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Kartassa pisteillä merkitty etelä-pohjoissuunnassa kulkeva Pohjanmaan talvitie muodostui vuosisatojen 
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Lukijalle

Parkanon lukio tuli vuonna 2003 mukaan kansainväliseen EU-rahoittei-
seen Comenius-projektiin, joka aiheena tuolloin oli tutkia teiden ja tie-
don kulkua keskiajalta nykyaikaan.

Sain lukiolta pyynnön ryhtyä tutkimaan Parkanon läpi virtaavan vesitien 
merkitystä nimenomaisena kulkuväylänä. Lähivesistöön liittyvät tarinat 
olivat minulle ennestään tuttuja, mutta perehtyminen historiaan oli uutta. 
Vesitiethän olivat entisaikoina yleisimpiä kulkuteitä monista eri syistä.
Koin pyynnön luottamuksen osoituksena ja otin haasteen vastaan. Sain 
välittömästi tietoja lähdekirjallisuudesta.

Parkanolaisen Viljo Alasen kirjoitus Kyrönkankaan vanha talvitie kirjas-
sa Satakunta, Kotiseututkimuksia XIII (1946) oli selkeä ja mielenkiintoinen. Nyt vain kyläläisiä jututta-
maan! Ensimmäiset muistitiedot tulivat kirkkovenematkoista ja tukkilaistarinoista plankkusahakaudelta. 
Sain kulkea tietäjien kanssa kotiseutuni maastossa ja vesillä, sain uusia ystäviä. Tie alkoi elää.
Kirjasto tarjosi tietojaan ja apuaan, jopa kotikirjaston pölyt tuli pyyhittyä.

Suurin tuki, rohkaisu ja apu haparoivalle aloittelijalle tuli edesmenneeltä historioitsija Pentti Papuselta, 
jonka lämminhenkisten ja kannustavien kirjeiden avulla oli hyvä taapertaa talvitiellä.

Mielenkiintoista oli tavata kirjoista mitä erilaisempia kulkijoita erämiehistä ruhtinaisiin, vangeista pap-
peihin... Kuningas Kustaa Aadolfi n vuonna 1626 tekemän matkan tarkistaminen oli ehkä mielenkiintoi-
sin vaihe harrastuksessani. Kansallisarkiston arvokas, tumma ja hiljainen ilmapiiri tutkijoineen, tuok-
suineen ja mikrofi lmilaitteineen oli mieliinjäävä kokemus. Tunsin olevani todella arvokkaassa seurassa! 

Pari mappia on kymmenen vuoden aikana täyttynyt kirjoituksista, lappusista ja lippusista, ja niistä olisi 
vaikea luopua. Aarteita kun on monenlaisia! 

Kiitän lämpimästi harrastukseni tukijoita ja auttajia, mukanaeläjiä. Työvuosieni esimiehellä eversti Jyri 
Paulaharjulla oli tiehistorian tutkimuksiini aivan uusi, avartava näkemyksensä, joita olen voinut profes-
sori Pirjo Markkolan avulla valottaa lisää. Kiitos takakannen arvokkaista ajatuksista! 
Kiitän myös lehtori Heikki Lammia, joka uupumatta on suomentanut vaikealukuista tekstiä Giuseppe 
Acerbin matkasta Kyrönkankaan talvitiellä 1799.

Kuudes painos tuli aiheelliseksi, koska tien todisteeksi on jälleen löytynyt vanha kartta Parkanojärveltä, 
muinaislöytö Höytölänlahdelta ja selostus italialaisen retkikunnan talvitien matkasta.  

”Kotiseuturakkaus on korvien välissä”, kuten Parkano-seuran puheenjohtaja Martti Humala on sanonut.

Kyrönkankaan talvitie on tuhatvuotisen historiansa aikana ollut huomattava reitti kulkijoille, kuten ai-
kaisemmin tutkittu kesätie, Kyrönkankaantie. Tien virallinen tutkiminen soisi Kyrönkankaan talvitielle 
sille kuuluvan arvostuksen maamme vanhojen teiden joukossa.

Parkanossa kesäkuun 4. päivänä 2012
Leena Perälä
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Esihistoria 
Lähe nyt kumma kulkemahan!

Tiehistorian tutkijat rohkenevat väittää, että van-
himmat Suomen tiet ovat suorastaan esihistorialli-
selta ajalta. Erilaisten muinaislöytöjen perusteella 
on todettu merkkejä ihmisten liikkumisesta myös 
Kokemäenjoen vesistöön kuuluvan Parkanon ve-
sireitin Kyrönkankaan talvitien varrella. 

Kivikaudelta peräisin olevia työkaluja, kuten kir-
veitä ja talttoja, on löydetty mm. Vääräjoen suulta, 
Alaskylästä, Kuivasjärveltä ja Kairokoskesta. Ai-
kakauden asuinpaikkoja tunnetaan monia ja lähes 
vuosittain löydetään uusia. Arkeologisiin löytöihin 
pohjautuen voimme olettaa, että ihminen on liik-
kunut näillä alueilla hyvin pian jääkauden jälkeen 
metsästäen ja kalastaen. 

Pronssi- ja rautakauden löydöt kertovat vakiin-
tuneesta asutuksesta. Taloustutkija Pentti Viita 
arvelee muinaisia elinkeinoja tutkiessaan Koke-
mäenjoelta Kyrösjärven reittiä pitkin Kyrönjoelle 
kulkeneen Kyrönkankaan talvitien olleen yksi mer-
kittävimmistä etelä – pohjoissuuntaisista tielinjois-
ta rautakaudella. Hän pitää tärkeimpänä ajatuksena 
sitä, että reitti yhdisti Ala-Satakunnan, Ylä-Sata-
kunnan ja Kyrönjokisuun rikkaat rautakautiset kult-
tuurit lähes karttasuoralla kulkutiellä ja mahdollis-
ti nopean liikkumisen vesireitillä. Muistona tästä 
ajasta on mm. Arasalon muinaislinna Ikaalisissa ja 
useat aikakausien asuinpaikkalöydöt.

Vaikka arkeologiset tutkimukset ovatkin vähäisiä, 
voidaan tämän ajan teiden suuntia määritellä riittä-
västi erilaisten maastosta ja vesistöistä löydettyjen 
esineiden perusteella. Löytöjä on mm. Kyröskos-
kesta, Vääräjokivarresta, Urhon pelloilta, Kairo-
koskesta. Viimeisin löytö on tehty vuonna 1973, 
jolloin Kairokosken läheisyydessä Viinikkajoen ja 
nykyisen Käenmäentien väliseltä alueelta löytyi 
rakennuksen peruskaivauksen yhteydessä yli 300 
vuotta vanha puinen metsästysaseen perä. Löytöjä 
voi tehdä maastosta edelleen.

Historiallinen aika

1200-luvulta lähtien muodostetun linnahallinnon 
myötä tarvittiin teitä linnojen välisten maayhteyk-

sien hoitamista varten; tällä alueella Turun linnan 
ja Vaasan lähistöllä sijaitsevan Korsholman linnan 
välille. Kulkureitit yhdistivät myös vähitellen va-
kiintuvat kristilliset seurakunnat ja muodostivat 
keskeisen kirkkotiereitistön sanankuulijoille.

Näiden seutujen asutus syntyi eräkauden jälkeen 
vesistöjen rantamille Kyrönkankaan talvitien 
varrelle. Maakirjassa vuonna 1540 mainitaankin 
pysyvää asutusta Kyrösjärven pohjoisosissa Au-
reenlopen alueella, Parkanojärven ja Linnajärven 
rannoilla.

Ylä-Satakunnan riistasta rikkaat erämaat tarjosivat 
mainiot mahdollisuudet kalastukseen ja metsäs-
tykseen. Keskiaikaisilla Ylä-Satakunnan pirkka-
laisilla, kyröläisillä ja sastamalalaisilla vaurailla 
kantataloilla oli kauko-omistuksessaan runsaasti 
pyyntialueita talvitien reitin varrella.

Pitkään jatkuneella eräkaudella matkat tehtiin 
yleensä jalkapatikassa tai ratsain rantoja seurail-
len. Vesistöjen sulina ollessa kuljettiin veneillä 
tai ruuhilla. Talvella käytettiin suksia. Kuormien, 
eväiden, pyydysten ja riistan kuljetukseen käytet-
tiin purilaita, notkeiden aisojen päällä olevia paa-
reja, joita vetivät ihmiset, koirat ja hevoset. Kär-
ryt levisivät seudullamme yleisesti käyttöön vasta 
1600-luvun lopulla. 

Parkanon seutu on pohjoisinta aluetta, jossa on 
käytetty myös härkiä vetojuhtina. Vesistöjen su-
lina ollessa kulkuneuvona oli aluksi haapapuusta 
veistetty yksipuinen ruuhi, haapio, joka liikkui 
kevyesti kapeissa ja matalissa vesissä. Myöhem-
min käytettiin käsin veistetyistä laudoista tehtyjä 
veneitä. Pitkien matkojen aikana käytettiin vaih-
toveneitä, jolloin matkan vaikeimmat osuudet kul-
jettiin veneeltä veneelle jalkaisin. Venevalkamia 
oli jokien suvantopaikoissa ja järvillä.

Eräkaudella olivat tiet jo muodostuneet kulkukel-
poisiksi reiteiksi eri asuinalueiden välillä. Lin-
jaukset noudattivat kulloisillakin kulkuneuvoilla 
helppokulkuisinta ja tarkoituksenmukaisinta suun-
taa maastoon mukautuen. Jos jäätilanne järvillä ja 
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Ihmisen liikkumisesta tällä alueella kertovia 
muinaisesineitä. Kourutaltta (vas.) on löydetty 
Alaskylästä. Ajoittuu ilmeisesti Suomusjärven 
kulttuuriin 6500-4200 eKr. Solki on löydetty Vii-
nikan pellolta. Kivi (oik.) on syntynyt noin 8000 v. 
eKr päättyneen jääkauden aikoina. Löydetty noin 
metrin syvyydestä Kuivasjärveltä. 
Kaikki rautakaudelta peräisin olevan löydöt Hä-
meenkyrön, Ikaalisten ja Parkanon alueelta tuke-
vat Kyrönkankaan talvitien olemassaoloa.

Viimeisimpiä tietoon tulleita muinaislöytöjä
Kivikautinen, käsintehty puun muokkaukseen 
käytetty taltta on löytynyt Hahkamäen tilalta 
Parkanojärven luoteiskulmasta. Löydön teki 
Kauko Kolehmainen vuonna 1992 ja toimitti sen 
Satakunnan museoon Poriin. 

