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Irja Poti, (s. 1921), on kotoisin Suistamolta ja tuli evakkona Laihialle. Tämä 93-vuotias 
leski kertoilee laihialaisuudesta seuraavasti:

”Kyllähän Laihialla nuukiakin ollaan, mutta sittenpä pärjätään. Laihialainen nuukailee 
monessa paikassa. 

Kun tulin evakkona sodan aikaan Laihialle, koko omaisuuteni oli vehnäjauhosäkissä. 
Kävelimme asemalle, oli kylmä, se oli elämän kurjinta aikaa. Olin silloin nuori tyttö, ja 
töitä piti löytää. Jotkut vähän arastelivat piiaksi lähtemistä, mutta minä olin heti valmis. 

Palveluspaikassani huomasin, että seinän takana ainakin on nuukaa porukkaa; pitivät 
pieksut ihan loppuun saakka. Minäkin sain työsuhdejalkineina pieksut, eivät ne kovin 
mukavat olleet. Myös sodasta tulleiden miesten kenkiä pidettiin, ja ylipäänsä kaikkea 
uusiokäyttöä harrastettiin. Ihmisten kekseliäisyys oli puutteen aikana huipussaan. 

Työnteko  oli  silloin  kovaa.  Niittopuuhatkin  alettiin  usein  jo  puoliltaöin,  koska 
viikateniitto käsityönä vei aikaa. Ensimmäisestä paikasta pois lähtiessäni sain lehmän, se 
oli osa palkkaa. 

Taloudenpito oli Laihialla nuukempaa kuin Karjalassa. Täällä ei ollut niin hyvin kalaa, 
velli sentään keitettiin maitoon. Vaatteet ommeltiin itse, kun saatiin kankaita. Käsitöitä 
olen tehnyt elämäni aikana paljon, virkannut, neulonut lapasia ja sukkia.

Löysin Laihialta aviopuolison, asuimme samassa talossa koko hänen elämänsä ajan ja 
suku kasvoi. 

Työteliäs elämän motto on tarttunut mieleen: ”Työ on tehtävä, oli se mitä tahansa, aina  
ei voi valita”. 

Ehkä se kuvaa myös laihialaisuutta.”

Mirjam Aro, 94 vuotta, on kotoisin Jalasjärveltä, mutta muutti Laihialle jo 3-vuotiaana. 
Hän pohtii laihialaisuutta näin:

”Santeri Alkio on sanonut, ettei  tiedä mitään muuta niin perusteetonta väitettä kuin 
sen, että laihialaiset ovat nuukia. Sota-aikana ja sen jälkeen elintaso oli kaikilla matala ja  
puute jokapäiväistä. Köyhyys ja nuukuus oli niin tavallista, ettei sitä edes osaa ajatella 
erikoisuutena.



Meillä oli maata yli 50 hehtaaria. Vaikka olin ison maatalon tytär, söimme nuukasti. Ei 
silloin kukaan mässännyt niin kuin nyt. Oltiin omavaraisia ja katettiin ruokapöytään itse 
kasvatetut  antimet:  perunat,  leipä,  usein  lihakin.  Maito  oli  eroteltu  omalla 
separaattorilla kermaksi ja kirnuttu siitä voiksi. 

Kaupasta  haettiin  silloin  vain  kaffit,  sokeri,  riisit  ja  muut  ryynit,  suola  ja  mausteet.  
Toiset ostivat sieltä myös lihan ja makkaran.  Herkkuja ei usein saatu, mutta joskus sai 
ostaa karamellia tai pastilleria kaupasta. Suklaata ei paljon olisi kannattanut ostaa, oli se 
niin kallista. 

