
 

Erkki Nickul: 

Outisten Hauho 
 

Hauhon pitäjä Sydän-Hämeessä on ollut Alina Outisen ja hänen jälkipolviensa rakasta 
kotiseutua jo toista sataa vuotta.  Alina Granholmin lähes 20 vuotta vanhempi sulhanen, 
Mäntyharjulla syntynyt Henrik Gabriel (Heikki) Outinen, tarttui Hauhon kappalaisen 
toimeen vappuna vuonna 1895. Kun hän saapui Hauhon Pikkupappilaan, hänellä kuuluu 
olleen kaksi tarvekalua uuden kotinsa sisustukseen: kiikkustooli ja ranstakka eli 
hiilihanko. Se keinutuoli on edelleen suvussa, mutta korjauksen tarpeessa. 

 

 

Hauhon kirkko. Kuva: Jukka Lippu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jo seuraavassa kuussa Heikki kävi morsiamensa kotipuolessa Savitaipaleella, jossa 
10.6.1895 vihittiin Heikki-pastori ja lukkari-opettaja Antti Granholmin toiseksi vanhin 
lapsi Alina – huhtikuussa 21 vuotta täyttänyt neitonen. Pariskunta asettui Hauhon 
kappalaisen pappilaan eli Eerolan pappilaan. Mööpeleitä ja tarvekaluja hankittiin 
pikkuhiljaa. 

Lapsia syntyi Pikkupappilaan Sivi 1898, Ilmari 1899, Toivo 1900, Annikki 1904 ja 
Auvo 1908.  Pikkuveikka Väinö Aulis syntyi vuonna 1911, mutta menehtyi parin viikon 
ikäisenä.  Perheeseen kuuluivat alkuvuosina myös Heikin vanhemmat Mikko Outinen 
(1818–1904) ja Anna-Maria Outinen o.s. Piira (1837–1913) sekä Alinan pikkusisko Elli 
Granholm (vuodesta 1906 Kuusisto ja sittemmin rouva Kivimäki). 

 Äitini Annikki muisteli monesti Hauhon kesää 1914 onnellisena aikana. Se oli kuuma 
kesä – eikä vain Sarajevossa ja Euroopassa. Lapsille kesä oli riemullinen, koska 
Kuusiston serkut olivat leikkitovereina. Wiljam-eno ja Helmi-täti olivat pitkällä 
ulkomaan matkalla ja lapset viettivät kesää Hauholla. Ilmari ja Toivo saivat seuraa 
ikätovereistaan Paavosta ja Tanelista; Sivi ja Annikki Hannasta ja Helvistä. Outisen 
Auvo lienee leikkinyt serkkujensa Päiviön ja Viljon kanssa. Kotina oli siihen aikaan 
Isopappila, koska Heikki oli vuonna 1910 valittu neljänneltä vaalisijalta Hauhon 
kirkkoherraksi. 

Kansalaissodan kauheudet ajoivat sittemmin Heikin ja kohta myös Alinan sekä Sivin, 
Annikin ja Auvon pakosalle. Ilmari ja Toivo olivat sodassa. Toukokuun 1918 aikana 
Outiset palasivat runneltuun kotiinsa Hauholle. Sota oli verottanut vanhenevan miehen 
voimia, eikä Heikki enää viihtynyt Hauholla. Hän haki kirkkoherran paikkaa Iitistä, ja 
sinne perhe muutti vuonna 1920. Henrik Gabriel Outinen kuoli ja haudattiin Iitissä 1923. 
Tuomiokapituli myönsi Alinalle leskenvuoden ja sen jälkeen ns. armovuoden. Alina sai 
siis vielä asua Iitin pappilassa pari vuotta. Vuonna 1925 hän muutti Helsinkiin.  

 

 

Stenna paistaa räiskäleitä Mantan tuvan edustalla 
2010. 

Kuva: Erkki Nickul 
 



 

 

 

Kotiranta 

 

Iitissä asuessaan Alina ja lapset pitivät yhteyksiä hauholaisiin ystäviinsä kirjeitse ja 
vierailuinkin. Uusi side Hauhoon syntyi jo 1920-luvulla, kun Toivo ja Elli Kivimäki 
(jotka 1914  

oli vihitty avioliittoon Hauhon Sotjalan kylän Hovinkartanossa) ostivat Ison-Roineen 
rannalta Kotiranta-nimisen huvilan. Se on Hauhon Vitsiälän kylän Tourulla noin viiden 
kilometrin päässä kirkolta Tampereen suuntaan. 

 Kivimäet eivät pitkään pitäneet Kotirantaa, vaan möivät sen vuonna 1925 Alinan 
vanhimmalle lapselle Siville ja hänen miehelleen Oiva Huttuselle. Kivimäet ostivat 
uudeksi kesäkodikseen huvilan Tyrvännön Siukolasta Vanajaveden rannalta. 