Parkanon Yliskylästä löytyi keväällä 2011 
vanha kartta, jossa näkyy katkoviivoin talvitie 
Höytölänlahdelta Parkanojärvelle.  

joilla oli huono, käytettiin viereisiä hyväpohjai-
sia kangasteitä. Tiet merkittiin veistämällä puihin 
pilkkoja ja rakentamalla kivimerkkejä, pienempi 
kivi nostettiin isomman kiven päälle.

Kirjallisten lähteiden kertomaa

Tiemuseon julkaisusta selviää, että ritari Arvid 
Klaunpojan (Djäkt) kirjallisessa testamentissa 
vuonna 1459 mainitaan Kyrönkankaan talvitie. 
Testamentti on tallennettuna Ruotsin valtionar-
kistossa. ”Kyseessä on ollut nimenomaan talvi-
tie, jonka on katsottu olleen alunalkaen kesä-
tietä käytetympi”. 
Eräkauden luettelot 1500-luvulla tuntevat Ky-
röstä Pohjanmaalle lähes karttasuoraan vesistöjä 
seurailevan oikotien, Kyrönkankaan talvitien.

Pohjanmaan ja Hämeen linnan välisistä yhteyk-
sistä on tietoja vuodelta 1557, jolloin kuninkaan 
maatilan Pinonäsin vouti Joel Larsson Kors-
holmasta lähetti miehen noutamaan hamppua ja 
humalaa. Samana vuonna sakotettiin Hämeenky-

rön käräjille 26:a pitäjän talonpoikaa, koska he 
eivät käskyä vastoin olleet kuljettaneet joitakin 
elintarvikkeita Kyrönkankaan yli. (Nykyisin tie 
karttasuoraan Vaasasta Hämeenlinnaan). 

Vääräjoen ja Heittolan arkeologisista tutkimuksis-
ta kertova julkaisu toteaa: ”Nämä kohteet todista-
vat siitä, että Heittolan ja Vääräjoen alue on ollut 
suosittua asuinseutua kautta aikojen ja sen kautta 
kulkevalla historikko Jalmari Jaakkolan ”Poh-
jolan portiksi” nimittämällä vesireitillä on ollut 
suuri merkitys sekä esihistoriallisella että histori-
allisella ajalla”. Pirkan maan alta 6, Arkeologisia 
tutkimuksia, Vadim Adel, 2004

Kyrönkankaan talvitien strateginen merkitys ko-
rostui sotatienä. Esimerkiksi nuijamiehet valitsi-
vat sen kesätien sijaan marssiessaan Pohjanmaalta 
Ylä-Satakunnan halki Nokialle 1596, vaikka val-
taapitävät odottivat liikehdinnän päävirran kulke-
van Kyrönkankaan kesätietä pitkin Kyrö-Skanssin 
kautta. 

Taina Kiviniemi-Mäkelä (vas.) ja museolehtori Aino 
Nissinaho Tampereen Vapriikissa tarkastelevat Kivi-
niemen talon perustuksien yhteydessä löytynyttä aseen 
perää vuodelta 1784.
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Tie kohti pohjoista
Kaikki tiet tuolloin johtivat, jos ei nyt ihan Roo-
maan, niin ainakin Hämeenkyrön Järvenkylään. 
Siellä, Nuutin kestikievarin läheisyydessä er-
kanivat toisistaan Kyrönkankaan kesä- ja talvitiet. 

Tunnetumpi Kyrönkankaan tie, eli kesätie, kulki 
harjumaita ja mäntykankaita seuraillen Järven-
kylästä Ulvaanharjulle ja Vatulan kautta Varpeen 
kylään. Sieltä viitoitettu tie kulki Hämeenkan-
gasta pitkin Kuninkaanlähteelle Kankaanpäähän 
ja edelleen Pohjankankaan harjumuodostelmaa 
Karvian Kanttiin ja siitä kohti Hämes-Havusta 
ja Kauhajokea. Kesätie yhtyi talvitiehen Kurikan 
kirkon vaiheilla.

Heti, kun Kyrösjärvi jäätyi, siirryttiin Hämeenky-
röstä kulkemaan järven länsirantaa. Myöhemmin 
käytettiin myös Osaran peltoaukean läpi kohti 
Ikaalista kulkevaa reittiä. Kartasta voi selkeästi 
havaita tasaisen peltoa, suota ja jäätä olevan rei-

tin kohti Räystönlahtea ja Touhunsaarta. Isoselän 
jäätiellä ponnisteltiin kohti Hiittennokkaa, jonka 
ylityksen jälkeen Kallinlahden takana näkyi jo 
Ikaalistenniemi.
Ikaalistenniemeltä matka jatkui Isoselkää pitkin 
kohti Aureenloppea. Pitkäsaaren länsipuolelta 
suunnattiin kohti Vantuksennokkaa ja siitä matka 
jatkui Heittolanlahdelle ja Vääräjoelle. 

Joutuvi joelle tuosta

Vääräjoki on yksi matkan vaikuttavimpia osia. 
Mahtoivatko kiireiset matkalaiset havaita kapean 
ja mutkittelevan joen jylhää kauneutta, jota esi-
merkiksi nykypäivän kanoottimatkailijat tulevat 
katsomaan. Talvisin lumiset koivut, kesäisin leh-
tevät lepät kumartuvat kanjonissa virtaavan veden 
yli ja saavat aikaan holvimaisen tunnelman, jossa 
mieli ja sielu lepäävät – tuossa Tuonelan joessa, 
pyhän virran pyörtehessä!

Osa Höytölänlahdelta Kuivasjärvelle löytyneestä kartasta vuodelta 1799. 
Tie merkitty karttoihin katkoviivalla.
- kartta vasemmalla Parkanojärven eteläpuolelta, Vääräjoelta, omistaa Veikko Liukonen
- kartta oikealla Kuivasjärveltä, omistaa Reetta Yliruusi
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Vääräjoen ja idästä tulevan Poltinjoen yhtymä-
kohdassa on historiallisesti merkittävä Veneslin-
na, joka on luonnon muodostama jyrkkärinteinen 
mäki. Historiatiedon mukaan se toimi entisaikoina 
tähystys- ja puolustuspaikkana vihollista vastaan. 
Huipulta, noin 30 m vedenpinnan yläpuolelta oli 
hyvät näkymät kolmeen ilmansuuntaan: pohjoi-
seen, etelään ja itään. Sieltä saattoi helposti hal-
lita näkymiä tärkeällä kulkureitillä. Paikalla on 
ollut myös venäläisten kartoittajien mittaustorni 
ja -asema 1830-luvulla.  

Nykyajan vaatimukset ovat kauhoneet korkean, 
luonnon muovaileman hiekkaharjun suureksi so-
rakuopaksi. Onneksi Leppäkosken sähköyhtiön 
nykyisin omistama puoli ”Venehlinnasta” on kos-
kematon. 

Vääräjoki on nimensä veroinen kaartuen milloin 
oikealle, milloin vasemmalle. Kiireiselle oikotien 
kulkijalle se ei aina luonnollisesti sopinut. Tässä 
olikin mahdollista kulkea myös joen vasemmal-
la rannalla olevaa kuivaa Linnankangasta pitkin. 
Linnankankaalla tie kulki lähes samoilla sijoilla 
kuin nykyinen kolmostie. Hämeenkyrön historia 
kertoo Linnankankaalla olleen kuriirien levähdys-
paikan, Satulakiven. Muotonsa puolesta kiveltä 
onkin helppo kuvitella kuriirien hypänneen rat-
sunsa selkään. 

Satulakiveltä matka jatkui Lapiolahden koulun 
(nyk. Alaskylän kylätalo) sivuitse kohti Oukaroa. 

Parkanojärven eteläpäässä tie pujahti Oukaronk-
romun (Oukaronvuoren järvenrantajyrkänteen) 
jyrkkäreunaisiin suojiin. Tämä seutu tarjosi ison-
vihan aikana mainion kätkön metsiin piiloutuneil-
le ihmisille. 

Ehtivätköhän matkailijat ollenkaan havaita jär-
ven länsirannalla Naskalin paratiisia, jonne vielä 
1950-luvulla Parkanon yhteiskoulusta tehtiin kas-
veihin tutustumismatkoja lehtori Toini Vainion 
opastuksella?

Möhkön talon sivuutettuaan tie jatkui järven yli 
vastarannalle Kaupin kestikievariin. 

Tievaihtoehtoja

Järven itärannalla, nykyisten Rytilän peltovainioi-
den kohdalla, tie jakaantui luoteeseen Kuttikalli-
olle ja suoraan pohjoiseen kohti Turpeuslampea. 

Seuraamme Haaroosta länteen, ylämäkeen sinnit-
televää tietä. Tie nousi Kanan talon (nyk. Virran-
haara) länsipuolitse viereiselle mäelle, jossa si-
jaitsivat myöhemmin Kanan talon riihet (nykyisin 
musiikkiopisto). Siitä tie jatkui Kuttikalliolle, jon-
ne v. 1800 rakennettiin Parkanon kirkko. Kanan 
talon luota olisi ollut suora ja helppokulkuinen tie 
alavaa joenrantaa pohjoiseen, mutta sielläpä sijait-
sivatkin Kanan talon viljapellot!

Kuttikalliolta tie laski Viinikkajoen rantaan Haa-

Miehenkorkuinen Satulakivi oli nimensä mukaisesti 
ratsastavien kuriirien taukopaikka Alaskylässä.

Holvimainen Vääräjoki, Alaskylä



9

paslammen kohdalla nykyiselle Käenmäentielle. 
Joen rantoja seuraten tultiin Pirunportaissa reen 
hieman töyssähdellessä Pikku-Visurilammelle. 

Runsas ruokki, Hiitti kiitti ja 
Kauppi kaukaa katseli.

Palaamme Yliskylään Parkanojärven rannalle ja 
Kaupin kestikievariin josta toinen tielinja kulki 
suoraan, Viinikanjoen itärantaa seuraten pohjoi-
seen, Turpeuslammelle. Ankarina katovuosina, 
jolloin pettu oli leipänä ja savu särpimenä oli 
Turpeuslampi merkittävä mattojen, niinistä pu-
nottujen jauhosäkkien, jakopaikka. ”Matot” tuo-
tiin veneillä Hämeenkyröstä jakopaikalleen Tur-
peuslammen rantaan. Lammen koilliskulmassa, 
Viinikkaojan suussa oli jauhojen ”vähittäismyyn-
tipaikka”.

