


Tervetuloa sukutapaamiseen Turkuun
2.

O H J E L M A R U N K O 
 
Klo 12.30 alkaen kokoontuminen ja ilmoittautuminen
Klo 13.00 lounas, osallistujille maksuton
Klo 14.00 osallistujien ohjelmaa, esitelmiä tai esityksiä
Klo 15.30 alkaen kaksi rinnakkaista ohjelmaa, joista voi valita 
- Salaperäinen Turku -opastettu kävelykierros, osallistujille maksuton TAI
- Olutkoulu Panimoravintolassa, ”koulutus” on osallistujille maksuton. 
Maistiaiset kukin maksaa paikalla itse (10e).
Klo 18.30 kokoontuminen päivälliselle Wilhelmiina - sali, omakustanteinen
yhteistä illanviettoa arpajaisten, jäsenten oman ohjelman ja seurustelun merkeissä
Tila on käytössämme koko päivän klo 24.00 saakka

6.elokuuta

Sukukokous pidettiin syksyllä 2021 etäyhteyksin, jo-
ten tänä kesänä tapaamme vain ja ainoastaan hauskan-
pidon vuoksi! Totesimme, että neljä vuotta olisi ollut 
turhan pitkä aika. 
Sukutapaaminen pidetään lauantaina 6.8. klo 13.00 al-
kaen. Kokoontumispaikkamme on Turun keskustassa 
sijaitsevan Panimoravintola Koulun Wilhelmina-sali. 
Seura tarjoaa osallistujille maittavan perinteisen turku-
laisen lohikeittolounaan tykötarpeineen sekä yhteistä 
opastettua iltapäivän ohjelmaa. Päivän päätteeksi on 

omakustanteinen buffet-illallinen. Osallistujien omat 
musiikki-, yms. esitykset, esitelmät, kertomukset ja muu 
ohjelma ovat erittäin tervetulleita ja tapaamisemme suola. 
Sukututkimuksesta on jo mielessämme ajankohtaista 
keskusteltavaa. Myös arpajaiset järjeste-
tään, joten palkinnot ovat tervetulleita! 

      Iloisiin näkemisiin Turuus ! 
      Kaarina

- Muista ilmoittautua - jokopostittamalla lomake taisähköpostitse . . .
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TOIMIHENKILÖT

puheenjohtaja:
Kaarina Laakso
puh: 044 030 0664
kaarina.l.laakso@gmail.com

sihteeri:
Merja Almonkari
puh. 050 5323885
malmonkari@gmail.com
 
talous ja jäsenasiat:
Matti Raekallio
puh: 040 5085817
matti.raekallio@pp.inet.fi

sukuarkisto:
Alpo Tuomi, alpo.tuomi@gmail.com
Taimo Tuomi, taimo.tuomi@pp.inet.fi

RAKEITA -lehti:
Yki Räikkälä
Kellahden kylätie 250, 
28100 Pori
yki@sekk.fi

HAGELBERG-RAEKALLION SUKUSEURA                 kesä 2022

ILLALLISBUFFET

Vihersalaattia, tomaattia, kurkkua, punaviinietikka- 
vinaigrettea (l, g)
Halloumia, omenaa ja cashewpähkinää (l, g)
Paahdettua punajuurta, vuohenjuustoa ja 
pinjansiementä (l, g)
Föglön kirjolohta, fenkoli-kurkkusalaattia,  
kananmunia ja créme fraîche kastiketta (l, g)
Dukkahilla maustettua ankan rintafileetä (FRA) 
 ja harissakastiketta (l, g) (sisältää pähkinää)
Talon leipää ja voita (l)

***
Pitkään kypsytettyä naudan rintaa,  
chimichurria ja kermaperunoita (l, g)
Punajuuripihviä, chimichurria ja 
chipotlella maustettua perunaa

***
Schwarzswaldinkakkua (l)
Kahvia / teetä

45 €/ henkilö
5-12 v. lapset 17 € ja lapset alle 5 v ilmaiseksi

Erityisruokavaliot huomioidaan erikseen.

