
 

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tyrnävän 
kotiseututalon 
HISTORIIKKI 
 

eli tarinoita  
Tihisen tuvan tiimoilta 
ja tienoilta 
 



 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historiikin kirjoittanut 
 Urho Holopainen 
Piirrokset 
 Raija ja Esko Holopainen 
Valokuvat koonnut 
 Toivo Laatikainen 

 



 

2 
 

 

 

  



 

3 
 

Tyrnävän kotiseututalon historiikki 
eli 

tarinaa Tihisen tuvan tiimoilta ja tienoilta 
 

Historiikissa kerrotun Tihisen pirtin alkuperäinen sijaintipaikka on Ängeslevän 
Ylipäässä, n. 12-13 km Tyrnävän kirkolta, ns. Tihisen mutkan ja Tihisen sillan 
puolivälissä, noin 200 m mainitusta mutkasta sillalle päin. Mukana seuraava 
piirros kuvaa talon sijainnin, sekä samalla ”jutussa” esiintyvät muutkin 
rakennusten paikat, jo pois puretut. Näitä ovat: tuulimoottori (pitkä-Liisa), 
tuulimylly, meijeri sekä paja. 

Kulttuurilautakunta voisi täydentää vielä valokuvin historiikkiamme, jos näin 
tapahtuu; kuvat seuraavat mukana eri liitteinä.Yritämme ainakin piirroksin 
kuvata savupirtin sisältä, sekä koko rakennuksen ulkoa. Myös nämä kuvat 
seuraavat mukana. 

RANTALAKEUS-lehti kirjoitti 
7.10. 1981 aiheesta 
”Kotiseututalohanke vireillä 
Tyrnävällä.”  Artikkelissa 
mainittiin mm., että Tihisen 
talo Ängeslevän Ylipäässä on 
vanhimmilta osiltaan peräisin 
1700-luvulta saakka, ja että 
sen savupirttiosa olisi saatava 
säilymään keinolla millä 
hyvänsä. 

Hyvän asian auttamiseksi 
haluan kertoa muutamia 
asiatietoja Tihisen talosta 
1700-luvulta. Tyrnävän 
Ängeslevällä oli 1600-1700-
lukujen vaihteessa 1/4 
manttaalin suuruinen Tihisen 
talo. Talon isäntä oli Johan 
Tihinen, jolla oli vaimo 
Margeta sekä vävy, jolla vaimo 
Carin. 

Vuonna 1703 on talon 
isännäksi merkitty Matti 
Tihinen - Johan ja vaimo Lijsa. 
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Vuonna 1713 on talon isäntänä jo Erick Tihinen, jolla vaimo (nimeä ei ole 
mainittu). Tästä alkaen on voitu seurata Tihisen suvun ja - talon elämänvaiheita 
eteenpäin eri oikeusasiakirjojen avulla. 

Erick Tihisen isännyyden aikana Tihisen taloon yhdistettiin Pesonen -niminen 1 
/8 manttaalin suuruinen talo. Molemmat talot olivat kruununtiloja. Vuonna 
1725 talot olivat jo yhdistetyt ja Tihisen talo oli saanut oman pysyvän 
maakirjanumeronsa; Ängeslevä RN 46. 

Tihisen talo oli paikkakunnan suurimpia maaveron maksajia. Samoin myös 
tihuntiverojen (kymmenysten) maksuissa. Talo oli ilmeisesti velvollinen 
ylläpitämään sotilastakin, sillä talon henkikirjoihin on merkitty 1740-luvulla 
sotilas Benholm, jolla oli vaimo Britha. 

Erick Tihinen oli Limingan pitäjän lautamiehenä vuodet 1725-37 eli 
kuolemaansa saakka. Hän kuoli v. 1737 ja perunkirjoitus pidettiin 24.10.1737. 

Perunkirjoituspöytäkirjasta ilmenee, että Erickin rintaperilliset olivat: poika 
Matti, joka oli jo täysi-ikäinen, tytär Anna, jolla oli sulhanen Anders Kylmänen 
sekä 14-vuotias tytär Carin, jonka holhoojana oli ent. lautamies Bertil Siira. 
Näiden lisäksi perinnönjaossa huomioitiin myös Erickin naisystävä (bussmoder) 
Carin Eerikintytär Suorsa, jonka kanssa vainaja oli elänyt yhdessä 10 v. (Erick 
Tihinen maksoi v. 1726 Tyrnävän kirkolle vaimonsa hautapaikasta 3 kopeekkaa). 

”Perunkirjoissa mainitaan, että talo on kruununtila, ja että kylän yleiseen 
tasoon nähden hyvin rakennettu. Talossa oli myös paljon omaisuutta mm. 3 
hevosta, 18 lypsävää lehmää, 11 hiehoa, 6 vasikkaa, 31 lammasta sekä sikoja 
yms”. Näin kirjoittaa 11.10.1981 kirjeessään Yrjö Granlund Espoosta Tyrnävän 
kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Toivo Laatikaiselle. Ja hän jatkaa, ... ”siltä 
varalta, että Tihisen vanhasta savupirtistä löytyisi rakentajan puumerkki ja 
rakentamisvuosiluku, oheistan tähän eri asiakirjoista taltioimani Tihisen talon 
isäntien käyttämät puumerkit. Niiden avulla voisi ehkä löytyä savupirtin lähes 
oikea rakentamisvuosiluku ja samoin myös rakentaja.” Näin Yrjö Granlund. Hän 
on lähettänyt kaikki nämä tiedot toivossa, että niistä olisi jotain apua 
”uhrautuvassa” kulttuurityössänne, ja ennen kaikkea, että Tihisen vanha 
savupirtti saataisiin pelastetuksi. 

Toivotaan näin käyvän. Ainakin ”pelastustyöt” ovat käynnissä. Kunta on ostanut 
ko. rakennuksen, ja aikoo siirtää sen kunhan sopiva tontti on löytynyt. Kuitenkin 
ennen viiden vuoden kulumista rakennuksen ostopäivästä. 

Vielä Granlund mainitsee, että Matti Tihisen, myöh. Sunila: synt. 23.2.1765, 
kuol. 22.4.1826 Limingassa, oli aluksi Tihisen isäntänä. Hän osti 13.1.1810 Isaack 
Marttilalta Sunilan suurtilan Limingasta. Myös sukunimi muutettiin Sunilaksi. 
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Isästä poikaan noin neljän sukupolven ajan Tihisen isännillä oli melkein 
samanlaiset puumerkit: 

Erick Tihinen puumerkki, synt. n. 1670-luvulla. Oli Tihisen 
isäntänä ainakin vuodet 1738-1754. 

Matts Tihinen puumerkki, synt. n. 1700 eli vielä v. 1774. 
Oli Tihisen isäntänä vuodet 1738-1754. 

Erik Tihinen puumerkki, synt. 1732 k. 6.4.1810. Oli 
Tihisen isäntänä vuodet 1755- 1800-luvun alkupuolelle. 

Matti Tihinen myöh. Sunila puumerkki synt. 23.2.1765 k. 
22.4. 1826 Limingassa. Siirtyi Liminkaan v. 1810. 

Koska tähän mennessä ei ole selvinnyt pirtin 
rakennusaika sen paremmin kuin rakentajakaan, 
voinemme ruveta katselemaan tähän asti kirjoitettua 
tietoa hiukan tarkemmin, ja ehkä siitä päättelemään jotain. Suusta suuhun 
kulkeneet perimätiedot kertovat, että pirtti on rakennettu joskus 1720-30. 
Käymme kuitenkin tuon Granlundin ”suman” ja yritämme sieltä päätellä jotain. 

Tihisen talossa 1690-1700 vaihteessa isännäksi mainittu Johan Tihinen on 
todennäköisesti ollut isäntänä jo 1600-luvun puolella, koskapa hänen mainitaan 
luovuttaneen jo 1703 isännyyden Matti Juhonpojalle ja tämän vaimolle Lijsalle. 
Tieto ei kerro tämän vanhemmasta asutuksesta tällä paikalla. Voitaneen 
olettaa, että tämä Johan Tihinen on jostakin tullut ja saanut kruunulta tämän 
tilan. Tai, että hänen tähän tultuaan on tämä kruununtila perustettu. Kreivi 
Pietari Brahen aikaahan on, lukuisten uudistusten ja parannusten toteuduttua, 
sanottu ”kreivin ajaksi”, ja olisikohan tämä parempi aika koittaessaan antanut 
mahdollisuuden tavallisellekin ihmiselle tarttua ”turpeeseen” kiinni. Kuten 
kaikki tiedämme Brahen valtakausihan loppui v. 1654, mutta kai se ns. 
kreivinaika jatkui vielä tämän jälkeenkin jonkin aikaa. Mutta Johan tuskin on 
vielä, vasta taloilemaan alettuaan, näin suurta pirttiä rakentanut. On tietenkin 
”häätynyt” jonkinlainen ”kotus tahi kommo” rustata mutta tuskin tätä. 

