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Lukijalle
PÄÄSIN ELÄKKEELLE kesällä 2010. Minulla ei ollut suuria suunnitelmia, sillä
odotin sydänleikkaukseen pääsyä. Leikkaus tehtiin ja selvisin hengissä, vaikka
lähellä oli hengen lähtökin. Toipuminen otti aikansa.
Veljesten (Teuvo, Seppo, Timo, Kari) illanistujaisissa oli vuosia –
vuosikymmeniä – puhuttu siitä, että perheen ja suvun historia pitäisi saada talteen.
Asia oli jäänyt puheen tasolle.
Aloin kuitenkin koota ja skannailla perheen vanhoja valokuvia. Parin kolmen
vuoden kuluttua oli koossa digitaalinen albumi. Vuosiluvut ja henkilötkin saatiin
aika hyvin selville. Mutta paljon jäi kuvia, joihin ei tietoja löytynyt.
Albumin kokoamisen jälkeen aloin kirjoitella sukutarinaa Niemelän perheen
elämästä. Muutaman vuoden epäsäännöllisen kirjoittelun jälkeen tekstiä on
kertynyt niin paljon, ettei sitä yksien kansien väliin kannata tuottaa lisää. Koossa
on mikrohistoria, jonka lähdeaineisto on osin epätarkkaa. Ehdottomaan
todenmukaisuuteen ei ole mahdollista päästä, vaikka pedanttisuuteen taipuvaiselle
luonteelle tietoisuus virheistä tuottaa kärsimystä.
Sukutarina alkaa uudisraivaaja Tuomas Kyröstä, mutta laajemmin äijin eli
isoisämme Mikko Niemelän elämästä. Tarina loppuu polveilevasti 1960 – 70 –
luvuille, veljesten osalta enimmäkseen opiskelemaan lähtöön.
Kertomuksen lähteenä on lähinnä muistitieto, joka veljeksillä on ehtyvä
luonnonvara. Erinomainen lähde on ollut Teuvon tekemät isän haastattelut
ääninauhalle 1980. Lisäksi apuna on ollut kirjallista aineistoa: kalenterit ja
pöytäalmanakat, vanhat ennen sota-aikaa kirjoitetut kirjeet, sisareni Raunin laaja
kirjeenvaihto, Koululaisen muistikirjoja. Lisäksi kaikkia mahdollisia papereita,
mitä jäämistöistä on löytynyt. Sekä muutamat kirjat, erityisesti Usko Luostarisen
kirja Kyrön suvusta.
Kirjoittajan omat lapsuuden ja kouluajan muistot vievät kirjan
loppupuoliskolla suuren osan kokonaisuudesta. Mutta pakko niitä oli kirjoittaa.
Helsingin Sanomissa 29.9.2018 kolumnisti Ari Kinnari totesi kirjasyksyn olevan
taas täynnä merkittävien ihmisten, poliitikkojen, urheilijoiden ja muiden
julkkisten muistelmia. Hän kaipasi niiden lisäksi keskinkertaisten ihmisten
muistelmia. Mutta ketä ne kiinnostaa?
Luen mielelläni poliitikkojen ja taiteilijoiden muistelmia ja elämäkertoja.
Aina ihmettelen, mihin kaikkeen nuo ihmiset ovat ehtineet. Ja miten hyviä
ihmisiä!
Yritän vastata kolumnistin haasteeseen yhtenä keskinkertaisten edustajana.
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Mielestäni jokainen suku on tarinan arvoinen. Tämä on kertomus yhdestä suuren
Kyrön suvun pienestä sukuhaarasta. Kyläympäristö, työ, koti ja koulu ovat osa
tarinaa.
Meidän sukupolvemme kasvatukseen on kuulunut olennaisena häpeän
kokemus. Pyrin voittamaan turhan häpeän tunteen. Kun kerron tapauksista ja
sattumuksista, käytän henkilöiden oikeita nimiä. En väitä, että kaikki olisi totta.
Kirjoitan kuitenkin niin kuin olen kuullut, nähnyt ja itse asian tulkinnut. Fiktiota
en osaa kirjoittaa. Joku voi loukkaantua omasta tai esivanhempiensa puolesta.
Uskon, että jos hän lukee kirjan alusta loppuun, hän huomaa ettei
loukkaantumiseen ole syytä.
Perheen ulkopuolisista muistelijoista ylivoimaisesti tärkein on serkkumme
Sakaranahon Elvi. Muutaman muunkin törmäsläisen kanssa olen jutellut vanhoista
ajoista. Heidät kyllä kirjassa mainitaan.