SALAPERÄINEN TURKU 
 
Auktorisoidun matkailuoppaan johdolla pääsee tutustumaan 
Turkuun pintaa syvemmältä. Tällä ”Salaperäinen Turku” 
-kierroksella tutustutaan paikkoihin, joita ei ihan omin päin 
löytäisi ja kuullaan unohdettuja tarinoita varjoisilta kujil-
ta ja joen varrelta. Luvassa on aimo annos juttuja oudoista 
sattumuksista sekä kadonneista tai unohdetuista paikoista ja 
ihmisistä. Aurajoen rannalle syntynyt kaupunki, Suomen en-
simmäinen pääkaupunki, on täynnä historiaa ja tarinoita. Jos 
epäilyttää, kannattanee mennä. 
Kävelymatka on n. 1.5 km, mutta ajassa mennään satojakin 
vuosia taaksepäin. 
 

OLUTKOULUTUS 
 
  Tiettävästi (ja ymmärrettävästi) Koulun olutkoulutus on suo-
sittu. Se tarjoaa tilaisuuden maistella ja vertailla Koulun oman 
panimon uniikkea panemuksia. Oppitunnin aikana saa hyvän 
tietopanoksen Koulun panimon oluiden tekemisestä, raaka-
aineista ja olutlaaduista. Sillä edellytyksellä kuitenkin, että 
oppimateriaalit eivät pahasti häiritse opintoihin keskittymistä. 
  Oppitunnin kesto on noin 45 minuuttia, kuten yleensäkin 
kouluissa. Opintomateriaalien maistelusta täytyy pulittaa 10 
€ / henkilö, mikä sisältää 4 oluen (tai 3 siiderin) 2 dl mais-
teluannosta. Oppimateriaalit eivät siis ole ilmaisia lounaita. 
Jatko-opinnoista tai ehtolaiskuulusteluista on luonnollisesti 
suoritettava kustannukset erikseen.



Neljä 
suku-
polvea
ylioppi-
laita

Elan aviomies Ilpo oli sukuseuran ensimmäinen pu-
heenjohtaja, joka teki myös uraauurtavan työn suvun 

jäsenluettelon kokoajana. Ela ja Ilpo osallistuivat vuosi-
kausia aktiivisesti sukuseuran toimintaan ja sukukokouk-
siin.

Ela asuu edelleen kotonaan Tapiolassa, jossa valmistaa itse 
ruokansa ja hoitaa kauppa-asiat, tosin talviliukkailla pojat 
Antti, Jaakko ja Veikko käyvät auttamassa häntä. Viikot-
taiset kampaamokäynnit ovat välttämättömät, sillä huoli-
teltu ulkonäkö on Elalle äärimmäisen tärkeätä. Satavuo-
tisjuhlamekkokin pitäisi hankkia, sillä kuka nyt vanhassa 
mekossa juhlisi…

Ela seuraa tarkasti maailman tapahtumia sanomalehdestä 
ja televisiosta, häntä kiinnostaa kirjallisuus ja kulttuuri, 
joista asioista hän mielellään keskusteleekin. (Valitetta-
vasti samanikäistä juttuseuraa ei enää ole.) Elan muisti on 
erittäin hyvä,  ja pankkiasiansa hän hoitaa näppärästi padin 
avulla.

Pojat perheineen ovat Elalle rakkaat ja hän huomioi tarkas-
ti kaikki syntymä- ja nimipäivät sekä muut merkkipäivät:  
aikamoinen porukka, lapsenlapsenlapsiakin on jo kymme-
nen, kaksikymppisestä yksivuotiaaseen.

ELA AHTOLA 100 VUOTTA 
KESÄKUUSSA

Aino Ahtolan lakkiaispäivä touko-
kuussa 2021. Sohvalla istuvat Ela 
Ahtola ja hänen vanhin poikansa 
Antti. Sohvan takana seisovat Antin 
vanhin poika Mikko ja Mikon vanhin 
lapsi Aino.

