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Lukijalle
”Vähäväkinen” kuvaa osuvasti sitä asujaimistoa, mikä on Kollolan
torpan paikalla vuosisatojen aikana elänyt. Arkisesta elämästä
paikalla emme paljoa tiedä. Voimme vain sen nykyisiä puitteita
katsellessamme kuvitella, minkälaista elämän on täytynyt olla;
vaatimatonta, köyhää, työn raadantaa. Näiden pienten torppien
elämästä eivät arkistotkaan paljoa valaise. Vain elämän suuret tapahtumat–syntymät ja kuolemat–ovat olleet kirjaamisen arvoisia.
Ja suuret tragediat, kuten juuri Kollolan kohdalla voimme lukea.
Iloista niissä oloissa eivät arkistot kerro.
Merimasku-Seuralla oli monen vuoden ajan unelmana saada
koottua niistä pienistä tiedon murusista Kollolan historia kansien väliin. Välillä tuo unelma tuntui jo mahdottomalta toteuttaa,
mutta nyt unelmasta on tullut totta.
Suuri kiitos tämän julkaisun toteutumisesta on osoitettava
Markku Lehdolle, joka on ansiokkaasti kerännyt ne arkistoissa
piileskelleet tiedon rippeet, joita tämän torpan kohdalta on ollut
löydettävissä. Ilman sitä työtä ei tälle kirjalle olisi ollut perusteita. Kiitos myös Terttu Kraemerille, joka on tuonut työryhmään
työelämässään hankkimansa kokemuksen historian tallennuksen parissa. Kiitos haastatelluille heidän antamastaan ajasta ja
arvokkaista tiedoista paitsi Kollolan Annan elämästä, mutta myös
torpan arjesta. Erityiskiitos Matti Huoviselle hänen antamastaan
tekstistä, jonka hän on koonnut niiden lukemattomien keskusteluhetkien pohjalta, joita hän on käynyt Annan ja tämän ystävien
kanssa. Lopuksi vielä kiitos päätoimittaja Juha Haapakoskelle,
jonka ystävällisellä tuella tämän kirjan painaminen on ollut mahdollista.

Maarit Lineri
puheenjohtaja

Arkistojen kertomaa

Jakokunta
Suomen historiassa jakokunta on
vanha maaseudun organisaatiomuoto, joka liittyy niittyjen ja metsien yhteiskäyttöön. Jakokunnan
jäsenillä on käyttöoikeus tiettyyn
alueeseen. Yhdessä pitäjässä oli
tyypillisesti monta jakokuntaa.
Jakokuntien uskotaan syntyneen
viimeistään keskiajalla. Ne saattavat
jollakin tapaa palautua jo rautakaudella olemassa olleisiin nautinta-alueiden rajoihin.

Ruotuväkilaitos
Ruotujakolaitos oli kuningas
Kaarle XI:n Ruotsissa ja Suomessa 1680-luvulla toimeenpanema
sotalaitoksen uudistus. Jalkaväen
ylläpitämiseksi maakunnat määrättiin ylläpitämään 1000-1200 miestä,
siten että alueen talot jaettiin
yleensä 2-4 talon muodostamiin
ruotuihin, jotka joutuivat pestaamaan ja palkkaamaan sotilaan. Jos
sotilas kuoli, tuli ruodun järjestää
uusi mies tilalle. Sotamiehet saivat
ruodulta 10-125 kruunun pestin,
2-15 kruunun vuosipalkan ja torpan
tarvittavine niittyineen ja ulkorakennuksineen.

Järvensuun Kollola

Merimaskun kunnan koillisosassa Särkänsalmen rannalla sijaitsee
Järvensuun kylä, joka mainitaan ensimmäisen kerran aikakirjoissa jo
vuonna 1404; tällöin oli Järvensuun Olli Merimaskusta ollut lautamiehenä laamannikäräjillä. Vuonna 1540 Järvensuun kylässä tiedetään
olleen jo kolme taloa, mutta myöhemmin niitä mainitaan olleen vain
kaksi. Nämä talot muutettiin vuonna 1647 osaksi I. I. Friesensköldin
säteritilaa ja ne muodostivat yhdessä rymättyläläisen tilan kanssa
Friesensköldin elinikäisen rälssitilan.
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Vuoden 1694 veropanokartan mukaan Järvensuun kylän läntinen
raja-alue on vielä kartoittamatonta luonnontilassa olevaa metsämaata.
1700-luvun loppupuolella kuningas Kustaa III määräsi rakennettavaksi
niin kutsutun sotilastien Rymättylästä Merimaskun ja Askaisten kautta
Mynämäkeen.
Kartassa, jonka on tehnyt vuonna 1801 maanmittari Johan Tillberg
alueelta löytyy jo pieni raivattu pellonpala, joka sijaitsi nykyisen Merimaskuntien varressa. Tämä lienee alku tulevalle torpanpaikalle. Järvensuun kylän läpi kulkeva maantie noudatteli Taattisten järven rantaa
ja oli kokonaisuudessaan nähtävissä jo vuodelta 1802 peräisin olevalla
isojakokartalla. Tällöin kylässä näkyi kolme taloa Isotalo, Vähätalo ja
Rantala sekä kaksi torppaa Kujanpään venemiehen torppa ja Nikula.
Vasta myöhemmin mainitaan torpat Kollola, Kolpi, Pusala, Ponsaari ja
Heikola.
Järvensuun jakokunnan yhteismaille muodostettiin 1700-luvun loppupuolella sotilastorppa. Sen syntyaika asettunee aikaan, jolloin
kuningas antoi määräyksen ruotuväen vahvistamisesta. Tämä tarkoitti
käytännössä varamiesjärjestelmää, jolla kukin ruotu määrättiin rakentamaan torppa varasotilaalle.
Määräys lienee lisännyt paikallista rakennuskantaa huomattavasti, sillä
venemiesruotuja oli Merimaskun kappelissa seitsemän sekä useita
rakuunatorppia. Ruodun, johon Järvensuu kuului, sotilas asui muualla,
mutta varamiehelle kyseinen torpanpaikka sopi hyvin. Se sijaitsi ulkona kylästä ollen kuitenkin pitäjäntien varressa, keskeisellä paikalla.
Torpan syntyaikoihin verotalonpojalla (lampuoti) ei ollut oikeutta
muodostaa viljelytorppia (torppari) mailleen, joten ainoa mahdollisuus
on sotilastorppa. Suoritetun Isojaon yhteydessä Kollola jäi Isotalon
alueelle.
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Rälssi
Rälssi (ruotsiksi frälse) tarkoittaa
erivapauksia (ensi sijassa verovapautta), jotka Ruotsin kirkko ja
maallinen ylimystö aikoinaan hankkivat itselleen. Rälssiksi kutsutaan
myös kaikkia niitä, jotka nauttivat
tästä vapaudesta.
Asetuksessa myönnettiin verovapaus kaikille niille, jotka ottivat suorittaakseen sotapalvelusta ratsain.
Kruunun heikkous vaikutti siten,
että rälssimaa laajeni kohtuuttomasti. Samaan aikaan rälssivapauden sisältö laajentui koskemaan
uusia taloudellisia etuja, joita olivat
esimerkiksi oikeus periä sakkoja
alustalaisilta ja metsästysoikeus.
Kustaa Vaasan ajoista 1500-luvulta lähtien ratsupalveluvelvollinen
rälssiluokka muuttui aateliseksi
virkamiessäädyksi.
Säteritilat oli vapautettu ruotujaosta.

Mäkitupa
Jonkin maatilan alueella oleva
vuokra-asumus, pikku tupa, johon
yleensä ei kuulunut mainittavammin
viljelypinta-alaa. Asukkaita kutsuttiin mäkitupalaisiksi. Järjestelmä
oli käytössä 1700-luvun loppupuolelta lähtien 1900-luvun alkupuolelle. Mäkitupalaiset työskentelivät
yleensä palkollisina ulkopuolisissa
töissä, ja muodostivat huomattavan
osan maaseudun työvoimareservistä.

Keskeinen sijainti
Kollola sijaitsee vanhan Rymättylä-Mynämäki maantien itälaidalla, muinaisen merenlahden rannalla. Merenlahti on myöhemmin vetäytynyt
ja muodostanut järven, jota koko tunnetun historian ajan on suomeksi
kutsuttu Taattisten järveksi. Vain venäjänkielisessä salaiseksi luokitellussa sotilaskartassa vuodelta 1881 järven nimi on merkitty kyrillisin
kirjaimin Järvensuun järveksi. Taattistenjärvi-nimi puolestaan juontuu
sen luoteispuolella olevasta vanhasta Taattisten kylästä.
Kollolan torppa omaa lähes kaksisatavuotisen tunnetun historian.
Torppa mainitaan ensimmäisen kerran nimeltä vuoden 1821 kirkon
rippikirjoissa. Se on merkitty Järvensuun Isotaloon kuuluvaksi.
Mäkituvassa asui tuolloin Maskussa vuonna 1772 syntynyt Jacob
Gevaldiger. Kyseinen sukunimi saattaa viitata entiseen sotilashenkilöön
tai ruotuväkilaitoksen siviilivirkamieheen (Gevaldiger = maalaispoliisi
t. vankienkuljettaja), joka tällöin vietti eläkepäiviään torpassa yhdessä Rymättylässä syntyneen vaimonsa Maria Henrikintyttären kanssa.
Koska rippikirjoja ”päivitettiin” ehkä jopa kymmenen vuoden välein,
saattaa olla, että Gevaldiger vaimoineen on asettunut asumaan torppaan jo heti ruotuväkilaitoksen lakattua vuonna 1812.

Uusi sotilastorppa?
Nimi Kollola viittaa joko kaalimaahan (kålland) tai mahdolliseen hiilenpolttoon paikalla. Ensin mainittu vaihtoehto tuntuu mielekkäältä
siksi että torppaan, joka oli sotilaan asuntona kuului aina ohjesäännön
mukainen kaalimaa. Kun oletettavasti ensimmäinen nimeltä tunnettu
asukas, Jacob Gevaldiger, oli ruotuväkilaitoksen virkamies, tuntuu päätelmä perustellulta. Toinen perustelu sille että Kollola saattoi olla alun
alkaen sotilastorppa on sen sijainti kyläkeskuksen ulkopuolella. Sen
asukkaana lienee ollut rakuuna, sillä Järvensuun talojen laivamiesruodun sotilas asui muualla. Nykyinen torppa on aluksi käsittänyt tuvan,
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johon myöhemmin on liitetty ensin tupakamari ja myöhemmin ns.
saliosa ja näiden yhtymäkohtaan kuisti. Näin rakennus edustaa kokonaisuudessaan samaa kehitystä, joka on tyypillistä merimaskulaisissa
asuintorpissa, elintason ja tarpeiden kehittyessä. Osaksi nykyiseen
kuuluvan alkuperäisen yksinäistuvan muodostanut rakennus saattaa
olla 1800-luvun alusta.

