380 markkaa hehtaarilta.304 

 

Kaikkiaan Keski-Suomessa tehtiin vuosina 1969–1974 pellonvaraussopimus kaikkiaan 3 070 

tilan kanssa, jolloin sopimusten piiriin tuli yli 18 000 ha eli yli 14 % maakunnan peltoalasta. 

Enimmillään peltoa oli pois tuotannosta 205 000 ha vuonna 1973. Suurin osa kerran pake-

toiduista pelloista jäi pysyvästi pois tuotannosta. Varausjärjestelmään siirtyminen oli yleisintä 

pohjoisessa Keski-Suomessa. Viimeiset korvaukset maksettiin vuonna 1989. Paketoinnin li-

säksi valtio oli tukenut tilojen maataloutta jo 1800-luvun lopulta lähtien erilaisilla korvauksil-

la, joiden kohteina olivat olleet perusparannustyöt kuten suon kuivatus sekä karjanhoito. Li-

säksi valtio oli maksanut tukea maanviljelysseuroille.305 

 

Rantalan pellot paketoitiin pellonvaraussopimuksella 15 vuodeksi 20.4.1971, sillä tilan isän-

näksi vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen tullut Aaro lähti toiselle paikkakunnalle töihin. 

Tilan työt olivat myös raskaat yhden miehen töiden ohella hoidettavaksi eikä peltotöihin siis 

enää ollut mahdollista antaa tarvittavaa panosta. Sopimus tehtiin ensin kolmeksi vuodeksi ja 

sen jälkeen sitä jatkettiin kolmivuotiskausittain, ellei loppumisesta ilmoitettaisi. Kaikkiaan 

tilalla oli tuolloin 4,8 ha peltoa, 33 ha metsämaata, viitisen hehtaaria muuta maata ja koko-

naispinta-alaksi tuli 43,03 ha. Peltoa ei ollut vuokrattuna kenellekään. Paketointi oli 1970-

luvulla erittäin yleistä muillakin Nyrölän tiloilla, mutta vain kolme tilaa metsitti peltonsa, jo-
                                                           
303 Kalenterit. Hla; Aaro Huovila 12.5.2005. 
304 Jokinen 1993, 124; Kettunen 1992, 19, 56. 
305 Jokinen 1993, 124; Kettunen 1992, 19, 56; Anttila 1974, 42. 
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ten peltoala väheni koko kylällä yhteensä vain kymmenisen hehtaaria. Kaikkiaan perikuntien 

isännöimistä tiloista vain joka kolmas ei ollut viljelyksessä vuonna 1985.306 

 

Sopimus tehtiin kattamaan tilan koko peltoala ja Aaro ja Siviä sitoutuivat olemaan käyttämät-

tä tai vuokraamatta tiluksia tai niillä olevia talousrakennuksia maataloustuotantoon. Viljan-

kuivaamon käyttö sallittiin ja perheen kulutukseen sai kasvattaa perunoita sekä puutarha- ja 

kasvitarhatuotteita ja viljellä hedelmiä ja marjoja niin paljon kuin halusi. Omia hevosia sai 

olla sekä enintään 10 täysi-ikäistä lammasta, vaikka näitä ei tilalle hankittukaan. Pelloista piti 

huolehtia siten, etteivät ne rikkaruohottuneet siinä määrin, että niistä olisi ollut haittaa ympä-

ristön viljelyksille.307 

 

Paketoimista seuraavana vuonna Siviä ja Aaro hakivat ja saivat luvan metsittää 3,65 hehtaaria 

korvauksenalaisesta pellosta, mikä tarkoitti koko pellon metsittämistä lukuun ottamatta päära-

kennuksen ympärillä ollutta reilun hehtaarin kokoista peltoa. Routa oli aiheutti vaurioita pel-

loille kylvettyyn taimistoon, joten metsitetylle alueelle kylvettiin 1 200 männyntaimea kärsi-

neelle puolen hehtaarin alueelle.308 Tilalle myönnettiin maanparannuslaina keväällä 1973 ja 

sen turvin istutettiin seuraavana keväänä koivua kaikkiaan 5 800 taimea noin kolmen ja puo-

len hehtaarin kokoiselle alueelle. Seuraavan kerran paketointi-metsitys -asiaan puututtiin 

vuonna 1975, kun tilalta luovutettiin metsäautotien tiealueeksi 0,10 ha peltoa. Sopimusta jat-

kettiin vähennettyä peltopinta-alaa vastaavana, koska alue oli luovutettu muuhun kuin maata-

loudelliseen tarkoitukseen.309 

 

Loputkin pellosta metsitettiin vuonna 1976 istuttamalla niille koivua. Ainoastaan 0,10 ha jä-

tettiin metsittämättä. Viimeiset taimet istutettiin kesällä 1978. Vaikka tilalle jäi näin ainoas-

taan aari peltoa, saman vuosikymmenen lopulla käytiin keskustelua maatalousyrittäjien eläke-

laitoksen kanssa, joka vielä varmisteli, milloin pellot oli paketoitu ja minkä verran peltoa oli 

metsitetty.310 Metsityssopimus tehtiin seuraavan vuoden elokuussa ja maataloustoimisto tote-

si, että hyväksyttävällä tavalla metsitetyn korvauksenalaisen pellon ala oli yli 2 ha ja kaikki-

aan metsitysluvan perusteella oli metsitetty hyväksyttävällä tavalla 4,7 hehtaaria. Se päätti 