Emmekä oikein uskalla olettaa, seuraavakaan isäntä, v. 1703 isännyyden 
aloittanut Matti (Juhonpoika) Tihinen Liisoinen olisi pirttiä rakentanut. Sillä 
hänen ajaltaan ei ole pantu kirjoihin eikä kansiin tämän suurempia mainintoja, 
ja hänen isännyytensäkin kesti vain 10 vuotta. 

Mutta v. 1713 isännäksi tullut Erick Tihinen on jo saanut jotain aikaan. Hänestä 
lähtien on ainakin merkitty monenlaista tietoa kirjoihin. Tosin hänen 
vaimostaan ei tiedetä edes nimeä, vain että hän oli naimisissa. Muuta tietoa on 
jo sitäkin enemmän. Tuosta jo mainitusta ”kreivin ajasta” ei voitane enää juuri 
puhua, kun Matti Tihinen sai isännyyden v. 1703.  
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Pari kolme vuotta aikaisemmin alkanut suuri pohjansota oli varmaankin jo 
luonut varjonsa tännekin. Suuri pohjansota päättyi v. 1721 , mutta tämä sota 
synnytti sisälleen kovan ”lisätilanteen”; 1713 alkaneen ja -21 päättyneen ns. 
isovihan. Erick Tihisen isännyys alkaa samaan aikaan isovihan kanssa, kestää 
koko sen ajan ja jatkuu vuoteen 1737 saakka. Kun Granlund mainitsee, että 
Erick Tihisen aikana taloon yhdistettiin Pesonen -niminen 1/8 manttaalin talo, 
ja että vuonna 1725 talot olivat jo yhdistetyt. Lienee melkoisen varmaa, että 
tämä yhdistäminen on tapahtunut vuoden -21 ja -25 välisenä aikana, koskapa 
maassa oli koko sodan ajan 1700-1721 venäläismiehitys ja 1713-1721, eli 
isovihan aikana ainakin osittain virkakunta poistui työpaikoiltaan. Voinemme 
olettaa tilojen yhdistämisen tapahtuneen juuri tuona em. aikana. Tällöin on talo 
saanut oman pysyvän maakirjanumeronsa, Ängeslevä RN 46. 

Ja vielä eräs ”viisaamman” viite, joka ehkä parhaiten tukee perustelujamme. Fil. 
tri Eero Matinolli mainitsee teoksessaan ”Kotiseutuni” pohjoispohjanmaan 
kohdalla Tyrnävän asuttamisesta: 1500-luvun lopulla oli Tyrnävän kyläkunnissa 
14 taloa. Taloluku kasvoi 1600-luvun lopun suuriin kuolonvuosiin ja isovihan 
aikaan saakka, ollen 1730 104 taloa. 

Kun tässä nyt haemme Tihisen pirtin rakentajaa ja rakennusajankohtaa, 
voitaneen olla yhtä mieltä siitä, että juuri tämä isäntä, Erick Tihinen on lähes 
ainoa rakentaja, joka voisi tulla kysymykseen. Näin ollen rakentaminen ajoittuisi 
vuosien 1725-37 väliselle ajalle. Tällä Erickillä on jo jonkinlaista ”meriittiäkin” 
olihan hän lautamiehenä yhtäjaksoisesti 12 vuotta, vuodesta 1725 vuoteen -37 
eli kuolemaansa saakka. Lisäksi mainitaan perunkirjoissa, että talo oli kylän 
yleiseen tasoon nähden hyvin rakennettu. Kun talossa vielä mainitaan olleen 
paljon muuta omaisuutta mm. jo edellä mainittu karja, niin hänellä on 
todennäköisesti ollut myös taloudelliset mahdollisuudet rakentamiseen. Lisäksi 
lienee silloinkin pitänyt paikkansa se tosiasia, että sotaa seuraa aina 
jälleenrakennuskausi. Kun vielä kirjat (Granlund) kertovat, että seuraava Tihisen 
isäntä Matts Tihinen isännöi taloa vuodet 1738 1754, joka taas oli sota-aikaa. 
Vallitsihan ns. pikkuviha vuosina 1741-1743. Lienee tämäkin haitannut jonkin 
verran ”normaalihommia”. Tätä päätelmää tukisi myöskin se tarina tai 
perimätieto, jonka Pauli Kirstinä kertoi myydessään Tihisen talon. Sen mukaan 
pirtti olisi rakennettu ennen 1801 rakennetun kivinavetan edeltäjää, loppuun 
lahonnutta puunavettaa. Kun vielä tiedämme, että seuraavan isännän ajalle 
sattuu tuon jo mainitun kivinavetan rakentaminen, hänellä lienee ollut siinä sen 
verran hommia, että siinä on suurin rakentamisen halu laannut. Näin voinemme 
olla melkolailla varmoja siitä, että pirtin rakentaminen on tapahtunut vuosien 
1725-1737 välisenä aikana. Mieluiten arvelisin sen jo vuoteen 1730 mennessä 
valmistuneeksi. Jos rakennusta purkaessa löytyy tarkempi ajankohta, näemme 
olimmeko, ja jos olimme, niin kuinka paljon olimme arvioineet pieleen. 

Granlundin mukaan talo oli paikkakunnan suurimpia maaveron maksajia. 
Samoin myös tihuntiverojen (kymmenysten). Talo oli ilmeisesti velvollinen  
ylläpitämään sotilastakin, sillä talon henkikirjoihin on merkitty 1740-luvulla 
sotilas Benholm, jolla oli vaimo Britha. Tästäkin on kuultu kylän vanhojen 
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ihmisten kertovan, ja sen verran todisteitakin, että tämän sotilastorpan 
paikkakin on tiedossa. Rakennuksen pohjakin on löytynyt, nimittäin kun kylälle 
rakennettiin 1940-luvun lopulla maamiesseuran taloa, sattui sen alle vanha 
uunin pohja. Mukana ollut Matti Pirkola, joka oli myös ”palijouvesa Tihisellä 
töisä” kertoi kuulleensa, että juuri ”täsä paikasa” on ollut sotilastorppa. Ja 
historiasta tiedämme, että ruotulaitos lakkautettiin vasta v. 1810 . 

Seuraava Tihisen isäntä Matts Erikinpoika piti hallussaan isännyyttä 1738-1754. 
Hänestä emme tiedä muuta kuin, että hän syntyi n. 1700 ja eli vielä 1774. Ehkä 
hän on ollut noita ”maanhiljaisia”. Ja kun vielä sattui, että hänenkin 
”hallitusajalleen” sattui sota, pikkuviha, lienee siinäkin jo hiljaisemmalle 
miehelle kokemusta kerrakseen. Vai liekö sitten niin, että tämän talon kohdalla 
vain Erik -nimiset isännät ovat olleet toimenmiehiä. Seuraava isäntä Erik 
Matinpoika siis edellisen poika on jo mies, josta on jo kerrottavaa. Kun taas 
hänen poikansa Matti Erikinpoika luopui koko talosta ja muutti Liminkaan. 

Erik Matinpoika synt. 1732, k. 6.4.1810. Oli isäntänä Tihisellä 1755- 1800-luvun 
alkupuolelle. Hänellä oli edessään todellinen urakka, navetan rakentaminen. 
Karja talossa kasvoi kasvamistaan, ja entinen vanha puunavetta lahoi niin, että 
oli ”päällekaatua”. Nyt tehtiinkin sellainen ”monumentti', ja sellaisista 
tarpeista, että se on varmasti ''kauon haittona”, kivestä. Tienneekö kukaan 
aivan varmasti mistä kivet on paikalle tuotu, koska rakennus on tehty ns. 
maakivistä, on ne ehkä kerätty peltojen raivauksen yhteydessä, ainakin osittain. 
Peltojen raivaushan on tietysti ollut jatkuvasti käynnissä. Talossa on varmasti 
ollut palvelusväkeä, ehkä hyvinkin runsaasti, vaikka tiedot palvelusväestä tältä 
ajalta puuttuvatkin. Mutta voimme kuvitella, että kun taloon aletaan rakentaa 
navettaa 59 lehmälle, täytyy talon 'viljelytouhujen” olla jo sitä luokkaa, että ne 
tuon ajan tekniikalla: ”vikate- ja hevospelillä” tehtyinä ovat vaatineet runsaasti 
ihmistyövoimaa. Kun talossa on tämän lisäksi tietysti ollut jatkuvasti käynnissä 
kaikenlaista pientä rakentamista: on rakennettu aittaa, luhtia, riihtä, tallia, 
liiteriä ja jos jonkinlaista ”kommoa”, niin on selvää, että piikoja ja renkejä on 
tarvittu. 