 Kotiranta on edelleen Katri-serkkuni kakkoskotina Helsingin ohella. Katri ja Aarne 
Ukonmäki ovat joinakin aikoina viettäneet yli puolikin vuotta hyvin varustellussa 
Kotirannassa. Aikanaan Alina-mummi ja moni outislainen nautti Kotirannan ja Sivin 
suvisista herkuista. Oiva-setä oli innokas kalamies kuten myös lankonsa Toivo Outinen. 
Toivo-enon onkimatkoilla minäkin olin monesti soutumiehenä Roineella. Pyöräilimme 
Huttusten rantaan ja sieltä Kotirannasta vesille.  

 

Alina-mummi ostaa pienen tilan 

 

Alina-mummi kaipasi ihan omaakin kesäpaikkaa itselleen ja tyttärensä Annikki Nickulin 
perheelle, jonka Töölön kotiin hän oli asettunut vähän ennen sotaa. Kesäkodin etsintä 
kohdistui tietenkin Hauholle. Pitäjän nimismies Väinö Laaksonen auttoi mummia 
kiinteistön hakemisessa ja kaupanteossa.   



 Mummin kiinnostuksen kohteeksi tuli neljänneshehtaarin kokoinen Haapamäen tila 
Vitsiälän kylästä kolme kilometriä kirkolta Tampereelle päin silloisen valtatie 12:n 
varrelta. Alina-mummi vietti kesää 1941 Huttusten huvilalla Tourun Kotirannassa. 
Mummi kirjoitti Tourulta 17.7. vanhemmilleni Annikille ja Kallelle: 

 ”Sitten eräs asia. Haapamäen asunto, jota kerran ajattelin ostaa, on taas myytävänä. 
Nykyinen omistaja korjasi sitä paljon, katto, ulkohuoneet, teki saunan muurin ja muurasi 
padan – kellarin on myös tehnyt ja yhtä ja toista muuta korjausta. Kesäasuntona se 
välttäisi tässä kunnossa – hinta olisi noin 30 tuhatta. … Seppälän Arne sitä myös haluaa, 
hän on tarjonnut 28 tuhatta. Ajatelkaa tätä asiaa ja sitten ilmaiskaa mielipiteenne.  … 
Olisi hauskaa, kun olisi oma pieni puutarha mansikkamaineen ja marjapensaineen. Ranta 
ei kuulu asuntoon, mutta Hannulan isäntä on luvannut Hauhon selän puoleisen rannan 
käytettäväksemme. … Kivimäen lapset ovat olleet jo kauvan Suomessa. Antti siellä 
jossakin ja Katri jossain toimessa. Katri asuu Huttusilla.” 

 Mökin osto on Mummilla koko ajan mielessä. Hän kirjoittaa Tourulla 3.8.41 
Annikille ja Kallelle: ”Olen odottanut Haapamäen omistajaa Kangasalta tänne, mutta ei 
ole vain kuulunut. Liekkö kirjeeni mennyt harhaan vai onko hän sen jollekin muulle 
myynyt. Nykyään tuntuu minusta, että on välttämätöntä saada oma pieni kesäasunto, 
parempi vielä, kun se olisi järven rannalla, mutta tyytysin Haapamäkeenkin, kun vain 
sen saisin – lapsilla olisi siinä tilaa juoksennella ja leikkiä pihamaalla sekä metsässä, 
joka on aivan ulkohuoneitten takana. … Koko heinäkuu oli äärettömän kuuma ja kuiva, 
metsämarjat kuivuivat kaikki, ei tullut edes mustikoita.  … Paavo Kuusisto käväsi täällä 
Myrtan kanssa – oli naapurisairaalaa tarkastamassa. Eno [Annikin William-eno] kuuluu 
olevan Luopioisissa perheineen jossain talossa täysihoidossa 2 viikkoa. Enempää lomaa 
ei hänellä ole. Hyvin voi koko suku.”  

 Mummi onnistui hankkimaan vierekkäiset Haapamäen ja Kotkonmäen tilat haltuunsa. 
Kauppakirja päivättiin Hauholla syyskuun 12. päivänä 1941 ja kauppahinta oli 31 000 
markkaa. 

 

Haapamäen historiaa 

 



Haapamäki oli erotettu 1921 Eerolan tilasta, joka kuului Hahkialan kartanon eli 
Charpentierin suvun omistuksiin. 

 

  

Anja Nickul, Annika Mäkelä, Anna-Maija Lippu ja Erkki 
Mäkelä Haapamäen pihalla 2012.  