                                      Kirsti Ahtola
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Äitini isä oli Usko Edvard Tuominen ent. Ahlbom ja 
hän oli syntynyt Virroilla 8.5.1878. Hänen isänsä 
oli Aleksanteri Ahlbom, syntyisin Virtain Tois-

veden kylästä Ylä-Soinin talosta ja äitinsä Virtain lukkari 
Hagelbergin tytär Hilma Alexievna. Isä toimi myllärinä 
Killinkoskella. Perheessä oli kuusi lasta. Usko oli 9-vuo-
tias, kun hänen äitinsä kuoli. Joitakin aikoja sen jälkeen 
Usko asui nuoremman sisarensa kanssa enonsa perheen 
luona Viitasaaren pappilassa. Usko ei siellä oikein viihty-
nyt, vaan palasi takaisin Virroille perheensä pariin.
    Usko oli monenlaisissa töissä mm. nuorempana renkinä 
eri taloissa ja myöhemmin Killinkoskella kehruutehtaan 
työläisenä. Mitä työtä kulloinkin oli tarjolla. Hän avioi-
tui ensimmäisen kerran 8.11.1901. Aina Hilma Ilmosen 
kanssa. Hän oli Ähtäristä kotoisin, Ilmosen tyttäriä ja syn-
tynyt 9.3.1878. Isä oli Kalle Kallenpoika Ilmonen ja äiti 
Henrika Matintytär. Pariskunta muutti Virroilta Ähtäriin 
21.10.1908. Ilmeisesti Hilma sai perintöjä kotoaan ja siten 
saivat he asuttavakseen Pohjola -nimisen palstatilan. Sii-
nä oli yksi huone ja porstua. Liekö ollut Ilmosen maalla, 
sitä en varmuudella tiedä. Talo sijaitsi aivan Pohjolanpu-
ron varrella, missä nykyisinkin on pieni talo, ns. Mäntylän 
Annin talo. Taloon kuului pieni talli hevoselle ja ehkä joku 
muu pieni rakennus. Lapsia he eivät saaneet. Tämä Hilma 
oli kuulemma ollut sairaalloinen nuoresta lähtien.
    Hilma sairastui keuhkotautiin, eikä Usko pystynyt häntä 
hoitamaan. Äitini äitiä Hilma Maria Savilahtea pyydet-
tiin Uskon vaimon hoitajaksi. Hilma Maria oli syntynyt 
2.4.1898. Vanhemmat olivat Erkki ja Fiia Savilahti. Fiia 
oli Autioniemen tyttäriä ja Erkki Mattisen poikia Peränteen 
Haapakylältä. Uskon ensimmäinen Hilma kuoli 3.3.1925. 
Mummuni Hilma jäi kuitenkin edelleen asumaan Pohjo-
laan. Lapsiakin alkoi siunaantua vähitellen. Ensin syntyi 
Reino 1926 ja sitten Aune 1928 ja Rauha 1930. Vihillä pari 
ei vain ollut käynyt ja he saivat papilta nuhteita, kun äi-
tiäni Rauhaa kastettiin hartaushetkessä Autiossa. Isä-Usko 
piti hakea paikalle ja rovasti Pfaler otti hänet puhutteluun. 
Seuraavaa lasta ei luvannut hän enää kastaa, ellei paria 
vihitä. Saman vuoden joulukuussa 30.12.1930 pariskunta 
viimein vihittiin. Seuraava lapsi Hilja syntyi 1934.
    Usko teki sekalaisia töitä. Lamakaudella 30-luvulla oli 
vähän töitä tarjolla. Hätäaputöinä oli tien tekoa. Itä-Perän-
teen tietä tehtiin. Äitini Rauha kertoi vieneensä isälleen 
evästä, kun Usko oli tieporukassa töissä. Perheellä oli ta-
lon ympärillä Sipilänkyläntien molemmin puolin vähän 
peltoa. Tallissa oli hevonen, pilttuussa lehmä ja vasikka-
kin talven aikana. Lammaskin saattoi äitini muistin mu-
kaan siellä olla. Lisäksi kanoja oli ulkona kesäisin. Uskon 
hevoskaupat eivät aina onnistuneet ja niissä meni paljon 
rahaa hukkaan. Perheen elanto oli välillä tiukoilla. Ker-
rotaan, että pontikkaa olisi Usko keitellyt ja myynyt sitä 