Lähellä olevalla Kukkolanvaaralla on kyllä sellainen kivivarasto, että sitä on kyllä 
saatettu aivan hyvin käyttää hyväksi, kuljettamalla sieltä rakennuspaikalle 
raaka-aineet. Kun navettarakennus jo sellaisenaan on 42 m pitkä, kolmisen m 
seinän korkeus. Lisäksi sen päätyyn on maahan kaivettu, kivestä holvattu, 
suurehko kellari. Rakennuksen pituus on n. 50 m, niin tätä rakenusmateriaalia 
on tarvittu kyllä sellainen määrä, että voinemme olettaa navetan rakentamisen 
kestäneen ”jonkin aikaa”. Se tuskin on ensimmäisenä rakennusvuotena ”ollu 
harjasa”. Joka tapauksessa Erik Tihinen oli se, joka tuon navetan rakensi, se 
näkyy selvästi asiapapereista. Hän oli juuri tuolloin Tihisellä isäntänä. Siis 
vuodesta 1755- 1800-luvun alkupuolelle. Kun talossa on vielä yksi 
aittarakennus, vielä nytkin käytössä oleva, jossa rakennusvuosi 1797, sattuu 
tämäkin hänen isäntäkaudelleen. Näin häneltä on jäänyt jälkipolville 
tallennettavaa rakennuskulttuuria.  
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On oikeastaan sanottava, että ”tallennettavaa”, sillä jos tuon navetan joku 
joskus aikoo purkaa, vaatii se enemmän työtä ja tuskaa kuin mitä siitä olisi 
hyötyä purkajalle. Sanottakoon tuosta navetasta vielä, että se palveli navettana 
vielä tuonne 1970-luvun alkuvuosiin. Alkuaan navettaan oli rakennettu sen 
verran korkea ylälattia ja sinne ajosilta, että sitä on voitu käyttää rehuvarastona, 
mutta tämän osan on tuli tuhonnut joskus 20-luvun lopulla, ehkä 1927-28. 

Tältä navetanrakennusajalta kertoo tarina, että talossa majaili ja sairasteli 
vanha kuulu voimamies, Iso Laitinen, hän seuraili rakentajien touhuja sivusta ja 
kun miehet ''ähertivät” suuren kiven kimpussa, nostaakseen sen navetan oven 
päälle ”kamanakiveksi” ja saivat juuri tellingit ja muut vivut sekä kanget 
valmiiksi paikoilleen ennen ”eineelle' lähtöään, meni hän miesten syömässä 
ollessa ja otti kiven syliinsä sekä nosti sen ”sylirysysä” paikoilleen oven päälle. 

Navetan rakentamista varmaan oli vauhdittamassa sekin seikka, että kun näillä 
alueilla oli siihen aikaan viljelyskasvina melkein yksinomaan ruis, mitä nyt vähän 
kaskessa naurista. Ja kun kerrotaan, että näihin aikoihin olisi Venäjältä tuotu 
halpaa ruista, menivät täällä leipäviljamarkkinat sen verran sekaisin, että tämän 
seurauksena oli maatalouden tuotanto suunnattava uudelleen. Näin jäi 
oikeastaan ”luonnostaan” karjatalous päätuotantosuunnaksi. Tällöin oli 
kiinnitettävä entistä suurempi huomio juuri karjankasvattamiseen ja 
suurempien navetoiden rakentamiseen. Rahat, jotka tähän asti oli saatu rukiilla, 
oli nyt saatava jollakin muulla konstilla. Tarvittiinhan rahaa veroihin ja 
muihinkin tarpeisiin mm. raudan hankkimiseen, valmistettiinhan työkaluihin, 
jotka valmistettiin omassa pajassa, terästä. Ja kai se ”raha on ratkaissut'' 
silloinkin asioita yleensäkin. 

Rukiinviljely oli vaatinut joka vuosi uusia ”kuokkamaita”, jotka sitten 
kuivuttuaan poltettiin kantoineen ja muine hakkuujätteineen. Näin raivatussa 
kaskessa ”kuokkamaassa” kasvoi kerran pari ruis, sitten se jäi heinälle, kasvaen 
ominaan luonnonheinää, lauhaa ja muuta ”törkyä”. Näiltä ”niityiltä” korjattiin 
sitten heinä karjanrehuksi, ”vikatteella”, käsiharavalla ja ”sapilailla” suoviin. 
Tihisellä oli lisäksi hyvät ja suuret Soson suoniityt, jotka olivat erinomaista 
heinämaata. Olihan Erik-isännällä kyllä kaverina hänen aikamiespoikansa, Matti 
Tihinen, synt. 23. 2. 1765. Hän tulikin sitten talon isännäksi, kait suunnilleen 
Suomen sodan syttymisen aikoihin 1808 - tai muutama vuosi ennen sitä. 
Hänestä mainitaan vain, että hän oli aluksi Tihisen isäntänä, osti 13.1.1810 Isak 
Marttilalta Sunilan suurtilan Limingasta. Myös sukunimi muuttui samalla 
Sunilaksi. Tuliko miehelle ”uskon puute”, vai ”kasvoko näläkä syyvvesä” vai 
lähtikö hän etsimään ”hyvvää ja parasta”, koska piti vielä suurempi talo saada 
vai olisiko 1808-09 sodalla ollut jotain vaikutusta asiaan, sitä ei tiedetä, mutta 
joka tapauksessa tämä Tihisen suku- ja suvun tarina Tihisellä loppui tähän Matti 
Tihiseen, hän kuoli 22.4.1826 Limingassa. Tänä samana vuonna, 1810, 
lakkautettiin ruotulaitos, kuten jo aikaisemmin kerroimme, näin hävisi 
Tihiseltäkin sotilastorppa. Kerromme kuitenkin vielä, että tältä varsin 
”sotaisalta ajalta” on jäänyt jotain ”konkreettisempaakin” kuin pelkät tarinat ja 
muistot. Kun vuonna 1980 tilalla tehtiin salaojitustöitä, ajoi salaojakone 
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tasakokoisista, n. 15-20 cm, kivistä rakennetun kiviraunion halki ja sieltä nousi 
maanpintaan vanha pistin. Raunion päällä oli n. 1 / 2 m paksu ruokamulta 
kerros, pistin oli ehkä 1-1,5 m syvyydessä. 

Tähän, tälle samalle paikalle jäi kuitenkin Tihisen tila ja talo kaikkine 
”monumentteineen”, savupirtteineen ja muine torppineen, sillä vaikka torppa 
sotilastorppana lakkautettiin, mainitaan kirkonkirjoissa kuitenkin vielä Tihisellä 
torppareina olleen vuonna 1833, 22.6. syntyneen Juho Juhonpoika Blomin, 
vaimo Briitta Eliaksentytär Eskola, synt. 1.5.1835. 

Tila muutti omistajaa, omistajaksi tuli, kait tilakaupan kautta Pehr 
Henrikinpoika, synt. 27.3.1798 Pudasjärvellä ja vaimonsa Elisabet Ollintytär, 
synt. 5.3.1799. Tämä Pekka Heikinpoika kuoli 16.1.1872, vaimo Elisabet kuoli 
5.3.1869. Elisabet oli syntynyt Temmeksellä, lapsia oli 7. Kun tämä Pekka 
Heikinpoika on ollut tilakaupan aikana vasta 12-vuotias, on selvää, että hän on 
tullut vanhempiensa myötä Tihiselle, eikä näinollen ole heti tullut isännäksi 
taloon. Mutta kun meillä ei ole hänen vanhemmistaan mitään tietoa ja kun 
tämä ei pyrikään olemaan mikään sukuselvitys, vaan historiikki Tihisen 
savupirtistä, jätämme Pekka Heikinpojan vanhemmat rauhaan ja pidämme 
Pekka ja Elisabet Tihisiä tässä vaiheessa talon isäntäväkenä. 

He ovat ruvenneet tästä lähtien käyttämään Tihinen -sukunimeä ja esiintyvät 
Tihisinä aina tuonne 1920-luvulle, jolloin taas tulee uusi suku, Kirstinä. Talo 
kuitenkin pysyy Tihisenä tämänkin jälkeen aina tuonne 1970-luvulle, mutta siitä 
myöhemmin. Nyt palaamme Pekka Heikinpoikaan ja vaimoonsa Elisabetiin, eli 
Pekka ja Elisabet Tihisin. 

Kirkonkirjat kertovat, että sekä Pekka että vaimonsa ovat olleet luku- ja 
kirjoitustaitoisia. Tämä lienee, ainakin osittain, vaikuttanut siihen, että Pekan 
arvona kirkonkirjoissa on ''kyrkosexman' (= kuudennusmies) – (tämä 
suomennos on tämän kokoajan huomautus siksi, että jos joku voi keksiä 
paremman, voimme sen myöhemmin korjata) ja kuudennusmiehestä sanoo 
tietokirja näin: ''Hän on pitäjänkokouksen, seurakunnan ja pitäjän hallintoa 
varten valitsema luottamusmies”. 