                                                           
306 Aaro Huovila 1.3.2005; Pellonvaraussopimus 20.4.1971. Rla; Huovila 1988, 73; Varmola 1986, 2. 
307 Aaro Huovila 1.3.2005; Pellonvaraussopimus 20.4.1971. Rla. 
308 Taimikon hoitosuunnitelma 20.9.1971; Jyväskylän maatalouspiirin maataloustoimiston päätös metsittämisestä 
1.11.1972. Rla. 
309 Pellonvaraussopimuksen mukainen mpl 3.5.1973; Jyväskylän maatalouspiirin maataloustoimisto 17.11.1975. 
Rla. 
310 Jyväskylän maatalouspiirin maataloustoimisto 19.1.1976; Kirjeet Aaro Huovila Aatos Forrströmille 
10.5.1978 sekä 15.7.1978 ja Aatos Forrströmiltä Aaro Huovilalle 13.5.1978. Rla. 
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vuoden 1980 elokuussa, että pellonvaraussopimuksen voimassaoloaika muutettiin metsitetyn 

pellon osalta viideksitoista vuodeksi.311 

 

Paketoinnin ohella maataloustöitä helpottivat 1970-luvulla maatalouslomittajat, jotka alkoivat 

kiertää kylällä. He päästivät talojen isännät ja joitakin emännistäkin vuotuisille lomapäiville ja 

heitä pidettiin Nyrölän kannalta niin tärkeinä, että kun lomittajapariskunta aikoi lähteä toiselle 

paikkakunnalle, kyläkunta ryhtyi rakentamaan heille taloa 1980-luvun lopulla ja sai pidettyä 

heidät kylällä.312 

 

Myös koneiden määrä lisääntyi, kun Nyrölään hankittiin 1970-luvun alussa ensimmäiset put-

kilypsy- ja metsäkoneet sekä raivaussaha. Muita 1970-luvun uudistuksia tuli kylälle lähinnä 

maamiesyhdistyksen kautta. Olennaisia kysymyksiä Nyrölässä olivat maaperän kalkitseminen 

sekä perunan viljely ja varastointi. Yhdistys hankki vuonna 1971 uuden kasvinsuojeluruiskun 

ja huutokauppasi vanhentunutta kalustoaan, kuten laidunkarhia, pellavaloukun, tiilien tekoko-

neen ja mehulingon.313 

 

Vuonna 1972 perustettiin kylälle yhteinen konerengas, joka toimi vielä 1980-luvun lopulla-

kin. Tällaisten renkaiden koko vaihteli huomattavasti sen mukaan, minkä kokoisista tiloista 

oli kyse, sillä jos puitavat määrät olivat suuria, ei ehditty puida kovinkaan monen tilan viljoja 

yhtenä vuotena. Sinällään 1972 oli suhteellisen myöhäinen aika konerenkaan perustamiseen. 

Tekniikan kehittyessä ja muuttuessa edullisemmaksi suunta oli maanlaajuisesti katsottuna 

pikemminkin kohti sitä, että jokaisella tilalla oli oma koneensa.314 

 

Maamiesyhdistys alkoi pitää kursseja myös AIV-rehuvarastoista, hitsauksesta, viljankuiva-

tuksesta, säilönnästä, heinän-, nurmen- ja perunanviljelystä, kyntämisestä ja työturvallisuu-

desta. Vuosikymmenen vaihteessa tiloilla opiskeltiin kasvihuoneviljelyä ja järjestettiin ener-

giakurssi, hankittiin pensassakset ja kangaspuut ja opetettiin karjan taloudellista ruokintaa ja 

erilaisia lämmitysjärjestelmiä. 1980-luvun lopulla seuran toimenkuva muuttui neuvonnalli-

semmaksi ja ohjaavammaksi ja siitä tuli myös maataloudellinen ammattiliitto.315 

 

Vuonna 1970 Rantalassa leimattiin maastoon merkitty tielinja taloon mentäessä vasemmalle 

ja sieltä edelleen Soukkajärven rantaan. Matkaa tuli noin 1,5 kilometriä. Pinotavara hakattiin 
                                                           
311 Maataloustoimiston päätös 25.8.1980. Rla. 
312 Huovila 1988, 90. 
313 Huovila 1988, 98, 218–219; Huovila 2000, 309. 
314 Huovila 1988, 218–219; Anttila 1974, 144–145. 
315 Huovila 1988, 218–219. 
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metsäautotielinjalta paljaaksi noin 14–15 metrin leveydeltä ja puut kuljetettiin pois metsätrak-

torilla suoraan kannoilta autotien varteen. Matkalla oli nelisen ojaa, jotka sai väliaikaisesti 

täyttää hakattavalla puutavaralla kuljetuksen ajaksi. Kun pellonvaraussopimus solmittiin seu-

raavana vuonna, Rantalan tilalla oli metsämaata 33 hehtaaria eli seitsemän hehtaaria vähem-

män kuin vuonna 1927.316 

 

Metsityssopimuksen myötä Rantalan metsäala lisääntyi. Vuonna 1972 annetun metsityspää-

töksen mukaan oli metsitetty 3,65 ha peltoa eli käytännössä kaikki korvauksenalaiset pellot 

talon ympärillä olleita 1,15 hehtaaria lukuun ottamatta. Seuraavana vuonna Tehdaspuu Kou-

vola Oy osti pystykauppana 210,5 m3 puita. Keväällä 1972 suoritettiin myös männyn täyden-

nysistutuksia, sillä routa oli vaurioittanut kylvötaimistoa. Seuraavana vuonna ojitettiin pala-

neelle alueelle syntynyttä sekataimistoa.317 

 