Maija-Liisa Härkönen ja Siiri Magga-Miettunen ovat antaneet luvan
kirjeittensä suoraan lainaamiseen, mistä suuret kiitokset. Maija-Liisa kirjoitti
lisäksi varta vasten minulle muisteluita, joista olen saanut uutta ja tarkentavaa
tietoa tähän tarinaan.
Kaikille edellä mainituille sekä kyläläisille lausun parhaimmat kiitokseni.
Samoin veljentyttärelleni Ullalle, joka on tehnyt kirjan kannen ja auttanut suuresti
kirjan taitossa. Ja lopuksi vaimolleni Kaijalle, joka on kärsivällisesti kestänyt
useinkin poissaolevaa katsettani.
Toivottavasti tästä hieman rosoisesta sukutarinasta välittyy se suvun ja
vanhempiemme henki, joka meitä on elämässämme kannatellut. Miten onkin
kannatellut. Toivottavasti selviää sekin, onko kirjalle annetussa nimessä
sarkasmia.
Toukokuussa 2019
Kari
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VIHKO 1

Tuomaksen uudistilasta
jälleenrakennuksen aikaan
1805 - 1948
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PROLOGI

Nummelan parantola
LAPSENA KUULIMME aika ajoin puhuttavan Nummelan parantolasta, jossa äiti
oli 40-luvun lopulla ollut hoidettavana. Aivan tarkoin ei käynyt selville, missä se
varsinaisesti sijaitsi.
Vihdin Nummela on tuttu Anssi Kelan laulusta, missä hän katselee nukkuvaa
Nummelaa. Päättelin, että siellähän se parantola on ollut. Mutta kun etsin verkosta
lisätietoja Nummelan parantolasta, yllätyin. Parantola onkin sijainnut Nurmijärven
pitäjässä Röykän kylässä. Samoilla seuduilla kylläkin.
Keuhkotautiparantolat rakennettiin itsenäisen Suomen alkuvuosikymmeninä
mäntyä kasvaville harjuille, koska mäntymetsän vaikutus tuberkuloosin hoitoon
oli todettu suotuisaksi. Nykyisin nämä parantolat ovat olleet jo kauan muussa
käytössä.
Miksi piti mennä hoitoon niin kauas? Muurolan parantola oli aloittanut
vuonna 1927, mutta saksalaiset olivat senkin räjäyttäneet, ja uudisrakennus
otettiin käyttöön vasta 1951. Tutuksi sekin kyllä perheelle tuli Raunin
pitkäaikaisena hoitopaikkana.
Äiti oli saanut tuberkuloosibakteerin keuhkoihinsa sota-ajan jälkeisissä vaikeissa
elinoloissa. Isän vuoden 1948 kalenterista käy ilmi, että äiti on mennyt
Rovaniemelle joulukuussa. Olisiko ollut sairaalassa käynti?
Isän tilikirjasta vuosilta 1949-50 löytyivät tarkat tiedot parantola-ajasta. Lähtö
Nummelaan on tapahtunut 5. elokuuta 1949. Paluupäiväkin on tarkoin tiedossa.
Isä matkusti Rovaniemelle, jonne äiti saapui Helsingistä. Kotiin on saavuttu 2.
maaliskuuta klo 18.30. Vuosi on 1950, joten reissu on kestänyt seitsemän
kuukautta. Joitakin valokuvia hienosta sanatoriosta ja sen potilaista on tallella.
Hoito Nummelassa oli sen tasoista kuin sen aikaisella tietämyksellä osattiin.
Ainakin osa potilaista lihotettiin pulskaan kuntoon. Se näkyy Nummelassa ja
sieltä palattua äidistä otetuissa valokuvissa. Ratkaiseva tekijä paranemisessa
saattoi kuitenkin olla uusi lääke ”passi”, joka oli ensimmäisiä varsinaisia
tuberkuloosilääkkeitä Suomessa. Rauni vuorostaan söi passia Muurolan aikanaan.
Passin hajun tunnistaisi vieläkin.
Aitan vintiltä löytyi lisävalaistusta Nummelan aikaan. Löytö sisältää kuusi
kirjettä Jaakko-nimiseltä mieheltä Melalahdelta. Sellainen kylä on ainakin
Paltamossa. Jaakon sukunimeä ei näy missään, mutta hän on uskonveli ja
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kirjeitten sisältö on pelkkää uskonasiaa ja -liturgiaa. Jaakko on ollut yhtä aikaa
parantolassa ja päässyt pois aikaisemmin. Kirjeet ovat ajalta lokakuu 1949 –
toukokuu 1950. Jaakko on kirjeenvaihtokumppaniaan nuorempi, ja hänen
vaimonsa odottaa lasta. Kirjeistä ei löydy erotiikan kipinän tapaistakaan. 'Veljistä
vähäisin' vain haluaa tukea uskonsisarta ja palvella Jumalaa 'pelvolla ja
vavistuksella'.