Pekka-isäntä on siis ollut tuon ajan mieheksi jo varsin valistunut ja siksi 
arvostettu henkilö. Muutenkin sekä Pekka että vaimonsa Elisabet ovat ottaneet 
”maallisen vaelluksensa” kaikella vakavuudella, eläneet ”Herran kurisa ja 
pelosa”, koskapa heidät on merkitty vuodesta 1865 , kerran vuodessa, 
käyneeksi ehtoollisella. Hekin joutuivat elämänsä aikana kokemaan, kuinkas 
muuten, sodan, olihan itämainen sota (Oolannin sota) vuosina 1853-56. 
Muitakin historian tapahtumia mainitaan heidän ajaltaan, 1860-65 sai Suomi 
oman rahan ja suuret nälkävuodet sattuivat vuosille 1867-68. 

Mutta emme unohda heitä vielä ”historian hämärään”, vaan kerromme heidän 
ajastaan ja aikaansaannoksistaan joitakin, tosin olettamaamme, mutta 
pidämme varmana, että se kehitys, jonka Tihisen talo saavutti vuosisadan 
vaihteeseen mennessä, on jo Pekan ja Elisabetin aikana alkanut, jopa heidän 
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tahdostaan ja toimestaan. Vanhan kansan kertomaksi sanotaan, että Tihisellä 
oli ”sata sarven kantajaa, tuhat turkin antajaa'. Jos tässä on vähänkään perää, 
on aivan varmaa, että tämä on vuosikymmenien työn tulosta, ja silloin he ovat 
varmaan olleet kovastikin asiassa mukana. Vielä nyt 1984 on elossa olevia 
henkilöitä, jotka muistelevat talossa olleen tuulimyllyn ja meijerin. Muistavan 
niiden tai ainakin meijerin toiminnassa vielä 1910-15. Tuulimyllystä muistavat 
sen näinä vuosina pystyssä olleen, mutta ilman siipiä. Ovathan nämä laitokset 
sentään joitakin vuosikymmeniä toimineet, ja silloin olemmekin jo lähellä Pekan 
ja Elisabetin aikoja. Aivan hyvin voimme olettaa näiden laitosten alkuvaiheet 
tapahtuneeksi heidän aikanaan. Tuo sanonta ”sata sarven kantajaa tuhat turkin 
antajaa” antaa kyllä aihetta asian tarkasteluun moneltakin kannalta. Esimerkiksi 
työllisyyden kannalta merkitys ei ole ollenkaan vähäinen niitten 10-20 hengen 
kannalta, jotka tilan talo on työllistänyt jo heti välittömästi. Samalla se on ollut, 
nykykieltä käyttääksemme, työttömyysturva. Se on merkinnyt sosiaalista 
turvallisuutta, onhan se tarjonnut toimeentulon useassakin tapauksessa koko 
työntekijän perheelle, pikkupiian ja paimenpojan ”vakansseineen”. 

Tihisen pirtin seinässä, aivan uunin vieressä on vuosiluku, joko 1815 tai -25, 
(hiukan epäselvä) selvemmin kuitenkin ensin mainittu, jonka voisi tulkita niin, 
että se olisi tarkoittamassa uuden uunin tekemistä. Tuolloin on todennäköisesti 
muurattu uusi uloslämpiävä uuni. Samalla on siirrytty savupirttikaudesta 
uuteen lämmityssysteemiin. Heillähän oli 7 lasta, joten siltäkin kannalta ottaen, 
muutos on ollut tarpeen, ja erityisesti muutos on merkinnyt suurta 
edistysaskelta. Eikä tämä edistysaskel jäänyt Pekalle ainoaksi, sillä hänen 
aikanaan rakennettiin savupirtille jatkos, rakennuksesta tehtiin oikea ”pytinki”. 
1832 kesällä valmistui taloon jatko-osa joka käsitti siinä vaiheessa 8 huonetta 
lisää (myöhemmin huoneita on hiukan muuteltu, näistä muutoksista seuraa 
liitteenä piirros). Nyt on talossa jo tilaa ”temmellykseen”, onhan talossa tietysti 
ollut aikaisemminkin erikseen rakennettuja ”kommoja”, joissa on asuttu, 
ainakin kesäisin, mutta kun niistä ei ole minkäänlaisia merkintöjä, ei edes 
kuulopuheita, jätämme ne tässäkin huomiotta. Tämä vuosiluku 1832 löytyi 
jatko-osan ullakolta liidulla piirrettynä. (Tarkistimme asian kulttuuri-
lautakunnan puheenjohtaja Toivo Laatikaisen kanssa, samalla tarkastimme 
myös uunin vieressä, seinässä, olevan vuosiluvun, jonka tulkitsimme 
muurausajaksi, muuksi se ei mielestämme sopinut. Mainittakoon selvyyden 
vuoksi, etteihän heillä vielä tässä vaiheessa lapsia ollut, vaan he rakensivat 
ensin sitä varten tilaa. Sen jälkeen he vasta hankkivat lapsia. Siis selvästi jo 
tuollaista ”edistynyttä” ajattelua. Oli kai tuossa pirtissäkin jo opittu tämä 
lapsentekotaito, mutta valistus alkoi jo vaikuttaa näissäkin asioissa. Joka 
tapauksessa Pekka Heikinpoika pani vauhtia asioihin ja talon kehitys otti pitkän 
harppauksen eteenpäin, kohti rikkautta ja vaurautta. 

Eräs tuon ajan ansiotulo oli tervan poltto. Se tosin oli ”ylimaitten” ja 
kainuulaisten 'heiniä', mutta kyllä sitä täälläkin harrastettiin, siitä ovat 
osoituksena vielä tänäkin päivänä nähtävissä olevat tervahaudat kahta puolta 
jokea, joen törmillä. Liekö Pekka Heikinpoika tuonut taidon Pudasjärveltä, vai 
joko lie taito ennenkin Tihisellä osattu. Joka tapauksessa talon kehitys tältä 
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ajalta viittaisi siihen, että rahaa on liikuteltu enemmän kuin ennen. Tästä 
osoituksena mm. laajeneva rakennustoiminta. Olihan myös karjatulotkin 
kasvaneet, johtihan Tihiseltä polku kuululle ”piimätielle”. ”Piimätietä” 
kuljetettiin voi ja piimä Ouluun siellä markkinoitavaksi. 

Eräitten tietojen mukaan olisi tervanpoltto näillä alueilla ollut jopa lailla 
kiellettyä. Olisikohan 'kruunu” armossaan antanut sen kainuulaisten 
”leipätyöksi” ja lailla turvannut heidän elinmahdollisuudet. 

Johan Pekanpoika eli Juho Tihinen syntyi edellisten lapsena 15.11.1838. Kasvoi 
ja varttui, hankki varttuessaan kaiken muun ohella luku- ja kirjoitustaidon. Kulki 
Ängeslevällä ”tyttöisä” ja sai aikaan sen, että hänet vihittiin avioliittoon 12.6. 
1858 20-vuotiaana Briitta Juhontytär Matinollin kanssa. Briitta oli syntynyt 14. 
11.1841, siis 17-vuotias. Hänkin oli ehtinyt hankkia luku- ja kirjoitustaidon. 
Lapsia heille ehti syntyä 9, joista kuitenkin 3 kuoli vuoden tai parin vanhana. 
Vuonna -64, -67 ja -69 syntyneet lapset kuolivat ehkä -67-68 sattuneiden 
”suurten nälkävuosien” seurauksena. Heidän kohdalle on kirkonkirjoihin 
merkitty ehtoollisella käynti jokavuotisena tapahtumana vuodesta 1865-73. 
Juho kuoli 30.3.1903, ja Briitta 9.3.1920. Juho oli ainakin niin paljon osallistuva, 
että hänet on valittu kirkkoneuvoston jäseneksi. Näin lienee tulkittava tuo 
kirkonkirjoissa oleva ruotsinkielinen titteli. Siellä sanotaan, että ”kyrkkoraade” 
Juho Heikinpoika Tihinen. Ja kyllä hän varmaan oli tämän arvon ansainnut, 
olihan hän luku-ja kirjoitustaitoinen henkilö ja tämä ei varmaankaan ollut siihen 
aikaan kaikkien saavutettavissa oleva taito. 

Juhon ja Briitan aika oli suurta aikaa Tihisellä. Tälle ajalle voimme aivan 
varmuudella sijoittaa sellaiset asiat kuin: meijerin, tuulimyllyn ja pajakin on 
ollut, ja ainakin Briitta on vielä ollut näkemässä kun ”Pitkäliisa” on pumpannut 
vettä. Tämä ”Pitkäliisa” oli tuulimoottorilla pyörivä vesipumppu, joen törmällä. 
Korkea puinen torni, jonka nokassa oli tuulimoottori. Tämä samainen 
”Pitkäliisa” toimi vielä täysin aina tuonne 1950-luvun alkuvuosiin, kaadettiin 
ennen kuin ehti lahota niin paljon, että olisi itsestään kaatunut. 