Myöhempi asutushistoria
Gevaldigerit asuivat torpassa aina 1840-luvulle asti. Itsellinen Jacob
Gevaldiger kuoli vuonna 1846 ja hänen vaimonsa Maria Henrikintytär
vuotta myöhemmin. Vuodesta 1828 on torpassa asunut myös leski
Lisa Johanintytär Amper kahden alaikäisen poikansa kanssa. Todennäköisesti hänen kuollut miehensä oli myöskin ollut sotilas. Lisa Johanintytär avioitui uudelleen 1820-luvun loppupuolella Rymättylästä kotoisin
olleen Matti Abrahaminpojan kanssa.
Matti Abrahaminpojan ja Lisa Amperin tytär Gustaava Matintytär, joka
oli syntynyt Kollolassa 10.10.1830 avioitui Lemun pitäjästä kotoisin olleen Peter Heikinpojan kanssa. Peter oli syntynyt 20 päivä tammikuuta
1827 ja elätti perheensä suutarintöillä. Perhe kasvoi kuudella lapsella
vuosien 1856-1869 välisenä aikana. Elämä torpassa jatkui tasaisena
aina 1870-luvun lopulle asti, jolloin perheen äiti kuoli huhtikuussa
1879. Hän oli tuolloin 38-vuotias. Perheenisä jäi kuuden lapsensa
kanssa, joista nuorin oli vajaan kymmenen vuoden ikäinen.

Kuolema ei hellitä otettaan..
Vaimon kuoleman jälkeen Petteri Heikinpoika avioitui melko nopeasti
uudelleen velkualaisen Wilhelmina Grönrosin kanssa. Tämä avioliitto
jäi lyhytaikaiseksi, kohtalon puututtua peliin noin vuoden kuluttua. Jo
sitä ennen tammikuussa 1880 on perheen nuorin, vasta 11-vuotias
Johan Evert kuollut, oltuaan pitkään sairaalloinen. Rippikirjaan merkit-
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ty kuolinsyy on spitaali. Oliko taudinmääritys oikea, emme tiedä. Syksy
1880 oli kuitenkin kaikkein raskain perheen kohtaloissa. Lokakuun
alun kova syysmyrsky merellä koitui kahden perheen jäsenen kohtaloksi. Äitipuoli Wilhelmina Grönros ja Kollolan 15-vuotias poika Frans
Wilhelm olivat lähteneet kaupunkimatkalle lokakuun alussa, Järvensuun Isotalon “reissupaatilla”, yhdessä Uudenkartanon rengin Kalle
Kustaanpojan ja “kuppari-Johannan” kanssa. Matkaan lähtijät eivät
osanneet arvioida merenkäyntiä oikein, koska jonkin matkaa kuljettuaan vene ajautui Hirssaaren lähistölle ja alkoi täyttyä vedellä. Uimataidoton Frans Kollola painui syvyyteen muiden päästessä heikkovoimaisina rannalle. Täällä kuitenkin Wilhelmina Grönrosin voimat ehtyivät ja
hän “pakahtui” kylmyyteen. Aikalaiskertomuksen mukaan renki Kalle
Kustaanpoika ja Tyrvääläinen kiertävä kuppari Johanna “pääsivät siinä
kylmän tainnoksissa” ihmisten ilmoille.
Surun murtama ja jo ennestään sairas Petter Kollola ei kestänyt sitä
tuskaa jonka vaimon ja pojan äkillinen menetys aiheutti. Hän nukkui
pois saman vuoden marraskuun kuudestoista päivä. Perheen kaksi lasta Oskar August ja häntä kaksi vuotta nuorempi Aleksandra Gustaava
olivat myös pitkään sairastaneet silloin tuntematonta tautia. Nämäkin
taudit on merkitty spitaaliksi. Oskar August menehtyi 21 vuotiaana
kesällä 1881 ja nuorempi sisko seuraavan vuoden keväällä.
Kaksi vanhinta lasta Karl Oskar ja Fredik häviävät Kollolasta jo ennen
näitä traagisia aikoja. Merkintöjen puuttuessa on todennäköistä että
he ovat siirtyneet rengeiksi pitäjän alueella eikä muuttomerkintää ole
syntynyt.

Kollolan “huoneet ja irtaimisto” huutokaupataan
Kollola lienee siis alunperin ollut sotilastorppa, joka sijaitsi jo isojakokartassa Isotalon mailla. Silloinen rakennus lienee ollut torpparin
itsensä kunnostama, jopa rakentama jolloin hän omisti “huoneet”. Näi-
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nollen ne voitiin torpparin kuoleman jälkeen purkaa ja siirtää muualle.
Kollolan tapauksessa päädyttiin aluksi huutokauppaan, jossa tarjolla
olivat “huoneet sekä irtain”. Huutokauppa pidettiin joulukuussa 1880
edesmenneen Petteri Kollolan jälkeen.
Huutokaupassa torpan rakennukset sekä
osa irtainta siirtyi silloisen Rihtelän-talon isännälle Karl Lehtiselle.
Koko 1880-luvun torpan asukkaina
oli vaihtuva väki. Vaikuttaa että
asukkaat olivat joko Järvensuun
tai Rihtelän palkollisia. Vasta
seuraavalla vuosikymmenellä
Kollola sai pitempiaikaisia
asukkaita.

Rihtelän isäntä, Karl
Lehtinen kirjoittaa päiväkirjassaan:
“Entisen järvensuun Kollolan tytär
Aleksandra Petterintytär kuolli
spitalli tautiin mainitussa torpassa
omassa kamarissaan tiistai ehtona
kello 9 jp.p. eli Huhtikuun 25 p:
nä 1882 19 vuoden 6 kuukauden
ijässä. Herra otti hänen tykönsä.”

Lepra Suomessa
Suomessa ja Pohjoismaissa lepraa
on esiintynyt erityisesti rannikkoseutujen asukkaissa. Sen vuoksi on
aikoinaan epäilty, että lepra tulisi
kalan syömisestä. Syynä on ilmeisesti kuitenkin tavallista suurempi
kosketustartunnan mahdollisuus
kalastusaluksien ja kalamajojen
ahtaissa yösijoissa, joissa oli usein
myös lapsia mukana.
Suomessa on ollut lepraa jo keskiajalla. Osa sairaista on hoidettu
hospitaaleissa. Turun Pyhän Yrjänän
(Pyhän Georgiuksen) hospitaalissa,
joka mainittiin ensimmäisen kerran
vuonna 1355, oli hoidettavia viitisenkymmentä.
Vuonna 1892 todettiin maassamme
51 leprapotilasta ja vuonna 1896
heitä oli 67.
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Torppari
Vuokraviljelijä, joka oli vuokrannut
viljeltäväkseen osan suuremmasta maatilasta. Vuokraamalla vain
osan tilasta, erosivat torpparit sekä
lampuodeista, joilla oli koko maatila
vuokralla, että mäkitupalaisista,
joilla oli vuokralla vain lähinnä
asuntotontit. Torpparit maksoivat
torppansa vuokran maanomistajalleen tyypillisesti tekemällä päivätöitä eli taksvärkkiä vuokranantajansa
tilalla. Toisinaan vuokraa maksettiin
myös torpan tuotteilla.

Itsellinen
Maaseudun henkilö, joka ei saanut
elatustaan omasta viljelystä, eikä
ollut kenenkään vakituisessa palveluksessa.

Kollolan torpan asukkaat
alkaen 1820-luvulta:

l Jakob Gevaldieger (s.1772-k.1846) ja vaimo Maria Henrikintytär
(k.1847), asui vuodesta 1821-kuolemaansa saakka
l Leski Lisa Johantytär Amper ja 2 alaikäistä poikaa, avioitui rymättyläläisen Matti Abrahaminpojan kanssa 1820-luvun lopulla
l 10.10.1830 syntyi tytär Gustaava Matintytär ja avioitui lemulaisen
suutarinPeter Heikinpojan kanssa, heillä oli 6 lasta
l 1879 Gustaava Matintytär kuoli, Peter Heikinpoika avioitui uudestaan velkualaisen Wilhelmina Grönrosin kanssa
l 1880 tammikuussa kuoli 11-vuotias poika sekä 1880 syksyllä Peterin vaimo ja 15-vuotias poika hukkuivat ja hän itse kuoli marrakuun 16. päivä 1880, vuonna 1881 keväällä menehtyi yksi lapsista
ja seuraavan vuoden keväällä toinen. Kaksi vanhinta lasta olivat
muuttaneet jo aiemmin pois Kollolasta.
l 1880 joulukuussa torppa ja irtain huutokaupattiin ja omistajaksi
siirtyi Karl Lehtinen, Rihtelän silloinen isäntä.
l Koko 1880-luvun torpan asukkaina oli vaihtuva väki.
l Vasta 1891 torppaan muutti Järvensuun Isotalon itsellinen Wilhelm
Virtanen perheineen.
l Annan vanhemmat Mietoisista kotoisin oleva isä Wilhelm Virtanen
kuoli tammikuussa 1918 ja Askaisista kotoisin oleva vaimo Johanna
Wilhelmina Karlentytär 29.10.1926.
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Kollolan viimeiset asukkaat

Kollolan viimeiset asukkaat
Vuonna 1891 torpan asukkaaksi siirtyy perheensä kanssa Järvensuun
Isotalon “itsellinen” Wilhelm Sofianpoika Virtanen s. 7.1.1858 Mietoisissa. Virtanen-nimen hän lienee ottanut joko 1878 tai 1879
Aikaisemmin he asuivat Merimaskun Taattisissa, missä perheen isä oli
voutina. Perheeseen kuului tuolloin vaimo Johanna Vilhelmiina Kallentytär s. 30.5.1858 Askaisissa ja lapset: Anna Vilhelmiina s. 26.11.1882,
Frans Vilhelm s. 1.7.1886 ja Ksenia Vilhelmiina s. 2.8.1889. Kollolassa syntyi ensimmäiseksi Laila Emilia (Emmi) s.18.2.1892, sen jälkeen seurasivat Anna Aleksandra s. 27.11.1897 ja Aina Betshaida s.
25.2.1900. Sisaruksista nuorin kuoli kolmen kuukauden ikäisenä ja
kaksi vanhinta tyttöä muutti 1910-luvulla Amerikan Yhdysvaltoihin. Tämän jälkeen kotiin jäi ainoastaan vuonna 1897 Järvensuussa syntynyt
ja myöhemmin Kollolan puhelinkeskusta hoitanut Anna Alexsandra.

