
Suvun vanhimman (94 vuotta) eli Kaarina Kunvikin haastattelu 23.3.2019 

Kankaanpään terveyskeskuksessa, missä Kaarina oli hoidettavana kuumeettoman 

keuhkokuumeen takia.  Lämpö on pysytellyt pitkään 37,7 asteessa.  Kaarina on 

pirteässä kunnossa, juttu luistaa ja muistikuvat ovat selkeitä.  Kaarina antoi luvan 

haastattelun julkaisemiseen. 

 

Kaarinan ajatukset palaavat yhä useammin lapsuuden kotiin, Torpon mummulaan, kuten 

hän Lauri ja Hiljan perheen kotia, Metsä-Laurilaa, nimittää.  Isä Lauri oli toimen mies 

ja osallistui monien yhdistysten ja yritysten toimintaan, niin meijerin, maamiesseuran, 

nuorisoseuran kuin urheiluseurojen toimintaan.  Kaarinalla on näitä juhlapuheita iso 

nippu, tai oikeastaan oli, koska hän luovutti ne Markku Torpolle edelleen serkulleen, 

Seppo Torpolle säilytettäväksi.  Olisi hienoa, kun näitä puheita näkyisi joskus Kustaan 

Julkaisussa. 

 

Kaarinan äiti, Hilja ei ollut yhdistysihminen, mutta sitäkin halusi koota kotiinsa 

sukulaisia ja naapureita kinkereille ja muihin erilaisiin tilaisuuksiin. 

 

Kaarinan koti oli ihana yhteisö, vaikka siinä oli seitsemän lasta – taikka juuri sen takia.  

Kun Felix-sedällä ja hänen vaimollaan Jennillä ei ollut yhteisiä lapsia, Kaarinan 

sisaruksista joutui heille kasvatiksi yksi kerrallaan.  Feliks oli lapsirakkaampi kuin 

Jenni.  Kaarina ei tykännyt olla Feliksen ja Jennin luona, ja samanlaisia muistoja oli 

Aimollakin.  Kun Kaarinan isosisko Hilkka pääsi ripille, Kaarinakin käveli Feliksen ja 

Jennin kanssa kirkkoon, siitä vaan yli Kokemäenjoen.  Kesken papin saarnan Kaarina 

ampaisi äidin syliin – niin oli äitiä ikävä.  Kun Tuomas-sedällä oli auto, hän pyysi 

Kaarinaa autoon kotimatkalle, mutta Kaarina ei autoon uskaltanut 

 

Kun Felix, Jenni ja Kaarina tulivat Metsä-Laurilaan kylään, hevosella siihen aikaan 

tultiin, Kaarina konttasi talon alle piiloon.  Kun hän vihdoin kuuli Felixen ja Jennin 

askelten kaikkoavan, Kaarina uskalsi tulla pois piilosta.  Joskus Jenni soitti Metsä-

Laurilaan, ja Kaarina vastasi puhelimeen.  Kaarina piti kuitenkin torvea kaukana, eikä 

puhunut puhelimeen.  Jenni sanoi: ”Anna äidille puhelin, kun et halua puhua minun 

kanssani.”  Felix ja Jenni jäivät Kaarinalle vieraaksi. 

 

Penttinen oli vieressä ja siellä Oskari ja Hilja Torpon poika, Pentti-serkku oli mukava 

kaveri.  Joskus Pentti, joka oli pari vuotta vanhempi, pyysi kuuntelemaan lastenradiota.  

Penttisillä oli radio, sellainen, jossa ääni tuli isosta torvesta.  Pentti kujeillen pyysi 

Kaarinaa pistämään käden torveen, että voi tervehtiä Markus-setää.  Niin Kaarinaa 

hävetti, ettei mennyt pitkään aikaan Penttisille.  



 

Kävellen tehtiin koulumatkat, 3 kilometriä,  Matkalla pidettiin peliä ja juteltiin 

mukavia.  Heiteltiin takiaisia toisen vaatteisiin ja talvella lumipalloja.  Pentin lisäksi 

mukana oli Kesärin (= Mattilan) Helena ja myöhemmin Liisakin, Järvisen Aino ja 

Sutkamäen pojat. 

 

Opettajana oli Laineen Matti, jota nykykielellä voisi sanoa suurpiirteiseksi.  Ei ollut 

kovin jyrkkiä suhteet opettajan ja oppilaiden välillä.  Urheilutunnilla käytiin 

keräämässä marjoja opettajan puskista ja omenoista puista sekä käännettiin maata.  

Kaarina ei kehu omia koulunumeroitaan, sanoo vaan niiden olevan keskitasoisia.  Kuusi 

vuotta koulu kesti, ja sitten Kaarina kävi Karkun emäntäkoulun ja Kauhajoella 

kotitalousopiston.  Kauhajoella asui myös Toivo-serkku perheineen.  Se oli ihana perhe.  

Sain siellä hoitaa Seppoa, Sirpaa ja Timoa. 

 

Vieläkin Kaarinalla on tallella kinkeritodistuksia, lukutodistuksia.  Ristikoita täytettiin, 

osasiko lukea ja muistiko Raamatun asioita. 