Juhon ja Briitan talous näyttää olleen aivan tavallisen talon meininkiä, koskapa 
taloon on merkitty renkejä sekä piikoja enemmälti. Renkejä heillä on ollut viisi: 
Heikki Heikinpoika Kantola, Matti Matinpoika Kaakinen, Juho Putaala, Juho 
Matinpoika Tyyskä sekä Matti Kukkonen. Lisäksi heidän aikanaan on ollut jo 
aikaisemmin mainittu torppari Juho Juhonpoika Blomm. Piioista mainitaan: 
Anna Juhontytär Suorsa, Kaisu Greetta Pääkkönen, Liisa Iisakintytär Lipponen, 
Karuliina Eeva-Miinantytär Karppinen, Liisa Heikintytär Karjalainen, leski 
Karuliina Väliheikki ja Liisa Karppinen. Tämä piikojen ja renkien paljous ei 
varmasti ole pelkkää komeutta, kyllä sille löytyy aivan pätevät perusteet. 
Jatkuva pellonraivaus, lähes aina käynnissä oleva rakentaminen, talvisin 
tapahtuva rakennustarpeiden metsästä ajo, polttopuut ja muu ”huolto”, kyllä 
näissä hommissa aika kului. Kesäisin on varmasti ollut hommia yllin kyllin 
kaikille kun heinänkorjuu on tapahtunut aivan käsipelillä, samoin syksyinen 
sadonkorjuu. Johan siinä on ”yhen piikan aika menny huituva kantaisa 
heinäväjelle”, kun miehet on vikatteilla niittäen haalineet sellaiselle karjalle 
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talven heinät kokoon. Eikä liene se piikojenkaan aika ihan ”lorvimista” ollut, 
kyllä kai tuommoinen ”saattoisa” isäntäväki on siitä huolen pitänyt. Kun 
sapuskana on vielä pääasiassa olleet vain ”silahka”, huitu ja kova kuiva leipä, 
ehkä joskus naurispaistikas ja naurisvelli, ei siinä ole juuri ”paijanhelema 
ruostunu”. ”Tuppipottuja” saatettiin ehkä joskus keittää, mutta potut taisivat 
olla vielä tähän aikaan harvinaisempia kuin nauriit. ”Roppaa” kait sitä vastoin 
on aina silloin tällöin saanut palaselle panna, ei nyt ”aivan älyttömästi” mutta 
sen verran, että jotenkin ”näkö säilyy”. 

Juhon aikana on sitten varmaan tapahtunut asuinrakennuksen vuoraus. On 
pantu ns. ”kintaskosken saha pyörimään”, tämä ”kintaskosken” saha on 
toiminut siten, että sahattava puu on nostettu kahden sitä varten rakennetun 
pukin päälle, ja kaksi miestä toinen ylhäällä toinen alhaalla, ovat halkaisseet 
pitkällä justeerintapaisella halkaisusahalla puut laudoiksi. Arvelemme näin, 
koska laudat ovat niin monen levyisiä, mitä mistäkin on tullut. 

1800- ja 1900-lukujen vaihteen jälkeen on sitten alkanut tapahtua kaikenlaista 
kehitystä, raivauskalusto on alkanut teknistyä, sahran ja ”sorkka-aatran” tilalle 
on tullut ”vältti”, pelkkien kuokkien ja ”vilimastimien” käyttö raivauskalustona 
uusien ”aseitten” myötä täten vähentyi. Tosin kuokka sekä ”vilimastin' 
säilyttivät paikkansa vielä tuonne 40-, jopa 50-luvulle asti, silloin tälläkin tilalla 
alkoi hyvin voimakas raivauskausi uudelleen. Sotien 39-45 jälkeinen 
maanluovutus uudelleenasutukseen johti siihen, että Tihiselläkin tarviittiin taas 
uutta peltoa. Maassa vallitsi kova elintarvikepula. Vain pelto oli pelastuksena. 

Juho ja Briitta Tihisen lapsista kahdeksas, Juho Albin on seuraava Tihisen 
isännäksi aikanaan varttuva. Hänestä mainitaan kirkonkirjoissa näin: synt. 19. 
11.1877, rokotettu, käynyt kinkereillä 2 kertaa ennen rippikoulua, on osannut 
katekismuksen, on osannut raamatunlauseita, muutamia, ja on osannut tavata 
sekä lukea suoraan. Lukutaito on arvosteltu numeroin seuraavasti: kirjasta 3, 
muistista 2, sekä kirjoitustaito 2. Ripille päässyt 17.6.1894. Näin kristillisen 
kasvatuksen alkeet saatuaan, kävi vielä joka vuosi ”varmuuden vuoksi” vuoteen 
1900 Herran pyhällä ehtoollisella. Lisäksi on merkitty, että on sotaväkeen 
kelpaamaton. Tältä opilliselta pohjalta lähti taival taittumaan, ja johti siihen, 
että tapasi Utajärveltä 5.10.1902 Tyrnävälle muuttaneen Johanna Paavontytär 
Laitisen. 

Tapaaminen johti ennen pitkää siihen, että heidät vihittiin avioliittoon 
29.8.1908. Johanna Paavontytär Laitinen oli syntynyt 10.7.1876 Utajärvellä. 
Näin syntyi ”Tihisen Hanna”, korkealle arvostettu mutta myöskin paljon 
arvosteltu persoona. Hänen aikansa sattui suurten yhteiskunnallisten 
muutosten kanssa samaan aikaan, ja kai hänen arvostelunsa johtui paljolti siitä, 
että hänen, niin kuin meidän muidenkin vanhojen, on vähän vaikea sopeutua 
ajan muutoksiin, asennoitua uudelleen niin kuin asia nykyisin sanotaan. Hannan 
”tyttöajan meriittilista” on seuraava: lukutaito; sisäluku 4, katekismus 4, 
kristinoppi 4 ja kirjoitustaito. Hänkin on käynyt ehtoollisella vuoteen 1910 asti. 
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Juhon poikamiesvuosien ”kriisikokemuksiksi” sattui ensimmäinen sortokausi 
1899-1905. Toinen sortokausi koski sitten jo molempia avioparina, sehän alkoi 
samana vuonna kuin heidät vihittiin eli 1908 ja jatkui vuoteen 1917. Vuonna 
1914:han julkaistiin venäläistämisohjelma, ja sortotoimenpiteet lakkautettiin 
1917. Sitten 1919 tuli tasavaltainen hallitusmuoto. Tarton rauhassa pantiin 
sitten ”piste in päälle” 1920. 

  

Elonkorjuuaikaan joskus -18-19 vuosisadan vaihteessa. Edessä uusipuoli, 
oikealla vanha ”savupirttipuoli” jatkoineen, taustalla 1801 rakennettu 
”monumentti”, kivinavetta ja vasemmalla näkyy luhtirakennuksen päätyä. 



 

14 
 

Juho ja Hanna jatkoivat tuota Tihisen ”suurta” aikaa. Heillä oli palveluksessaan 
useita piikoja sekä renkejä, heistä mainitaan mm. Matti Koivikko, Simi-Eera, 
Seppäs-Aukusti ja monta muuta. Piikoina mainitaan Kaisa Väänänen, Miina 
Leinonen, Hilma Karhunsaari ja Sofia Puhakka ym. Jossakin vaiheessa mainitaan 
olleen n. 15 henkeä, enimmäkseen Ylipäästä. Juho ja Hanna olivat lapseton 
pariskunta, siitä huolimatta Hanna sanoi naureskellen, kun esitteli Tihistä sotien 
jälkeen Pauli Kirstinän kanssa uusille tilan ostajaehdokkaille, että Tihiseltä on 
aina saatu itävät siemenet omasta takaa. Heillä oli adoptiotytär, Martta Elisabet 
Juhontytär Matinolli, hän oli syntynyt 11.8.1903. 

Nyt kun talo eli kukoistuskauttaan, katsoi Juho Albin, että tässä kai alkaa 
pärjäillä jo melko mukavasti vaikka ei aivan joka päivä olisikaan pellolla työväen 
mukana rehkimässä. Ja kun osoittautui, että Hanna-puoliso oli vielä muun 
toimeliaisuutensa lisäksi varsin tarmokas ja ”taloonpäin kallellaan” oleva 
emäntä, jätti hän talon huolet ja murheet vähitellen enimmäkseen Hannan 
harteille ja hakeutui itse hiukan helpompien harrastusten pariin. Hanna osasikin 
pitää ohjat käsissä sekä piiat ja rengit ”hereillä” aivan esimerkillisellä tavalla. 
Näin Hannasta kehittyi ajan oloon ja vuosien kuluessa hyvin voimakastahtoinen 
talon hallitsija. 