saadakseen lisätienestiä kasvavaa perhettään elättääkseen. 
Lopulta talo meni pakkohuutokauppaan maksamattomien 
sakkojen takia ja perhe häädettiin kodistaan. Sakkoja oli 
tullut viinankeitosta ja -myynnistä. Oli vielä kieltolain ai-
kakin, niin tarkemmin seurattiin viinan salakeittoa. Talon 
osti Mäntylän Aleksi. Sen hirsiä ja lautoja käytettiin raken-
nuspuina Mäntylän taloa ja muita rakennuksia rakennet-
taessa. Tiluksetkin, pienet peltosarat, Aleksi mahdollisesti 
osti.
    Perhe menetti näin kaiken. Hevonen ja lehmäkin meni 
sakkojen maksuun jo aiemmin. Tuomisen Usko ja Hilma 
muuttivat Kaijan tilalle ehkä vuonna 1935 tai 1936. Äitini 
ei tarkkaan muistanut vuosilukua. Usko meni siellä maati-
lalle töihin ja perhe pääsi asumaan työväen asuntoon. Us-
kon ja Hilman pesue asui Kaijassa ehkä kolmisen vuotta. 
Äiti kävi ainakin alakoulun Vääräkosken kansakoulussa. 
Onni syntyi siellä vuonna 1937. Perheen elanto oli tiukkaa 
sielläkin. Äitini kertoi, ettei kouluun ollut edes evästä aina 
kotoa laittaa. Naapurin tyttö, Mäkisen Hilkka antoi usein 
äidille syötävää omista eväistään. He kun kulkivat yhdessä 
koulumatkat. Hilkan isä oli Kaijassa työnjohtajana ja hän 
tienasi vähän paremmin, niin heillä oli ruokaa riittävästi.
    Perheen Hilja-tyttönen sairastui parivuotiaana. Hilma 
lainasi venettä ja menivät sillä Kaijasta päin kirkonkylälle 
lääkäriin. Äitini Rauha piti Hiljaa sylissään venematkan 
ajan. Hilja joutui jäämään sairaalahoitoon. Ehkä keuhko-
kuume hänellä oli. Perheellä ei ollut varaa maksaa sairaa-
lamaksuja, joten kunta otti Hiljan huostaansa. Kunta antoi 

Seija HautoniemiTUOMISEN PERHEEN TARINA

Usko Tuominen ja Hilma sekä tyttäret Hilja ja Helvi 
vuonna 1959. Viimeinen kuva Uskosta (k. 15.5.1960).
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Kertomus äitini perheen vaiheista vuosikymmenten ai-
kana. Äitini kuoli 6.12.2021. Hänestä enemmän joulun 
RAKEISSA.



Hiljan kasvatiksi Pusaankylälle Kauniston Jalolle ja sisa-
relleen Senjalle. Siellä hänestä pidettiin hyvää huolta. Ei 
ollut puutetta ruoasta tai muustakaan. Hilma ja Usko ja 
muukin perhe kävivät Hiljaa katsomassa siellä. Yhteydet 
omaan perheeseen siten säilyivät. Hilja lähti Kaunistosta 
pois 16-vuotiaana. Sen jälkeen hän alkoi uudelleen tutus-
tua omaan perheeseensä. Kaunistossa Hilja kävi silti joka 
kesä lomansa aikana ja piti yhteyttä muutenkin.
    Kaijastakin Tuomisen perhe joutui lähtemään ehkä 
vuonna 1938, kun tuli erimielisyyksiä työnjohtajan kans-
sa. Perhe muutti Heinäkylälle ns. Kekkalan mökkiin Hau-
vannavalle. Se sijaitsi lähellä Kanervistoa, vähän Keuruul-
le päin siitä. Sillä paikalla on nykyäänkin talo. Mökki oli 
pieni ja hatara. Siinä oli yksi pieni huone ja takka. Ei ollut 
muita rakennuksia. Maata oli hieman talon ympärillä, että 
jonkinlaista kasvimaata saattoi pitää. Entinen asukas Nie-
miahon Julius oli kuollut ja talo joutunut kunnan omistuk-
seen. Usko sen halvalla sai ostettua perheelleen asunnoksi. 
Talo oli kai niin huonokuntoinen, ettei se muille kelvan-
nut.
    Helvi syntyi siellä vuonna 1939. Usko oli jo aika iäkäs 
mies Helvin syntyessä, 61-vuotias. Usko autteli lähitalois-
sa pelto- ja metsätöissä. Hilma autteli myös taloissa mm. 
pesi pyykkiä. Lanttolan saunassa he kävivät saunomassa 
ja muuallakin. Kerran Lanttolan saunassa riihellä olon jäl-
keen oli Usko pimeässä pukenut vaatteitaan ja ihmetellyt 
paitansa pituutta, kun se ei housujen sisälle tahtonut sopia. 
Aamulla Hilma oli huomannut, että paita olikin Lanttolan 
Feemin riihihame. 
    Puutteellista ja köyhää oli perheen elämä edelleen. Äi-
tini kertoi, että ruokana oli usein vain homeista leipää. Si-
ten äitinsä olikin kehottanut lapsiaan taloissa käydessään, 
vaikka hakemaan puita tai lakaisemaan lattiaa, jos siten 
leipäpalan antaisi talon väki siitä hyvästä.  Äiti ja sisarensa 
Aunekin olivat jo pienestä pitäen kesäisin lapsenlikkana 
tai pikkupiikana eri taloissa jo siksikin, että saisi ruokaa 
syödäkseen. Ruokapalkalla äitikin oli ja ehkä mekkokan-
kaan sai kesän päätteeksi palkakseen, jos ei aina sitäkään. 
Sipilän koulua äiti ja Aune sieltä kävivät oikaisten metsän 
läpi. Aune oli ainakin vuoden ajan Autiossa lapsia hoita-
massa ja kulki sieltä päin Sipilän kouluun. Talvisin pääsi 
Kilposen kautta paremmin, kun siellä oli tie aurattu.  