Kuva: Erkki Nickul 

 

 

 

 

 

Moni meistä kuusistolaisista muistaa vielä sukujuhlamme Hauhon Hahkialassa kesällä 
2006. Silloin kuuntelimme korvat höröllä Kirsti-Kaarinan varhaisnuoruuden muistoja 
käynneistään Hahkialassa. Oikeuskansleri Charpentierin vuonna 1913 edesmennyt rouva 
oli Järnefeltejä ja Kirsti-Kaarinan äidinpuoleista sukua. 

 Oikeuskansleri Axel Fredrik Charpentier möi 6.4.1920 ”Eerolan talosta sen mäkitupa-
alueen, jota Ida Haapamäki on tähän asti vuokraa vastaan hallinnut sovitusta 250 markan 
kauppahinnasta.”  

 Iida Kustaava Haapamäki oli hankkinut tontilla olevat rakennukset (”asuin- ja 
ulkohuonerakennukset, jotka siaitsevat Eerolan maalla”) ja ”samoin Kotkonmäen 
palstan” haltuunsa jo syksyllä 1917 paikan edellisiltä asukkailta Kustaa ja Hilma 
Heinolta 6 000 markan kauppahinnalla.  Rakennusten arvo oli siis yli 20-kertainen maan 
arvoon nähden. Pytingit oli muuten rakentanut Ahlmanin pappa tiettävästi noin vuonna 
1890. Hän asui pienessä mökissään Töyrynmäen juurella parinsadan metrin päässä. 
Kuuluu olleen myös taitava veneentekijä. Minäkin muistan nähneeni hänet ollessani 
ihan pikkupoika. Pappa oli varmaan yli 80 vuotta ja hän asui tyttärensä Katri 
Gustafssonin ja tyttärentyttärensä Irman kanssa. 



 Uusjakotoimituksia käytiin Hauholla 1920-luvulla. Myös edellä mainitusta mäkitupa-
alueesta muodostettiin Haapamäki-niminen perintötila RN:o 1:3, joka 12.4.1921 
merkittiin maarekisteriin ”eroitetuksi Eerolan 0,5000 manttaalin perintötalosta n:o 1”.  

 Olen monta kertaa miettinyt, miten Haapamäki-nimi syntyi siellä Vitsiälässä. 
Vastausta en ole löytänyt! Oliko Iidalla Haapamäen nimi jo muualta HauholtaVitsiälään 
tullessaan ja tila sai nimensä uuden omistajansa mukaan? Vai oliko paikka jo ennestään 
Haapamäki ja Iida otti sukunimensä paikan mukaan? Iida oli leski ja muutamissa 
asiakirjoissa hänelle mainitaan sukunimeksi Martin. Olen joskus laskenut, kuinka monta 
puulajia ja montako lajia pensaita meidän Haapamäen tilallamme on. Kumpaakin sorttia 
on toista kymmentä, mutta tontilla ei kasva yhtään ainoaa haapaa. Lähimmät haavat ovat 
kyllä vajaan kymmenen metrin päässä tilan rajalta Hannulan metsässä. 

 Iida Kustaava Heikintytär Haapamäki (Martin) oli syntynyt Hauholla vuonna 1860. 
Yli 70 vuoden iässä hänen henkinen terveytensä heikkeni. Vitsiälän edesmennyt asukas 
Urpo Mäki (syntynyt noin v. 1920) muisteli Iidan kerran niin pahasti seonneen, että oli 
sytyttänyt valkeen permannolle uunin edustalle. Joku naapuri oli onneksi huomannut 
asian ja tullut hätiin.   

Lopulta Iida asetettiin tylsämielisyyden vuoksi holhouksenalaiseksi, ja hänen 
holhoojakseen määrättiin maanviljelijä Kalle Alhainen Vitsiälästä, meidän vanhan 
”maitotalomme” isäntä. 

 Kerronpa saman tien toisenkin Mäen Urpolta kuulemani jutun.  

 Pojat kai olivat vähän toisella kymmenellä, kun Urpo kaverinsa kanssa pykäsi 
puujalat. Pojat lähtivät puujaloillaan kulkemaan poikki Vitsiälän lahden pohjukan. Vettä 
oli vajaa metri, ja kyllä olivat kyläläiset päivitelleet nähdessään kahden ihmisen 
kulkevan vetten päällä.  

 Siihen aikaan lahti oli vielä hiekkapohjainen. Nykyaikana ei moista kävelyä pidä 
yrittää – puujalat uppoaisivat syvälle pohjamutiin. Lahden ekologia muuttui täysin niinä 
vuosikymmeninä, jolloin Hauhon meijerin sikalan jätevedet valuivat Ramsinojan kautta 
Vitsiälän lahteen. Vitsiälän lahden pohjukka on jo kymmeniä vuosia ollut niin 
ruovikkoinen, ettei siitä löydy edes venevalkamaa. Myönteinen asia on se, että 
joutsenpariskunta on mukavana kesänaapurina – mitä nyt joskus yöunia häiritsee! 