Kerrotaan, että Juho oppi varsin hyvin kallistelemaan pikariakin. Ja 
mukavastihan siinä aika kului pikari kädessä isäntäkamarissa ikkunasta 
”katellessa” kun väki ahersi pelloilla ja karjan ”kimpusa”. Tästä taisi tulla Juholle 
tuollainen ”'vakipaikka”, koskapa kerrotaan, että ikkunan eteen lattialle kului 
”'jalansijat” paikkaan, jossa hän seisoskeli ja katseli pikari kädessä talon 
touhuja.  

Juhokin kerkesi kokea sota-ajan eläessään, sattuihan ensimmäinen 
maailmansota, sekä kapina tai sanottakoon sitä nyt sitten kapinaksi, 
kansalaissodaksi tai vapaussodaksi, miten kenellekin sopii, juuri hänen ja 
Hannan parhaana isäntä- ja emäntäkautenaan. Hannahan kerkesi kokea vielä 
talvi- ja jatkosodankin. 

Kun autot alkoivat ilmestyä markkinoille, päätti Juho, että Tihiselläkin tarvitaan 
auto, ja auto hankittiin. Samoihin aikoihin hankittiin Tyrnävälle useaan 
muuhunkin taloon autot, ja niinpä isännille alkoivat ahkerat ajat. Piti opetella 
autonajotaito. Tämä tapahtui kai suurimmaksi osaksi siten, että isännät 
kokoontuivat Tihiselle autoineen, ja taidettiinpa varata hiukan polttoaineen 
lisäksi ''starttispriitäkin'', vaikka autot käynnistettiinkin veivaamalla, niin 
kuitenkin kaiken varalta. Näin on kerrottu. Ns. silminnäkijät kertovat vieläkin 
kuinka isännät ajoivat autot jonoon pihaneliön keskellä olevan puutarhan 
sivuille, sitten ajettiin muutama koekierros, pysäytettiin ”kaarat” ja käytiin 
välillä isännänkamarissa ja vähän viivyttiinkin, ajettiin taas muutama kierros 
puutarhan ympäri, palattiin välillä kamariin ja viivyttiin taas hiukan aikaa sisällä, 
tehtiin taas muutamia ajokierroksia, katseltiin ja ihailtiin välillä ajokeita, tehtiin 
taas muutama lenkki autoilla. Tuntui, että ajo alkoi luonnistua jo ”mitä 
melekosia” joten koskapa huomattiin ”'aineista” olevana hyötyä niin otettiin 
joku lekkeri mukaan autoon kaiken varalta, ja käännettiin keulat kohti 
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kirkonkylää tai Ängeslevää, riippuen siitä mistä nämä ajokaverit kulloinkin 
sattuivat olemaan. Ajeltiin ”hissuksin” kävelytahtia, välillä pysähdyttiin, käytiin 
”lekkerillä” ja taas ajettiin pätkä. Tätä tyyliä jatkettiin kunnes oltiin perillä, 
jossakin. Kun kellään ei ollut sen kummempaa kiirettä mihinkään ja aika kului 
rattoisasti näinkin niin mitäpä hätää tässä, valmiissa maailmassa. 

  

”Isoäiti” Hanna vieressään Martta-tyttö. 
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Hanna-emäntä hoiteli kotona asioita, antoi aina tarvittaessa sapiskaa tai muuta 
moitetta, kai myös kiitosta. Sapuskasta sen sijaan tahtoi kuulua toisinaan, tosin 
takaapäin, väen taholta pientä napinaa. Ainakin "Jutko-Kalle" eli Kaarlo 
Hemminki Karppinen, niin kuin hän itse sanoo, meinasi kerran katsoessaan 
puintiaikana pöydälle katettua ateriaa, että "ne onkin pantu riihimiehille 
lentäjän eväät". Mutta kaikki kyllä taas kehuvat, että jouluna ja muina juhlina 
oli varmasti sapuskaa, ja hyvää, aivan tarpeeksi ja kaikille. Tämä ei ole varmaan 
ollut tyylinä yksin Tihisellä, vaan eiköhän se ollut pikemminkin, "'ajanhenki". 

Tokihan Juho Albin teki töitäkin, kerrotaan esim., että kesäisin kun helle ja jano 
vaivasi, hän käski Hannaa toimittamaan kivinavetan sisällä olevaan, kesälläkin 
viileään, karjakeittiöön perunoita. Otti "janojuomaa" ja puukon matkaan ja 
istahti pottusaavin viereen ja alkoi kuoria väelle pottuja, milloin einettä milloin 
puolista varten. Olisihan siinä mennyt jonkun, kiireisimpänä aikana ehkä 
hyvinkin tarpeeseen olevan, piiankin aika. 

Juho Albinilta ei tainnut ihan aina riittää aikaa, johtuen tietysti noista "'muista 
kiireistä", katsomaan ja seuraamaan väen työskentelyä pelloilla, niitettiinkö 
mistä vai eikö niitetty. Kai se joku nurkka jäi kuitenkin joskus kokonaankin 
käymättä "'vikatemiehellä", ja toisena kesänä sille ei oikein mitään voinutkaan 
niittomies. Niinpä siinä sitten kävikin, että seuraava sato korjattiinkin joskus -
70-luvulla, paperipuuna ja tukkina. No tekevälle sattuu, sanotaan. 

Hannalta puolestaan sattui, sillä päällä ollessaan, että hänellä "'unohtui'" 
piikain ja "'jätkäin' pöydästä jotain, useimmiten "roppa", ei ihme jos jätkät 
laittoivatkin "'silahkalle" tikuista jalat ja käskivät käydä "köökistä" hakemassa. 

Tyrnäväläinen Pauli Kirstinä synt. 11.3.1901 tuli ja otti omaksi talossa olevan 
ottotytön Martta Elisabet Matinollin, heidät vihittiin 19.7. -23. Talo siirtyi 
kaupan kautta Pauli ja Martta Kirstinälle, ja näin on talo taas vaihtanut isäntää. 

Juho Albin Tihinen kuoli 2.5.1932. Hanna sen sijaan eli vielä vuosia senkin 
jälkeen, kun Tihinen oli vaihtanut omistajaa. Tämänkertainen vaihdos oli 
yksinomaan seurausta 39-45 sodasta. Pauli Kirstinä joutui maanluovuttajan 
asemaan, sodassa luovutetun alueen väestölle, siirtolaisille, haettiin uusia 
asuinsijoja. Hanna (Johanna) kuoli 19.9.1954, mutta hän vaikutti koko sen ajan 
vielä Tihisellä, minkä se oli Pauli Kirstinän omistuksessa. 

Kun Pauli Kirstinä tuli Tihiselle isännäksi toi hän tullessaan "suuret" myötäjäiset, 
mm. toistakymmentä lehmää. Kun talo oli muutenkin vauras jo ennestään, 
"näkyi" Tihinen Ylipään kyläkuvassa hyvin, jo sen sijainti, olihan talo 
ensimmäisenä vastaanottamassa kylälle tulijaa, vaikutti siihen. Se oli kuin 
eräänlainen "'etuvartio", kaikki ulkoapäin tuleva törmäsi siihen, vasta Tihisen 
"'tunnusteltua" tulijan, tai tulevan, se sai siirtyä kylään. Olipa sitten kysymys 
uusista asioista tahi vieraista henkilöistä, outo kylään tulija kysyi aina Tihiseltä 
tietä. Esimerkkinä mainittakoon vaikkapa, että kylän ensimmäinen traktori tuli 
Tihiselle, samoin AIV-rehun valmistuksen aloitti ensimmäisenä Pauli Kirstinä 
Tihisellä.  
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Pauli Kirstinä tunnettiin muutenkin kylässä aivan eturivin miehenä. Martalle ja 
Paulille siunaantui 6 lasta, heistä yksi on kirjailija Väinö Kirstinä, toinen Aaro 
Kirstinä asuu Ängeslevällä Leppälässä, tunnetaan aivan "'tolokkuna" ja 
tunnustettuna isäntänä ja kuuluna karjankasvattajana. Eikä ne toisetkaan 
tainneet joutua "teille tietymättömille". 

Nuorimmat Martan ja Paulin lapsista jäivät nyt Hannan hoiviin, kun Martta 
Kirstinä kuoli 18.5.43. Siis jatkosodan aikana. Hanna oli taas Tihisen emäntänä, 
ja samalla hoiti "'isoäitinä" talon lapset. 