Painavia jauhosäkkejä oli vaikea kuljettaa vieressä 
vasemmalla virtaavaa Viinikanjokea pitkin. Ma-
talassa joessa oli runsaasti koskia, jotka vaikeut-
tivat veneiden kulkua. Kaitainvetten eteläpäähän 
Riuttasjärvelle sinniteltiinkin loivaa mäenrinnettä 
seuraillen nykyisen Käenmäen talon länsipuolit-
se Pikku-Visurilammen rantaan. Täällä yhtyivät 
nämä kaksi nykyisen Parkanon keskustan ohitta-
vaa tietä.

Kohti Jalasjärveä

Kaitainvetten eteläpäässä, nykyisen Käenkosken 
huvikeskuksen seutuvilla saattoi kulkija jatkaa 

matkaa vesiteitse tai vasemmalla kankaita seu-
raillen. Vesiteitse matka jatkui Kaitojavesiä ohi 
Pyhä- eli Ruumissaaren. Rännärin seudulla tie 
kääntyi luoteeseen Jarvanjokea ja Kuivasjokea 
seuraillen kohti Kuivasjärveä. Kuivasjärvellä tie 
ohitti Isosaaren (nyk. Saarelansaari) ja rantautui 
järven pohjoispäähän lähelle Kuivasen kestikie-
varia. Siitä matka jatkui Matkuslammen kautta 
Vähä-Venesjärvelle ja vedenjakajaseudun yli So-
merojärvelle. Siitä voitiinkin sitten seurata Kyrön-
joen latvavesiä kohti Jalasjärven Jokipiitä.

Tässä yhteydessä mainittakoon Rännärin sillasta 
vajaan kilometrin oikealla sijaitseva Nälkähitten-
kangas, joka oli kruunun metsää. Tiedetään, että 
viimeisimpinä katovuosina 1860-luvulla saivat 
alueen ihmiset kuoria mäntyjä saadakseen kuoren 
nilakerroksesta pettujauhoja. Jauhoista valmistet-
tiin nälän pitimiksi leipää. Tästä nimitys Nälkä-
hittenkangas. Pettujauhoja on nähtävänä Parkanon 
Metsämuseolla Rännärissä.

Vuodenajat ja keliolosuhteet eivät sallineet aina 
käyttää nopeakulkuista vesireittiä. Vesireitin kau-
neuskin jäi kiireisiltä matkamiehiltä huomaamat-
ta. Silloin kuljettiin Pikku-Visurinlammelta suo-
raan kankaita ja nevoja pitkin pohjoiseen. Suvi-
sillanahdet, pari kilometriä Riuttasjärvestä pohjoi-
seen, oli raskas mäki kuormien kanssa liikuttaessa 
(nyk. kolmostiellä ohituskaistojen kohdalla ennen 
Parkanon Hovia). Lamminkoskella kerrotaan, 
miten kirkkomatkoilla pysähdyttiin huilaamaan 
Suvisillalle ja viimeisetkin unenrippeet pesaistiin 

Käenkoski ennen 
padon rakentamista 
1940-luvulla.
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viileän raikkaalla lähdevedellä pois. Harmi, että 
viehättävä nimi on uutta tietä tehdessä poistettu 
käytöstä.

Paikkakuntalaiset muistavat kulkutien vasemmalla 
puolen Leirikankaan. Tämä nimi on onneksi vie-
läkin kartoissa mainittuna. Tällä laajalla kuivalla 
kankaalla perimätiedon mukaan oli venäläisillä 
kasakoilla sotilasleirejä, siitä nimitys Leirikan-
gas.

Täältä tie seuraili Kuivasjärveä lähes näköetäi-
syydellä nykyiseen valtatiehen kulkiessaan kohti 
Kuivasen kestikievaria. Nykyisin Kuivasen kesti-
kievarin päärakennuksen kohdalla sijaitsee kol-
mostien risteys Kankarin ja Alkkian paikallistei-
den kanssa. Kuivaselta tie suuntautui Kyrönjoen 
viuhkamaisille latvavesille kohti uusia maisemia.

Tien perintö

Ei kuulu kumu saloilta, 
reen rapina kankahalta.

Historialliset Kyrönkankaan kesä- ja talvitie kehit-
tyivät aikojensa tarpeisiin. Teitä käytettiin rinnan 
kulloistenkin kulkuolojen ja veden korkeuden mu-
kaan. Aluksi vesitie muodosti helpoimman reitin, 
myöhemmin varsinkin pyörän yleistyessä 1600-
luvun lopulta lähtien kuljettiin kankaita ja harju-
maita kesätietä pitkin. Auton tulo kulkuvälineeksi 
asetti uusia vaatimuksia ja kiireinen elämänrytmi 
muodosti nykyisen linjauksen. Nykyinen Valtatie 
3 seurailee muinaista tietä, Kyrönkankaan talvi-
tietä! 

Tien perintönä voimme ajatella, että Hämeenky-
rön, Ikaalisten ja Parkanon elämä on aina sykkinyt 
valtatien virrassa. Tie on nähnyt elämän valoja ja 
varjoja, antaen oman panoksensa jokaisen kulki-
jan matkaan. Molempien Kyrönkankaan teiden 
kunniakas historia kertoo aikojen mahdista ja tar-
joaa aikamatkan menneisyyteen.

Suvisillan ahteen viikonlopun liikennettä heinäkuussa 2007.
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Tien käyttäjät
Caickein twle siltoia tehdä, tietä perkata,
sanoi keskiaikainen maanlaki ja määräsi erityises-
ti maantiet, kirkko-, käräjä- ja myllytiet yleisesti 
kunnossapidettäviksi. 

Kyrönkankaan talvitie oli yksi näistä kunnos-
sapidettävistä reiteistä. Tie on kantanut aikojen 
saatossa monia nimiä. Sitä on kutsuttu Pohjois-
Parkanossa Suupohjan tieksi ja osia siitä Paari-
tieksi, monesti tietä kutsutaan Pohjanmaan tieksi. 
Kaikkia nimiä ja nimityksiä emme varmasti pysty 
edes löytämään.

Kustaa Vaasan määräyksestä 1600-luvulla viitoi-
tettiin teiden suunnat ja merkittiin tieurat, joita 
paikkakuntalaiset velvoitettiin hoitamaan. Tieura-
kat olivat rankkoja. Parkanolaisia, silloisia ikaa-
lislaisia, suoritti veromaksujaan tienteossa jopa 
Kokemäellä saakka.

Pitkä ja vaivalloinen työmatka oli Kanan talon 
(nykyisen Virranhaaran) esi-isällä, kun hän oli 
raivannut ja viitoittanut Pohjanmaantietä (Ky-
rönkankaan talvitietä). Vasta käräjöinnin jälkeen 
hänelle maksettiin palkkaa tästä vaivalloisesta ja 
raskaasta työstä.

Laadun isäntä, Soini Martinpoika sen sijaan sai 
myöhemmin äyrin jokaiselta talolta palkaksi siitä, 
että oli merkinnyt tien Kyrön metsän läpi. Kuitteja 
ja todisteita löytyy myös Kuivasen talon isännän, 
Sipi Olavinpojan Pohjanmaantien merkitsemises-
tä.

Ei ollut lautamiehenkään luottamustehtävä niin 
helppo kuin nykyisin, vaan he joutuivat kulke-
maan eri puolilla suurta pitäjää tarkastamassa tei-
den ja siltojen kuntoa. Sakkoja rapisi, jos tehtävä 
oli laiminlyöty! Sakkoja rapisi myös, jos eläimet 
olivat rikkoneet aitoja tai jos aitoja ei ollenkaan 
oltu määräyksistä huolimatta rakennettu. Näihin 
pienehköihin sakkoihin suhtauduttiin silloin vä-
hän samalla tapaa kuin rikesakkoihin nykyisin!

Eränkävijät muut oikotien kulkijat

Puhui Pirkka puuhkalakki:
Hoi miehet, ylös urohot, 
satanut on uutta lunta,
Läkkäme Lapin kylille,
Lapin lasta velkomahan!

Eino Leino: Orjan poika

Taukohetki majatalossa. Vänrikki Stoolin tarinat.
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Varhaisimmat merkit kulkijoista löytyvät kivi-, 
pronssi- ja rautakauden arkeologisista löydöistä. 
Suurin osa niistä on vielä kätkeytyneenä maan 
poveen. Uusia löytöjä tehdään säännöllisesti ja 
monet tutkijat pitävät Kyrösjärven vesistöä pit-
kin kulkevaa Kyrönkankaan talvitietä yhtenä 
merkittävimmistä rautakauden teistä, yhdistihän 
se Kyrönjokisuun ja Kokemäenjokisuun rikkaat 
kulttuurit. 

Eräkaudella, kun tieuria ei vielä ollut merkitty, pa-
lasivat pirkkalaiset pulkat täynnä turkiksia, vem-
peleet verohelyjä…. Polut ja urat olivat erämie-
hille tärkeitä reittejä. Kruunulle ja kirkolle oli jo 
varhain maksettava veroa, virkamiehet tarvitsivat 
teitä ja tiet virkamiehiä. 

Veronkantajat ja verorästien kerääjät vaelsivat 
neljästi vuodessa saataviaan keräämässä. Vero-
kuormasta saattoi löytyä melkoinen ruokavaras-
to: rukiita, ohria, kauroja, herneitä, papuja, mal-
taita, ryynejä, jauhoja, suolaa, humaloita, pellavia, 
hamppuja, olkia, heiniä, halkoja, tervaa, voita, 
lihaa, kinkkuja, läskiä, villoja, talia, kynttilöitä, 
lampaantaljoja, lampaanreisiä, nahkoja, jäniksiä, 
lintuja, munia, puuastioita, suksia, sarkaa, ken-
kiä… Ja me selviämme pelkällä rahalla!

Kauppamiehet olivat luontevia eräteiden kulkijoi-
ta. Ylä-Satakunnan metsät tuottivat turkiksia, ora-
van-, näädän-, kärpän- ja ketunnahat olivat arvos-
saan. Saattoipa taitava erämies saada saaliikseen 
joskus suden, karhun ja vesikonkin suurten salojen 
kätköistä. Arvokkaimpia olivat kärpännahat, sillä 
niiden valkoinen turkis oli varattu yksinoikeudella 
hovin ja kirkon käyttöön. 