Metsää hoidettiin 1970-luvulla aktiivisesti molemmilla tiloilla ja esimerkiksi Arvolle myön-

nettiin vuonna 1975 kunniakirja valtakunnallisessa taimikonhoitokampanjassa valiokunnossa 

olevista Huovilan metsän taimikoista. Vuonna 1974 tehtiin peruslannoitustyötä tehtiin ja Ran-

talasta myytiin puuta yhteensä noin 1 000 kuutiometriä sekä Osuuskunta Metsäliitolle että 

Tehdaspuu Oy Kouvolalle.318 Myös vuosi 1976 oli vilkas: metsään istutettiin 3 200 männyn-, 

600 kuusen- ja 1 200 koivuntaimea, peltoa muokattiin ja torjuttiin heinää. Rantalalle myön-

nettiin myös taimikonhoitotyöstä jäänyt 5 200 markan (3 000 euroa) metsänparannuslaina.319 

Metsäkaupat, lannoittaminen ja puiden istuttaminen jatkuivat aktiivisina koko 1970-luvun. 

Puun ostajia olivat Puulaaki Oy ja Osuuskunta Metsäliitto.320 

 

Rantalan tilalle tehtiin metsätaloussuunnitelma vuonna 1982. Siinä todettiin tilalla olevan 11 

hehtaaria tuoreita kankaita, 24 hehtaaria kuivahkoja kankaita ja 9 hehtaaria rämettä eli kaikki-

aan maata oli 44 hehtaaria. Kuivia ja karuja kankaita sekä korpia ja lehtoja ei ollut ollenkaan. 

Eniten oli vain männylle soveltuvia puolukkatyypin metsiä sekä mustikkatyypin metsää. Re-

hevimmät alueet sopivat kuuselle ja rauduskoivulle, karummat männylle. Myös mäntyä kas-

vavia soita oli paljon. Kiviä oli normaalisti eivätkä ne haitanneet puuston kasvua tai puunkor-

                                                           
316 Leimausluettelo 13.12.1970; Pellonvaraussopimus 20.4.1971. Rla; Isojakolittera 14.9.1927. 
317 Jyväskylän maatalouspiirin maataloustoimiston päätös 1.11.1972; Mittaustodistus 9.3.1973; Taimikon hoito-
suunnitelma 20.9.1971. Rla. 
318 Huovila 1988, 65; Mpl-suunnitelman lisälehti 16.8.1974; Metsänhakkuusopimus 16.12.1974; Metsänhakkuu-
sopimus 20.12.1974. Rla. 
319 Leimausseloste 13.1.1976; Leimausseloste 4.3.1976; Todistus metsänparannuslainasta 15.4.1976. Rla. Tässä 
luvussa hinnat suhteutettu vuoden 2003 euroihin. 
320 Mittaustodistus 30.4.1976; Mittaustodistus 3.3.1976; Kauppakirja 18.10.1978; Metsänhakkuusopimus 
8.2.1979; Kustannusarvio 5.9.1978; Metsänhoitotyön väli/loppuselvitykset 7.8.1979 ja 8.11.1979. Rla. 
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juuta. Soiden vesitalous oli hoidettu runsaalla ojaverkostolla, mutta suoalueen runsaus alensi 

kuitenkin puuston kasvua, vaikka kasvu olikin elpynyt ojitusta edeltäneeseen tilanteeseen ver-

rattuna. Kaikkiaan kangasmaita oli 25,5 ha ja turvemaita 18,6 ha. Ojittamatonta turvemaata 

oli vain 3,2 ha – mikä suositeltiin ojitettavaksi – ojitettuun 15,4 hehtaariin verrattuna.321 

 

Kehitysluokkia tarkasteltaessa Rantalassa oli suhteessa liikaa taimikoita ja riukumetsiä ja liki 

kaksi kertaa enemmän nuoria kasvatusmetsiä kuin oli suotavaa. Varttuneita kasvatusmetsiköi-

tä oli vain viidennes toivotusta ja uudistuskypsiä ja suojuspuumetsiköitä ei ollut lähes ollen-

kaan.322 Kaikkiaan metsät olivat nuoria ja siksi suunnitelman mukaan hakkuita tuli välttää – 

ainoastaan lieviä hoitohakkuita sai tehdä. Tärkeimmiksi toimenpiteiksi suositeltiin taimikoi-

den kunnostusta ja mahdollisesti ojien perkausta sekä täydennysojitusta. Kaikkineen puustosta 

reilu puolet oli mäntyä, kuudesosa kuusta ja lehtipuita vajaa kolmannes. Sama taimikon täy-

dennys- ja perkaustarve, mihin suunnitelmassa viitattiin, todettiin myös seuraavan vuoden 

taimikontarkastuksessa.323 

 

Taimikko herätti huomiota myös vuoden 1986 tarkastuksessa, missä todettiin, että Rantalan 

uudistusalan taimikko ei ollut vakiintunut ja hehtaari tuli täydennysviljellä ja vesakkoa pois-

taa. Vuonna 1989 myytiin taas metsää Tehdaspuu Oy:lle yhteensä 805 m3, mistä valtaosa oli 

mänty- ja koivukuitupuuta. Samana vuonna harvennettiin myös koivikkoa. Kaikkiaan taimi-

konhoito ja metsän myynti jatkuivat 1980-luvun lopulla säännöllisinä.324 

 

Samoihin aikoihin, vuonna 1980, tehtiin myös Nyrölän metsätaloudellinen aluesuunnitelma. 