    Myöhemmin sisko Aune oli Sipilän koululla keittäjä-
nä vuoden verran ja kävi samalla jatkokoulua. Hän myös 
asui koululla nukkuen keittiön nurkassa. Äiti olikin välillä 
yötä Aunen luona, kun koulumatka oli yksin taivallettuna 
pitkä ja vielä synkkä metsä ympärillä. Joskus äiti yöpyi 
Savilahdessakin tätinsä Ellin luona. Elli hoiti maatilaa ja 
muutamaa lehmää navetassa. Sieltä sai evästäkin mukaan 
kouluun ja ehkä läskinpalan ja voita leivän päälle ja mai-
toakin. Savilahdesta paljon autettiin muutenkin Hilman ja 
Uskon perhettä, annettiin jauhoja ja leipää yms. ja joskus 
rahaakin. Äitiäni ja sisartaan Helviä haastatellessa kävi 
ilmi myös se, että vuosien mittaan kyläläiset köyhää per-
hettä auttoivat monin eri tavoin, vallankin ruokaa tarjosi-
vat.
    Heinäkylällä perhe asui vuoteen 1944 saakka. Hilman 
sisko Elli osti itselleen sisareltaan hänen osuutensa Savi-
lahden talosta. Osittain näillä rahoilla Tuomisen Usko ja 
Hilma ostivat 1944 Vähäsipilä -nimisestä tilasta lohkais-
tuna, Lähiniitty -nimisen kolmen hehtaarin palstan Emil 
ja Saima Larjalta. Se sijaitsi Sievin talon lähellä. Palsta 
rajoittui Aution, Mäntylän, Hietasen, Sievin ja Mäkisen 
maihin. Tilan nimeksi tuli Uusi-Pohjola. Metsäpalsta oli 
enimmäkseen synkkää kuusikkoa. Siitä pikkuhiljaa raivat-
tiin peltoa talon ympärille. Talon rakentamiseen käytettiin 
entisen talon hirsiä. Taloa oli tekemässä Sievin Kalle ja 
mahdollisesti Kanerviston Tuurekin. Talossa tai oikeam-
min mökissä oli vain yksi huone ja porstua. Myöhemmin 
siihen rakennettiin jatko-osa, ns. kylmähuone varastotilak-
si. 
    Tuohon aikaan vanhempien kanssa asuivat vain Helvi ja 
Onni. Muut lapset olivat jo maailmalla. Reino auttoi kyl-
lä raivaamaan peltoa, kun kävi kotosalla ja Onnikin myö-
hemmin, kun ikää karttui. Kiviä oli siinä paljon. Isompia 
kiviä kävi Raivion Jaska räjäyttämässä. Isommat puut var-
maankin myytiin, jotta saatiin maksettua tilaa. Pieni navet-
ta rakennettiin talon lähelle. Hilma sai vielä lehmävasikan 
ja lampaankaritsan perinnöksi Savilahdesta. Sitten vähitel-
len oli omaa peltoakin, jossa kasvattaa viljaa ja pitää kas-
vimaata. Helvi muistelee, että hänellä oli pieni pahvinen 
kenkälaatikko muuttokuormassa mukana. Siinä oli hänen 
tärkeitä tavaroitaan, esim. pieni Guttaberga-nukke. Helvi 
oli tuolloin 5-vuotias. He muuttivat hevoskyydillä ja hevo-