Ruotsi-Suomen kuningas Kaarle XII määräsi, että 
vuonna 1700 alkaneella sotaretkellä tuli sotajouk-
koihin kuuluvilla aatelisilla olla haarniskan lisäk-
si hylkeennahkaliivit. Niinpä hylkeennahka tuli 
erittäin arvokkaaksi metsästyssaaliiksi ja niiden 
pyyntimatkat suuntautuivat myös Kyrönkankaan 
talvitietä pitkin pohjoiseen. 

Syksyisin kuljetettiin tuoretta ja kuivaa kalaa sekä 
hirvenlihaa asutuksiin ja rannikolle. Osa saaliis-
ta päätyi erätalonpoikien omaan käyttöön, osalla 
käytiin kauppaa. Ne vaihdettiin suolaan, rautaan, 
koruihin, arvokkaisiin kankaisiin ja muihin eri-
tyistuotteisiin. 

Talvitietä pitkin majatalojen välillä paikalliset ta-
lonpojat määrättiin kuljettamaan myös kuninkaal-
lisen majesteetin sotaväen muonavarat sekä hovin 
ja kirkon verotavaroita. 

Sanansaattajat, lähetit ja erilaiset kruunun ja kir-
kon virkamiehet seurueineen tunsivat Turun ja 
Korsholman linnojen välisen oikotien kiireisillä 
matkoillaan. 

Kerran viikossa kuljetettiin posti Tukholmasta 
Turkuun ja edelleen Pohjanmaalle. Vaikka vi-
rallinen postitie kulki Kyrönkankaan kesätietä, 
kuljetettiin postia jalan tai ratsain talvitietä pitkin 
Ikaalisten pappilasta Parkanon Laatuun ja edel-
leen Jalasjärven Jokipiihin. 

Merenkulun lisääntyessä 1800-luvulla vilkastui 
myös kauppamerenkäynti ja laivoille tarvittiin 
merimiehiä. Kyrönkankaan talvitie muodostui no-
peana oikotienä myös merimiesten kulkureitiksi 
Pohjanmaalta etelän satamiin.

Oikotietä käytettiin 1800-luvulla myös vankikul-
jetuksiin. Kerrotaan, että Kuivasen kestikievarin  
emäntä tarjosi Isontalon Antille ja Rannanjärven 
Antille lämmintä velliä heidän raskaalla vanki-
matkallaan Vaasasta Turkuun. Nämä raavaat mie-
het eivät voineet estää liikutustaan kokiessaan 
emännän ystävällisyyttä. 

Talvitie ei ollut varsinaisten matkustavaisten käy-
tössä. Matkaoppaissa 1700-luvulla talvitietä ei 
mainita lainkaan. Tien merkitys nimenomaisena 
oikotienä ei kuitenkaan ollut vähäinen, koska tien 
varrella oli keskiajalta alkaen kestikievareita viral-
listen välimatkojen päässä.

Uittotie

Huhtikuussa ne parhaat poiat
tukkijoelle astuu.
Siellä ne saappaat likoaa
ja housunpuntit kastuu.
   O. Merikanto/T. Pakkala

Alueen valtavat metsävarat muodostivat merkittä-
vän tulonlähteen ensin savotoilla ja sitten uitoissa 
1800-luvun puolivälin jälkeen. Tukkeja uitettiin 
Viinikanjoessa sijaitseville Kairokosken, Haa-
pasen ja Lehtisen sahoille sekä vesitietä pitkin 
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Siuroon ja Poriin saakka. Uitto erikoisuuksineen, 
omine ammattisanastoineen, taitoineen ja laului-
neen muodosti oman maailmansa. Joukossamme 
on vielä useita entisajan uittomiehiä, joten tätäkin 
perinnettä on vielä tallennettavissa. 

Kuninkaallisia vieraita

Vuonna 1626 maaliskuun 13. päivänä Kyrön-
kankaan talvitien varren vähälukuiset asukkaat 
saivat nähdä itsensä kuningas Kustaa II Aadolfi n 
ja kuningatar Maria Eleonoran seurueineen mat-
kustavan Kyrönkankaan talvitiellä. Kuninkaalliset 
olivat matkalla Tallinnasta Viipurin ja Hämeen 
linnan kautta Korsholman linnaan, josta heidät 
kyydittiin meren yli Ruotsin puolelle. Kuningas 
oli yöpynyt Hämeenkyrön Tuokkolassa. Ruotsi-
Suomen kuninkaista Kustaa II Aadolf ja Aadolf 
Fredrik, matkustivat molemmat Kyrönkankaan 
teillä, Kustaa II Aadolf talvitietä ja Aadolf Fredrik 
kesätietä 1752 Kankaanpään kautta.

Kuninkaiden matkaseurueet eivät koskaan olleet 
turhan pieniä, Tarkat tiedot ”kankaanpääläisten 
kuninkaan” Adolf Fredrikin matkasta on taltioi-
tu Herman Lindqvistin kirjaan Ruotsin historia. 
Siitä voimme päätellä, että myös ”meidän kunin-
kaallamme” Kustaa II Aadolfi lla oli mukanaan 
arvovaltainen seurue. Seurueeseen kuului useita 
kymmeniä hevosten vetämiä vaunuja ruoka- ja 
vaatetavaroineen. Kuninkaan päivittäisestä hyvin-
voinnista huolehtimiseen kuului useita palvelijoita 
ja henkilääkäri. Nähtävää ja ällisteltävää siis oli 
kotiseutumme esi-isillä. Kuninkaan matkasta on 
luonnollisesti hyvin vähän kirjallista tietoa.

Majatalojen ja kestikievareiden merkinnöistä ja 
kuiteista voidaan todeta useita korkea-arvoisia 
ohikulkijoita ja vieraita. Määräysten mukaan hei-
tä tuli majataloissa palvella ja kyyditä tarvittaessa 
seuraavaan kestikievariin. 

Vuonna 1615 herttua Julius von Wittenberg mat-
kusti Ruotsiin 38-henkisen seurueensa kanssa ja 
samana vuonna valtaneuvos, myöhemmin hovioi-
keuden presidentti ”Hänen ihanuutensa” Per Sparre 
yöpyi Parkanon Laadulla matkallaan Pohjanmaalle. 

Makaa kuin Laiska-Jaakko Moskovan elustalla, 
sanotaan kihniöläisessä sananparressa. 

Ruotsin Venäjälle lähettämän apujoukon ylipääl-
likkö Jaakko de la Gardie oli tien vakituinen kul-
kija matkaten säännöllisesti läänityksilleen Poh-
janmaalle. 

1627 Suomen kuvernööri Nils Bielke seurueineen 
kulki Kyrönkankaan talvitietä. 

Italialainen tutkimusmatkailija Guiseppe Acerbi 
retkikuntineen ihasteli Kyröskoskea ja talvitien-
varren maisemia 1799 matkallaan pohjoiseen.

Italialainen matkaaja Acerbi matkusti Talvitietä 
pitkin seurueineen 1.4.1799. Lähtö tapahtui Ky-
röskosken Järvenkylästä 1.4. klo 9. Englannin 
kielisen päiväkirjan mukaan hänen reittinsä kulki 
Parkanon kautta seuraavasti:
Kiiala - Parkano - Kuivanen - Koskue - Lambé 
(Jalasjärvellä), jonne saavuttiin illalla klo 23. 
Seuraavana aamuna klo 6 matka jatkui Reinik-
kaan (Kurikassa). Englanninkielinen päiväkirja 
osoittaa, että reitti ei kulkenut ns. kesätietä, vaan 
todella suorempaa talvitietä. Matka kokonaisuu-
dessaan kulki Tukholmasta Nordkappiin asti.
(Italialainen matkaaja... teksti Heikki Lammi)

Kuningas Kustaa II Aadolf.
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Talvehtiva joutsen Vääräjoella.

Kanadanhanhiperhe Kaitainvetten luonnonrauhassa.
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Kirkkoveneiden reittiä: Parkanojärveä Yliskylästä Kaupin mäeltä etelään...

... ja pohjoiseen.
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On piirretty varsihin keksien, nimiä tyttösten... 
Uittomiehiä Kaidoillavesillä.

Uittotien rauhaa Kaitainvetten Rännärillä.

Turpeuslampi oli keskiaikainen “mattojauhojen” jakopaikka.
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Tukkilauttojen vetämisessä käytetty hevosponttoo. Taavetti Lahti-
nen hevosineen Kyrösjärvellä.

1930-luvun uittomiehiä, Rantala (vas.), Haapaviita 
ja Haapaniemi.

Haapakosken kuohuissa kalastamassa Päivi Kultanen.
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Kirkkovenesoutua Kaidoillavesillä.

Kairokosken pituus on 188 metriä. Sen rannoilta on löytynyt useita rautakautisia esineitä.
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Eri aikakausien pyhät paikat näkyvät reitin varrella. Figuuri Nyrkkäkoskella Kaidoillavesillä.

Aikoinaan Messukalliolla pidettiin jumalanpalveluksia kesken kirkkovenematkan. Nykyisinkin ”metsä-
kirkossa” pidetään kesäisin jumalanpalveluksia ja erilaisia hartaustilaisuuksia.
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Ihminen luonnossa -tapahtumaan liittyvä uittonäytös Rännärillä, taustalla Morsiusvuori.

Pyhä- eli Ruumissaari – rauhan ja hiljaisuuden tyyssija, jota myös kesäisillä kirkkovenematkoilla 
kunnioitettiin.
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Kyrönkankaan talvitie sotatienä

Tien sijainti ja suoraviivaisuus tekivät siitä so-
tilaallisesti merkityksellisen. Tien strateginen 
merkitys korostui ison vihan, ”Kustaan sodan” 
ja Suomen sodan aikoina. Sen tärkein peruste oli 
karttasuora tiensuunta ja talvinen helppokulkui-
suus, mikä merkitsivät sotajoukoille nopeutta ja 
helppokulkuisuutta. 1700-luvulla kaikki isommat 
kuljetukset tehtiin jääteitä pitkin. Jäätien merki-
tys oli huomattava silloinkin, kun haavottuneita 
kuljetettiin Suupohjan seudulla sijainneeseen so-
tilassairaalaan.  

Kiireiset joukot eivät aina kyenneet hautaamaan 
vainajiaan, vaan heitä uupui matkan varrelle. Pe-
rimätieto kertoo, että tienvarren asukkaat hautasi-
vat jäältä ja maastosta kokoamiaan ruumiita mm. 
Kaitainvetten Ruumissaareen ja Kuivasjärven Iso-
saareen. 