Siinä todettiin, että kylän alueella oli 70 yksityismetsälää, joiden metsätalousmaan keskimää-

räinen pinta-ala oli 36 hehtaaria. Rantalassa oli siis metsää hieman enemmän kuin kylän tiloil-

la keskimäärin. Lisäksi alueella oli myös puutavarayhtiön ja kunnan omistamaa metsää, jos-

kaan näiden määrää ei ole mainittu tarkemmin. Kaikkiaan kylällä oli metsämaata noin 2 500 

ha. Sen lisäksi oli muutama kymmenen hehtaaria kitu- ja joutomaata. Metsämaasta yli puolet 

(55 %) oli mustikkamaata tai sitä parempaa. Turvemaata oli 27 %, josta neljä viidesosaa oli 

ojitettua. Taimikoita ja väljennysmetsiä oli yli tavoitteen, nuoria kasvatusmetsiä noin puolet 

                                                           
321 Metsätaloussuunnitelma 1982–1991. Rla. 
322 Kehitysluokkien pinta-alajakauma (nykyinen % / tavoite %) taimikot ja riukumetsät 36/25 (15,9 ha / 11 ha), 
nuoret kasvatusmetsät 56/30 (24,6 ha / 13,2), varttuneet kasvatusmetsiköt 7/30 (3,3 ha / 13,2), uudistuskypsät ja 
suojuspuumetsiköt 1/15 (0,3 ha / 15). Rla. 
323 Metsätaloussuunnitelma 1982–1991; Taimikontarkastus 15.9.1983. Rla. 
324 Päiväämätön 1986; Metsänhakkuusopimus 27.2.1989. Rla; Tilakortti 26.4.1990; Mittaustodistus 22.3.1990; 
Metsänparannusohjelma 18.10.1991. Rla. 
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tavoitteesta ja vajaatuottoisia metsiä 3 % metsämaan alasta. Kaikkiaan metsä oli mänty- (45 

%) ja kuusivaltaista (48 %). Lehtipuita oli vain 7 % koko puustosta.325 

 

Edellisen metsätaloussuunnitelman loputtua Rantalan tilalle tehtiin uusi vuonna 1992. Vuo-

teen 2001 jatkuneen suunnitelman mukaan tilalla oli 41 ha metsämaata, jonka kokonaispuusto 

oli 5 156 m3. Lehtoja ja lehtomaisia kankaita oli metsäalueesta noin viidennes, kivetöntä maa-

ta noin yhdeksäsosa ja soistunutta noin seitsemän prosenttia. Tuoreita kankaita oli reilu nel-

jännes, kuivahkoja kankaita kuudesosa, korpia reilu viidennes ja rämeitä noin kymmenesosa 

koko metsäalueesta. Ojitettua suota oli 15 hehtaaria.326 

 

Kaikkiaan taimikoiden osuus oli noussut liki kuudesosaan koko pinta-alasta, kasvatusmetsien 

osuus alkoi lähestyä toivottua ja uudistettavia metsiä ei ollut ollenkaan. Suunnitelman mukaan 

tilalla oli huomattavan paljon varttuneita kasvatusmetsiä, joita oli syytä alkaa uudistamaan, 

jotteivät ne tulisi aiheuttamaan ruuhkaa uudistettavien metsien sarakkeessa. Pääosa hakkuista 

määrättiin harvennushakkuiksi ja ne tuli suorittaa suunnitelmakauden loppupuolella. Taimi-

konhoitoa ja täydennysviljelyä tuli jatkaa edelleen pienellä alueella.327 

 

Suunnitelman mukaisesti tehtiin kunnostusojitusta ja uudisojitusta vuoden 1993 aikana. Met-

säkauppojakin alettiin tehdä, tällä kertaa UPM:n kanssa kahdeksi vuodeksi 600 m3:n osalta. 

1990-luvun lopulla lisäksi mätästettiin hakkuuaukko ja tehtiin sopimus metsänhoitotöistä, 

jolla Jyväskylän metsänhoitoyhdistykselle annettiin tehtäväksi taimikonhoitoa ja nuoren met-

sän raivaamista. Työt toteutettiin 2000-luvun alussa. Syksyllä 2000 metsänhoitoyhdistys val-

tuutettiin myymään valtakirjassa mainitut puut parhaaksi toteamillaan hinnoilla. Yhteensä 

metsää myytiin noin 1 000 m3. Syynä olivat kasvatushakkuut. Samainen metsänhoitoyhdistys 

sai myydä myös seuraavana vuonna kaikkiaan toiset 1 000 m3 puuta.328 

 

Vuonna 1972 Rantalaan tehtiin vajaan kilometrin mittaisen metsäautotien piirustukset, ja tie 

valmistui paria vuotta myöhemmin. Tie kulki sekä Huovilan että Rantalan mailla ja tilojen 

isännät sopivatkin suullisesti, että koska Aaro sai rakentaa tietä satakunta metriä Huovilan 

maille, Arvo puolestaan sai tiehen käyttöoikeuden ja osallistui tien kunnossapidosta aiheutu-

neisiin kuluihin muun muassa traktoria ja muita työvälineitä lainaamalla. Samalla Arvo luo-

vutti sahausoikeutta vastaan sähkömoottorin Rantalan halkaisusirkkelin voimanlähteeksi ja 
                                                           
325 Metsätaloudellinen aluesuunnitelma 1980–1982. 
326 Metsätaloussuunnitelma 1992–2001. Rla. 
327 Metsätaloussuunnitelma 1992–2001. Rla. 
328 Tilakortti 18.1.1993. Rla; Metsänhakkuusopimus 16.10.1996; Sopimus 8.9.1998; Sopimus 14.9.2000; Puu-
kauppavaltakirja 8.4.2002. Rla. 
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Rantalan tilustielle asennettiin puomi. Sen avain annettiin Huovilan lisäksi niille henkilöille, 

joiden oletettiin tarvitsevan tietä. Tie valmistui paria vuotta myöhemmin. Tilat hoitivat sen 

kunnossapitokustannukset puoliksi – esimerkiksi Huovilasta lainattiin traktoria ja tarvittavia 

työvälineitä. Kaikkiaan tiestä tuli vajaan kilometrin pituinen. Vuonna 1974 tehtiin tie myös 

piilopirtille.329 

 