Kollola 1900-luvulla
Puhelinlaitteiden saadessa vähitellen jalansijaa maaseudulla myös
Merimaskuun saatiin omat puhelinkeskukset. Ensimmäisenä toteutui
mantereenpuolen “sentraali”, jonka keskus sijaitsi Lierannan Itätalossa. Saaren puoleinen Kollolan keskus aloitti toimintansa 18 päivä
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tammikuuta 1911. Tämän tiedon on kirjannut päiväkirjaansa silloinen
Rihtelän isäntä Karl Lehtinen. Tieto tuntuu vakuuttavalta. Vielä samana vuonna on saatu yhteys Luonnonmaan ja Naantalin keskusten
kautta Turkuun. Aluksi liittymiä oli seitsemäntoista, jotka jakautuivat
Merimaskun ja Rymättylän lähialueiden kesken. Keskuksen piiriin
kuului Merimaskussa 14 ja Rymättylässä kolme puhelinta. Merimaskun
liittymät jakautuivat lähikylien talollisten lisäksi pappilaan, kirkonkylän
kauppiaalle ja kansakouluun. Pisin linja johti Uudenkartanon kautta
Sannaisille. Keskuksen ympärille syntyi vähitellen Merimaskun Puhelinosuuskunta. Keskuksen pitkäaikaisena hoitajana tunnetaan Anna
Tuominen os. Virtanen, joka hoiti keskusta aina vuoteen 1945. Kyseisenä vuonna keskus siirtyi Horjan kylään.
Kollolan torppa, kuten niin monet muutkin Merimaskun “vähäväkisten”
asuintorpat saivat itsenäisyytensä torpparilain seurauksena. Kollolan
kohdalla itsenäistyminen tapahtui 1920-luvun puolivälin jälkeen. Torpan aikaisempi asukas Wilhelm Virtanen oli kuollut tammikuussa 1918
ja hänen vaimonsa Askaisissa syntynyt Johanna Wilhelmina Kallentytär
29.10.1926. Tällöin ainoana enää paikalla asunut lapsista Anna Alexandra
lunasti Järvensuun Kollolan perintötilaksi. Hän hoiti torpassa ollutta puhelinkeskusta eli “sentraalia” aina sotien
jälkeiseen aikaan asti. Anna Virtanen
avioitui 12.11.1938 Turun Tuomiokirkkoseurakunnasta olleen Sakeus
Tuomisen kanssa ja asuivat torpassa
lähes kuolemaansa asti, 1980-luvun
lopulle.
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Rippikirja
Rippikirja on Ruotsissa ja Suomessa seurakuntakohtainen rekisteri
seurakuntalaisista. Usein kymmenen vuoden jaksoihin kirjamuotoon
sidotut rekisterit sisälsivät nimen,
syntymäajan , sukulaissuhteiden
ja asuinpaikan lisäksi usein myös
muita tietoja, esimerkiksi merkintöjä uskonnollisesta oppineisuudesta,
ammatista, rokotuksista ja rikoksista. Rippikirjat eli seurakuntien
pääkirjat loivat väestökirjanpidon
perustan.
Rippikirjalaitoksen historia Suomessa juontaa pitkälti Turun piispa
Johannes Gezeliukseen, joka kirjoitti hiippakuntansa papeille 1665
kiertokirjeen. Siinä hän kehotti näitä
pitämään kirjaa seurakuntalaistensa
kristinopintaidosta. Vuonna 1686
säädetty kirkkolaki määräsi, että
jokaisessa seurakunnassa oli pidettävä rippikirjaa.
Seurakuntalaisten rekisteröinti
ajoi myös maalliseen keskusvallan
asiaa: valtion oli helpompi kohdistaa verotusta ja muita hallinnollisia
toimenpiteitä, kun kirkko rekisteröi väestön ja heidän elämänsä
tarkasti.
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Kollolan dokumentointi

Merimaskun Järvensuussa
sijaitsevan Kollolan
dokumentointi 1990-luvun
alussa

Ilmakuva Kollolan pihapiiristä. Oikealla yläkulmassa
näkyy Paavolan minkkitarhan tarharakennelmia,
vasemmalla keskellä on
Eero ja Irja Kanervan talo.

Maakuntamuseon dokumentointi
Kollola on entinen Merimaskun Järvensuun kylän Isotalon torppa, joka
lunastettiin itsenäiseksi 1920-luvulla. Kollola sijaitsee Taattistenjärven
tuntumassa, vanhan Merimaskusta Rymättylään vievän tien varrella.
Kollolaan kuuluu asuinrakennuksen lisäksi kapea ja matala saunarakennus sekä muurattu ja valkoiseksi rapattu navetta, jonka päädyssä
on ulkohuusi. Tien toisella puolella on betonista muurattu kellari.
Kollolan pihapiiri on viihtyisä; pihalla on omenapuita, musta- ja punaviinimarjapensaita ja kukkaistutuksia. Piha on paikoitellen kallioista ja
asuinrakennuksen kamarinpuoleinen pääty onkin osin kallion päällä.
Asuinrakennuksen ulkovuorauksena on peiterimoitettu pystylauta.
Vintin vuorilaudoitus on runko-osan laudoituksesta erillinen. Talo
on maalattu punamullalla, mutta jälkeenpäin julkisivu ja päädyt on
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maalattu lateksimaalilla, joka on hilseillyt pois erityisesti ikkunoiden
ympäriltä. Ikkunoiden vuorilaudat ja puitteet sekä pitkät hirrenpäät
koteloivat vuorilaudat on maalattu valkoisiksi. Ikkunoissa on etupäässä
kittikiinnitys. Tiilikaton alla on jäljellä pärekatto. Kuistia ja salia lukuun
ottamatta rakennuksessa on hirsirunko, jossa nurkkasalvokset ovat
pitkät.
Päädyssä olevassa kamarissa on vaaleanharmahtava korkkimatto. Seinissä on mahdollisesti 1980-luvulta olevat vaaleanruskehtavat tapetit,

Asuinrakennuksessa on
kamari, tupa, komero,
eteinen ja sali. Alkujaan
rakennuksen pohjakaava on
ollut yksinäistupa; lautarunkoinen sali on rakennettu
myöhemmin.

Kamari

Tupa

Sali

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
pöytä
2.
penkki
3.
keinutuoli
(nykyisin ompelukone siirretty
vintiltä keinutuolin paikalle)
4.
hylly
5.
naulakko
6.
astiakaappi
7.
tiskipöytä ja astiakaappi
8.
pyyheliinakaappi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sänky
sänky
pöytä
lipasto
kaappi
tuoli
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sänky
pöytä
puusohva
kaappi
kaappi
tuoli
tuoli

joissa on narujäljitelmä-kuvio. Kamarin katossa on pitkittäin valkoinen
insuliittilevy. Katto on hieman kaareva. Kamarissa ei ole omaa tulisijaa,
vaan tuvan muuri ulottuu osin kamarin puolelle. Päädyssä ja julkisivulla on 6-ruutuiset ikkunat. Kamarin ja tuvan välissä on 3-ruutuinen
peiliovi.
Tuvassa on lautalattian päällä vaalea, harmaanruskea muovimatto.
Seinissä on vaaleanvihreäksi maalattu noin 109 cm korkea pulipaneeli
kovalevystä. Puolipaneelin yläreunassa on noin 1,5 cm leveä puolipyöreä lista. Seinien yläosassa on uudehko kukkatapetti, jossa pieniä,
ruskeita kukkakuvioita. Tuvassa on kolmilappeinen sisäkatto, joka on
vuorattu pinkopahvilla ja maalattu valkoiseksi. Molemmilla sivuseinillä
on 6-ruutuiset ikkunat – julkisivun puolella ikkuna on hieman suurempi. Tuvan rapattu muuri on maalattu vihreänvalkoiseksi. Muuri on osin
vuorattu pellillä ja kaakeleilla. Tuvan ja eteisen välisessä ovessa on
tuvan puolella vaakalaudoitus.
Komeron 6-ruutuinen ikkuna on kooltaan yhtä pieni kuin viereinen
tuvan ikkuna. Komerossa on palkkikatto ja seinillä on jäljellä haalistunutta kukkatapettia.
Eteisessä ja sen yhteydessä olevassa kuistissa on lautalattia, joka on
maalattu punaruskeaksi. Lautaseinät on maalattu vaaleankeltaisiksi
- tämän maalikerroksen alla on vaalean kirkkaansininen maali. Kuistin
ikkunat ovat I-puitteiset. Ikkunoiden edessä on helmiponttilaudasta
tehty kiinteä penkki, jossa istuimen paikalla on aukeava kansi. Ulkoovi on sisäpuolelta 5-ruutuinen peiliovi, ulkopuolella on pystyrimoitus.
Eteisessä on lattiasta kattoon ylettyvä kiinteä kaapisto, jossa on myös
vintille vievät rappuset.
Salin lattia on noin 18 cm korkeammalla kuin eteisen lattia. Lattialla on
vaalea vihreänharmaa muovimatto. Seinissä on tapetit, joissa vinoneliöisten kiemurakuvioiden keskellä keltainen ruusukimppu. Katossa on
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pitkittäin insuliittilevy. Sisäkatto on kärsinyt vesivahingosta pyöreän
peltiuunin ympäriltä. Peltiuunin vastakkaisessa nurkassa on oven vieressä kiinteä, lattiasta kattoon ulottuva komero.
Jokaisessa huoneessa on sähkövalo, myös vintillä. Tuvassa on viemäri;
ikkunan alla on puolipyöreä lavuaari. Vesijohtoa ei talossa ole.
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Vuosien 1821-1825 rippikirjoissa
Kollolan torppa mainittiin nimeltä
ensimmäisen kerran. Vuodesta
1835 eteenpäin Kollola mainittiin Järvensuun Isotalon alaisena
torppana.
9.12.1880 Karl Lehtinen (Rihtelän
isäntä) osti Kollolan torpan huutokaupasta 227 markalla. Anna Virtasen vanhemmat asuttivat Kollolaa
vuodesta 1892 lähtien.
Anna Aleksandra Vilhelmintytär
Tuominen os. Virtanen ja hänen
miehensä Sakeus Juhanpoika
Tuominen olivat Kollolan viimeiset
asukkaat. He kuolivat 1980-luvun
loppupuolella varsin iäkkäinä.
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Kollolan Anna ystävien ja
sukulaisten silmin