Helmikuussa 1950 päivätyssä kirjeessä Jaakko on saanut tietää, että Hellillä
on pääsinpäivä jo tiedossa ja laskeskelee hoitoajan olleen 8-9 kuukautta.
Hoito parantolassa ei ollut ilmaista eikä halpaa. Lähtöpäivänä maksettiin
ensimmäinen erä 15 700 markkaa, sitten kuukausittain 7000 mk, välillä
isompiakin summia, tilikirjassa merkinnällä 'Hellille Röykkään'. Yhteensä
hoitomaksuja kertyi 116 000 markkaa. Joten kuten maksuista selvittiin, kunnes oli
jäljellä viimeinen maksuerä. Isän huoli oli suuri, sillä rahaa ei kerta kaikkiaan
ollut.
Silloin kohtalo puuttui peliin, tällä kertaa onnekkaasti.
Veikkaaminen oli alkanut Suomessa ennen sotia. Kaiketi veikkauskuponki
lähti joka talosta joka viikko, koska rikastumisen mahdollisuuksia ei ollut paljon.
Isällä oli tapana usein 50-luvullakin huokailla: 'Voittais ees veikkauksessa... '
Yleensä paras rivi oli 6 oikein.
Mutta silloin kun tarve oli suurin, isä sai veikkauksessa 12 oikein. Tuo 12
oikein merkitsi sitä, että hoitolaskusta selvittiin.

Nummelassa. Äiti vasemmalla.

”Hömäkkä emäntä”
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Tilikirjaan on 20.2.1950 merkitty veikkausvoitto 37 760 markkaa. Päävoitoksi se
oli pieni – monet muutkin olivat osuneet saamaan 12 oikein. Voittosumma saattoi
olla satoja tuhansia, joten pettymystäkin tuohon onnenpotkuun liittyi.
Timo muistaa äidin kotiintulon. Oli kevättalvi, joten pihaan ajettiin reellä.
Timon mieleen jäi miten äidistä oli tullut lihava.
Miten kotona pärjättiin kun emäntä oli poissa? Palvelijoita oli, vaalajärveläisiä
äidin serkkutyttöjäkin kaksi. Seija Toivola vastasi lastenhoidosta. Aino Toivola on
ollut myös auttamassa. Todennäköisesti on ollut muitakin.
Miten äidin poissaolo vaikutti parin vuoden ikäiseen lapseen, olen joskus
miettinyt. Varmaan aiheutti turvattomuuden tunnetta, sen ymmärtää kehnokin
amatööripsykologi.
Keuhkotaudista oli saatu torjuntavoitto. Perhettä se ei kuitenkaan jättänyt.
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Kyrö – Törmänen - Niemelä
NIEMELÄSTÄ KATSOEN näkyivät 50-luvulla hyvin muutamat kylän talot, kun
puusto ei vielä peittänyt näkymää: Sammu, Mikkola ja myöhempi Nykäsen Erkin
talo, jota silloin asutti Hurun perhe. Ymmärrettiin, että sammulaiset ovat läheistä
sukua ja että talon vanha isäntä Petteri oli äijin veli. Joskus kuuli myös
puhuttavan, että Sammun talon paikalla oli sijainnut Tuomas Kyrön, kylän
ensimmäisen asukkaan talo. Me olimme miehen puolelta suoraan alenevassa
polvessa Tuomaksen jälkeläisiä, ja isä oli tästä asiasta selvästikin ylpeä. Miksi
Sammu oli Sammu, sitä ei lapsi ajatellut. Talon isäntä oli Sammun Tommi,
vaimonsa oli Sammun Naimi, koko perhe sammulaisia. Toki tiesimme, että heidän
sukunimensä oli Törmänen.
Kun kävimme saunassa, isä muisti aina... mutta siitä myöhemmin.
Aikanaan selvisi, mistä tämä Sammu-nimitys johtuu. Talon aikaisempi isäntä,
meidän äijin isä, oli nimeltään Samuel ja lyhyesti Sammu. Samuel oli suuren
Tuomas Kyrön pojan poika. Tuomaksella oli ollut vain yksi lapsi, poika nimeltään
Mikko, Mickel Thomaksenpoika. Mikko eli 1802 -1855 ja poikansa Samuel 18351912. Äiji on vanhin Samuelin kolmesta pojasta. Sisaria heillä oli kaksi, sellaisia
jotka elivät pitempään ja saivat lapsia.
_____________
SUKUPOLVET POJAN PUOLELTA
Tuomas
1773 – 1845
Mikko
1802 – 1855
Kahdeksan lasta, joista viisi tyttöä ja yksi poika elivät pitempään, Samuel ja neljä
tytärtä saivat paljon lapsia.