Nuijasota

Viel’ elää Ilkan työt kenties kauankin 
kansan suussa,
Hän eli niin kuin Suomen mies ja 
kuoli hirsipuussa.
    K. Kramsu: Ilkka

Talonpoikien vapaus oli uhattuna ja kruunun aset-
tamat rasitukset sotilaiden pakko-ottoineen kohte-
livat heitä kohtuuttoman ankarasti. Säätyläisvas-
taisuus kiristyi ja poliittinen tilanne pohjusti ka-
pinaliikkeen syntymistä. Nuijasota oli suurimpia 
talonpoikaiskapinoita mitä Euroopassa koskaan 
on ollut. 

Marraskuussa 1596 lähtivät Pohjanmaan miehet 
Jaakko Ilkan johdolla sotaisaan matkaansa koh-
ti Nokiaa. Matkan varrelta mukaan liittyi Ylä-
Satakunnan miehiä, mm. Parkanossa paikallinen 
talonpoikaispäällikkö Antti Laurikainen. Löyhästi 
järjestäytynyt ja kevyesti varustettu talonpoikais-
joukko jatkoi kohtalokasta marssiaan. Nuijamie-
hiltä puuttui sodankäyntiin kuuluva kuri ja har-
jaannus. Heitä ajoi eteenpäin epätoivo, kiihko ja 
oikeuksiensa puolustaminen. Kotieväiden loppu-
essa miehet syyllistyivät paikkakunnan talojen 
ryöstelyyn ja polttamiseen. 

Talvitien varrella, Aureenlopen alueella sekä Höy-
tölässä ryöstöt ja taistelut olivat erityisen tuhoisia. 
Nokialla Klaus Flemingin joukot mursivat nuija-
miesten rintaman ja hyökkäsivät sota-aseistukses-
saan talonpoikaisarmeijan kimppuun. Kohtalokas 
paluumatka suuntautui samaa tietä takaisin. Ta-
kaa-ajojoukot ryöstivät ja polttivat tienvarren talo-
ja kostaen asukkaille nuijamiesten avustamisen. 

Parkanon Laurikaisella hän (Fleming) otatti 
seurueineen syödäkseen kolme lehmää ja härän 
sekä viisi leiviskää (1 leiviskä = 8,5 kg) kuivaa 
lihaa ja kuusi leiviskää leipää sekä hevosilleen 
kolme tynnyriä ohria ja kauroja (1 tynnyri = 
125,5 litraa).
Matkallaan menehtyneitä nuijamiehiä on haudattu 
Kaitainvetten Ruumissaareen ja Kuivasjärven Iso-
saareen (nyk. Saarelansaari). 

Lamminkoskella on Parkano-Seuran pystyttämä 
Laurikaisen muistomerkki.
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Isoviha

Ruotsin ja Venäjän välinen lähes neljännesvuosi-
sadan kestänyt sota, isoviha, oli tuonut kansalle 
raskaita menetyksiä. Maa oli venäläisten miehit-
tämä ja hallinnon sekasorto vaikeutti elämää. Sota 
oli raakaa, miehet kuolivat taisteluissa, lapsia ja 
nuoria vietiin Venäjänmaalle orjiksi, naiset pies-
tiin ja raiskattiin, talot poltettiin ja karja sekä muut 
ruokavarat käytettiin armeijan tarpeisiin. Kylien 
ihmiset pakenivat metsiin rakentaen sinne pako-
saunoja ja piilopaikkoja. Arvokkaimmat tavarat 
haudattiin maahan ja piilotettiin metsiin. 

Ruhtinas Golitzyn johdatti venäläisarmeijan pää-
osaston, noin 8500 miestä, etenemään Hämeen-
kyröstä ja Ikaalisista Kyrönkankaan talvitietä 
Parkanon kautta Pohjanmaalle. Sodan ratkaiseva 
taistelu käytiin Napuella 19.2.1714.

Pohjoisparkanolainen muistitieto kertoo vieläkin 
isonvihan aikaisten taisteluiden käyneen kovi-

na Kruununlukku -nimisessä paikassa Kuivas-
järvellä, kolmostien varrella. Tien varressa on 
vieläkin havaittavissa kumpareita ja painanteita 
muistona menneistä taisteluista. Kuivasen tilan 
rakennukset poltettiin venäläisten leirinuotioissa. 
Koillis-Parkanon rajamailla tunnetaan vieläkin 
Pakosaunanmäkiä ja muita piilopaikkoja. Isovi-
ha autioitti monet Kyrön taloista pitkäksi aikaa. 
Rauhan tultua elämä normalisoitui hyvin hitaasti.

”Kustaan sota”

Kuningas Kustaa III:n ns. Kustaan sodan aikana 
1789 huhtikuussa kuljetukset olivat laajimmil-
laan. Eri sotajoukkoja, meri- ja laivamiehiä, kruu-
nun komennusryhmiä kyydittiin Vaasan läänissä 
kahden viikon aikana yli 400 hevosella talvitien 
eri kievareihin Parkanon ja Ikaalisten välillä. Ke-
säaikana kyyditykset tapahtuivat kesätien kautta. 
Nykyaikana näin suuria kuljetuksia lyhyellä ajal-
la on aivan mahdoton jo ajatellakin! 
Kyydityksiä päinvastaiseen suuntaan oli loka-
kuussa 1795, kun Hangon sataman komennus-
miehet palasivat kotiseuduilleen Pohjanmaalle.

Suomen sota 1808 - 09

Kova talvi, sotaväsymys ja riittämätön varustus 
rasittivat Suomen sotaväkeä. Osa joukoista joutui 
perääntymään Tampereen suunnasta Pohjanmaal-
le. Ne, jotka oikotien tunsivat, käyttivät luonnol-
lisesti Parkanon kautta kulkevaa nopeaa ja suoraa 
reittiä. 

Usein mainittua talvitietä myöden Parkanon ve-
sitse ja Kyrösjärvetse teki Adlercreutz’kin pitäjän 
lävitse mainion paluumatkansa 1808 
kertoo Wilhelm Carlsson kirjassaan Entinen Ika-
linen. 
Suomen sodan tunnettu sotapäällikkö eversti Carl 
Johan Adlercreutz marssitti joukkoja Ikaalisten 
kautta Pohjanmaalle talvitietä pitkin.

Hän, joka jäiselläkin hangell’ astuen 
rakasti maataan mielellä palavalla
ja iloll’ antoi sille verensä lämpöisen.
  J.L. Runeberg, 

  Vänrikki Stoolin tarinat, Adlercreutz Talvitie kulki Parkanon pohjoispuolella jo ruohot-
tuneen Matkuslammen vieressä. Kalervo Kuivasto 
tutkii itärannalla varhaisten esi-isiensä asumus-
ten jälkiä.
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Monella vielä tuvassaan 
on kuva kummanlaatuinen: 
paljasta partaa vaan, 
mut’ astuppa liki, näetpä
kuin parran alla hymysuin 
ja silmin loistaa lempe’in 
se kuva Kulnevin!

Kulneviin liittyy Pohjois-Parkanossa muistitieto: 
Venäläisten joukkojen komentaja astui erääseen 
taloon katsomaan lieneekö talossa vihollisen sota-
väkeä. Huomatessaan emännän ja vastasyntyneen 
lapsen kumartui itse ukko Kulnev, hymyili lapsel-
le ja palasi joukkojensa luokse. 

Kulnev pienen ratsujoukkonsa kanssa seurasi 
Ruotsin sotajoukkoja sodan ratkaiseviin taistelui-
hin Hämeenkyröstä Pohjanmaalle Kyrönkankaan 
talvitietä pitkin.

Kulnev, Vänrikki Stoolin tarinat.

Jättäisimmekö pois sodan loppupuolen venäläi-
sen omapäisen, mutta välittömän sotapäällikkö 
eversti Jakob Petrovits Kulnevin? Kulnevin jou-
kot tulivat aivan vetäytyvien Ruotsin joukkojen 
kannoilla riistäen elannokseen tienvarren taloista 
elintarvikkeita. Höytölän ja Heittolan talojen ruo-
kavarastot tyhjennettiin tyystin, molemmat Laa-
dun talot tyhjenivät myös vaatevarastoistaan, jopa 
Mustalahden kukko joutui venäläisten pataan, ja 
Erkki Yli-Laadun kasvattamat tupakat lähtivät 
rosvojen nautinnoiksi. 

Rajuimmat tuhot sodan aikana alueellamme kärsi 
Kuivasen majatalo, jonka kaikki rakennukset pol-
tettiin maan tasalle. Myöhemmin vahinkoja py-
rittiin mielialojen rauhoittamiseksi korvaamaan 
taloudellisesti. Pippurisesta, mutta välittömästä, 
punaista villamyssyä käyttävästä - toisin kuin ku-
vassa - sotapäälliköstä kertoo Runebergin runo: 
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Ylä-Satakunnan kirkkotiellä

Kuuluu kenkien kupina, kautokenkien kapina
 tytöt kirkkohon tulevat, lemahtavat lehterille.
Rinnan auki riehkäsevät, kirjan sieltä kiskasevat,
 josta virren veisoavat, luvut kaunihit lukevat.

Kuuluu löttöjen löpinä, tuohikenkien kopina,
 pojat kirkkohon tulevat, 
 kirkonmäellä melskoavat.
Ei oo kirja mielessänsä, 
 ei papin parahat saarnat.
Tytöt mielessä makoavi, syämissänsä sytevi.

Kirkonkäynti, Kanteletar

Säv. Aksell Törnudd

Emäseurakunnassamme Kyrössä on kirkossakäyn-
ti entisaikoina ollut vilkasta. Perisatakuntalaiseen 
tapaan tällä alueella oli jo 1700-luvulla pidetty ky-
lärukoushetkiä hartauden harjoittamismuotoina.

Tarinat vuosisatojen takaisista kirkkomatkoista 
Sastamalan kirkkoon, siis Karkun vanhaan kirk-
koon ja Hämeenkyröön ovat hämäriä ja usein taru-
jen värittämiä. Kansan keskuudessa elää kuitenkin 
perimätieto, jonka mukaan Karkun kirkossa oli 
vanhoilla ikaalislaisilla suvuilla nimetyt kirkon-
penkit.