Rantalan ja Huovilan yhteistyö tieasiassa sujui kitkatta aina siihen asti kun Arvo myi tilan 

vuonna 1981 Lahtisille. Tien käytöstä ja siitä, oliko kyseessä tilojen yhteinen vai Rantalan 

yksityinen tie, tuli erimielisyyksiä, joita selviteltiin 1980-luvun loppupuolella. Lopulta asiaa 

päädyttiin käsittelemään piiri-insinöörin avulla Heikkilässä kesällä 1989. Uudet omistajat 

olivat olleet vuoteen 1987 asti siinä käsityksessä, että kyseinen tie oli yhteinen eikä Rantalan 

oma tie. Koska tieosuus oli kuitenkin tilalle tarpeellinen hiekanottoa ja metsänhoitoa varten, 

sovittiin, että Heikkilän tila maksoi toimituskustannukset ja perustettiin Rantalan yksityistie, 

joka ulottui paikallistieltä hiekanottoalueelle saakka. Tieoikeus kohdistui Kirveslahden, Ran-

talan ja Heikkilän tiloille. Lisärakentaminen ja kunnossapito jaettiin siten, että Heikkilälle tuli 

2/3 osuus ja Rantalalle 1/3. Lisäksi Lahtiset maksoivat korvauksena 10 000 markkaa tienkus-

tannuksia eikä heille annettu oikeutta siirtää tien käyttöoikeutta edelleen.330 

 

Kylätien kehittäminen jatkui vielä 2000-luvullakin. Esimerkiksi helmikuussa 2000 tehty kylän 

kehityshanke esitti, että tiestöä pinnoitettaisiin ensin Iso-Mustajärven tienristeyksestä Nyrö-

lään ja sitten parilla muulla tievälillä alueella. Tätä ehdotettiin siksi, että vaikka yleiset kulku-

neuvot kulkevat kylälle hyvin, teiden kunto ei vastannut tiestölle asetettuja vaatimuksia. Siksi 

vaadittiin, että Palokan suunnalta kylälle tulevan tien puuttuva kolmen kilometrin pätkä tuli 

päällystää, sillä tämä tuli olemaan pääkulkuväylä kylälle.331 Kyseinen tiepätkä oli edelleen 

päällystämättä vuonna 2005. 

 

 

8. PÄÄTÄNTÖ 

 

Huovilan ja Rantalan tilojen ensimmäisiä paria vuosikymmentä leimasi siis varsinkin alku-

vaiheissa isäntätila–torppa -jako. Vaikka Rantala siirtyikin Huovilan poikien viljeltäväksi jo 

1910-luvulla jopa ennen yleistä torppien vapautusta, on kuitenkin huomattava, että tila pysyi 

                                                           
329 Rantalan metsätie 18.5.1989. Rla. 
330 Pöytäkirja 18.5.1989; Kirje Jouko Asikaiselle Aaro Huovilalta 14.11.1989; Metsätie 18.5.1989. Rla. 
331 Kehityshankkeen esiselvitys 9.2.2000. 
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myös tällöin torppana ja itsenäistyi varsinaisesti omaksi kokonaisuudekseen vasta vuonna 

1925. Tämä oli koko maan mittakaavassa suhteellisen myöhään. 

 

Huolimatta 1900-luvun alun yleisestä kuohunnasta torpparikysymyksen ympärillä on kuiten-

kin todettava, että tilat vaikuttaisivat eläneen hyvinkin lämpimissä väleissä – kävihän Oikari-

sia kyläilemässä Rantalassa vielä useita vuosia sen jälkeen, kun tila oli siirtynyt Yrjön hallin-

taan. Samalla on kuitenkin huomioitava, että Augustia parantaessaan kansanparantaja keksi 

vaivojen syyksi torppari-Kallen eli Rantalan torpparin kirouksen332, joka on ilmeisesti hyväk-

sytty. Muuten ilmeisen hyvien suhteiden vuoksi on kuitenkin mahdotonta sanoa, oliko paran-

tajan sanoissa kyse vain alueen yleisen isäntä–torppari-suhteen kuvauksesta vai viittasiko ti-

lanne tarkemmin tilan ja torpan suhteeseen. 

 

Torpparien osalta Huovilassa oli maan yleisestä tilanteesta poikkeavaa se, että heillä oli kirjal-

linen sopimus torpastaan ja korvaukset suoritettiin pelkkinä päivätöinä. Muutenkin ensimmäi-

set vuodet, jotka August perheineen asui Nyrölässä, vaikuttavat olleen eräänlaista sopeutu-

miskautta. Tästä voisi yhtenä esimerkkinä pitää Augustin vaimonhakumatkaa Petäjävedelle, 

kun taas 1920-luvulla hänen lapsensa hakivat puolisoitaan jo nyröläläisten joukosta. Muuten-

kin on havaittavissa, että 1900-luvun alun kuluessa August perheineen alettiin mieltää vähitel-

len nyröläläisiksi. Tästä ovat esimerkkeinä useat tehtävät, joihin August ja myöhemmin hänen 

poikansa päätyivät sekä toisaalta Augustin toimiminen perunkirjoituksissa ja jopa pyytäminen 

toisten lasten holhoojaksi. 