Samuel
1835 – 1912
Samuelin yhdeksästä lapsesta kolmella pojalla ja kahdella tytöllä oli lapsia.
Mikko, äiji
1866 – 1951
Äijillä jäi eloon kolme lasta, Lyydia, Kaisa ja Enok, jotka kaikki saivat lapsia.
Enok, isä
1908 – 1995
Timo
1944 –
Ville
1982 –
Reino
2012 –

_____________
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Tuomaksen Exodus
TUOMAS KYRÖN elämä uudisraivaajana ja Törmäsen kylän ensimmäisenä
asukkaana vetää vertoja mille tahansa vastaavalle tarinalle suomalaisessa
sankaritarustossa. Fiktiiviset sankarit Saarijärven Paavo ja Koskelan Jussi ovat
henkisiltä ominaisuuksiltaan sukulaissieluja, mutta Tuomas on reaalimaailmassa
elänyt henkilö.
Tuomaksen elämästä on kerrottu useissa Lapin historioissa ja muisteluksissa,
ja ne ovat myös varsin luotettavia. Ainakin seuraavissa lähteissä voi lukea asiasta:
Jaakko Fellman: Poimintoja muistiinpanoista Lapissa (1980) s. 70 – 73.
M.A. Castren: Tutkimusmatkoilla Pohjolassa (1967) s. 32-34, 50
Samuli Paulaharju: Lapin muisteluksia (1962) s.58 – 59.
Virheenä voi pitää kirjoittajien näkemystä Lapin Kyröjen yhteydestä
Isoonkyröön. Sukututkimuksissa on päästy Kittilän kautta 1500-luvun Pelloon.
Tuomaksen muutto Kittilän Raattaman tienoilta tapahtui syksyllä 1805.
Sukulaismies Henrik Kyrö asettui jo vuonna 1758 nykyiselle Ivalon
Kyrönpuolelle. Nykyinen kuntakeskus alkoi kehittyä joen eteläpuolelle vasta
1930-luvulta lähtien. Siihen saakka keskuspaikka oli nykyinen Kyrönpuoli, silloin
pelkkä Kyrö. Törmäsläinen lähti ennen sotia ’Kyrhön’ eikä suinkaan Ivaloon
asioita toimittamaan. Tuomaksen elinaikana Kyrönkylälle ja muualle Inariin
syntyi muitakin uudistiloja, joko kyröläisten tai uudistilalliseksi ryhtyneiden
lappalaisten perustamia.
Fellmanin mukaan Tuomas oli käynyt metsästysmatkalla Kyrön maisemissa,
mieltynyt näkemäänsä ja retkeltä palattuaan lähtenyt sitten perheineen
muuttomatkalle. Liekö totta, mutta ei hän missään tapauksessa aivan
summamutikassa matkaan lähtenyt.
Henrik Kyrön neljästä pojasta nuorin, Laurentius eli Lassi (s. 1772) sai yhdessä
sisarensa Maria Henrikintyttären kanssa käräjillä 1797 Kyrö 2 uudistilan puoliksi.
Hänestä on muistona Huuhkajan lähellä paikannimet Lassinpalo, Lassijänkä ja
Lassijängänjärvi. Alajokeen laskeva oja on nimeltään Lassioja. Ojansuun
pohjoisrannalla tasaisella männikkökankaalla on ollut rakennuksen jälkiä vielä
sodan jälkeen. Maanomistaja Riestolan Oiva kuitenkin tasoitti jostakin syystä
paikan pillarilla. Ilmeisesti Lassi oli ainakin jonkin aikaa paikalla asunut ja
onnistunut myös polttamaan metsää pienen kappaleen.
Lassi oli kuitenkin valmis myymään osuutensa isänperinnöstä ja muuttikin
sitten Norjaan. Tuomas oli innokas yrittämään parempiin oloihin. Kittilässä
tarjolla oli vain köyhyyttä. Hän osti Lassin osuuden 55 riksillä.
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Lassi oli kertonut, että perillä on asuinrakennus ja heinäniittyäkin monta
kuormanalaa. Tämä osoittautui vedätykseksi: vastassa oli asumaton korpi.
Aivan ilmeistä on, että Tuomas ei tiennyt todellista asiaintilaa. Pohdittavaksi jää,
miksi Lassin asuinpaikkaa ei kirjoissa ole mainittu. Ehkä rakennus tai rakennukset
olivat palaneet. Lassi perheineen eli jo muualla.
Tuomas matkasi 300 kilometrin taipaleen mukanaan vaimo Kristiina
Johanneksentytär ja 3-vuotias Mikko-poika sekä karja: hevonen, viisi lehmää ja
lampaita. Pyssy, verkot, kirveet, viikatteet. Ivalojokea kuljettiin veneellä.