Historioitsijat ovat esittäneet erilaisia tutkimustu-
loksiaan Karkun kirkossa käynneistä, joten mat-
koja sinne eri tarkoituksissa on varmasti tehty.

Entisessä emäpitäjässämme Ikaalisissa on ollut 
kirkko jo 1500-luvun puolivälissä. Tuolloin oli 
kirkossa toimeenpantu inventaario. Kalustoluet-
teloita ja valokuvia säilyneistä esineistä on tal-
tioituna Suomen Kansallismuseossa. Säilyneet 
pöytäkirjat kertovat, että vuonna 1620 korjattiin 
Ikaalisissa jo toisen kirkon kattoa. Vasta näihin ai-
koihin alkoi Parkanossa ja Kihniössä olla kiinteää 
asutusta niin, että kirkkomatkoille riitti lähtijöitä.

Kirkkotiet

Matkanteko kaukaisiin kirkkoihin oli hankalaa. 
Minkäänlaista tiestöä ei ollut olemassa. Kirkkoon 
vaellettiin eräkaudella muodostuneita karjapolku-
ja ja rantalaitumia pitkin.

Vesitiet olivat useimmin käytettyjä kirkkoteitä, 
sijaitsivathan kirkot usein järvien ja jokien ran-
noilla. 

Kauppa- ja sotaretkien oikotie Hämeestä Pohjan-
maalle, Kyrönkankaan talvitie, oli myös alueensa 
kirkkotie. Vesistöjä seuraten karttasuora, jopa tu-
hatvuotinen erätie oli myös nopein kulkuyhteys 
harvaan asutulla seudullamme Ikaalisten, jopa 
Hämeenkyrön kirkkoon.

Kirkkoveneet

Kirkkomatkoilla kotiveneiden lisäksi käytettiin 
tätä varten rakennettuja kirkkoveneitä, joita mat-
kan aikana vesistön vaikeakulkuisuudesta riippu-
en vaihdettiin useita kertoja. 

Rantaseutujen kylät ja talot muodostivat venelah-
koja, jotka yhdessä rakensivat ja ylläpitivät veneitä 
venevalkamissa omissa ladoissaan. Lahkot nimet-
tiin yleensä sen talon nimellä, jonka läheisyydessä 
venevalkama sijaitsi. Venelahkot pitivät talvella 
kokouksen, jossa sovittiin veneen rakentamispaik-
ka, veneen koko, rakennustarvikkeiden hankinta, 
mestari ja työn tekijät muonituksineen. Veneet ra-
kennettiin kevättalvella, kun maatöiltä vielä riitti 
aikaa. Minkäänlaisia kirjallisia sopimuksia ei tar-
vittu, sana riitti. Samassa tilaisuudessa sovittiin 
kirkkoon lähtemisen aika koko kesäksi.

Kun kirkkovene rapistui, eikä sitä voitu enää tar-
koitukseensa käyttää, se juhlallisesti poltettiin hel-
luntaina helavalkeana.

Kirkossakäynti

Kansamme perinnäistapoihin on kuulunut pyhä-
päivän vietto ja kirkossa käynti ehtoollisineen. 
Ehtoollispakko perustui lakeihin ja määräyksiin ja 
laiminlyönneistä voitiin sakottaa (kirkkolaki vuo-
delta 1686). Ehtoollisella käynti oli myös edelly-
tyksenä kihlaukselle ja avioliitolle vuoteen 1910.

Jumalanpalvelus rikastutti ja vahvisti hengellistä 
elämää, antoi lohdutusta arkeen ja toi muutenkin 
virkistystä elämän yksitoikkoisuuteen ja kuului 
siten normaaliin elämänkulkuun.
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Kirkot olivat kylmiä, lämmityslaitteita ei ollut, jo-
ten jumalanpalveluksissa jopa tömisteltiin. Seinä- 
ja kattomaalaukset, värikkäät messukasukat sekä 
lukuisat kyntteliköt loivat sanankuulijoille lähes 
taivaallisen tunnelman.

Erikoisesti juhlapyhinä, kuten nykyisinkin, käytiin 
kirkossa. Erityisen tärkeinä pidettiin jumalanpal-
velukseen osallistumista nimenomaan rukoussun-
nuntaisin, joita silloin oli kolme kertaa vuodessa.

Jumalanpalveluksissa oli tärkeätä olla läsnä, kos-
ka siellä saarnan lisäksi luettiin mm.
– kirkolliset kuulutukset,
– kruunun määräykset ja asetukset, 
– ilmoitukset verojen keruun ja käräjien ajankoh-
dista,
– kuulutettiin avioon aikovat parit, syntyneet lap-
set, kuolleet ja kuultiin hautajaiskellojen soitto,
– kuulutettiin tapahtuneet varkaudet, kadonneet 
eläimet ja ilmoitettiin huutokaupoista ja mahdol-
lisista särkyneistä silloista, 
– kirkon sakaristossa jaettiin myös posti.
Saarnastuoli oli sen ajan paras tiedotuskanava vas-
taten nykyajan sanomalehtiä ja radiota.

Kirkkomatkoihin yhdistettiin samalla kaupan-
käynti. Kirkkomatkoilla tavattiin myös muita 
ihmisiä oman talon ja kotikylän tuttujen lisäksi, 
mikä oli hyvin tärkeää, olivathan asumukset hyvin 
kaukana toisistaan. Kirkkomatka toi tervetulleen 
piristyksen arkeen.

Ei myöskään sovi unohtaa ihmisten uteliaisuutta 
naapurien asioita kohtaan, olihan kirkon eteises-
sä suoritettava käräjien määräämä rangaistus lain 
kuuliaisuuden rikkomisesta. Muistamme tarinat 
jalkapuupenkeistä!

Kirkkomatkalle Parkanoon

Kaukaisin kirkkovene lähti varhain sunnuntai-
aamuna Kihniön Sulkuejärven pohjoisosasta 
mukanaan korhosperäläiset. Siihen tuli Kanka-
rinjärveltä tarsiankyläläisten erikoisen suuri vene, 
seuranaan Naarmi- ja Ratikylästä pienemmät ve-
neet.

Koskelanjoen suussa ennen Linnajärveä oli vene-
valkama, johon veneet oli jätettävä ja jatkettava 
matkaa jalkapatikassa. Koskelan talo oli kirkko-

väen huiluupaikka, jossa juotiin talon saavista 
napolla piimää ja haukattiin eväspalaa. Koskelan-
joen venevalkamasta oli kilometrin verran kävely-
matkaa, ja uusi venevalkama odottikin jo Kuore-
kosken suvannossa.

Linnajärven jälkeen Rännärinkoskella tavattiin 
Linnan, Mäntylän ja Pajulahden rannoilta lähte-
neet venekunnat. Tänne tulivat vielä Vatajan ja 
Kuivaskylän veneet ennen vuotta 1902, jolloin 
Vatajan ja Jarvanjoissa veden pintaa ei vielä oltu 
laskettu. 

Kaidoillavesillä Rännärinkosken, Pitkäkosken ja 
Nyrkkäkosken kohdilla piti venettä vetää; naiset 
kantoivat airot ja kirkkovakat, miehet tarttuivat 
veneen hankoihin ja vetivät veneen maahan lai-
tettuja teloja myöten koskipaikkojen ohi. 

Mentäessä Parkanon kirkkoon veneet jätettiin 
Käenkoskelle ja siitä käveltiin noin kolmen ki-
lometrin matka kirkkoon Kuttikalliolle, jonne 
rakennettiin oma kirkko vuonna 1800. 

Lamminkoskella entisaikojen kirkkotiellä Jarvan-
joen suvannossa on viehättäviä onkipaikkoja.
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Kaitainvetten tarinoita

Entisaikojen kirkkovenematkat ovat jättäneet reit-
tiensä varsille lepotaukojensa ja uskomustensa 
mukaisia ja perinnehistoriasta kertovia mielen-
kiintoisia nimiä.

Kaidoillavesillä, kymmenkunta kilometriä Par-
kanon keskustasta pohjoiseen on muutaman kilo-
metrin matkalla runsas tarusto.

Lähellä Järvi-Suomen tien siltaa sijaitsee Pyhä- eli 
Ruumissaari, jonne tiedetään haudatun sekä nui-
jasodan (1596-97), isonvihan (1713-1721) että 
Suomen sodan (1808-09) sotilaita. Saareen on 
myös viety vainajia kelirikkoaikoina odottamaan 
siunattuun maahan siirtämistä.

Perimätietona kerrotaan, miten kirkkoveneet Ruu-
missaarta lähestyessään hiljensivät veneen vauh-
tia.
 
Soutajat nostivat airot lepoasentoon, naiset 
ristivät kätensä ja silmänsä ja veneen annettiin 
hiljalleen lipua saaren ohitse. 

Kunnioituksesta vai pelostako? Tuolloinhan vah-
vasti uskottiin kaikenlaisiin taikoihin.

Ruumissaaren eteläpuolella, järven itärannalla on 
Morsiusvuori. Kerrotaan, että kauniilla, länteen 
viettävällä mäntyrinteellä on ollut nimensä mu-
kaisesti vihkitoimituksia. Luonnonvoimien myl-
lerrykset, sairaudet tai muut äkilliset tapahtumat 
ovat voineet katkaista nuorten häämatkan. Silloin 
paikkakunnalla hurskaaksi tunnettu kylänvanhin 
on suorittanut vihkimisen. ”Upea paikka ja paljon 
tilaa hääparin onnitteluille”, sanoivat paikalla vie-
railleet lempääläläiset koululaiset, jotka kävivät 
tutustumassa esi-isiensä kalavesiin.

Morsiusvuoren edustalla Kaitainvetten virta on 
voimakas ja jää sulaa keväisin nopeasti. Paikka 
on ollut kohtalokas Kihniöltä Ikaalisten kirkkoon 
kuulutuksille hevosella menneelle nuorelle parille. 
Jää oli pettänyt, reki ja nuoripari olivat vajonneet 
jäihin. Kaidatvedet oli vaatinut arvokkaat uhrinsa. 
Myöhemmin kesällä noin kilometrin päästä Pitkä-
koskesta oli löytynyt reki ja hevosen ruumiinosia. 