 

Tilojen suhde muuttui täysin erilaiseksi vuonna 1925, kun Yrjö osti Rantalan. Sen lisäksi että 

hän uudisti tilan rakennukset, yksi huomattavimpia muutoksia on varmasti ollut työsuhteen 

muuttuminen kaksisuuntaiseksi – kun aikaisemmin Rantalasta tuli torppari auttamaan Huovi-

lan töissä aina pyydettäessä, apua alettiin nyt antaa tasapuolisemmin aina silloin kun se oli 

mahdollista. Yrjön kuoltua ja Siviän, Aaron ja Airin jäätyä hoitamaan Rantalaa kolmestaan 

vaaka lienee ainakin tilapäisesti kallistunut jopa siihen suuntaan, että Huovilasta on käyty 

enemmän auttamassa Rantalassa. Yksisuuntaiseksi työapu ei varmasti ole kuitenkaan tällöin-

kään muuttunut. Tästä ovat hyvänä osoituksena Airin sotavuosien Nuoren väen työkirjat, jois-

ta käy ilmi, että hän on käynyt Huovilassa auttamassa useaan otteeseen hyvinkin erilaisissa 

töissä. 

 

                                                           
332 Huovila 1988, 245–247. 
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Sotien jälkeen huomattavimpia muutoksia oli varmasti kaupunkiin muuttaminen, mistä seura-

si ensin Rantalan antaminen vuokralle ja sitten peltojen paketointi ja siirtyminen tilan ympäri-

vuotisesta kesäkäyttöön. Samalla tilaa remontoitiin jälleen kerran. Huovila puolestaan jatkoi 

karjatilana aina 1970-luvun puoliväliin saakka. Tila jatkoi maanviljelyä vielä ainakin siihen 

saakka, kun se myytiin Lahtisille. Vaikka perinteinen maanviljelys Rantalassa päättyikin, tilo-

jen välinen yhteistyö jatkui myös sillä saralla. 

 

Kaikkiaan Huovila näyttää olleen vuosisadan alussa hyvin omavarainen. Sen taloudellinen 

tilanne vaikuttaisi olleen hyvin vakaa siitä huolimatta, että suurella tilalla oli lainojen määristä 

päätellen ilmeisesti jatkuvia rahaongelmia. Rantala puolestaan on ollut ilmeisen pieni ja vaa-

timaton, ja kyseisten vuosien veroluetteloiden mukaan molemmat Huovilan torpat ovat saa-

neet lähes vuosittain vapautuksen veroista köyhyyden perusteella. Taloudellinen ero tilojen 

välillä näyttäisi siis olleen suurempi kuin sosiaalinen ero. Molemmilla tiloilla maa oli kuiten-

kin hyvää ja siitä saatu sato ajan menetelmiin nähtynä jopa hieman keskiarvoa parempi. Edes 

1910-luvun puolivälissä Nyrölässäkin olleet huonommat satovuodet eivät näkyneet mitenkään 

niiden kokonaissadoissa. 

 

Metsää oli Huovilassa myytäväksi asti, mikä mahdollisti tilan koneellistumisen ja maatalou-

den kaupallistumisen. Rantala oli tässä asiassa huomattavasti jäljessä, sillä torppareilla ei ollut 

oikeutta myydä metsää ja pienistä pelloista ja muutamasta eläimestä sai tuskin tarpeeksi tulo-

ja, jotta rahaa olisi jäänyt investointeja varten. Lisäksi 1930-luvun alussa sattunut metsäpalo 

oli tilalle varmasti merkittävä myös metsätaloudellisessa mielessä. Sekä Huovila että Rantala 

ovat kuitenkin pystyneet pitämään varsin monipuolisesti eläimiä, vaikka erot ovatkin olleet 

suurimmillaan todennäköisesti juuri 1900-luvun alkuvuosina. 

 

Erityisesti Huovilassa on myös havaittavissa vuosisadan vaihteessa selvä kehitys kohti karjati-

laa, mistä kertovat esimerkiksi heinän viljely sekä navettaolojen parantaminen jo varhaisessa 

vaiheessa. Vaikka karjan määrä laski noin puoleen siitä, mitä se oli Augustin ja Matildan os-

taessa tilan, eläinten määrää voi pitää silti runsaana. Kaikkiaan tilalla vaikuttaisi olleen vuosi-

sadan vaihteen tienoilla kaikkiaan 44 erilaista eläintä siinä missä Rantalassa oli tamma, ruuna, 

ja muutama lehmä. Sotien jälkeen eläinten määrä oli hieman noussut, hevosia oli kaksi, leh-

miä neljä, kukko ja peräti 14 kanaa. Samoihin aikoihin tilalle hankittiin myös lampaita. Ranta-

lassa eläimistä luovuttiin 1970-luvulle tultaessa, mutta Huovilassa niitä oli karjaa lukuun ot-

tamatta aina 1980-luvulle saakka. 
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Maatalouskoneista varhaisimpia olivat Huovilassa viskuukone ja ruumenmylly. 1910-luvulla 

tilalle hankittiin pehkumylly, yhden hevosen niittokone, äes ja hevosvetoinen haravakone 

sekä separaattori. Samaan aikaan Rantalassa oli tavalliset riihikoneet sekä separaattori ja aura. 