Laskettiin kosket, joista ankarin on Kultalan yläpuolinen Porttikoski. Karja oli
kuitenkin kuljetettava maita myöten. Moinen matka on jo sinällään melkoinen
suoritus.
Perillä kohtasi yllätys. Ei minkäänlaista mökkeröistä eikä mitään muutakaan
uudistilaan liittyvää. Voisi ajatella, että alku on ollut melkoinen shokki, ja niin se
ainakin emännälle on varmasti ollutkin. Hän muisteli petosta katkerana vielä
vuosikymmeniä jälkeen päin. Onkohan Kittilään palaaminen käynyt mielessä? Ei
ainakaan pitkään, sillä Tuomas pisti heti hihat heilumaan.
Tuomaksen perhe teki asentonsa törmän päälle 20. syyskuuta, keskelle metsää.
Alkoi asumusten rakentaminen perheelle ja elikoille. Pystymetsästä, kahdeksan
viikon aikana valmistui suojat perheelle ja karjalle. Aika ravakkaa kirvestyötä,
kun siinä ohessa oli kerättävä karjalle heinää talven yli riittävä määrä. Jo siinäkin
olisi luullut olevan työtä useammalle miehelle ja naiselle. Päivittäistä ravintoakin
oli hankittava kaiken ohessa, kalastettava ja metsästettävä.
Miten yksi mies pystyisi tekemään tuollaisen urakan kahdeksassa viikossa?
Myöhäissyksyn aikana kaluamaan vielä heinät karjalle, joka oli niissä oloissa
suuri. Usko Luostarinen on selvittänyt, että appivanhemmat ovat todennäköisesti
reissanneet mukana. On mahdollisesti ollut renki ja piika. Olisiko myös Kyrön
muista uudistaloista saatu jotakin apua? Niin tai näin, Tuomaksen saavutukset
hakevat vertaistaan Lapin asutuksen historiassa.
Perhe säilyi hengissä ensimmäisen talven yli. Lannistumaton raivaaminen ja
rakentaminen pääsi käyntiin ja jatkui vuosia. Tila kasvoi ja vaurastui. Tuomas
raivasi niittyjä ja viljelysala laajeni. Taitava raivaaja osasi kaivaa ojat oikeaan
paikkaan, esimerkkinä siitä meillä pikkutörmän vieressä vuopajaan laskeva oja,
jota juhlallisesti nimitämme Tuomas Kyrön ojaksi. Kyseinen oja kuivatti laajan
alueen Ison törmän alla.
Kun 15 vuotta oli kulunut, kirkkoherrana toimiva Fellman osallistui uudistilan
tarkastukseen ja arvioimiseen kesällä 1820. Asuinrakennus oli 24 kyynärää pitkä
(ruotsinvallan aikainen kyynärä oli noin 60 cm, autonomian aikana venäläinen
kyynärä noin 70 cm) ja 9 kyynärää leveä sekä 5 kyynärää korkea perustuksesta
katonrajaan, sisältäen kaksi tupaa ja kamarin. Metreissä talon koko oli siis noin 15
x 5,5 m. Muita rakennuksia olivat kaksi navettaa, kaksi lammashuonetta ja niihin
kuuluvat heinäladot, navettakyökki, sauna, talli, viisi kalu- ja vilja-aittaa, riihi ja
12

jalkamylly. Peltoa oli kaksi tynnyrinalaa eli yksi hehtaari. Niittymaata lähes 200
heinäkuormaa. Aitaa oli 14000 kyynärää eli 840000 cm eli 8,4 kilometriä. Voiko
olla totta?
Fellman kertoo edelleen, että 6 vuotta myöhemmin eli vuonna 1826 talossa oli
20 lypsävää lehmää, 3 hevosta ja 100 lammasta, lisäksi joukko poroja. Vuonna
1819 lampaita oli ollut 130, joista susi oli puolet tappanut.
Pirttiviljely ei sen sijaan menestynyt: Mikon lisäksi perheeseen on syntynyt toinen
poika, Tuomas. Syntymä- ja kuolinaikaa ei ole tiedossa, joten hän lienee kuollut
aivan pienenä.
Talossa oli vuonna 1820 isäntäväen lisäksi yksi renki ja kaksi piikaa, joitten
nimiä ei ole missään mainittu. Löytyisikö kirkonkirjoista?
Tuomas oli syntynyt vuonna 1773, joten vuonna 1826 hän oli 53-vuotias ja
Mikko-poika 24-vuotias. Tuomas kuoli 72-vuotiaana vuonna 1845. Lapsenlapsia
pyöri jaloissa siihen aikaan jo puolisen tusinaa.