Pauli Kirstinä kerkesi vielä ennen talvisotaa -39-40 sisustaa savupirttinä olleen 
rakennuksen osan, se olikin ollut siihen saakka vielä mustaseinäisenä, 
nokeentuneena ja korkeana. Vain uloslämpiävä uuni erotti sen savupirtistä. Nyt 
uusittiin leivinuuni, pirttiä mataloitettiin paneloimalla "ukkoparrun" alatasolle 
uusi välikatto, seinien alaosat vuorattiin samoin panelilla, sekä yläosat pahvilla. 
Leivinuunista tulikin niin hyvä ja luja, että se palveli koko sen ajan, jonka pirtti 
ja koko rakennus olivat käytössä. 

Pauli Kirstinältä riitti vielä energiaa muuhunkin kuin varsinaisiin 
"kyntöhommiin". Kun kylässä ei ollut vielä sähköjä, suunnittelivat he yhdessä 
Alpo Männikön, naapurinsa kanssa voimalaitoksen. Padon rakentaminen oli jo 
pitkällä, kun Männikkö kuoli, ja näin jäi tämä ihme näkemättä. Sen sijaan hankki 
Pauli Tihinen tuulilataajan, kyllä se oli sen verran virtaa tuottanut, että "pirtisä 
oli jotaki joskus nähäny". Varsinaisen kylän, ja niin myös Tihisen sähköistys 
tapahtui vasta 1956. 

Maailman tapahtumat sotkivat asioita niin paljon, että Pauli Kirstinä joutui 
luopumaan Tihisestä. Hän myi, jo edellä mainituista syistä, Tihisen tilan. 

Vuonna 1946 lokakuussa muutti Tihiselle uudet asukkaat Moskovan rauhassa 
luovutetulta alueelta, Jaakkimasta kotoisin olleet Sulo ja Erkki Holopainen sekä 
Juho Julku perheineen. He ostivat osan Tihisen tilaa Pauli Kirstinältä. Kauppa 
tehtiin elokuussa ja asumaan uuden asukkaat tulivat lokakuun 23. päivänä osa 
ja osa jouluksi ja joulun jälkeen tammikuun puolella -47. Kauppaan kuului n. 150 
ha maata, josta 52 ha peltoa ja loput metsää. Lisäksi kauppaan kuuluivat tilalla 
olevat rakennukset, lukuun ottamatta toista asuinrakennusta ns. uutta puolta, 
toista saunaa, yhtä aittaa, pientä sikalarakennusta sekä ns. "piikaitten 
kommoa". Tilalle jäi vanhempi asuinrakennus, rakennus, josta sittemmin, 
Tyrnävän kunnan ostettua sen v. -83 tuli Tyrnävän kotiseututalo. Vielä 
kauppaan kuului vanha kivinavetta, joka oli rakennettu 1801, 3 kpl aittoja, pitkä 
talli- ja luhtirakennus sekä muutamia pienempiä ulkorakennuksia. 
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Näin historian kannalta on ehkä syytä mainita rakennusten sijoitus, ne 
muodostivat neliön muotoisen suljetun pihan siten, että pohjoisen puolella, 
aivan maantien laidassa sen suuntaisena oli asuinrakennus. Länsipuolella tuo 
mahtava '"monumentti', kivinavetta. Etelässä n. 30 metriä pitkä talli- ja 
luhtirakennus. Länsipuolella sijaitsi, ja on vieläkin ns. "'uusipuoli" asuttuna ja 
entisellä paikallaan, tosin peruskorjattuna. Tähän rakennusten muodostaman 
neliön keskelle jäi puutarha, pääasiassa puita ja marjapensaita. 

  

Haltiamänty 
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Lisäksi tämän tilakaupan yhteydessä tuli eräs seikka esille, tilan 
talouskeskuksesta n. 300 m Ängeslevän joen partaalla jokivartta alaspäin, 
kasvaa ns. "haltia mänty". Myyjä pyysi, että tämä mänty säilyisi ikuisesti 
paikallaan, mainiten että hänelle hänen saatuaan tilan haltuunsa sanottiin 
samoin. On sanottu aina sukupolvien tai omistajien vaihtuessa ja velvoitti 
ostajan sanomaan samoin jälkeensä tuleville, ja sanottu on. Tämä mänty on 
kyllä säilyttämisen arvoinen, mahtavana, ehkä reilut neljä metriä 
ympärysmitaltaan. Metsän muita puita paljon pitempänä se katselee 
nykymaailman toilauksia, menoa ja meininkiä. Tuskin enää ihmetellen, on 
varmaan nähnyt jo monta kummaa vuosisatojen saatossa. Se on nähnyt Tihisen 
savupirtin rakentamisen, nähnyt savun nousevan pirtin lakesen räppänästä, ja 
nyt jo kauan seurannut savun nousua savupiipusta, ja monta vaihetta siltä 
väliltä. No on se silloin saattanut vähän kummissaan katsella kun "Iso-Laitinen" 
on nostanut tuohon navetan oven päälle sen ison, koko oven päälle yltävän 
kiven. Tämä nyt männystä ja männyn näkemisistä. 

Tarkoitus oli kertoa Tihisen pirtistä, joten palataanpa asiaan. Liekö koskaan ollut 
Tihisen pirtti aikaisemmin niin "miehitetty" kuin vuoden -46 syksystä 60-luvulle. 
Entisiä ovia tukkimalla ja uusia ovenreikiä tekemällä muodostettiin 
rakennukseen neljä eri huoneistoa. Suurimmillaan talossa asuva väkimäärä 
ylitti 30 parilla hengellä. Huoneita oli talossa kaikkiaan parhaimmillaan 11 ja 
"jeputtala". "Jeputtala" oli pinkopahvilla eristetty kulmaus pirtin nurkassa. 

Tämä "jeputtala" oli tehty alunperin talossa olleita sotavankeja varten. Sodan 
aikana saivat talot sotavankeja töihin, ja Tihisellä niitä oli pari kolme miestä. 
Näille piti olla erillinen "koppero", lukolla varustettu ja valvottu tila. Samaan 
aikaan asuivat talon piiat ja rengit pirtin puolella ja liekö, ainakin niin kerrotaan, 
tapahtunut jonkinlaista eri sukupuolten välistä liikettä öiseen aikaan tässä 
kopissa. Lukothan on tehty avattaviksi. Tästä ainakin kerrotaan nimen 
"'jeputtala" saaneen alkunsa. Kerrottakoon tässä vielä eräs juttu tämän 
"'jeputtalan" tiimoilta, ennen kuin puramme sen. Eräs naapuri, entinen Tihisen 
työmies Hälisen Viljo, "Ville", kysyi pirttiä häittensä pitoon. Se luvattiin sillä 
ehdolla, että häitten pitäjä huolehtii järjestyksen säilymisestä. Ja niinpä "Ville" 
kysyi poliisin, erään tuttavansa, valvomaan kuria. Kävi kuitenkin niin että 
talonväki joutui kantamaan ensimmäiseksi tämän järjestyksenvalvojan pois 
muita häiritsemästä, ja minnekäs muualle kuin tähän "jeputtalaan". Pirtin lattia 
oli rakennettu joskus siihen aikaan kun vielä kasvoi "oikein suuria puita", tietysti 
se oli kulunut vuosikymmenien aikana. Vain kovat oksankohdat jäivät koholle ja 
juuri näihin oksankohoumiin tahtoi "kompastella" moni muukin hääväestä 
poliisin lisäksi. Nämä kaikki "kaatuneet" kannettiin "'jeputtalaan" hakemaan 
tasapainoaan takaisin. Vuoden -47 syksyllä purettiin "jeputtala" ja uusittiin 
pirtin lattia, eikä siinä sen jälkeen ole juuri kompasteltu, ainakaan 
oksankohoumiin, vaikka pirttiä on sen jälkeenkin käytetty "suuriinkin" juhliin. 
On pidetty häitä ja hautajaisia, ristiäisiä, lakkiaisia, kinkereitä, tupailtoja, 
kokouksia ja jopa ohjelmailtamia ja tanssejakin. Viimeisimmät suuremmat 
juhlat olivat Pelkosten-Holopaisten sukukokous v. -80. Tällöin kokoontui alun 
toistasataa suvun jäsentä kaksipäiväiseen juhlaan kaikkialta ympäri 
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Suomenniemen. Ulkopuolisen ainakin muualta kuin Tyrnävältä tulleen, silmin 
nähtynä talo kaikkine rakennuksineen näytti mahtavalta, rakennukset olivat 
pitkiä kuin "nälkävuosi", jos nyt tällainen "aikamitta" sallitaan rakennuksen 
kokoa kuvaamaan. Ja kun astui sisälle pirttiin niin oli pakko havaita, ettei sitä 
oltu pienuudella pilattu. Mahtava leivinuuni ja vastapäisellä seinällä jos 
mahdollista vieläkin suurempi pirtinpöytä, kahdesta valtavasta honkalankusta 
tehty. Katossa oleva oikea "'ukkoparru", joka on jotain "'syltäympäri" ainakin, 
mitaten. Ikkunoita on viisi, yksi maantien, kaksi pihan- ja kaksi päätypuolen 
seinällä, kaikki viisiruutuisia. Oviseinältä johti ovi keittiöön, keittiö oli jo 
myöhemmin rakennettua talon osaa. Ja tämän pidemmälle ei juuri, ajan tavan 
mukaan, aivan kaikilla kulkijoilla ollutkaan asiaa. Näin ainakin Kokko-Antti, 
pitäjän kerrallinen nuohooja kertoi. Hän olisi, hormit nuohottuaan, mennyt 
ottamaan kamareitten uuneista tuhkat niin silloinen emäntä Hanna "isoäiti" oli 
kamarin oven edessä seisten sanonut, että "et sinä saa tänne tulla, ei sul ole 
tänne mittää asiaa, sotket vaan meän huonekalut". Antti kurkisti Hannan ohi 
kamariin ja tokaisi, että "mitkä helevetin huonekalut". Taisivat olla Antin ja 
Hannan käsitykset huonekaluista hieman erilaiset. Totuuden nimissä on kyllä 
mainittava, että muutoinkin Antin "ilmaisut" olivat noin lievästikin sanottuna 
"kansankielisiä". Keittiöstä johti ovi ns. kellokamariin, joka lienee samalla ollut 
isännän ja emännän kamari. Tähän pääsi myös ulkoa ns. paraatipuolen 
tampuurista, tampuuri on pieni eteiskamari, johon tultiin ulkoa ns. 
vieraseteisestä. Tästä taas aukeni ovet varsinaisin vieras- ja juhlahuoneisiin. 
Ensin oli etukamari ja pikkukamari rinnatusten ja näistä molemmista johti ovet 
saliin. Sali oli koko rakennuksen levyinen huone. Salin takana oli kaksi huonetta, 
joita sanottiin peräkamareiksi. Etukamarilla oli Pauli Kirstinän aikaan toinenkin 
nimi, sitä kutsuttiin tytönkamariksi. Tässäpä tämä talo on käytykin läpi huone 
huoneelta, mutta mitä näitten huoneitten nimityksiin tulee, koskevat ne vain 
Pauli Kirstinän aikaa. Muuhun asumiseen palataan eri yhteydessä. Viittaan tässä 
tämän "teoksen'" mukana oleviin piirroksiin. 