 Tulipa sitten talvisota ja Karjalan pakolaiset. Hauho osoitettiin kivennapalaisten 
evakkoalueeksi. Haapamäen Iida oli jossakin hoidossa (kunnalliskodissa?) ja mökki 
asumattomana. Iidan puolesta hänen holhoojansa möi 22.5.1940 Haapamäen ja 
Kotkonmäen tilat muurari Matti Mikonpoika Seppäselle, joka oli Kivennavan Ahjärven 
kylästä, syntynyt vuonna 1879. Kauppahinnaksi sovittiin 20 000 markkaa. 

 Seppäset eivät pitkään viihtyneet Hauholla, vaan muuttivat Kangasalle, ja Haapamäki 
oli taas myynnissä. Nyt sen siis osti rovastinrouva Alina Outinen.  

 Yli 20 vuotta Vitsiälässä asunut Iida Haapamäki (Martin) kuoli 22.8.1940.  Hän oli 
saanut lainhuudon kolmeen kertaan Haapamäen tilaan (1924, 1925 ja 1926), mutta 
siihen yhdeltä nurkaltaan rajoittuvan rakentamattoman Kotkonmäen tilan oikeudellinen 
asema oli jäänyt kirjaamatta. Kotkonmäki, RN:o 9:12, oli kyllä jo 14.10.1910 merkitty 
maarekisteriin erotetuksi Penttilä-nimisestä perintötilasta RN:o 9:8 Penttilän 0,5000 
manttaalin perintötaloa N:o 9. 

 Matti Seppänen oli saanut lainhuudon Haapamäen tilaan 3.4.1941. 

Erinäisten mutkien jälkeen lokakuun 14 päivänä 1942 kihlakunnanoikeus 23 §:n 
kohdalla myönsi lainhuudon Matti Seppäselle myös Kotkonmäen tilaan ja 24 §:n 
kohdalla lainhuudon Anna Alina Outiselle Haapamäen ja Kotkonmäen tiloihin. 

 

Mummin mökki ja Mantan tupa 

 

Alinan (ja Nickuleitten) ensimmäinen kesä Haapamäessä oli 1942. Yläpytingissä oli 
sauna ja pakaritupa valtavine leivinuuneineen. Pakaritupaan muutti pysyvästi Manda 
Salonen eli ”Hauhon Manta”. Hän oli pappilan ajoista alkaen ollut Outisten uskottu 
apulainen ja ystävä. Palveltuaan välillä parikymmentä vuotta kunnantalon 
vahtimestarina Hauhon kirkolla hän jäi yli 70-vuotiaana eläkkeelle kunnan toimesta ja 
asettui siis Haapamäkeen, jossa kuoli vuonna 1951. Edelleen kutsumme entistä 
pakaritupaa Mantan tuvaksi. 

 Kun Helsinkiä pommitettiin alkuvuonna 1944, tuli Hauhon mökistä tilapäisesti myös 
talviasunto. Mummin 70-vuotispäiviä vietettiin siellä. Rajanaapurinamme asui Brusilan 
Lempi, koko pitäjän tuntema pitokokki ja mestarileipuri. Lempi-täti huolehti Mummin 



juhlien tarjoilusta. Aitan nurkalla oli jätelaudoista ja kanaverkosta kyhätty karsina, jossa 
tepasteli joukko kananpoikia. Tämä oli varmaan jo kesällä 1943. Eräänä päivänä kanat 
olivat kaikki poissa. Kirstille ja minulle kerrottiin, että kettu oli käynyt ne syömässä.  
Kaipa ne keitettiin ja säilöttiin Rex-purkkeihin, sillä Mummin juhlissa huhtikuussa 1944 
tarjottiin kanaa. 

 Haapamäessä, Mummin kamarissa, Alina myös kuoli syksyllä 1946. 

 Mummin perinnönjako toimitettiin vasta kesällä 1950. Haapamäki tuli Annikille ja 
Kotkonmäki Toivolle.  

– Sadan vuoden takaa – 

ALINAN TILIKIRJASTA 

Vuonna 1911 oli menoja 2042 mk 70 p enemmän kuin tuloja, joka on sangen surullinen 
seikka. 

Vuonna 1912 oli menoja 2850 mk 56 p enemmän kuin tuloja, joka on hyvin surullista. 

Vuonna 1913 oli menoja 656 mk 52 p enemmän kuin tuloja. Elämämme on jo vähän 
valkenemaan päin. 

Vuonna 1914 oli tuloja 36 mk 56 p enemmän kuin menoja, joka on sangen ilahuttava 
seikka. 
 
Vuonna 1915 maksettiin velkoja 2700 mk.  Tämä on hyvin hauskaa. 

(Kuusistolainen n:o 9, huhtikuu 2013) 

 