Myös  mökkiläiset,  joilla  ei  ollut  omaa  maata,  tekivät  aina  navetan,  sillä  jo  siitä  sai  
melkein  elannon  perheelle,  maidon,  joka  oli  hyvä  apu.  Heinän  he  ostivat 
lähimaataloista ”pystyyn” ja tekivät sen itse, kantoivat selässä taakan latoonsa. Tai sitten 
laidunnettiin maantien varressa tai ojanpyörtäneillä, se oli ihan normaalia, eikä ilmaista  
laidunmaata minun mielestäni katsottu pahalla. Olihan siinä vapaasti heinää lehmille 
syötäväksi, niin kuin luonnonniityilläkin. 

Ja vaikka oli omaakin maata, se saattoi olla niin pieni pala, ettei oma heinä riittänyt.  
Tiedän kyllä jonkun joutuneen varastamaan heinää muiden ladoista. Ehkä laihialaisena 
nuukuutena tai oveluutena voi pitää sitä, että laitettiin lehmä kiinni ihan maiden rajalle,  
siitähän se söi kätevästi rajan molemmin puolin, myös naapurin mailta. 

Kolmostien varressa laidunnettiin ja jossain vaiheessa alueet oli epävirallisesti jaettukin. 
Lehmä oli silloin melkein välttämätön, mutta toki lehmätön väki saattoi ostaa maitonsa 
suoraan tiloilta, sitä sanottiin tinkimaidoksi.

Tinkiminen kuului tietenkin kaupantekoon, ja kuuluu rituaaleihin vieläkin. ”Millä tuon 
saa? Millä hinnalla lähtee?” tuumaa laihialainen, ja toki moni muuallakin.

Pärjäämisen  eetos  on  ollut  aina  kova,  mutta  tiukkaa  teki  monella.  Eräs  isäntä  ei 
kestänyt  sitä,  ettei  saanut  elantoa  riittämään.  Ylpeys ei  kuitenkaan antanut  miehellä 
myöten, ei kehdannut kerjätä, vaan heittäytyi mieluummin prunniin (kaivoon). 

Meidän naapurimme, Nisu-Maija, leipoi ja myi leipomuksensa polkupyörällä kulkien, 
leivät  ja  pullat  keikkuivat  pyöränsarvissa  roikkuvissa  koreissa.  Se  oli  entisajan 
pienyrittäjyyttä.  Sitä  kai  voisi  nähdä  olleen  myös  trokarin  hommassa,  vaikka  viinan 
välitys ja pimeä myynti toki oli rikollista toimintaa. Aina ei silti poliisikaan siitä kiinni 
ottanut, jos mies sillä kerran perheensä elätti.

Vaatteita ommeltiin tai ompelutettiin ja vanhoja korjattiin, entrattiin. Jouluksi meilläkin 
teetettiin uudet puvut, meitä oli viisi lasta, joten kun ompelija tuli meille töihin, hän asui 
luonamme  viikkoja.  Vanhat,  pitkät  kangastakit  ratkottiin  auki  ja  niistä  kankaista 
ommeltiin lapsille uudet takit. Suutari kävi samoin korjaamassa ja paikkaamassa kengät. 
En tiedä, kuinka heille maksettiin, ylöspitona ja ehkä osin ruokatarvikkein, osin rahana.



Sähkövaloa käytettiin vain juuri  se hetki,  kun tehtiin tarkkaa työtä,  sen jälkeen valo 
sammutettiin  heti.  Nuoremmat  polvet  eivät  ymmärrä  sitä,  että  sähkövaloakin  voi 
säästää.

Possuja kasvatettiin, niitä vietiin kauppaan myyntiin niiden ostettaviksi, joilla ei eläimiä 
ja siten lihaa omasta takaa ollut. Eräs pientilallinen jäi pieneen pulaan teurastettuaan 
sian. Mies oli mennyt jo töihinsä ja emännän oli keksittävä, millä sianruhon kuljettaisi  
pian kauppaan myytäväksi.  Kyyti  maksaisi  ja  veisi  osan myyntituotosta.  Siinähän se  
sitten kulki emännän polkupyörän jopparille köytettynä, tuore sianpuolikas.