Eräänlaisena teknisenä kehityksenä voisi mainita myös 1930-luvulla tiloilla suoritetut metsi-

en, peltojen ja soiden ojitukset. Sotien jälkeen Huovilaan hankittiin traktori ja Rantalaan joi-

takin vuosia myöhemmin. Kaikkiaan Huovilassa oli hevoskierrolla käytetyt silppumylly ja 

puimakone, vaikka tilalle oli jo hankittu polttomoottorikin. Sähkömoottori tuli tiloille sähkö-

jen myötä, Rantalaan kolmisen vuotta Huovilan jälkeen vuonna 1950. Myös Rantalassa niit-

tokone ja haravakone olivat kuitenkin vielä pitkään sotien jälkeen hevoskäyttöisiä. 

 

 
Taulukko 3: Huovilan ja Rantalan kauppasummat, arviosummat, osuuksista maksetut 
hinnat ja vuokrasummat. 
 
 
kaupantekovuosi kauppahinta (mk) kauppahinta (euro) muutos edellisestä 

kauppasummasta % 
Huovila    
1875 8 500 28 276  
1891 10 000 37 482 +132 
(osuus 1915 8 600 22 659)  
1940 275 000 66 510 +177 (+235 vuoteen 

1875 verrattuna) 
Rantala    
1913 Rla 2 000 6 336  
1916 Rla 1 700 3 376 -53 
1925 Rla 6 000 1 558 -46 (-24,5 vuoteen 

1913 verrattuna) 
(1940 Rla arvioarvo 60 000 14 511)  
vuokrahinta 1956 35 000 836 -53,5 
 
 

Yhteenvetona Huovilan ja Rantalan kauppahinnoista voisi todeta, että kauppasummat ovat 

olleet hyvin pieniä verrattuna ainakin Huovilan todelliseen arvoon. Hinnat ovat myös vaihdel-

leet reippaasti ostajasta ja myyjästä riippuen. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Huovilan 

tilan koko on ollut 285 ha vuonna 1891 ja vuonna 1940 Rantalan erottamisen jälkeen noin 

240 ha. Todellinen pinta-ala on kuitenkin ollut hieman pienempi vuonna 1940, sillä Huovilas-

ta erotettiin 1930-luvulla myös Aholan torppa itsenäiseksi tilaksi. Sen koosta ei kuitenkaan 

ole tarkempaa tietoa. Rantalan koko puolestaan on noin 43 ha. 

 

Hintakehityksessä on huomattavaa, että Arvi ja Tyyne saivat Augustilta vuonna 1915 osuu-

destaan tilaan lähes saman verran kun Salmiset olivat aikoinaan maksaneet koko tilasta. Tä-
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män jälkeenkin heille maksettiin muita sisaruksia pienempi korvaus Arvon lunastaessa tilan 

vanhemmiltaan. Ilman tarkempaa tietoa muista mahdollisista perintöosuuksista on mahdoton-

ta tehdä täysin varmoja johtopäätöksiä, mutta kaikkiaan rahallisesti katsottuna vaikuttaa siltä, 

että heidän perintöosansa ovat muodostuneet hieman muita sisaruksia suuremmiksi. 

 

Salmisten tilasta maksamissa ja saamissa hinnoissa ei sinällään ole muuta erikoista kuin hin-

nan suhteellinen pienuus tilan arvoon verrattaessa – he myivät hieman kalliimmalla kuin osti-

vat, mikä ei liene tavatonta. Mielenkiintoinen sen sijaan on Arvon isälleen maksama summa, 

275 000 markkaa, joka on liki kaksinkertainen (37 500 e – 66 500 e) siihen summaan verrat-

tuna, millä Salmiset myivät tilan Augustille. Yksi hintaa todennäköisesti korottanut tekijä oli 

sisarusten ostaminen ulos tilasta – heille tuli maksaa kunnollinen korvaus perintöosuudestaan. 

Kauppa oli sinänsä tyypillinen, että suvun omaisuus säilytettiin yhtenä kokonaisuutena. Tämä 

takasi osaltaan suvun jatkuvuuden seudulla. On kuitenkin huomattavaa, että ostaja – ”perijä” 

– ei ollut vanhin poika vaan itse asiassa koko sisarussarjan nuorin.333 

 

Tähän on saattanut vaikuttaa se, että vuonna 1940 muut lapset ovat olleet jo sen verran van-

hempia, että he olivat rakentaneet oman elämänsä toisaalle. 23-vuotias Arvo sen sijaan on 

ollut vielä suhteellisen nuori. August on halunnut todennäköisesti isännöidä tilaa itse niin pit-

kään kun se on ollut mahdollista, mutta sotavuosien epävarmuus ja korkea ikä – August oli 

kaupantekohetkellä jo 75-vuotias – lienevät saaneet aikaan sen, että hän on halunnut turvata 

itsensä ja vaimonsa tulevaisuuden myymällä tilan pojalleen, joka on kauppakirjaan liitetyllä 

syytinkisopimuksella luvannut samalla huolehtia äidistään ja isästään. Syytinki on myös osal-

taan nostanut kaupan todellista hintaa, joskaan taaskaan syytingistä aiheutuvat kulut eivät näy 

suoraan rahallisesti vaan hinta on muuntunut käytännön suorituksiksi.334 

 

Rantalan kauppahinnoissa puolestaan on havaittavissa vastakkainen kehityssuunta. Vaikka 

tilan hinnat vaihtelivat runsaasti vuosien 1913 ja 1925 välillä ja summat vaikuttaisivat mark-

kamääräisesti suuremmilta, inflaatio on kuitenkin ollut merkittävää ja todelliset kauppahinnat 

laskivat vain neljännekseen. Siinä missä Huovilan hinnat siis nousivat sukulaisille myytäessä, 

Rantalan kauppasummat pienenivät myytäessä pojalta isälle ja isältä pojalle. Rantalan myyn-

tiä Yrjölle voikin pitää jo eräänlaisena ennakkoperintönä, jolla hänet ”ostettiin” ulos päätilas-

ta. 