Länsirannalla, melkein Morsiusvuorta vastapää-

tä on Messukallio. Tiedetään, että tällä paikalla 
on pidetty kesken kirkkomatkan jumalanpalve-
luksia, jossa kylänvanhin on ollut sananjulista-
jana. Hengen ravintoa saatuaan ovat epäonniset 
kirkkomatkalaiset pakon sanelemina joutuneet 
palaamaan takaisin kotitanhuvilleen. Paikalle on 
Parkanon kaupungin toimesta rakennettu ”metsä-
kirkko” kauas näkyvine puuristeineen sekä penkit 
sanankuulijoille. Kaidoillevesille muodostuneen 
lauttayhteyden myötä Messukalliolla pidetään 
kesäisin jumalanpalveluksia sekä siellä on myös 
vihitty muutamia morsiuspareja. Herkempää hää-
tilaisuutta kauniina seesteisenä kesäiltana tuskin 
voi kuvitella!

Messukalliosta noin puoli kilometriä etelään on 
rannalla yhdeksän metriä korkea jyrkkäreunainen 
Sormi- eli Kukkarokivi. 

Taru kertoo, että Kaitainvetten itärannalla asus-
kelleet jättiläiset vihasivat kirkkovenematkalaisia 
ja kivittivät veneitä. Jättiläisiäkin suuremmat voi-
mat suojelivat matkalaisia, eivätkä kivet koskaan 
osuneet kohteisiinsa. Kerran vihastunut jättiläinen 
otti kaikkein suurimmat kiven ja viskasi sen ve-
nettä kohti, mutta kivi loiskahtikin vastapäiselle 
rannalle.

Ja että tämä tarina on aivan tosi, on kiven pääl-
lä nähtävissä jättiläisen suuret sormenjäljet, joita 
matkailija voi käydä kurkkaamassa!

Lehmät herkuttelivat helteellä
Parkanon kirkko maalattiin punaiseksi korjaus-
ten yhteydessä v. 1880. Naapurien lehmät hais-
toivat ruisjauhon ja suolan tuoksun, ja nuolivat 
punamaalin kirkon seinistä niin korkealta, kuin 
ylettyivät.
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Kilometrin päässä Nyrkkäkoskella on nähtävissä 
kalliomerkit mahdollisesta pakanuuden ajan py-
hästä paikasta.

Kirkkomatkalle Ikaalisiin

Lähdettäessä kirkkoon Ikaalisiin ennen vuotta 
1800, jolloin Parkanon kirkko valmistui, oli mat-
kaan lähdettävä varhain lauantaiaamuna. Käve-
lymatkaa tulikin nyt enemmän, sillä Parkanon 
kohdalla oli runsaasti koskia (Kairokoski, Haa-
paskoski, Lehtiskoski eli Viinikankoski), jotka oli 
ohitettava jalan joko joen länsi- tai itärantaa. Tur-
peuslammen rannasta, ikivanhalta kauppapaikal-
ta, oli mahdollista jatkaa matkaa soutaen kapeaa 
Viinikanjokea myöten Parkanojärvelle. Kirkko-
veneen, jota myös pienemmät veneet seurasivat, 
venevalkama sijaitsi Parkanojärven pohjoispäässä, 
Korvensuussa.

Nyt soudettiin järven eteläpäässä sijaitsevan Val-
kaman talon venevalkamaan. Tänne olivat kokoon-
tuneet pikkuveneillään tai jalan sekä Alaskylän 
että Yliskylän kirkkoonlähtijät Talosen, Vänssilän, 
Mattilan ja Ala-Rönnin rannoilta. Mukaan otettiin 
kaikki, jotka vain veneisiin mahtuivat.

Runsaan veden aikoina veneet jatkoivat matkaa 
juhlallista Vääräjokea pitkin kohti Kyrösjärveä. 
Joen ollessa kuivempana, edessä oli jälleen muu-
taman kilometrin kävelymatka Veneslinnan ve-
nevalkamaan. Tämä paikka tunnetaan nykyisin 
nimellä Kukkurakoski.

Heittolanlahdessa, Kyrösjärven pohjoispäässä oli 
jo suurempia veneitä odottamassa pohjoisesta tu-
levaa kirkkokansaa, ja venelasteja saatettiin jopa 
tasailla.

Kyrösjärvelle saapui myös sydänmaalaisten kirk-
kovene Kovelahdesta. Kerran oli sydänmaalainen 
isäntä häämatkalleen Ikaalisiin mennessä pyytänyt 
veneeseensä morsiusparin iloksi klarinetinsoitta-
jia. Viisas teko isännältä, sillä pitkiä ja mutkik-
kaita polkuja oli siellä taivallettavana, ennenkuin 
venevalkamaan asti oli selvitty!

Kaikilla veneillä Ikaalisissa oli omat nimetyt ve-
nevalkamansa. Pohjoisesta tulleet, Kartun niemen 
rantoja seurailleet veneet rantautuivat kirkon lä-
heisyyteen vanhan kauppalan pohjoisrannalla. 

Matkantekoa

Mettällä on korvat ja merellä silimät.

Matkat veneillä kirkkoon olivat hyvin odotettuja. 
Monenlaista jännitystä leijui ilmassa, vallankin 
nuorison keskuudessa, olihan mahdollista tavata 
matkalla kenties tuleva elämäntoveri. 

Vanhemman väen tarinointi venematkoilla oli hy-
vin jännittävää kuultavaa. Kerrottiin arkipäivän ta-
pahtumista, mahdollisten taikojen onnistumisista, 
pelättiin jättiläistaruja kuunnellessa ja aamusu-
mussa hiidenväkeä ja liekkiö-lintuja. Metsän ja 
veden haltijat olivat kansalle tuttuja, koska tuol-
loin oltiin hyvin taikauskoisia. Pelko loi yhteen-
kuuluvaisuuden tunnetta ja lujitti kylähenkeä.

Näihin kansamme tarustoihin ei kannata suhtautua 
yliolkaisesti, ovathan ne esi-isiemme rikasta ja ar-
vokasta perinnetietoutta.

Kauniilla säällä venematkat olivat yhtä juhlaa 
kesätuulen leyhytellessä kevyttä vaatetusta. Sou-
tajien rytmikäs airojenliike loi turvallisuuden 
tunnetta. Saattoipa laulukin raikua veneissä. Vir-
siä ei veisattu, ne olivat pyhiä ja kuuluivat vain 
kirkkoon.

Toisinaan venematka oli murheellinen ja hyvin 
alakuloinen. Silloin saattoi veneessä olla vaina-
ja siunattuun maahan vietäväksi. Vainajan arkku 
oli aina poikkipäin perämiehen jalkojen edessä ja 
vain perämies sai silloin laulaa.

Jos soutumiesten ajatuksissa oli kilpasoutu pa-
luumatkalla, oli veneen pohja jo varhain aamulla 
voideltu voilla tai kananmunan valkuaisvaahdolla 
paremman luiston aikaansaamiseksi.

Kerrotaan, että kilpasoutajien vauhti joskus oli 
niin rajua, että muutama airokin siinä rytäkässä 
katkesi.

Vaikeita olivat esi-isiemme kirkkomatkat. Vesi-
reiteillä sai vähän väliä olla nousemassa veneestä 
ja kävellä rantapolkuja myöten. Oli huolehdittava 
mukaan tahtovista vanhuksista ja lapsista rytei-
köissä ja ojien ylityksissä, usein sadesäässäkin.

Naisilla oli lisäksi kannettavanaan puinen, pyöreä 
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kirkkovakka, jossa olivat pyhävaatteet kirkkoon 
menoa varten; kotikutoiset löysätröijyt rimpsu-
helmaisine alushameineen, miehille puhtaat, val-
koiset kirkkopaidat. Vanhemmille naisille kuului 
musta pitkä puku, kirkkosilkki hartioille ja myö-
hemmin myös virsikirja. Jalkineina naisilla oli 
narisevat pikkupieksut, miehillä kankeat, pitkä-
vartiset saappaat, jotka Parkanon kirkkoon men-
täessä vasta kirkonmäellä tai Tammelan kohdalla 
vedettiin jalkaan.

Mukaan kuului myös eväsnyytti, jossa oli juus-
toa, voita, kakkoa, kuivattua lihaa ja muuta hyvää. 
Kerrotaan, että hyvien eväiden vuoksi moni kirk-
komatkalle lähtikin!

Kirkonmäellä

Vainionpäästä Lystiin, Lystistä Nästiin ja 
Nästistä kirkkoon. 

Kirkonmäelle oli tultu hyvissä ajoin, oli jopa vii-
vähdetty hetki kirkkokortteerissa ja jaettu sinne 
tuliaiset. Kirkkokortteereissa yövyttiin yleensä 
sukulaissuhteiden perusteella Kirkkoahteen lähei-
syydessä olevissa asumuksissa. Kairokoski, Yli-
koski ja Mäkiviinikka olivat suuria taloja, jossa 
löytyi tilaa suuremmallekin kortteeriväelle. Tässä 
yhteydessä mainittakoon Nästin Liisan mökki, 

joka oli Kanan torppa. Se sijaitsi suuren kuusen 
alla Lystinmäellä, nykyisen ala-asteen läheisyy-
dessä. Nästin Liisa oli paikkakunnalla tunnettu, 
rehti, suorasukainen ja lämminsydäminen mum-
mo, joka piti pienen kotinsa siistinä ja järjestyk-
sessä. Nästissä oli aina kortteeripaikka yösijaa 
tarvitseville.  

Martta Sevio muistaa, että Parkanon kirkon vie-
ressä oli paakari, josta ostettiin nisusta, tippaleipiä 
ja vehnäslonkaa kotiin vietäväksi. Olipa kirkon-
mäellä lisäksi krouvi, jonne janoiset soutajat mie-
lellään, emäntien vastustuksesta huolimatta pis-
täytyivät. Siitäpä aiheutuikin harmia ja pidätelty-
jä naurunpurskahduksia. Iloluontoinen isäntämies 
kun saattoi kirkossa kesken saarnan väitellä papin 
kanssa ja jopa käyskennellä jumalanpalveluksen 
aikana kirkon käytävillä.

Kirkon merkitys tietojen ja sivistyksen jakajana 
väheni yleisen kehityksen, postin, koululaitoksen, 
radion ja liikenneyhteyksien paranemisen myötä. 

Parkanojärven pintaa laskettiin 1800-luvun lopus-
sa alun toista metriä, joten isojen kirkkoveneiden 
liikkuminen vaikeutui myös etelän suunnasta tu-
levilla. Venematkat Parkanon kirkkoon loppuivat 
1880 -luvulla, kun kulkukelpoiset maantiet lisään-
tyivät seudullamme ja matkat tehtiin pääasiassa 
hevospeleillä.