Terttu Latvaniemi:
-Elämä Kollolassa oli vaatimatonta
Elettiin vuotta 1932. Heti itsenäisyyspäivän
jälkeen Anna Tuominen oli matkustanut
Turkuun ja tullut Luostarikadun lastenkotiin hakemaan itselleen kasvattilasta. Kolme
ja puolivuotias Terttu oli tuotu lastenkodin
keittiöön esiteltäväksi Annalle. Hän oli heti
ihastunut tyttöön ja kysynyt, tulisiko tämä
hänen tytökseen. Niin Terttu sitten pistettiin suureen koriin ja linja-autolla matkattiin
Askaisten kautta Merimaskuun ja Kollolaan.
Terttu oli silloin kolme ja pulivuotias. Kollolassa oli odottamassa Annan veljen tytär Vilma.
Tertun ensimmäinen muistikuva Kollolasta oli
”punavalkoraitainen, sellainen vinoraitainen
pöytäliina keittiön pöydällä”.

ukonilmalla vaarallinen. Kesällä 1936 ukkosti
erityisen usein ja Anna ja Vilma pakenivat
ukonilmaa vintin rappusiin. Eräänä iltana, kun
Terttu oli jo pantu nukkumaan alkoi jälleen
kova ukonilma ja naiset pelkäsivät vintin rappusissa. Sisälle tuli sadetta pakoon kulkumies,
jota he pyysivät katsomaan peräkammariin,
josko tyttö nukkuu, kun eivät itse uskaltaneet
kulkea puhelinkeskuksen ohi. Mies teki työtä
käskettyä, mutta pelästyttikin pikkutytön pahanpäiväisesti ilmestyessään oviaukkoon.
Annan siskot Senja ja Emmi olivat muuttaneet
Amerikkaan jo 1900-luvun alussa ja ilmeisesti
myös Anna suunnitteli lähtevänsä suureen
maailmaan, sillä Kollolasta on löytynyt nimismiehen antama Annan nimelle kirjoitettu
kulkulupa Suomessa vuodelta 1918. Tämä
lupa saattaa liittyä juuri suunnitelmiin muuttaa

Toinen muistikuva liittyy puhelinkeskukseen.
Anna ja Vilma pelkäsivät molemmat ukkosta
kovin ja puhelinkeskus oli naisten mielestä
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siskojen perässä Amerikkaan. Anna kuitenkin perui matkahaaveensa ja syynä siihen
saattoi olla isän kuolema samoihin aikoihin.
Anna ei tohtinut jättää äitiään yksin. Annan
äiti kuoli vuonna 1926. Siskot kävivät kerran
Suomessa ja Emmi juuri Särkänsalmen sillan
valmistumisen aikoihin.

laitettiin lihaa. Ei kuitenkaan kinkkua, sitä ei
ollut joulunakaan. Jouluna oli uunilahnaa ja
savustettua lammasta, joka oli savustettu
Rantalassa.” Usein oli tällöin myös lampaanrasvassa paistettuja perunoita, jota Terttu
inhosi niiden talin maun vuoksi. Keittoja
laitettiin kaikenlaisia ja oli pannukakkua
marjahillon kera. Jostain saatiin aina ternimaitoa, josta tehtiin uunijuustoa tai sitten
käytettiin leipomisiin.

Saken ensimmäinen vaimo, Lempi oli Annan
hyvä ystävä jo nuoruuden ajoilta. Lempi ja
Sakke viettivät usein kesät Kollolassa. Kun
Lempi kuoli alkoi Sakke käydä kesäisin yksin
Kollolassa. Sakke ja Anna vihittiin vaatimattomasti vuonna 1939 ilman sen kummempia
juhlia. Sake oli Rettigillä hevoskuskina, asui
viikot veljensä kanssa Turussa ja oli vain
viikonloput Kollolassa. Sakelle sattui onnettomuus työssään ja hän jäi sairaseläkkeelle
1950-luvun lopussa.

Salin puoli oli yleensä kylmillään – talviaikana siellä ei asuttu. Saken aikana salin päätyä
jatkettiin metrin verran. Keittiössä olevilla
orsilla kuivattiin poikkiorsilla leipää. Keväällä
aikaisin tuotiin orsille kellarissa talven yli
olleet joriinin juuret, jotka sitten istutettiin
kallion koloon navetan eteen.
Terttu aloitti alakoulun kunnantalolla. Hän
muistelee opettajakseen ainakin Särkämön.
Rippikoulun hän kävi Aavikon aikana. Rippikoulun jälkeen hän oli Tanilan talossa yhden
talven palveluksessa. Vuonna 1946, 17-vuotiaana hän lähti Turkuun ja jäi sille tielleen.
Kesäisin hän kävi usein senkin jälkeen
Kollolassa.

Kollolassa elettiin vaatimattomasti, syötiin
enimmäkseen kalaa. Sitä saatiin Taattistenjärvestä pitkällä siimalla tai jonkinlaisilla
rysillä. Syksyksi ostettiin paljon lahnoja ja
silakoita kalastajilta ja suolattiin talveksi.
Annalla oli lampaita, jotka sitten savustettiin talven varalle. Lehmiä oli vasta Saken aikana, sillä Anna ei osannut lypsää.
Myöhemmin hän kyllä oppi senkin taidon.
Muuten Anna oli erittäin hyvä ruuanlaittaja.
Imelletty perunalaatikko oli Tertun mielestä
parasta. ”Sallattia oli joka lauantai ja uunissa
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Terttu Lehikoinen (o.s. Paavola)
- Anna piti kovasti lapsista
Santalahdelta ostetulle Kotiaho-nimiselle tontille valmistui Paavolan perheelle talo vuoden
1943 lopulla ja perhe pääsi muuttamaan sinne
uutena vuotena. Perheeseen kuului vanhempien Bruno Paavolan ja Eeva-Anna-Liisa Paavolan lisäksi Terttu ja Tuula. Myöhemmin syntyi
vielä yksi tytär Tuulikki. Isovanhemmat Selma
ja Jalmari Paavola muuttivat myös heidän
kanssaan asumaan.

puutarhassa oli mieluista puuhaa, kun sai
poimia marjoja pensaista tai syödä vadelmia.
Marjapensaita siellä olikin runsaasti, etupäässä mustaviinimarjoja, mutta myös punaisia.
Syksyisin oltiin auttamassa runsaan omenasadon poiminnassa. ”Marjoista Anna keitti
mehua, osa marjoista ja omenista varmaankin
myytiin.” Terttu ei kuitenkaan muistanut, että
Anna olisi itse ollut niitä jossain myymässä.

Aivan Kotiahon naapurissa oli Kollola, jossa
asuivat Anna ja Sakkeus Tuominen. Selma
Paavola tunsi Annan jo entuudestaan, joten
heistä tuli hyvät ystävät. Koska Terttu oli
”mamman tyttö”, niin hän pääsi usein isoäidin
mukana Kollolaan. Varsinkin kesäisin Kollolan

”Annan ja Selman yhdessäoloon liittyi tiiviisti
kirkonmenojen kuunteleminen tai kesäaikana
käynnit kirkossa polkupyörillä. Uskonnollisuus
oli heidän ystävyytensä vahva side. He pitivät
yhteyttä melkein päivittäin isoäidin kuolemaan
saakka (v. 1966). Anna oli hyvin vakava ihmi-
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nen, suorastaan umpimielinen. Vahva uskonnollisuus ja elämä melkein kuuron Sakkeuksen
kanssa oli varmaankin lyönyt häneen leimansa. Myös se, että elämä oli hyvin säntillistä
ja kaavamaista. Lapsetkin oppivat tietämään,
että Kollolaan ei passannut mennä aamueikä iltahartauksien aikaan eikä varsinkaan
kirkonmenojen kuunteluaikaan, eikä muutenkaan siellä sopinut ”tihkuun klipata” (usein
pistäytyä).” Paavolan sisarukset eivät muista,
että he olisivat koskaan nähneet Annan edes
nauraneen. Toisaalta hän oli hyvin lapsiystävällinen, hänellä oli aina esiliinan taskussa
omatekoisia pulleita pipareita, joita hän antoi
lapsille. Tertun mieleen on jäänyt erityisesti se
siisteys, mikä Kollolassa vallitsi. ”Tupa oli aina
siisti, matot lattialla olivat puhtaat ja Annalla
oli aina puhdas esiliina. Ihmetystä herätti vain
se, että Sakkeus istui aina makuukamarissa
keinutuolissa ja kun astui tupaan, Anna veti
kamarin oven kiinni. Ilmapiiri oli varsin erikoinen”, muistelee Terttu. Tupa oli myös se ainoa
paikka, missä asioitiin. Salin ovi oli tiukasti
kiinni, sinne ei päässyt käymään, sali oli kuin
”pyhä paikka”. Muistaakseen yhden kerran
Terttu olisi käynyt salissa. Hän epäilee, että oli
varmaankin jotkut syntymäpäivät.

kanaa, joskus saattoi olla porsaskin kasvamassa navetan takana. Perunamaa sijaitsi saunan
takana, varhaisperunaa kasvatettiin puutarhan
läheisyydessä ja tien toisella puolella kasvoi
kauraa. Ruokatalous oli vaatimatonta, perunaa
ja kalaa, kuten muillakin siihen aikaan. Puhelinkeskuksen hoitajan palkan lisäksi saatiin
lisäansioita myymällä mm. puutarhan tuotteita, maitoa ja kananmunia. Paavolan tytötkin
kävivät hakemassa ”flaskulla” (maitokannulla)
maitoa.
Puutarha ja pihamaa olivat esimerkillisesti
hoidettuja. Maantieltä tultiin pihapiiriin sinisen portin kautta. Heti vasemmalla oli monta
riviä leimukukkaa. Salin puoleisessa päädyssä
puutarhassa kukkivat kehäkukat, krassit ja
muut kesäkukat ja lisäksi omenapuiden välissä
monivuotiset akileijat. Kaikki kesäkukat Anna
kasvatti itse siemenistä. Lisäksi pihapiirissä oli
kesädaalioita ja ruukuissa valtavat puumaiset verenpisarat, jotka talvehtivat kellarissa.
Sisäkukkina oli aina pelargonioita ja verenpisaroita.
”Anna oli kaikella tavalla kookas nainen; isot
kädet ja jalat. Ja ääni oli matala. Hän piti tarkkaan huolen puhelinsalaisuudesta. Jos Annalta
yritti kysellä puhelusta, että kuka soittaa, hän
vastasi aina: ’En tiärä.’ ”Annalla oli oma, erikoinen tapansa vastata keskukseen, hän sanoi
hyvin matalalla äänellään, ensimmäistä tavua

Anna ja Sakkeus elivät hyvin pitkälle omavaraistaloutta. Navetassa oli kaksi lehmää ja vasikka, musta ja valkoinen lammas sekä 10-15
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painottaen ja hiukan venyttäen: ’Mérimasku’,
lyhyesti ja selvästi. Ei hän ollut Suomi-elokuvien utelias sentraalisantra.