 

                                                           
333 Levi 1992, 82. 
334 Levi 1992, 60, 123; Jalonen 1999, 18. 
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Kauppasummissa on siten merkittävää, että varsinkin Rantalasta on maksettu huomattavaa 

alihintaa vuosina 1913–1925. Vuoden 1940 perunkirjoituksessa tehty hinta-arvio voi tietysti 

osittain olla seurausta tilan kunnon yleisestä paranemisesta vuosien 1925–1940 välillä, mutta 

silti on huomattava, että ilmeisesti lähimpänä totuutta kyseisissä kauppahinnoissa on Rantalan 

osalta juuri kyseinen arviohinta. Huovilan osalta kaikki hinnat lienevät reaalisia, sillä vuosien 

1875 ja 1891 kaupoissa tilaa myyneet ovat varmasti pyrkineet saamaan omansa takaisin hin-

noissa, vuoden 1915 osuuden lunastuksen täytyy olla rehellinen myös uloslunastettavia lapsia 

kohtaan ja koska vuoden 1940 kauppasumma jaettiin muiden perillisten kesken näiden osuu-

deksi perinnöstä, kyseisen summan täytyy olla suhteessa myös heille kuuluneisiin osuuksiin 

tilasta. Lisäksi hintojen suunta on merkittävä, mikä saattaa johtua myös siitä, että Rantalaa ei 

ole myyty sitten vuoden 1925. Joka tapauksessa hintakehitys on Huovilan osalta ollut nouse-

va, Rantalan puolella laskeva. 

 

Vaikka kylän sekä tilojen historiasta onkin mahdollista saada suhteellisen kattava kuva, muu-

tamia kysymyksiä jää kuitenkin auki. Esimerkiksi tiloilla ollutta aputyövoimaa olisi mielen-

kiintoista tarkastella lähemminkin, miltä tiloilta he olivat lähtöisin ja minne päätyivät Huovi-

lasta lähdettyään. Olisi mielenkiintoista myös ottaa mukaan Koppelin ja Huovilan isäntien 

haastatteluja, jotka mahdollisesti valottaisivat vielä tarkemmin niitä yhteistyön muotoja, joita 

tilojen välillä on ollut. Etenkin Koppelin tilan henkilöiden haastattelujen kautta voisi olla 

mahdollista saada myös kuvaa siitä, miten kylällä on suhtauduttu uusiin asukkaisiin vuosisa-

dan vaihteessa. Myös Huovilan / Heikkilän sekä sen torppien, etenkin Aholan, historian sel-

vittäminen tarkemmin myös ennen vuotta 1891 olisi mielenkiintoista. Lisäksi Huovilan tilan 

tarkastelun voisi ulottaa aina 2000-luvulle ja Aholan torpan historiaa selvittää tarkemmin ko-

ko ajanjaksolta. 

 

Kaikkiaan tilojen välinen sukulaisuussuhde sekä yhteydet toisiin tiloihin ovat näkyneet kaup-

pahinnoissa, syytingeissä, koneiden hankinnassa ja lainaamisessa, avioliitoissa, rahalainoissa, 

kriisitilanteissa (kuten lama, sodat, metsäpalo), teiden kunnossapidossa, Rantalan vuokraami-

sessa, maataloustöissä sekä kaupungistumisen kylälle asettamiin uusiin vaatimuksiin vastaa-

misessa. Yhteistoiminta on siis ollut yllättävänkin monipuolista ja aktiivista ja on jatkunut 

sellaisena aina 2000-luvulle saakka. 

 

Kaupungistuminen on selvästi vähentänyt Nyrölän kylän asukkaiden määrää 1900-luvun jäl-

kipuoliskolla. Tästä huolimatta kylällä on kuitekin onnistuttu pitämään niin paljon lapsiper-

heitä erilaisten tukitoimien avulla, että koulu on voitu pitää toiminnassa. Vastaavalla tavalla 
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kyläläiset reagoivat myös silloin, kun maatalouslomittajat olivat aikeissa lähteä pois kylältä. 

Nyölä onkin onnistunut pysymään elinkelpoisena maaltamuutosta huolimatta toisaalta tuki-

toimien avulla, toisaalta houkuttelemalla kylälle lapsiperheitä ja kesäasukkaita. 

 

Maaltamuutto ja kaupungistuminen ovat selvästi muuttaneet myös Rantalan ja Huovilan tilo-

ja: maataloustoiminta lopetettiin Rantalassa 1970-luvulla, Huovila pysyi maatalouskäytössä 

hieman pitempään. Vastaava muutos tapahtui myös henkilöiden ammatinvalinnoissa: vaikka 

osa Augustin lapsista vielä hankkikin elantonsa maatalouteen liittyvistä töistä, seuraavat su-

kupolvet hankkiutuivat muihin ammatteihin. Augustin lapsista vain kaksi jäi pysyvästi Nyrö-

lään. Kun Huovila myytiin pois suvulta ja tilasta tuli jälleen Heikkilä, suvun edustus kylällä 

on käytännössä loppunut. Siitä muistuttaa ainoastaan kesäkäytössä oleva Rantala. 
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 Pöytäkirjat 
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 jät 1889, II Ca:111. 
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Jyväskylän maalaiskunnan arkisto (JMlkA): 

 

 Jyväskylän kunnan Kunnallislautakunta. 
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  1947. I Fj 1. 
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  Henkikirjaote 1922 (s. 216–229). IV:6 Ed:10. 
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