Fellman kertoo eväitten myymisestä peuranpyyntiin lähteville metsästäjille, joita
Tuomas vaati ensin olemaan jonkin aikaa heinänkorjuussa, mihin oma väki kävi
liian pieneksi. Tuomas möi Norjaan lihaa, voita, taljoja ja villoja. Ohran viljelystä
sai jauhoja, mutta varmasti Norjasta päin saatiin paljon taloudessa tarvittavaa.
Tuomas sai työstään myös virallista tunnustusta. Keisarillinen Suomen
Talousseura myönsi 7.2.1822 ansiomitalin ja hopeapikarin kunnostautumisesta
maanviljelyksen ja erityisesti perunanviljelyn saralla. Hopeapikaristaan Tuomas
tarjosi Fellmanille seurueineen tuoretta rieskamaitoa eli ternimaitoa. Sittemmin
joku seuraavien sukupolvien poika, Mikko tai Samuel tai Petteri, oli tarpeeksi
pöljä teettääkseen pikarista kellonperät. Ne sentään ovat tallessa vieläkin. Aimo
Törmänen, joka nyt asuu talossaan Samuelin talon sijoilla, säilyttää niitä
piirongin laatikossa. Mitalin kohtalosta ei ole tietoa.
Seppo on tutkinut ja kääntänyt Fellmanin teosta ”Anteckningar under min vistelse
i Lappmarken”, joka ilmestyi 1844. Siitä julkaistiin vuonna 1980 tiivistetty laitos
”Poimintoja muistiinpanoista Lapissa”. Inarin ja Utsjoen kirkkoherrana Fellman
toimi 1820-31.
Fellman mainitsee käynnistään Tuomaan luona myös toisaalla kirjassaan
kohdassa, jota ei ole suomennettu. Seppo on sen kohdan suomentanut. Siinä
Fellman kertoo varustautumisestaan Tuomaan talossa v. 1826. Siitä matka jatkuu
etelään tunturiselänteen yli.
”Useamman päivän jalka- ja venematkan jälkeen lepäsimme tässä yksinäisessä
talossa, jossa nukuimme hyvin porontaljoilla katetuilla heinillä. Seuraavana
aamuna, kun olimme vihdoin havahtuneet ja nauttineet aamiaisen, hankkiutuivat
matkatoverini ulos täydentääkseen luontokokoelmiaan; minä sitä vastoin pysyin
sisällä talossa valmistellakseni jumalanpalvelusta, joka oli sovittu täällä
pidettäväksi.
'Odotan jonkun tulevan heinäniityltä kiertämään tahkoa, koska minun täytyy
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terottaa viikate, mutta kukaan ei näytä tulevan; etkö sinä tahtoisi pyörittää kiveä
muutaman kierroksen? kuulin isännän sanovan yhdelle meidän nuorista herroista.
Koska tämä työ toimitettiin sen huoneen ikkunan alla, jossa minä oleilin, kuulin
ukon esittävän apulaiselleen joukon kysymyksiä ja lausahduksia, jotka niiden
sydämellisen yksinkertaisuuden vuoksi tulee voida kertoa. Ne, jotka minä käsitin,
kuuluivat seuraavasti: 'Kuinka vanha sinä olet? Oletko sinä jo ylioppilas?
Sinullako on jäljellä vain yksi aste tullaksesi papiksi? Sinun pitää kyllä olla
ahkera, mutta luuletko, että pää kestää lukea niin paljon? Jumala antakoon sinulle
voimaa siihen! Oletko sinä lukenut jo koko raamatun? Jaa-a, on se vain
ihmeellistä, että niin 'alhainen' (kansanomainen) nuorimies haluaa tulla papiksi!
Mutta todellakin toivon sitä, sillä sinä olet mukava poika. Ja miksipä tämä olisi
Jumalalle mahdotonta!' Terottaminen oli suoritettu ja sydämellisesti kiitellen
avusta lähti ukko jälleen töihinsä niitylle.” (Fellman: Anteckningar... osa I s. 221)
Fellmanille varustetaan eväät, leipää, kuivattua lihaa, kalaa ja voita. Tarvikkeet
lastataan oppaiden kannettavaksi, mutta silloin Tuomas saakin takkaporonsa
kotiin. Oppaaksi lähtee Per Henrikinpoika Kyrö, joka on Koppelon ensimmäisen
talon Kiviniemen perustaja. Hänen tyttärestään on tuleva Tuomaksen pojanpojan
Samuelin vaimo.
Kaipauksella Fellman jättää nämä hyvät ihmiset. Fellman kuvaa Tuomasta ja
hänen talouttaan suorastaan ylistävästi. Hän ei varmaan tee sitä kohteliaisuudesta.