Tuomisen mökki 50-luvun alussa. Mökin edustalla Helvi. Onni, Helvi ja Hilma-äiti. Lehmän nimi oli Muisto. 50-luvun alku.
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nen oli ehkä lainalla Autiosta. Uskolla 
ei ollut enää omaa hevosta ollut pitkiin 
aikoihin.
    Omaa saunaa heillä ei ollut. He kä-
vivät saunomassa missä milloinkin, 
esim. Sievissä, Autiossa, Mäntylässä, 
Ahonsivussa. Raiviossa, Kankisipi-
lässä ja Savilahdessa. Hilma-äiti teki 
ahkerasti luutia ja varpuvispilöitä. 
Niitä hän kävi sitten kaupittelemassa 
ympäri kyliä. Helvikin jo pienenä oppi 
tekemään luutia äitinsä apuna ja kävi 
niitä kaupittelemassa koulumatkoilla. 
Lisäksi Hilma kävi pyykkiä pesemäs-
sä taloissa. Näin sai elantoa joskus 
rahana tai useimmiten jauhoina tai 
muuna ruokana. Ensimmäinen navetta 
paloi lähes kokonaan. Sen yhteydes-
sä olevasta keittokodassa kyteneestä hiilloksesta palo sai 
alkunsa. Tarkkaa aikaa ei Helvi muistanut. Rakennettiin 
kuitenkin uusi parempi navetta sen tilalle myöhemmin. 
Ei sekään kovin suuri ollut, mutta yksi lehmä ja lammas 
sinne hyvin sopi. Keväisin myös vasikka ja karitsa saatiin 
sinne mahtumaan. Myös kanoja Hilmalla oli siellä myö-
hemmin aina muutamia. Laidunta lehmälle ei juuri ollut. 
Hilma kuljettikin kesällä päivisin lehmää köyden perässä 
metsäniityillä tai ojanpientareilta heinää syömässä teitten 
varsilla. Samalla Hilma marjasti metsissä tai keräsi oksia 
polttopuuksi kangasnyyttiin.
    Hilmalla oli Pusaankylässä Paloniemen pellossa monet 
vuodet perunamaa ja lisäksi pellavaakin joskus kasvussa. 
Perunoita säilytettiin kuopassa Pusaankankaalla, kun koto-
na oli niin pieni kellari, ettei sinne kerralla paljon sopinut.
    Tuomisen Usko kuoli 15.5.1960. Hilma asusteli itsek-
seen sen jälkeen vielä nelisen vuotta vanhassa talossa, 
kunnes uusi talo rakennettiin v. 1964 lähes samalle paikal-
le kuin entinen. Hieman suurempi sitä tuli kuin entisestä. 
Hilman talo oli lähes viimeisiä sähköttömiä talouksia ky-
läkunnassa. Sähköt vedettiin vasta 1972. Mummun luona 
yöpymisistä lapsena onkin jäänyt mieleen lamppuöljyn 
haju ja hämärä valo sisällä iltaisin.
    Perheen lapsista Aune muutti jo nuorena Poriin ja löysi 
sieltä itselleen puolisonkin. Samoin äitini Rauha oli Po-
rissa serkkunsa perheessä kotiapulaisena monta vuotta 
käyden jatkokoulun siellä. Nuoremmat siskokset, Helvi ja 
Hilja muuttivat myös aikanaan Poriin. He olivat yhdessä 
Porin puuvillatehtaalla töissä vuosikausia. Ähtärissä he 
kävivät lomillaan ja kyläläiset puhuttelivat heitä ”Porin 
pimuiksi”. Heillä oli vähän hienompi vaatetus yllään, kuin 
täällä maalla ja niitä ihastelivat vallankin kyläkunnan nuo-
ret tytöt. Helvi meni naimisiin ja muutti pois Porista en-
sin Heinolaan ja sieltä sittemmin Lahteen. Hilja jäi Porin 
puuvillatehtaalle töihin. työrupeama kesti reilut 30 vuotta. 
Reino eli suuren osan elämästään Ruotsissa työskennellen 
eri paikkakunnilla lähinnä tehdastyössä. Rauha toimi vuo-
sia karjakkona monessa eri paikassa eri puolilla Suomea, 
kunnes muutti takaisin Ähtäriin ja avioitui Hautoniemen 