Anna istui tuolillaan ja me tytöt seisoimme
puolikaaressa siinä edessä ja lauloimme Annan toivomia joululauluja kuten Joulu, joulu
tullut on, Maa on niin kaunis ja lopuksi piti
laulaa aina Enkeli taivaan lausui näin. Tunnelma oli hyvin harras. Anna sanoi usein, että
minkä tähren toisille annetaa kuin enkelin ääni
ja toisille ei ollenkaa. Laulamisen jälkeen istuttiin pöydän ääreen juomaan mehua ja Anna
haki kaapista piparkakkuvadin.” Tästä alkoi
Tertun, Tuulan ja Tuulikin joulun vietto. Nämä
vierailut jatkuivat aina jouluaattoisin Annan
sairastumiseen saakka.

Muistellessaan Annaa on Tertulle mieleenpainuviksi jääneet jouluaatot. ”Meidän sisarusten
joulutunnelma alkoi siitä, kun käytiin joulutervehdyksellä Kollolassa. Isän ostaman hyasintin ja äidin leipoman limpun tai pullapitkon
kanssa lähdimme aaton iltahämyssä viemään
niitä Annalle ja Sakkeukselle. Anna oli yleensä
jo odottanut meitä. Pöydällä oli mehukannu ja
lasit sekä kynttilä palamassa. Saken keinutuolin tilalle kamariin oli tuotu joulukuusi, jossa
paloivat myös kynttilät tunnelmaa luomassa.
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Hellin Laaksonen - Anna oli uskollinen ystävä
Pentti Laaksonen sai Paavolan minkkitarhalta töitä ja muutti Merimaskuun vuonna
1956, vaimo Helli ja lapset seurasivat vuoden
päästä. Aluksi asuttiin omakotitalossa lähellä
minkkitarhaa, kunnes vuonna 1973 valmistui
oma koti Merimaskuntien varteen.

tullut kirjoitettua vanhanajan tarinoita muistiin. Suuresta ikäerosta huolimatta heidän
ystävyytensä oli ainutlaatuista ja kesti aina
Annan kuolemaan saakka, ehkä yhteinen
tekijä oli se, että molemmat rakastivat kukkia
sekä puutarhan hoitoa. Puutarhan kukista on
Hellin mieleen jääneet juhannusruusut, suikeroalpit ja japaninlyhdyt. Helli kävi myös auttamassa puutarhanhoidossa kuten keräämässä
marjoja ja omenia syksyisin. Hänen miehensä
Sakkeus oli myös kiinnostunut puutarhan
hoidosta. Tämä oli. tehnyt muun muassa
kartan Kollolan puutarhasta, johon oli tarkasti
sijoitettu jokainen omenapuu ja marjapensas
ja lisäksi jokaisesta lajikkeet (valitettavasti ei
ole löytynyt).

Anna ja Helli tapasivat ensimmäisen kerran
60-luvun alussa, kun Paavolan Selma toi
Annan heille kylään. Helli oli ammatiltaan
ompelija ja hänen oli määrä ommella Annalle mekko. Anna oli aina tyylikkäästi puettu
ja tarkka vaatteistaan. Tästä tapaamisesta
heidän ystävyytensä sitten alkoi. Helli kävi
viikoittain tapaamassa Annaa.
Annalla oli hyvä muisti; Helli harmitteli, kun ei
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Tapaamisissa muisteltiin usein vanhoja aikoja kuten sitä, miten Anna oli käynyt isänsä
kanssa myymässä tuotteita Turussa veneellä
soutaen. He olivat lähteneet neljän aikaan
aamuyöstä soutamaan Turkuun ja sitten illalla
takaisin. Jo kaksitoistavuotiaana Anna oli yksin
ollut myymässä marjoja Naantalissa. Isä souti
hänet Särkän rantaan ja siitä hän sitten meni
kävellen Naantaliin. Myöhemmin hän kävi
linja-autolla myyntireissuilla. Helli muistelle,
että Annalla olisi ollut kaiken kaikkiaan 2 tai
3 kasvattityttöä. Yksi niistä oli ollut niin villi ja
meneväinen, että karkasi aina järven rantaan.
Häntä ei Anna voinut pitää kauaa.

leen aterian. Anna oli hyvä laittamaan ruokaa
ja leipomaan. Lammaskaalin keittämisestä
hän ei kuitenkaan pitänyt, kun sitä piti keittää
niin kauan. Helli oli kerran esittänyt, että jos
hän tuo jauhelihaa, niin Anna voisi kokeilla
sitä kaalikeittoon. Jälkeenpäin Anna oli kiitellyt
kuinka hyvä keitto tuli ja oli paljon helpompi
tehdä, Sakkeuskin oli tykännyt.
Radio oli Annalle tärkeä; siitä kuunneltiin
aamu- ja iltahartaudet sekä jumalanpalvelukset silloin, kun ei päästy kirkkoon. Myös urheilukilpailuja Anna kuunteli mielellään, erityisesti
mäkihypyt olivat mieleen ja suosikkihyppääjä
oli Matti Nykänen, hiihtojakin hän kuunteli
ja suosikki oli Marjo Matikainen. Siitä hän oli
pahastunut, kun Marjo oli eräissä kisoissa
manannut sielun vihollista auttamaan havuja
ladulle. Muutenkin Anna seurasi aikaansa.
Kun pussilakanat tulivat kauppoihin, oli Anna
ilahtunut, että sellaiset on keksitty.

Ihmisenä Anna oli hyvin arka eikä siitä syystä
paljon liikkunut kylillä, mutta ystävät kävivät
tapaamassa häntä kuten Tärkkisten vanhaemäntä, Paavolan Selma, Heikolan Helli,
Saarisen Annikki sekä Hiltuset. Tuntemattomia
hän ei päästänyt koskaan sisälle. Maidonhakijat jättivät kannunsa rappusille ja siihen Anna
toi sitten täyden kannun tilalle. Sänttillisyys
ja siisteys olivat myös Annalle tärkeitä, esim.
jos kylään mennessä heitti takin tuolin selkämykselle, Anna meni heti korjaamaan sen. “Ei
takki kuulu selkänojalle, vaan naulakkoon.”
Hellin mieleen on jäänyt eräs kerta, kun hän
meni vähän yllättäen kylään; Anna oli laittamassa ruokaa. Helli kertoo miten hän ihaili
sitä, kuinka kauniisti Anna oli kattanut itsel-

Annan loppuvaiheet olivat hyvin tuskalliset.
Vaikean leikkauksen jälkeen hän jaksoi vielä
hoitaa itseään, jopa voimistella. Voimat ehtyivät ja sairasvuoteellaan hän oli pahoilla mielin; “kun eläin sairastuu, se lopetetaan, mutta
ihminen joutuu kärsimään loppuun saakka.”
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Sakari Virtanen
- Palasina se oli pienen torpan toimeentulo
piipahtaa Auvaan veljensä Fransin luona. Silloin hänet haettiin rannasta ja tuotiin vierailun
jälkeen takaisin. Koska Auvassa oli puhelin
heti alusta asti, hän saattoi soittaa ja sopia
ajankohdan. Kotona ollessaan Annalla oli ulkoovi aina säpissä, sillä nykyinen Taattistenjärventie oli tuolloin ainoa maantie Merimaskusta
Rymättylään ja tiellä kulki kaiken maailman
kulkijoita. 1900-luvun alkuvuosina kierteli kulkukauppiaita, joita sanottiin “laukkuryssiksi”
ne eivät olleet aina ihan ystävällisellä mielellä
liikkeellä.

Sakari Virtanen Auvan Sakari on Annan ainoan
veljen, Frans Vilhelmin poika. Hän muistelee,
että Anna-täti oli melko totinen ja kovaääninen nainen. Sen hän muistaa myös, miten
täti ei pitänyt rumista puheista eikä alkoholin
käytöstä ollenkaan. Ei hän niistä kovasti puhunut, mutta sen näki hänestä, etteivät ne olleet
mieleen. Annan luona piipahdettiin usein
kahvilla, kun tultiin kauppareissulle saaresta.
Anna kyseli kelistä ja kulkemisesta ja saaressa elämisestä. Kyläreissulla Annalla oli aina
tarjota pullaa tai ainakin niitä Annan kuuluja
pipareita. Anna leipoi myös itse leipää omasta
leipäjuuresta, mikä säilytettiin tiinussa maitohuoneessa. Leipää kului sen verran vähän,
että tuskin sitä leivottiin useammin kuin pari
kertaa vuodessa.

Annalla oli lampaita ja kanoja, mutta ennen
Sakea hänellä ei ollut lehmää; se hankittiin
vasta Saken tulon jälkeen. Kollolassa kasvatettiin perunaa ja hernettä ja puutarhassa oli
kasvimaa. Puutarhassa oli myös omenapuita,
marjapensaita ja punaisia ja keltaisia vadelmia. Siihen aikaan omenista sai Turun torilla

Anna viihtyi kotona, eikä hän käynyt juurikaan
kylässä edes sukulaisissa. Kesällä hän saattoi
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hyvän hinnan. Kilosta omenia saattoi saada
1000 markkaa. Torille saattoi mennä itse myymään tuotteensa tai sitten myydä ne Aurajoen
rannassa suoraan veneestä torikauppiaalle.
Kun Anna ei enää itse jaksanut tai ehtinyt
lähteä kauppareissulle niin omenat pakattiin
huolellisesti paperien väliin puulaatikoihin tai
pärekoreihin ja pistettiin linja-auton kuljetettavaksi. Turussa oli torin kantajat odottelemassa ja veivät omenat myyjälle. Kuljettaja toi
seuraavalla kerralla rahat.

na. Sitä hän on nyt vanhempana ihmetellyt,
miten Kollolassa tultiin toimeen.