Eläimistä  pyrittiin  käyttämään  kaikki  osat.  Kanojen  höyhenistä  tehtiin  tyynyjä. 
Muistelen,  että  höyheniä  kuumennettiin  padassa,  se  oli  kai  puhdistuskeino. 
Lampaantaljoista saatiin peitoksi vällyt.

Kun nipisti pennin sieltä ja toisen täältä, saattoi sitten joskus saada hankittua kengät tai  
muuta tarpeellista. 

Taloutta pitää aina ajatella, edelleen. Säästäväinen pystyy sitten vaikka toista auttamaan, 
kun tällä on tarve ja hätä. Nyt eletään aivan toisella tavalla, kaikki otetaan velaksi. Sitten  
pitää vain toivoa, ettei ikäviä yllätyksiä tule.”

Eräs laihialaisrouva kertoo näin:

”Silloin ennen saatettiin miniä ottaa taloon vähän kuin ilmaiseksi piiaksi, se oli kätevä 
keino saada työvoimaa. Olisi varmaan saanut tehdä palkatonta työtä vaikka maailman 
tappiin, mutta pakko oli itse päättää toisin. 

Vaikka  anopit  saattoivat  missä  tahansa  olla  sitä  tai  tätä,  Laihialta  löytyi  myös  hyviä 
ihmisiä.  Jos  olit  pulassa,  joku  hyväntahtoinen  auttoi,  vaikka  antamalla  kyydin  tai 
ruokatarvikkeita.  Silloin  oli  ihmisillä  nykyistä  enemmän hyvää  tahtoa  ja  auttamisen 
halua. Oli kunnia-asia, että hädässä toista autetaan.” 

Eeva Lammi ja kaksi muuta rouvaa juttelevat päivähuoneessa:

”Muualta tulleet ovat paljon nuukempia kuin laihialaiset, eivät alkuperäiset laihialaiset 
nuukia ole. Mutta toki  kaikki perheet ovat  erilaisia,  joissain ollaan nuukempia kuin 
toisissa.”

Rouvat  eivät  jaksa  muistella  vanhoja,  mitä  niitä  enempää kaivelemaan,  siitä  on niin 
kauan. Eeva rohkenee kertoa jutun:

”Kerran laihialainen oli kaupassa ja halusi ostaa yhden Sisu-askin, jolloin myyjä sanoi:  
”Onko teillä isotkin juhlat?”



Yhdessä rouvat toteavat, että nyt on aivan eri maailma kuin ennen. On aina helppo 
sanoa,  että  kurjemmaksi  on  mennyt,  että  nyt  kotkotetaan  kaikkea  turhaa.  Omassa 
huoneessa ei kuulemma saa ikkunaa avata, ettei ilmastointi mene sekaisin. Pari vuotta 
sitten  Toiskaan  laitettu  ilmastointi  ei  siis  kerääkään  kiitosta:  se  myös  kohisee  niin 
voimakkaasti, että häiritsee joskus unia.

Ääni on kieltämättä aika voimakas. Mutta eipä varmaan olisi mukavaa myöskään hiota  
koko kesää  seisovassa  ilmassa? Eikä  ikkunan avaaminen helteellä  auta  yhtään,  kun 
ulkona on kuumempi kuin sisällä.  

Lopuksi  kurkkaan Jarmo  Peltolan (s.  1937)  huoneeseen.  Mieheltä  lähtee  heti 
makuultaan juttu laihialaisesta,  joka astui  junaan ja  kysyi  konduktööriltä:  ”Pääseekö 
halvemmalla, jos ei istu?”

Onko elämä jotenkin arvokkaampaa, jos se on kituutusta tai kärsimystä? 

Elämä on erilaista eri aikoina, haasteet ovat nykyään aivan toisen muotoisia kuin sotien 
aikaan. En tiedä, kumpaa aikaa mieluummin eläisin, minulla on elettävänäni vain tämä 
päivä.

Kiitos tästä päivästä ja tulevasta yöstä.