 

Kaarina kävi vuotta nuoremman Kesärin Helenan kanssa pyhäkoulua.  Kaikenlaisia 

kerhoja oli.  Niitä oli koululla ja Heimolassa.  Mylläri Rannan kotona on otettu valokuva 

meistä pikku-Lotista.  Kuva on vieläkin tallella.  Kuvia on myös tärkeistä tapahtumista, 

kuten niistä, kun mentiin Äetsän asemalle ja kumipyörärattailla vastaan vieraita.  

Kiinnostavimpia oli nuoriseuran iltamat Heimolassa – sen aikaisten sääntöjen 

mukaisesti pakolliset puolitoista tuntia ohjelmaa täytteeksi ja sitten tanssia. 

 

Isä oli urheilumiehiä.  Hän innosti meitä lapsia.  Hän vei talvella hevosella 

hiihtokilpailuihin, eikä lasten tarvinnut laittaa suksia kuntoon, kun isä voiteli ne.  Oltiin 

joskus hiihtokilpailuissa.  Hilkka seurusteli Järän Reinon kanssa ja Reino hiihti Hilkan 

vieressä kannustaen häntä.  Kun Kaarina oli Heimolan mäellä, suksi irtosi ja lähti 

luistamaan pitkälle mäkeä alas.  Niin Hilkka taas voitti hänet.  Hilkka hiihti kilpaa ja 

menestyi hyvin.  Hilkka voitti vuorotellen Lavian Sampakosken kanssa kilpailuja.  

Värssy kuului: ”Sampakoski Lavia, menee aika travia.” 

 

Isä yllytti kesäaikanakin urheilemaan ja osti polkupyöriä, joilla saattoi mennä 

urheilukentälle. 

 

Nuoremmat sisarukset eivät harrastaneet urheilua.  Auliksellakin oli mopo – se siitä 

urheilusta.  (Aulis on myynyt Torkinkadun omakotitalon jäätyään leskeksi ja muuttanut 

rivitaloon Huittisissa.) 



 

Kokemäenjoessa käytiin lapsena uimassa.  Matka rantaan oli pitkä.  Onneksi siellä oli 

puomit uima-alueen reunassa, eikä virtaava, kylmä vesi ollut siksi vaarallinen.  Rantaan 

mentiin savisen pellon läpi ja sitten kotona pestiin savet pois.  Tervaportin rannassa 

pestiin myös pyykkiä.  Karjanhoitaja Hilja Sato oli keittänyt navettakeittiössä 

lipeävettä näin kauhean leveään saaviin (Kaarina kädet leviää noin metrin levyiseksi).  

Kuuma lipeävesi kaadettiin pyykin päälle ja näin saatiin lakanat ja muut valaistua.  

Kaadettiin alas valunut vesi kuumennuksen jälkeen ehkä toisenkin kerran.  Ja sitten 

lähdettiin pyykkikorit mukana rantaan viruttamaan pyykki.  Sen jälkeen ripustettiin 

pyykki kotipihassa naruille, joita kannattivat pystytolpat. 

 

Äiti oli edistyksellinen puutarhaihminen.  Ympäri Satakuntaa ja laajemmaltakin käytiin 

katsomassa hänen tiptop-pihaansa.  Jopa Työtehoseuran konsulentti Maiju Gebhard 

kävi ryhmänsä kanssa ihailemassa äidin puutarhaa.  Maiju oli tullut tunnetuksi 

astiainkuivauskaapin keksijänä 1944-1945.  Maiju sanoi ”Hilja hyvä, käytävä hyvä.” 

Ja käytävät olivatkin kuin viivoittimella vedettyjä.  Kun käytävähiekkaa viimeisteltiin, 

mentiin takaperin, ettei hiekkaan jäänyt jalan jälkiä.  Rikkaruohoja ei saanut jäädä. 

 

Hernepensaat reunustivat puutarhaa.  Pensaita leikattiin puutarhasaksilla, että saatiin 

suoriksi.  Kun nykyisin puutarhat raivataan ja hoidetaan konevoimin, ei puutarhaa 

saada niin hyvin hoidetun näköiseksi kuin ennen.  Puutarhassa viljeltiin porkkanaa, 

lanttua, punajuurta, kaalia, avomaan kurkkua, lavakurkkua ja tomaattia.  Kaarina 

muistaa, miten tomaattia opeteltiin syömään panemalla sokeria päälle.  Nyt-syötävää 

hernettä kasvatettiin puutarhassa, mutta isompi sato otettiin herneistä ja lantusta 

pellolla.  Puutarhan kastelu oli työlästä.  Ensin piti kaivosta nostaa saaveihin vettä 

lämpiämään, ja vasta sitten se kannettiin kastelukannuilla puutarhaan. 

 

Karmein muisto lapsuudesta on Koljosen tapaus.  Metsä-Laurilassa oli leivänpaistopäivä 

meneillään.  Poliisiauto saapui pihaan.  Takapenkissä tiukoissa kahleissa istui Koljonen, 

joka oli murhannut Hakasen perheen.  Kaarina katseli tilannetta navetan takaa.  Isältä 

kysyttiin, tunnistaako hän Koljosen samaksi mieheksi, joka murhapäivänä oli tiellä 

liikkunut.  Olihan se sama mies.  Leivän leipomista ei keskeytetty, vaikka olimme 

kauhuissamme.  Pelättiin, että Koljonen tulee kostamaan isälle.  Sikäli ei tarvinnut 

pelätä, että sota-aikana oli voimassa laki tappotuomiosta ja siihen päättyi Koljosenkin 

elämä. 

 

 