Usein Annan luo tullessaan Sakari muistaa
tuoneensa tuliaisiksi kalaa. Anna piti ahvenista
ja kuhasta. Hän teki niistä tyypillistä saaristolaista kalaperunaa: Perunat kuorittiin, vettä
kattilaan niin, että perunat peittyivät. Kalat
perattiin suomustamatta ja kun vesi kiehui
perunakattilassa, lisättiin tuoreet kalat pinnalle. Kypsistä kaloista lähti suomupinta siististi
irti. Liemestä tehtiin kastike, johon lisättiin
voita ja suolaa ja hiukan pippuria. Hyvää ja
ravitsevaa.
Kun Sake muutti Kollolaan niin puutarhatyöt
helpottuivat hiukan ennen kuin Sake sairastui. Sake oli innostunut puutarhanhoidosta ja
kalastuksesta. Sakari kertoo, että he kerrankin
naureskelivat Kanervan kanssa, kun Sake erotteli naaras- ja urosperunoita. Sakari sanoo,
ettei hän tähän päivään mennessä ole oppinut
tietämään, millainen on uros- tai naarasperu-

Annan veli Frans Vilhelm Virtanen
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Anna Tuomisen muistolle
Matti Huovinen
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Annan vanhemmat
Annan isä työmies, Taattisten vouti, itsellinen, sittemmin Kollolan
mäkitupalainen Vilhelm Virtanen (1858-1918) oli ollut lähtöisin Mietoisista, ja äiti Johanna Vilhelmiina Kallentytär (1858-1926) lähtöisin
Askaisista. He olivat tulleet palvelukseen Merimaskuun, aluksi Rauduisiin, missä siihen aikaan oli kaksi taloa, Simola ja Kleemola. Sieltä he
muuttivat Rymättylän Leikkisiin, sieltä Merimaskun Taattisiin, missä
olivat nelisen vuotta, ja missä Senjakin oli syntynyt (*1889). Emmi
oli kuitenkin jo syntynyt Kollolassa (*1892). Kollolan paikka oli tullut
myyntiin, ja vanhemmat olivat päättäneet sen ostaa. Kollola-nimisen
kiinteistön tontin pinta-ala on 3500 m2. Kolme huonetta käsittävä talo
on hirsirakenteinen. Anna Virtanen syntyi Kollolassa marraskuulla 1897
kuusilapsiseen perheeseen viidenneksi. Nimi Kollola esiintyy ensi kerran tosin vasta vuosien 1901-1910 kirkonkirjassa. – Anna itse ei oikein
tästä Kollola-nimestä pitänyt, vaan hän mieluummin puhui ”puhelinasemasta”, ja sittemmin ”Tuomisen paikasta”.
Pikku-Annan isä teki pitkinä talvi-iltoina puutöitä. Tuvan keinutuolin,
kamarin selkänojallisen tuolin, pitkän keittiöjakkaran, ja puuastioita
yms. hän teki, vaikkei mikään puuseppä ollutkaan. ”Vanhaan aikaan
joutus itse tekemään monenlaista, vaikkei ollut sen kummempaa
opetusta saanutkaan. Pajaan mentiin, jos jokin esine hajos´”. Näitä
huonekaluja on vieläkin Kollolassa nähtävinä.

Taksvärkki
Aluksi isä joutui tekemään ”taksia”eli työtä vuokraa vastaan yhden
päivän viikossa Järvensuun Isotaloon. Tämä vuokranmaksu työn muodossa jäi pois vasta sen jälkeen, kun uusi laki (Lex Kallio) astui voimaan, ja kun pitkällisen, monivuotisen oikeudenkäynnin jälkeen - joka
meni Korkeimpaan Oikeuteen asti - oli saatu Kollola ostetuksi kokonaan omaksi. Isotalon isäntä oli sanonut, että ”on kuin kappale hänen
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ruumiistaan olisi revitty irti”. – ”Raskaita aikoja ovat olleet ne ajat,
jolloin minun isäni ja äitini kuolivat.” Mitä Anna tällä mahtoi tarkoittaa?
Isä oli kuollut tammikuussa 1918, äiti lokakuussa 1926. Vuosiluvut
antavat aihetta noiden aikojen ilmapiirin muistelemiseen.

Annan rippikoulu ja kansanopisto
Hyvät toverit Annalla oli rippikoulussa. Kirkkoherra Lauri Nurmi antoi
hänelle suosituksen Helsinkiin Sörnäisten kristilliseen kansanopistoon
– jonne Anna sitten menikin vuoden ajaksi. ”Sörnäisten kristillisen
Kansanopiston 30-vuotisjulkaisussa” (toim. Edv. Einiö) on matrikkelissa vuosikurssilla 1921-1922 ollut kaikkiaan 54 oppilasta. Heidän
joukossaan on seuraava tieto: ”Virtanen, Anna. Synt. 27/11 1897.
Merimasku. Vanhempien ammatti: Työmies. Jäsenyys: N.K.Y. Mille
alalle: Puhelinkeskuksen hoitajana. Osoite: Merimasku Puhelinkeskus.
– Annan kurssitovereina olivat mm. Sylvi Santalahti, sittemmin Pekola;
sekä Eino Pennanen, sittemmin lähetystyöntekijä ja Afrikan pensastolaistyön uranuurtaja.
Opistonjohtaja Einiö teki Annaan ja moniin muihinkin nuoriin voimakkaan vaikutuksen. Einiö kirjoittaa (”Vanhan opettajan tervehdys
oppilailleen”): ”Kuule, sinä rakas, entinen oppilaani, jonka nimen olen
saanut Sörnäisten krist. kansanopiston matrikkeliin kirjoittaa, älä elä
ilman Jeesusta, älä kuole ilman Jeesusta.” (emt. Hämeenlinna 1938,
Arvi A. Kariston kirjapaino, s.67) – sekä: ”Hyvin ymmärrät, että vain
se, joka Jeesusta seuraa, pääsee sinne, minne Hän on edellä mennyt. Joka ei Häntä seuraa, jää pois sieltä, missä Hän on.” – sekä:
”...toivon, että vanhat muistot puhuvat teille vakavaa kieltä,
puhuvat niin, että taivaallinen ja maallinen isänmaa tulevat teille
rakkaammiksi ´kuin ennen milloinkaan´ ja pysyvät rakkaina
matkan vaivoissa ja vastuksissa.” (s.253)
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Saman kansanopiston eri kursseilla
kävivät täältä päin myös mm. Saimi
Pekola, Mirja Santalahti (sittemmin Vuorenmaa), Saida Santalahti
(sittemmin Liinakoski), Signe
Josefina Karlström; Rauha Saarisalo
(sittemmin Lumento, Rymättylästä);
Martta Saarisalo (sittemmin Vainio,
Rymättylästä) vuosina 1915-1916.
– Nuoruudessaan myös Laila
Rannikko kävi Helsingissä Sörnäisten kristillisen kansanopiston Eetu
(Edvard) Einiön aikana v.1937.

Merimaskun NKY:n talo
Anna Virtanen oli nuorena tyttönä vapaa-aikoinaan mukana rakentamassa Nuorten Kristillisen Yhdistyksen (NKY) taloa Merimaskuun. Talo
kohosi kirkkolaiturin ja kirkon puoleenväliin, sen polun varteen, jota
pitkin rannasta noustiin kirkonmäkeä ylös. ”Proomun kanssa haettiin
Luonnonmaan suurista metsistä sammalta talon rakenteiden fylleiksi.
Voi voi sentään vaan, semmotto se on rakennettu!” Tämä pikkuinen
”rukoushuone” oli Merimaskun seurakunnan hallinnassa vuoteen 1983
saakka, jolloin Merimaskun seurakuntakoti valmistui. Tällöin rukoushuoneen päätyseiniltä otettiin ristit pois, ja rakennus siirtyi yksityiseen
käyttöön vapaa-ajan kesäasunnoksi.

Puhelinkeskus
Kolmekymmentä viisi ja puoli vuotta Anna Virtanen ehti pitää puhelinkeskusta; sillä seinällä, missä nyt on hyllyssä radio, kirjoja ja automaattivalintainen puhelin. Hän piti sitä yhdessä veljensä tytön Vilma
Lehtisalon kanssa.
Puhelinkeskusta tuli myöhemmin Annan kanssa hoitamaan Annan van-
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hemman veljen, Auvaan keväällä 1913 muuttaneen jalkineentekijän
Frans Vilhelm Virtasen (1886-1958) tytär Vilma Virtanen (sittemmin
Lehtisalo, 1914-1997). Vilma asui Kollolassa silloin, kun puhelinkeskus
oli siellä. - Vilma oli näet jäänyt orvoksi äidistänsä ollessaan 9-vuotias.
Kun Auvan sisarusparvi oli suuri (Valma, Vilho, Vilma, Virke, Veli), ja
toimeentulo siten äidin (Annan kälyn) kuoltua keväällä 1923 luonnollisesti oli vaikeaa, Annan äiti Johanna Vilhelmiina otti Vilman hoiviinsa. Vilma lienee ollut Kollolassa parikymmentä vuotta. – Anna oli siis
Vilman täti. Vilma sai miehensä Unton kanssa sitten Ketolan, kun
Laaksosen Kalle oli kotonaan kuollut. Olivatpa Vilman ja Unton häätkin
muistin mukaan vielä Kollolassa. Vielä avioliittoon mentyäänkin Vilma
kävi puhelinkeskusta hoitamassa yhdessä Annan kanssa. Kerrotaan,
että Vilma oli puhelinkeskuksessa ukkosilmalla kovin arka – pelko olikin luonnollista, olihan pienessä mökissä paljon puhelinkaapelia.

Kollola Annan omistukseen
Annan Virtasen omistukseen Kollola lienee siirtynyt joskus 1920-luvulla, kun hänen äitinsä oli 1926 kuollut, ja siskot Ksenia ja Emmi olivat
lähteneet siirtolaisiksi Atlantin taakse. Anna eli Kollolassa lähes koko
elämänsä ajan, syntymästä vanhuuteen asti. Anna Tuominen oli nyt
- Kollolan emäntä.

Anna ja uskonasiat
Kansanopistoaika oli Annan nuoruudessa ollut juhlaa, pelkkää juhlaa.
Ei siis ihme, että hengelliset laulut, hyvä toveripiiri ja muisto hyvistä opettajista tulivat Annalle merkitsemään koko elämän ajan hyvin
paljon. Myöhemmin tulivat sitten Turussa Betelin juhlat, joita Anna
lämmöllä muisteli. Frans Hannula kävi Merimaskussakin juhlia pitämässä. Eräs hänen parhaita ystäviänsä oli aikoinaan Bruno Paavolan
uskovainen Selma-äiti, josta aika jo oli jättänyt. Selma Paavola kulki
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”Jumalalla ei ole mykkiä lapsia”
(Anna 5-1983) Anna todisti uskostansa ja koetti omalla vaatimattomalla tavallaan tuoda sitä esiin.

kirkossa niin kauan kuin luonnisti, ja Annan
kanssa yhdessä juhlilla. – Terttu Latvaniemi oli
aikoinaan Annan kasvattityttärenä. Aika kauan
Terttu oli Kollolassa, ja ”kyllä hänestä kunnon
ihminen tulikin”.
Hannula-liike keräsi usein Merimaskunkin rukoushuoneen täyteen
Sanan kuulijoita.