Jaakon kanssa. Myös Onni lähti aika-
naan maailmalle. Rakennustöitä teki 
Onni viimeiset työvuotensa, mm. Viru-
hotellia rakentamassa Tallinnassa.
    ”Tuomisen Hiliman tuvalla” poikke-
sivat naapurit kovasti ohikulkumatkoil-
la, etenkin Sievin Kaisa kävi lähes päi-
vittäin postinhakureissulla, ja muutkin 
Sieviläiset. Valliuksen kauppa-auton 
kulkiessa kyläkunnassa, oli sen odotte-
lijoita vallankin talviaikaan usein tuvan 
täydeltä Hilman mökissä.
    Hilmalle rakennettiin viimein oma 
sauna 1970. Se tehtiin navettarakennuk-
sen yhteyteen. Siihen saakka Hilma oli 
yleensä Raiviossa saunonut. Itse kävin 
paljon auttamassa mummua lauantai-
sin, siivosin ja autoin saunanlämmityk-

sessä.  Hilma kuoli huhtikuussa 1975. Hän sai aivoveren-
vuodon helmikuussa joutuen sairaalahoitoon, eikä enää 
palannut kotiinsa. Mökki jäi tyhjilleen, mutta Reino, Onni 
ja Helvi siellä ainakin kesäisin viettivät paljon aikaa.
    Reino muutti keväällä 1983 Ruotsista takaisin Ähtäriin 
eläkkeelle jäätyään. Hän asettui kotimökilleen. Syksyyn 
saakka hän siinä asui, kunnes joutui terveydentilansa huo-
nonnuttua sairaalahoitoon. Siellä hän kuoli saman vuoden 
marraskuussa. Sen jälkeen ei enää kukaan mummun mö-
killä pidempiä aikoja asustellut.
    Onnille mökki oli kuitenkin tärkeä paikka edelleen. Mo-
nena syksynä hän kävi puolukat noukkimassa tutuista met-
sistä. Mökkiä välillä vähän kunnostettiin Onnin johdolla 
ja metsääkin hoidettiin porukalla. Pellot talon lähettyvillä 
metsitettiin aikanaan koivulla. Helvikin yksin tai perheen-
sä kanssa muutamia päiviä kesäisin mökillä asusteli. 
   Äitini Rauha piti monena syksynä siellä Hautoniemen 
Diakoniapiirin ompeluseuroja. Tämä oli kovasti suosittu 
ja odotettu tapahtuma. Pieni tupa olikin sinä päivänä lähi-
seudun emäntiä täpötäynnä.
   Vähitellen mummun mökin käyttö väheni. Onninkin 
kunto heikkeni eikä hän enää mökille jaksanut tulla. Piha-
piiri alkoi pikkuhiljaa metsittyä. Maantieltä päin ei koko 
mökkiä enää erottanut eteen kasvavien kuusten takaa. Har-
voin siellä enää kukaan meistä poikkesi. Veljeni Matti osti 
mökin perikunnalta vuonna 2012 kesäasunnoksi ja kun-
nosti sen omalle mallilleen. Samoin sai navettarakennus 
uuden ilmeen. Taloa tyhjentäessä löytyi vielä sieltä mum-
mun käyttämät aamutossut ja saunatakki vuosikymmenten 
takaa. Näin Tuomisen suvun mökki sai uuden elämän mo-
nien hiljaisten vuosien jälkeen.
   Tuomisen sisaruksista on enää elossa nuorin, Helvi. Aune 
kuoli melko nuorena 42-vuotiaana Porissa. Onni kuoli v. 
2015 Vihdissä ja Hilja v. 2017 Porissa.
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Hilma luutineen mökkinsä pihalla vuonna 1968 (Tuomisen perheen tarina).