Lapuan hiippakunnassa vuonna 1997 pidetyssä 
Kirkkotiet-seminaarissa Isossakyrössä piispa Jor-
ma Laulaja on todennut: 

Kirkkotie merkitsee pysähtymistä, ihmettelyä ja 
hiljentymistä. Se rakentaa elävää kristillistä pe-
rinnettä sekä uskon nykyisyyttä. Kirkkotie on osa 
kulttuurimaisemaa, joka yhdistää kirkkomatkat 
ja tämän ajan vaeltajat. 
.....

Meillä on merkittäviä vesistöjä seuraavia kirkko-
teitä taukopaikkoineen Sastamalasta pohjoiseen. 
Olisiko tulevaisuudessa mahdollista tutkia ja ke-
hittää näille seuduille vaellusreitti ”Pyhät polut” 
itä-suomalaiseen tapaan?

No niin, sano Nästi, kun Kana torpasta käski.

Nästin Liisa.
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Nykypäivä
Tänään alueen halkaisee Kyrönkankaan talvitien 
kunniakkaan perinnön jatkaja; valtatie 3, joka on 
eräs Suomen pääväylistä. Kolmostiellä kulkee 
nykyisin noin 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, 
viikonloppuisin lähes kaksinkertainen määrä. Alu-
een liikenteellistä sijaintia parantavat valtatie 23 
Porista Joensuuhun sekä rautatieyhteys pääradalla 
Helsingistä Rovaniemelle. 

Vesireitti kuuluu valtakunnalliseen kanoottireitis-
töön.

Tiehistoria ja mielikuvitus ovat saaneet Kyrön-
kankaan talvitien elämään. Vahvimmin historian 
siipien havinan voi kokea kolmostien itäpuolella 
vesitiellä. Käenkoskikeskuksen ja Metsämuseon 
välille on retkeilijöiden iloksi rakennettu Käpy-
kintukka-luontopolku ja laavu. Reitti kulkee aivan 
rannan tuntumassa. Läheiseltä valtatieltä voi juuri 
kuulla liikenteen kumun, mutta se ei häiritse, kos-
ka reitistön hiljaisuus ja jylhä kauneus rauhoitta-
vat mielen.

Muutaman vuoden ajan on Kaidoillavesillä risteillyt viihtyisä ja ajanmukainen Vesipääsky-alus. Seit-
semän kilometrin matkalla voi nähdä ja kuulla edellä kerrottua mielenkiintoista historiaa. Tietoja on 
saatavissa internetistä haulla Kyrönkankaan talvitie sekä Parkanon seurakunta/historia.

Kuva: Jarkko Tuomisto

”Oksat karsin, tien osoitin;
Siitäpä nyt tie menevi,
Ura uusi urkenevi
Laajemmille laulajoille,
Runsahammille runoille 
...
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Kyrönkankaan talvitien tarinoita

Esi-isoisänsä murheellisesta tapauksesta kertoo Ahti Törmä:

Edellisvuosisadan vaihteessa (1800-luvun lopulla) oli kolme kihniöläistä isäntämies Juhoa lähtenyt 
kevätjäiden aikaan viemään verorahoja Ikaalisiin. Kaidoillavesillä, lähellä Ruumissaarta jää oli pettä-
nyt. Miehet joutuivat jäiden sekaan ja uimataidottomina hukkuivat. Verorahapussit painuivat pohjaan. 
Hevonen oli uinut lähellä olevalle litteälle kivelle ja paikallaan teputellen oli onnistunut pysymään 
kiven päällä. Ohikulkija oli sillalta huomannut oudon tapauksen ja kiirehti hakemaan apua naapuri-
taloista. Pillastunut hevonen ei päästänyt auttajia lähelleen, joten avuksi oli otettava köydet. Onneksi 
kivi oli lähellä rantaa ja ainakin hevonen saatiin pelastettua. Petollinen järvi vaati uhrinsa.

Rännärin sillalla on aina ollut vauhdikasta me-
noa:

- Misä se ruumih o, ku se viä Rännäris oli 
rattailla. –

Pentti Papusen Rännärimuistelma:

Pohjanmaalta oli paikkakunnalle muuttanut itsellismies Matti perheineen. Hänen vieras murteensa ja 
mahtaileva elintapansa herättivät pian huomiota, ja mielellään niitä takanapäin matkittiin. Matti puoles-
taan koitti torjua osakseen tullutta väheksyntää uskottelemalla, kuinka mahtavana ja varakkaana miehenä 
häntä kotipuolessa oli pidetty. Hevonenkin hänellä oli ollut, komea juoksija, jolle eivät muut vertoja 
vetäneet. 

Niinpä kerran, - kun Rännärin sillalla mentihin niin Seru  ja perälauta jäi!

Seru (Serafi ina) oli Matin eukko, joka istui heinätukon päällä perälautaan nojaillen kun itse isäntä seisoi 
edessä ohjastamassa. Hirmuisessa vauhdin ryskeessä perälauta irtosi ja emäntä keikahti tielle Matin 
huomaamatta ja meno senkun jatkui. Hetken kuluttua haaveri selvisi ja selvitettiin. Emännälle ei onneksi 
käynyt kuinkaan.

Kerrotaan että Rännärin sillan seutu on vielä 
1950-luvulla ollut Lamminkosken ja Linnan-
kylän nuorten kohtaamispaikka. Sillalla on 
tanssittu ja vähän painia nujakoitukin.

LÄHTEET:
Wilhelm Carlsson: Entinen Ikalinen, 1871
Viljo Alanen: Kotiseututukimuksia XIII, 1946
Tiemuseon julkaisuja 15: Pohjanmaan kautta, 1996
Alhonen, Papunen, Sarkki-Isomaa: Ikaalisten entisen emäpitäjän historia I, 1997
Jorma Vappula: Ikaalisten entisen emäpitäjän historia II, 1999
Pirjo Markkola:  Ikaalisten entisen emäpitäjän historia III, 2006
Alhonen, Huurre, Papunen, Nallinmaa-Luoto: Hämeenkyrön historia I, 1983
A.J. Alanen: Eteläpohjalaisia taisteluissa, 1981
Herman Lindqvist: Ruotsin historia, 2003
Martta Sevio: Parkanon seurakunnan vaiheita, 1951
Viljo-Kustaa Kuuliala: Vanhoilta kirkoilta ja kirkkoteiltä, 1939
Leo Väyrynen: Pohjan Kyrön kirkkotiet, 1997
Heikki Lammin suomennokset Acerbin matkakertomuksesta

KUVAT:  
Reino Haapaniemi, Vilho Heinosen perikunta, Varpu Lammi, Kirsti ja Reijo Myllymäki
Taukohetki majatalossa ja Kulnev, Vänrikki Stoolin tarinat 1928
Leena ja Vilho Perälä
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Kyrönkankaan talvitien kulkijat

1. Esihistoriallisen ajan vaeltajat

2. Erämiehet, hylkeenpyytäjät ja muut kulkijat
 ❖ Veronkantajat ja verorästien kerääjät

 ❖  Kaupankävijät

 ❖  Sanansaattajat, lähetit ja kuriirit

 ❖  Kruunun ja kirkon virkamiehet seurueineen

 ❖  Kuormien kantamiseen määrätyt talonpojat

 ❖  Vankikuljetukset

 ❖  Tutkimusmatkailijat

 ❖  Posti

 ❖  Ylä-Satakunnan miehet kosiomatkoillaan Pohjanmaalle

 (”Hämeestä miestä, Pohjanmaalta akkaa”)

3. Sotilaat
 ❖  1596-1597 Nuijamiehet Jaakko Ilkan johdolla, noin 800 miestä ja

   Klaus Flemingin joukot noin 1500 miestä

 ❖  1713-1721 Isoviha, Venäjän pääarmeija 8500 miestä ruhtinas Golitzyn johdolla

 ❖  1771-1795 Kustaa III:n sotien aikana eri sotajoukkojen kuljetuksia

 ❖  1808-1809 osa Suomen sodan sotajoukkoa, Adlercreutz-Kulnev

4. Majatalojen ja kestikievareiden merkinnöistä mm.
 ❖  1615 Herttua Julius von Wittenberg seurueineen

 ❖  1615 Sotapäällikkö Jaakko De la Gardie

 ❖  1623 Hovioikeuden presidentti Per Sparre seurueineen

 ❖  1626 Kuningas Kustaa II Aadolf ja kuningatar Maria Eleonora seurueineen

 ❖  1627 Suomen kuvernööri Nils Bielke seurueineen

 ❖  1799 Tutkimusmatkailija Guiseppe Acerbin retkikunta

5. Kirkkotie, kirkkovenematkat
 ❖  Ensin Kyröön (nykyisin Hämeenkyrö)

 ❖  sitten Ikaalisiin

 ❖  ja vuodesta 1800 lähtien Parkanon kirkkoon. 

 Venematkat loppuivat vähitellen alueen tieverkoston valmistuttua noin vuonna 1880.

6. Tukkilaiset
 ❖  Tukkilauttojen uitto päättyi vuonna 1957, jolloin Käenkoski padottiin

7. Matkailijat
 ❖  Vesipääskyn siivin vuodesta 2002



Parkanon Kirjapaino, Parkano 2012

Leena Perälän 
tutkimus ”Kyrönkankaan talvitie - Oiko-

tie Hämeestä Pohjanmaalle” on merkittävä 
avaus aikaan, jolloin Ylä-Satakunnan erämai-

ta asutettiin ja elantona oli pääasiassa metsän an-
nit. Tutkimus myös paikkaa sen aukon, joka on ollut 

olemassa muinaisten teiden ja niiden käytön kohdalla. 
Historian esirippua on raotettu kiintoisasti myös Ruotsin 

hallinnon eli kuninkaiden kulkemien taipaleiden osalta. 

Aivan olennaisen merkityksen Kyrönkankaan talvitiehen Leena 
Perälä tuo kertoessaan siitä sotatienä. Tältä osin tutkimus on suoras-

taan uraa uurtava. Maamme sotahistorian keskeisiä sotateitä on toki tut-
kittu itäisessä Suomessa, mutta nyt on läntinen, monen sodan ja taistelun 

väylä saanut kasvonsa. 

Leena Perälän ”Kyrönkankaan talvitie” on korkeatasoinen ja havainnollinen tut-
kimus eräästä kansamme tärkeästä kulkureitistä niin rauhan kuin sodan aikoina.

Jyri Paulaharju, sotahistorioitsija

Kuudes painos