Suuri elämänmuutos
Joulun alla 1938 Anna Virtanen solmi avioliiton työmies Sakeus (Sake)
Tuomisen (1895-1985) kanssa. Anna oli ollut lapsuudentuttava ja
sitten hyvä ystävä jo Sakeuksen ensimmäisen vaimon kanssa. Tämä
oli jo lapsesta pitäen käynyt Merimaskussa ja ollut Merimaskussa
kesälapsena; mistä hyvästä isäntäväelle oli maksettu rahaa. Saken
ensimmäinen vaimo oli naimisiin mentyäänkin käynyt Merimaskussa
Saken kanssa kahdestansa. ”Saken ensimmäinen vaimo oli luonteeltaan vilkas ja eloisa”, muistelee Anna. Sakeus tuli Kollolaan Turusta
(sota-ajan jälkeen?), ja alkuaikoina hän kunnosti Kollolan navettaa.
– Avioliitto jäi lapsettomaksi. – Aikanaan puhelinkeskus muutti Horjan
Haapalaan, Junniselle.
Elämänmuutos oli suuri, kun Anna oli tottunut olemaan yksin, ja kun
sitten siihen tuli ”semmoinen jääräpää kuin Sake oli”. – Sake kävi
Turussa Rettigin tupakkatehtaalla töissä, varastomiehenä ja hevoskuskina. Lotta-hevonen osasi Turun keskustassa oman reittinsä, vaikka
Sake olisi nukahtanut rattaille! Muistelen kerrotun, että tätä Annan
avioitumista Saken kanssa jotkut olivat vähän ihmetelleet, – toisaalta
kuulin sanottavan, ett´ei tämä ihmisille kuulu yhtään mitään! – Työtapaturmassa Sake loukkaantui siten, että jokin paali oli pudonnut
ylhäältä hänen päähänsä, ja tästä oli kaiketi jäänyt jokin vamma sekä
huonokuuloisuus, ja mm. näistä johtuen tietynlainen ärtyisyys. Monet
vaikeudet varmaan johtuivat tästä, ”pikkuhiljaa Sakesta tuli semmonen
kun hän sitten oli”. Sakeus oli kauan lähes kuuro. Ei edes muisteta,
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miten kauan (Olga Merivirta). Vanhemmiten Sake ”ei enää ollut niin
kuin ennen…”. Usein päiväsaikaan ”Sakea unetti, ei hän pal´ puhunu,
hän nukkus siin keinutuolissa…”

Annan mies
Saken isä oli aikoinaan ollut maanviljelijänä ja etumiehenä mm. Piikkiön Raadelmassa sekä Kaarinan Rauhalinnassa, mutta toiminut sitten
kirvesmiehenä, mm. Ispoisissa. Saken isä oli kuollut 1935, mutta äiti
vasta sotien jälkeen. – Sake itse oli palvelualtis ja auttavainen. Nuorena miehenä Sake oli ollut Ala-Lemun kartanossa työssä ja saanut
”puutarhakärpäsen”. Sake toi Rihtelään marjapensaan ja omenapuun
taimia. ”Nöyryys se on, jolla eteenpäin pääsee”, sanoi Sake, kun kävin
häntä tervehtimässä hänen 80-vuotispäivänään 23.elokuuta 1975. ”Ylpeydellä ei eteenpäin pääse.” Syntymäpäivillä oli mukana mm. Saken
sisaruksia, sekä Annan ja Saken kasvattitytär Terttu Latvaniemi miehensä kanssa. Terttu oli nuoruudessaan ollut toistakymmentä vuotta
Annalla ja Sakella.
”Tämä pitää paikkansa”, sanoi Sake ja laittoi virsikirjan pöytään. ”Se ei
lirpu sinne tai tänne. Se on selvä kuin kirkas vesi.” – Raamatun Sake
avasi mun eteeni pöydälle ja sanoi: ”Tämä puoli on Vanha Testamentti, ja tämä puoli Uusi Testamentti. Vanhassa on Isällä valta, mutta Uudessa on valta Pojalla. Johannes oli viimeinen profeetta, ja sitten tuli
Jeesus, ja Jeesus perusti armon elämän.” – Pienen tauon jälkeen Sake
laittoi kätensä Raamatulle ja sanoi: ”Se ei koristelemisesta parane.”
Sake oli Rettig Oy:n palveluksessa vv.1927-1958. ”Lotta ja Saku, söötti
pari, siitä tuli oikein käsite täällä Turussa”, sanoi Rettigin eläkeläisasioiden hoitaja rva Henriksson. ”Lotta oli tammahevonen, jolla Saku ajoi
ruokaa ja tavaroita tehtaan ja askitehtaan välillä. Ennen Sakua oli ollut
eräs Vainio, joka oli ajanut Rex-oria, mutta sitten Saku oli perinyt ne
työt.
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Oma-aloitteisesti Sake mainitsi,
miten Simson laittoi tulisoihdut
kettujen häntään ja laittoi niihin
sitten valkean, kostoksi filistealaisille (Tuom.15). Toisena kohtana
Sake mainitsi sen, miten fariseukset
aikoivat kivittää Jeesuksen, mutta
miten tämä vain käveli pois, ja
miten fariseukset sitten kuitenkin
kaipasivat häntä, jopa niin että
eräskin heistä tuli Jeesuksen luo
keskiyöllä (Joh.3).

”Rettigillä oli semmoinen Gustafssonin Kalle. Sitä sanottiin HööveliKalleksi, kun se aina lirputteli.” – Keskustelu huonokuuloisen Saken
kanssa oli lähinnä sitä, että Sake itse purki vanhoja tuntojansa, usein
harmin tuntojaan. Lieneekö Sake joskus kärsinyt pilkantekoa tai vääryyttä? Harmia tuotti Sakelle myös nähdä liiallista nöyristelyä ja kunnianhimoa. Sake itse sanoi itsestään, ettei hän mene sinne ja tänne;
Sakea ei johdatella.

Kun vieras tuli kylään, ei kotona Annan mielestä muka ollutkaan siistiä,
vaikka vieraan mielestä oli oikein
kaunista. ”Se tietenkin pakkaa
jokaista kiusaamaan, että pitäisis
siivota koko ajan...”

Rouva Henrikssonin mukaan Sakeus oli aluksi tupakanleikkaajana ja
olisi vasta 1947 tullut hevoskuskiksi, mutta esim. työkaveri Keijo Laaksonen sanoi, että Saku oli kyllä alunperinkin tullut Rettigille hevoskuskiksi. – Askitehdas oli aikanaan Eerikinkatu 2:ssa (nyt jo purettu);
hevostallit lienevät pitkään olleet jäljellä Kaskenmäen juuressa; Saku
itse lienee asunut Heikkilänmäessä. – Saku saattoi torkahtaa rattaille,
mutta Lotta tunsi reittinsä ja jopa poliisin pysähtymis- ym. merkitkin!
Lotta meni tuttua reittiä!
Saku oli hyvä työmies, erinomainen. Lisäksi hän
oli ruumiinvoimiltansa väkivahva ja saattoi heitellä jopa 100-kiloista miestä kuin leikiten – hän
oli aikanaan teräsmies. Kun hevonen oli laitettu
yhtiöstä pois, Sake oli lopun työuraansa auton
apumiehenä jonkun vuoden. Myöskään hän ei
jäänyt eläkkeelle heti vammauduttuaan, vaan
oli vielä senkin jälkeen työssä. Viimeisinä vuosinaan hän lienee ollut likinäköinen, koskapa usein
siristi silmiään. – Joka syksy Sake lähetti Rettigin
porukalle kassillisen omenoita. Eläkkeelle Sake tuli
Merimaskuun 1959. Hän viihtyi koto-oloissa pitkäaikaisen elämäntoverinsa Annan kanssa.
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Annan siskot
Annan sisko Senja (oik.Ksenia, 1889-1980) oli lähtenyt Amerikkaan
v.1905. Hän oli käynyt Suomessa v.1920, jolloin hänestä ja Annasta
otettiin studiossa valokuva. Yli 40-vuotiaana Ksenia meni avioliittoon
turkulaisen amerikansiirtolaisen kanssa. Heille syntyi tytär. – Senja lienee USA:ssa kuollut 18.10.1980. – Senja oli ollut uskossa koko ikänsä
ja Amerikassa kirkon työssä mukana (myyjäisiä ym.). Hän kirjoitteli
joskus Annalle. ”Ne on niin pal´ vanhoja asioita...”
Annan toinen sisko Emmi (oik. Laila Emilia, 1892-1991) lähti Amerikkaan v.1910, ja oli sen jälkeen käynyt ainoan kerran Suomessa v.1970.
Emmi oli ”kiva, vilkas, temperamenttinen”. Hän ei paljoa kirjoitellut
Annalle kirjeitä. ”Uskonasiat eivät ole Emmille auenneet” (muistelen
Annan sanoneen… vaikka kukapa sen tietänee?). Merimaskun kirkkoherranviraston kanslistin merkintöjen mukaan Emmi vanhemmiten oli
reumatismin runtelema, ja oli valitellut yksinäisyyttään. Anna kertoi,
että Senjan tyttäreltä Eva Mathisenilta olisi varmaan tullut tieto, jos
Emmi olisi kuollut; Eva näet soitteli aika ajoin Emmi-tädilleen. – Emmi
kuoli USA:n Lake Worthissa 1.4.1991.

Tuomisen Anna ihmisenä
Arka luonne Anna Virtasella oli ollut jo lapsuudessa, hänen omankin
kertomansa mukaan. Ehkä häntä jotenkin vaivasi tietynlainen epävarmuus, ettei hän ole ”kelvollinen”. Ei Anna tunkenut esille. Ei hän
mitenkään suuna ja päänä ollut. Olga (Merivirta) oli toinen semmonen
vaatimaton. Anna oli hiljainen hissuttaja, ehkä Olga myös. Uskonasiat
olivat heille tärkeitä, mutta eivät he toisten ihmisten asioita reeranneet! – Aina he yhdessä kulkivat. Anna oli ollut totinen nuoruudesta
alkaen, ei niinkään elämäniloinen. Tämä johtui siitä, että Annalla ”ei
lapsena ollut ollut lapsen vapautta” (näin Olga Merivirta). Anna ”ei
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Kollolassa on säilynyt todennäköisesti Ksenian sinne jättämä
“Ameriikan arkku”.

kuitenkaan ollut mitenkään synkkämielinen; kyl´ hän on huumorintajuinen, kyl´ hän leikkiäkin kans puhus” (Olgan lausuma). – Määrätynlainen arkuus oli Annalle myös ominaista.