Kun hän kertoo toisesta uudisasukkaasta, joka myös on taloudellisesti menestynyt,
on sävy aivan toinen. Puljun isännän sikainen huusholli saa aika karun arvioinnin.
Tuomaksen talon siisteys ja hyvinvointi kertoo hänen olleen henkisestikin
korkeammalla tasolla kuin oli tavallista. Fellmanin mukaan ukko oli hyvin
perehtynyt pyhiin kirjoihin. Pyhänä talonväki osallistui yhteiseen hartaushetkeen,
jossa hän luki kappaleita pipliasta tai saarnakirjasta. Myös vieraat saivat osallistua
näihin pyhäisiin tilaisuuksiin.
Matias Aleksanteri Castren kävi Tuomaan luona tutkimusmatkallaan vuonna
1938. Hänen kertomuksensa mukaan Tuomas todellakin laski veneellä Ivalojoen
kosket muuttomatkallaan, jolla oli ollut tavattomasti vaikeuksia. Castrenin
mukaan karjanhoito, metsästys ja kalastus ovat uudisasukkaitten pääelinkeinoja.
Maanviljelyksen alalla harjoitetaan ohran, perunan ja nauriin viljelyä. Niittyjä
hoidetaan niin huolellisesti, ettei Castren juuri ole nähnyt kauniimpaa heinää kuin
Kyrön kylässä. Castren vertaa vaatimattomasti seutua paratiisiin.
Castren mainitsee että voi kuljetetaan marraskuun lopussa Norjaan ja
vaihdetaan jauhoihin. Suurin osa jauhoista poltetaan kuitenkin viinaksi.
Tuomaskin harrasti viinan polttoa. Voimassa olevan lain mukaan se oli kiellettyä
ainakin silloin, kun vuoden 1812 käräjillä Tuomas sai sakot viinan polttamisesta ja
myymisestä. Vaihtoehtona oli 16 päivää vankeutta. Tuomio on löydettävissä
vanhoista käräjäpöytäkirjoista. Verotaloilla oli kyllä tuohon aikaan oikeus
viinanpolttoon, mutta uudistiloilla olikin pitkä verovapaus.
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Castren kertoo kirjoituksessaan vain Tuomaasta ja vaimosta eikä mainitse
Mikkoa, jolla vuonna 1838 oli jo perhe ja lapsia. Samassa taloudessa heidän on
joka tapauksessa täytynyt asua.
Ivalojokisuulla hän mainitsee tuolloin olleen tusinan verran uudistaloja.
Castren kehuu Fellmanin tavoin Tuomaksen ja kyrönkyläläisten elämää,
asumuksia ja siisteyttä. Ilmeisesti hänkin kirjoittaa vilpittömästi, sillä
matkakertomuksissaan hän ei kaihda toisenlaistenkaan arvioiden esittämistä, olipa
kysymyksessä lappalaiset tai suomalaiset uudisasukkaat.
Yllättävän vähälle huomiolle on jäänyt Lassi Kyrön petoksen käsittely. Missään ei
käy ilmi, että Tuomas olisi ryhtynyt käräjöimään. Castren kertoo, miten emännälle
olivat vieläkin kihonneet kyyneleet silmiin, kun hän oli muistellut kohdattua
pettymystä. Tuomas oli lohdutellut ja todennut, että hänellä oli kaksi vahvaa kättä
joilla hän rakensi talon paikalla olevista isoista petäjistä.
Nykykielellä Tuomas otti ylivoimaiselta näyttävän tehtävän haasteena. Hän
oli lähtenyt pakoon Kittilän köyhyyttä ja sinne hän ei palaisi. Tuomakselle ja
hänen emännälleen pitää nostaa hattua.
Hautapaikkoja emme tiedä. Todennäköisesti heidät on haudattu Inarijärven
hautasaareen.

Myytti isokyröläisestä alkuperästä
INARIN UUDISASUTUKSEN historiaa käsitelleet varhaisimmat kirjoittajat
Fellman, Itkonen ja Paulaharju kertoivat Heikki ja Tuomas Kyrön sukujuurien
olevan Pohjanmaalta Isostakyröstä. Tämä on alun perin Fellmanin esitttämää
tietoa, jota Tuomo Itkonen uskollisesti toisti ja samoin Samuli Paulaharju, joka
yleensäkin perusti työnsä suullisen perimätiedon varaan.
Seuraavassa kolme lainausta Fellmanilta. Tässä mainittu Yli-Kyrö sijaitsee
Enontekiön alueella, Ala-Kyrö eli Raattama Kittilässä.