Kun Holopaiset ja Julku asuttivat Tihisen, jaettiin tila kolmeen osaan, Sulo 
Holopainen sai yhden kolmanneksen, Erkki Holopainen yhden ja kolmas osa jäi 
Juho Julkun haltuun. Samoin asuinrakennus jaettiin kolmeksi eri huoneistoksi, 
aluksi tosin neljäksikin mutta kun Sulo Holopainen kuoli v. 1950, osti hänen 
poikansa Urho Holopainen ns. uuden puolen ja laittoi sen asuttavaan kuntoon, 
sekä muutti sinne asumaan -53. Näin jäi vanhalle puolelle kolme huoneistoa. 
Kun Erkki Holopainen osti kolmanneksen Tihisen tilasta, kuului siitä puolet 
Janne Holopaiselle, Sulo ja Erkki Holopaisen veljelle. Janne asui pirtin ja keittiön 
muodostamaa huoneistoa, Erkki hallitsi kellokamarin, pikkukamarin, tampuurin 
ja tytönkamarin muodostamaa osaa. Näistä tosin yhdistettiin tytönkamari ja 
tampuuri poistamalla niiden välinen seinä. Näin jäi Julkun käyttöön sali ja kaksi 
perähuonetta. Myöhemmin kun Juho Julku myi tilansa pojilleen Taunolle ja 
Eskolle, asuivat nämä perheineen siten, että Tauno asui entistä saliosaa ja Esko 
kahta peräkamaria. Kun sitten ajanoloon eri kauppojen ja rakentamisien 
seurauksena asukkaat vanhalta puolelta muuttivat kukin omiin asumuksiinsa ja 
mikä minnekin, jäi se yksinomaan Erkki Holopaisen haltuun ja omistukseen. Hän 
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sitten aikanaan myi tilan pojallensa Ristolle, joka sitten asuikin taloa perheineen 
aina vuoteen -82. Rakennettuaan uuden asuinrakennuksen, muutti hän jouluksi 
-82 sinne, ja näin jäi Tihisen pirtti autioksi. 

Kun olemme tässä saaneet seurata Tihisen pirtin historian ohella myöskin 
Tihisen tilan historiaa, niin kertokaamme se loppuun saakka. Kun Pauli Kirstinä 
myi tilan, ja myyty osa erotettiin Tihisen tilasta, tuli tilan nimeksi Ylitihinen. 
Rekisterinumeron 46 perään tuli pikkunumero 15. Ja näin tuli tilasta Tihinen RN 
46 tila Ylitihinen RN 46/15. Ostajat jakoivat tilan sovintojaolla kolmeen osaan ja 
näin tilaa viljeltiin aina vuoteen 1979 saakka. Tällöin oli virallinen lohkominen, 
jossa tämänkertainen kantatila Ylitihinen jäi Risto Holopaiselle, Urho 
Holopaisen omistama tila sai nimekseen Ahteela, kolmannen tilan nimeksi tuli 
Jokirinne. Ahteelan omistaa nyt Urho Holopaisen poika, Juha Holopainen. 
Jokirinne-tilaa viljelee Tauno Julkun vävy Onni Laurila. 

Näinpä tämä Tihisen talo ja tila alkaa olla käyty läpi. Näyttää myöskin siltä, että 
nuo Antti Matinollin toiveet toteutuvat, joka oli aikoinaan Tyrnävän 
"'museomiehiä", kävi "varaamassa" Tihisen pirtin museolle. Jo hän sanoi, että 
pirtti on vanha savupirtti, ja se täytyisi saada säilymään. Hän sanoi yrittävänsä 
kaikkensa, että kunta ostaisi sen kun se jää asumattomaksi. Voi olla, että asia 
on hänen kauttaan kulkenut edelleen, vai mistä johtunee. Joka tapauksessa 
Tihisen pirtti on nyt Tyrnävän kunnan omaisuutta ja kulttuurilautakunnalla on 
tarkoitus saattaa se sille osoitetulle tontille, todennäköisesti kirkonkylän 
seutuville, kotiseututaloksi. 

Kaksi ja puoli vuosisataa on Tihisen pirtti seisonut paikallaan Tihisen törmällä, 
uhmaten aikaa ja ajan vaaroja. Se on tarjonnut tyyssijan, antanut suojan ja 
lämmön sukupolvesta toiseen asukkailleen. Monet potut on "parkkailtu" pirtin 
pöydällä, pistelty puurot poskeen. Ei liene vähäinen se leipien määrä, joka on 
ollut kuivumassa pirtin leipävartaassa, ehkä ne leivät eivät aina olleet 
"sihtijauhoista" tehtyjä, on joskus saattanut maistua pikkuisen petäjäisellekin, 
on joskus saattanut olla akana seassa, kuitenkin kaikitenkin aina on joku 
"selvinnyt hengissä" ja jatkanut, joten lämpimänä pirtti on pysynyt. Osanneeko 
joku laskea ne puhdetyömäärät, jotka pirtissä on veistelty, rakennettu reet, 
vuoltu länget, kasattu kiulut ja muut purtilot. Moni nuorempi on tukka pystyssä 
kuunnellut kummitus- ja muut kauhujutut, joita vanhemmat ovat pitkinä talvi-
iltoina kertoilleet. 

Monesti on valta ja valtiaat vaihtuneet, mutta aina on Tihiset ja Tihisen isännät 
omaansa hallinneet ja tällä "'tontilla" pysyneet. Tässä ovat ruotsalaiset käyneet 
kääntymässä. Veli-venäläinen on pois palannut. Vain suomalainen on tässä 
asunut. 

Ehkäpä tämä Tihisen pirtti on näin tämän kotiseututalon arvon ansainnut. 
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Kun Tyrnävän kulttuurilautakunta antoi allekirjoittaneelle tehtäväksi laatia 
jonkunlainen historiikki Tihisen talosta, oli eräänä vaatimuksena ettei se saisi 
olla mikään "'maisteritason tutkimus", no sitähän tämä ei ole, siitäkään syystä, 
etten ole mikään maisteri vaan ihan tavallinen "taapertaja", vaan sen tulisi olla 
"tavallisen ihmisen tavallista kerrontaa". Tuloksesta sanon vain, että "tällein 
mie tän tein ja tämmöne täst tul", saatte vapaasti arvostella. Varsinaiset 
asiatiedot ovat oikeita, mutta paljon on kuultua, joista en aivan takuuseen 
mene. Jonkun verran on joukossa omiakin olettamuksia. 

Tyrnävällä 21.2.1984 

Urho Holopainen 
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