Annan epäilykset
Anna usein puhui siitä, miten ”vihollinen” (sielunvihollinen) kiusaa
häntä. Pitkän aikaa mietittyäni, mitä tähän sanontaan sisältyy, olen
taipuvainen ajattelemaan, että Anna saattoi kokea ahdistavina ne
katkeruuden ja kaunan ja rakkaudettomuuden tunteet, joita hän tunsi,
kun hän vierestä joutui katselemaan vammautunutta ja kuuroa miestänsä, johon ilman huutamista ei saanut kontaktia; joka oli ärtyisä
ja äksy; jota joutui palvelemaan. Sake kun oli itsepäinen. Anna niitti
ruohon, laittoi ruoan, noukki omenat, valitti väsymystä kun ”ei mies
ymmärrä”. Anna joutui miestänsä hoitamaan, vaikka hän itsekin olisi
tarvinnut hoitajaa. Lehmäkin Kollolassa aikanaan oli; lypsäminen ja
lehmän hoito kävi Annan voimille liiaksi, kun ei hän ollut karjanhoitaja... Vanhemmiten Annaa kiusasi huono verenkierto, jonka seurauksena (?) jalat helposti turposivat. – Liian vähän ja liian harvoin minulla
oli aikaa keskustella Annan kanssa.

Kollolan peräkamarin mies
Millainen oli ollut Saken sielunhistoria? Kun tuo vanha ja väsynyt, kookas ja verkkainen mies istui pikkuisen päätykamarin sängynreunalla ja
yritti ikkunaverhojen takaa kurkistella ulos talvipimeään, mietin mitä
miehen mielessä liikkui. Mielessäni heräsi aito psykologinen mielenkiinto, yritys ymmärtää: pelkäsikö Sake jotakin? Joskus harvoin uskaltauduin puhelemaan Sakelle jotakin arkista, mutta hän saattoi kuulla
vain oikein kovaäänisen puheen, vain jos melkein korvaan puhui. En
osannut muuta, kuin että yritin sanoa hänelle joitakin ystävällisiä sanoja. Mieleni täytti sääli…ja myötätunto tätä vanhaa miestä kohtaan.
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Mitä Anna päivittäin mielessään mietti
Olenko oikealla tiellä? Uskon yhteys Jumalaan auttoi Annaa. ”Eihän
vihollinen omiansa kiusaa; uskovahan juuri kiusausten kanssa kamppailemaan joutuu. Mutta tätä ahdistusta on Pyhän Sanan mukaan vain
vähän aikaa.” Annan kiusaukset olivat luonteeltaan epäilyksiä: ”Pahin
epäilys on, olenko lopulta oikealla tiellä, pääsenkö ajan loputtua toivottuun päämäärään.” (Anna) Ei sitä tiedä… voi tulla epäuskon aikoja.
– ”Jumalan hyvyys on suuri, ja hän on vihollistakin voimakkaampi.”
Anna tunsi Raamatun niin kauhean hyvin. Paljon myös laulettiin, vaikkei Annalla niin paljon ääntä ollut.

Annan ystävät
Fanny Loukamaa, Turussa Betaniankadulla. – Merimaskun seurakunnan kultaisen iän kerhossa kävi ilmi, miten erilaisia vanhuksetkin ovat.
Kun eräs kerholainen (Saara Merikaita) ylisti hyvää ystävää, Anna
saattoi sanoa: ”Eräillä on semmoinen luonne...” - Anna itse ei ystävystynyt kovin helposti. – ”Kaikkein paras ja suurin lahja on se, että
Vapahtaja on syntynyt”, sanoi Anna minulle soittaessaan jouluaattona
1974. Monet todistavat, että kyllä Anna kauniisti puhui.
Vanhojen ”henksujen” (Hengelliset laulut ja virret -kokoelma) sanoilla
lauloin Annalle erään kerran ”Synnit poissa, autuutta oi”, sekä ”Mä
lakkaamatta laulelen”, sekä ”Ei laulamasta lakkaa”; sekä uusilla sanoilla ”Ristis luokse, Jeesus, sun”. Nämä laulut olivat rakkaita Annalle
jo niistä ajoista, jolloin hän oli Kansanopiston oppilaana Sörnäisissä
1920-luvun alussa. Anna tykkäs hengellisistä lauluista, vaikkei hänellä
itsellään ollut sävelkorvaa.

Suuret verenpisarat ja muut kukkaset
Anna kuului Kollolan miljööseen. Anna hääräsi kukkapenkissä. Kukka-
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”Sinut kannan ja kuormasi päivittäin,
joka hetki oot vahvoissa käsissäin.
Kun lujitan sua, älä estele mua.
Mitä näin sinun kauttasi aikaan saan,
sen näät vasta rannalla uuden maan.”
(Lähetyssanomissa 1981, Anna Tuominen mieltyi tähän runoon)

”Etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa
Kristus on, istuen Jumalan oikealla
puolella” (Kol.3:1). Tämä Pyhän
Raamatun kohta sopi Annaan. Hän
oli aina harrastanut ”niitä asioita,
jotka ovat ylhäällä”.

set ovat Annan perintö. Ulkona hän koetti häärätä. Toukokuussa hän
haki verenpisaroiden juurakot maantien toiselta puolelta kellarista päivänvaloon. Suuret verenpisarat oli jo otettu kellarista esiin (5-1983).
(Lehtisalon) ”Unto uusis Annan kellaria, se oli siinä tois´puol´ maantietä, semmone pikkane vaivane rakennus”. - Syyskesällä oli omenoita
ja viinimarjoja.

Annan muistojuhla
Anna Tuominen nukkui pois elokuun lopulla 1987, pari vuotta miehensä jälkeen. Annan hautaan siunaamis- ja muistotilaisuudessa Merimaskussa 12.9.1987 oli mukana melko suuri ystävien joukko.

Annan kuolinilmoituksessa olivat
virren sanat: ”Sun on, Jeesus,
alkamasi uskoni ja kilvoitus. Sun on
myöskin hallussasi matkan päässä
vapahdus. Silloin minut väsyneen
noudat luokses taivaaseen.”

Jotta yleensä ymmärtäisimme 1800-luvulla syntyneitten ihmisten
elämänkaarta, me emme saa arvioida sitä vuodesta 2007 käsin. Päinvastoin meidän on yritettävä – sisältäkäsin – oppia näkemään heidän
taustansa ja lähtökohtansa sekä se fyysinen ympäristö, henkinen ilmapiiri ja ne edellytykset, jotka heidän lapsuudessaan suuriruhtinaskunnan pikku saaristopitäjässä vallitsivat. Jotta sydämellä ymmärtäisimme
heitä, on pyrittävä näkemään fenotyyppien taakse. – Merimaskulaiset
siunaavat Anna Tuomisen kaunista muistoa.
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Kollolan uusi elämä
Kotiseututalona

Kotiseututalo
Merimaskun kunta osti Kollolan torpan vuonna 1989. Alueen käytölle
oli tuolloin aivan toisenlaiset suunnitelmat; tontille oli kaavailtu rivitaloasutusta. Kansalaisvaikuttamisen kautta ja eri kulttuuritahojen
myötävaikutuksella saatiin päättäjät ymmärtämään alueen kulttuurihistoriallinen merkitys Merimaskun asutushistoriassa. Tähtäimessä oli
saada torppa ja sen pihapiiri säilymään kokonaisuutena.
Muutaman vuoden epävarmuuden jälkeen Kollolan alue suojeltiin
kaavamääräyksellä, mikä ei tarkoita varsinaista museaalista suojelua,
mutta antaa kuitenkin vahvan suojan alueen säilyttämiselle entisellään. Maakuntamuseo oli suurena tukena prosessin aikana ja alue onkin
saanut Merimaskun kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta kirjassa merkinnän: “Paikallishistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävä
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kohde”.
Ensin alkuun Kollolaa hallitsivat Merimasku-Rymättylän eläkeläiset,
sen jälkeen on Kollolan torpassa kahviota pitäneet partiolaiset ja 4-H
kerho. Vuodesta 1995 alkaen on Kollolaa hallinnut Merimasku-Seura.
Seuran talkootyönä navetta siivottiin ja kunnostettiin ja kahvio siirrettiin vanhaan navettaan. Kesällä 1999 Merimasku-Seuran aloitteesta
Kollola nimettiin kotiseututaloksi.
Kollolan Annan torppa on säilytetty täysin sellaisena kuin sen viimeiset
asukkaat ovat sen jättäneet, se on torpan pysyväisnäyttely. Merimasku-Seura pystyttää joka kesä vanhan navetan eteiseen kunnostettuun
tilaan jonkin teeman ympärille uuden näyttelyn.
Kotiseututalo on ollut taustana monenlaisille tapahtumille. Siellä on
pidetty kivien maalauskurssia lapsille, vihtojen tekokurssia vähän
vanhemmille ja siellä on voinut kokeilla kangaspuiden käyttöä. Eri
yhdistykset ovat pitäneet kokouksiaan siellä ja kunnan hallituskin on
kerran pitänyt kokouksensa vanhassa navetassa. Kunta on esitellyt
taloa pohjoismaalaisille ystävyyskuntalaisilleen ja se on ollut piispantarkastuksen kohteena. Pyhän Jaakobin pyhiinvaeltajat ovat levähtäneet matkallaan Rymättylän kirkkoon. Kollola on siis ollut monenlaisen
vierailijajoukon kohteena. Myös Naantalin matkailu on tuonut ryhmiä
tutustumaan Merimaskun Kotiseututaloon.
Merimaskun Kollolan toiminta keskittyy vain kesäaikaan. Joitakin kokouksia voidaan pitää talvellakin, mikäli säät ovat suosiollisia. Käyttöä
rajoittavat niin torpan puolella, kuin myös navettakahviossa toimivien
ja turvallisten lämmityslaiteiden puute. Torpan toimivuutta ja käyttöä
kehitellään koko ajan ja ehkä vielä joskus voimme piipahtaa joulun
alla tuoksuvalle glögille lämpöiseen, tunnelmaiseen navettakahvioon.
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