”Ensimmäisenä päivänä emme ehtineet pitemmälle kuin Yli-Kyrön taloon,
josta matkasta velotettiin kolmen penikulman kyytimaksu. Kaikilla oli hyvä
navetta, mutta merkityksetön määrä peltoa. Talot oli asutettu, kuten sanottiin,
Kaarle XII:n ajoista. Jo ennen Isonkyrön taistelua olivat nimittäin muutamat
kyröläiset muuttaneet seudulle sekä asettuneet asumaan Ala-Kyröön 1½
penikulmaa tästä kylästä ja ryhtyneet harjoittamaan karjanhoitoa, mutta ilmaston
kylmyyden vuoksi vain vähän harjoittaneet peltoviljelystä.” (Anteckningar... osa I
s. 98-99)
”Lepäsin täällä (Peltovuomassa) niin perusteellisesti, että huolimatta porojen
ja ajomiesten vaihdosta en ehtinyt seuraavana päivänä kuin Kyröön,
ensimmäiseen kylään, kolme penikulmaa Peltovuomasta. Täällä asui neljä
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talonpoikaa, jotka vaikuttivat vaurailta ja olivat kookkaampia rodultaan kuin
Peltovuoman asukkaat. Heidän kantaisänsä oli Vähäkyrön pitäjästä eteläiseltä
Pohjanmaalta tullut talonpoika, joka vaimoineen ja lapsineen oli Isonkyrön
taistelun 19.2.1714 jälkeen muuttanut pohjoiseen ja asettunut tänne asumaan.” (mt
osa I s. 647)
”Kyrö oli hyvin merkittävä nimi Lapin kehityksessä. Tämän suvun esi-isät
olivat sodan aikana 1713 tai 1714 lähteneet Isonkyrön pitäjästä Vaasan läänistä
Lappiin ja sanotaan heidän olleen ensimmäiset, jotka harjoittivat maanviljelyä
Kittilässä, jossa nykyisen 90 talon määrästä useimmat ovat Kyrö-nimisiä.” (mt osa
IV s. 221)
Tuomo Itkonen on maininnut Fellmanin olleen ”monesti epätarkka historioitsija”.
Sukututkijat katsovat Kyröjen pohjanmaalähtöisyyden olevan virheellinen käsitys.
Ajassa taaksepäin Kyrön suvussa päästään 1500 -luvulle Pellon Anund Kyröön ja
aikaan pari sataa vuotta ennen Isovihaa.
Tornionjokilaaksossa asuneet Kyröt ovat mahdollisesti olleet ”birka”talonpoikia, jotka ovat verottaneet lappalaisia ja käyneet kauppaa heidän
kanssaan. Pirkkalaiset kulkivat Ruijan merelle monia reittejä, myös Inarin kautta.
Pitkäaikaisen jatkumon myötä Inari on tullut tutuksi Raattamassa asuneelle
”Henterkki” Kyrölle, joka sai uudistilan perustamiskirjan vuonna 1758. Hän sai
sen yhdessä verolappalainen Henrik Kuuvan kanssa, ja heillä oli jo pirtti, navetta
ja lehmiä. Myöhemmin Kuuva luopui osastaan ja tila jäi yksin Henterkille.

Mikko Tuomaanpoika
TUOMAAN AINOA lapsi Mikko (1802 – 55) on jäänyt vähille maininnoille
historian kirjoissa, vaikka hänenkin on täytynyt olla toimelias talonpitäjä. Mikosta
tuli suuren perheen huoltaja. Vaimoksi hän sai Kreetan, joka oli syntyjään
Hietalahti Kittilän Könkäältä. Kun Mikko kuoli, Kreeta avioitui Kyrönkylään
Maunu Aution kanssa, joka oli morsiantaan 24 vuotta nuorempi. Mikko alkoi jo
käyttää sukunimenään tilan nimeä Törmänen. Lapsia syntyi kaikkiaan kahdeksan,
mutta kaksi kuoli lapsena ja yksi jäi naimattomaksi.
Lastenlapsia siunaantui runsain määrin: neljälle tyttärelle yhteensä 36 lasta ja
Samuelille yhdeksän. Kun lastenlapsista suuri osa oli myös lapsirikkaita, ei
tarvitse ihmetellä, että ivalolaisista sukulaisia löytyy.
Mikon vanhin tyttö oli Agneta, jonka toinen lapsi Kaisa-Stiina onnistui
synnyttämään neljä aviotonta lasta. Kun kylän akat moittivat Kaisa-Stiinaa
äpärälasten teosta, oli hän vastannut ”te että saa lapsia, vaikka teillä on vakituinen
lapsentekijä olemassa”.
Lisättäköön, että Kaisa-Stiinan tytär Alma synnytti vuorostaan kolme
aviotonta lasta, mutta kuoli kun nuorin lapsista oli 4-vuotias.
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