
Toivo Räty 
IISAKKI PUUSTINEN, VAATIMATON KANSANMIES 
 
Otteita kirjasta ”Tarua ja totta enolaisittain”, kirjoittanut Toivo Räty; Enon Osuuspankki 1989. 
 
Pastori Iisakki Puustinen, s. 30.8.1871 ja k. 6.4.1933, toimi pappina Enossa vv. 1905-
1933 eli kauemmin kuin kukaan toinen pappi. Enon kirkkoherra Jouko Pesonen on 
merkinnyt Enon kirkon 150-vuotisia vaiheita koskettelevaan kirjoitukseensa muistiin 
sanat: ”Elämäntavoiltaan hän oli yksinkertainen ja vaatimaton kansanmies, jolle 
Jumala oli antanut hyvät laulunlahjat.” 
 
Hänen luonteenominaisuuksistaan antaa selkeän kuvan poikansa, opettaja Aarne 
Puustisen muistelu, kun hän kerran noin 5-vuotiaana poikana oli isänsä mukana 
jossakin virkatoimituksessa Leppälänpäässä. Perhe oli köyhä, mutta korkean vieraan 
kunniaksi oli kahvin höysteeksi vieraita varten muutamia rinkeleitä, ja kun Aarne 
poika aikoi niitä ottaa, niin isä vaivihkaa kuiskasi, ettei oteta, köyhän perheen lapset 
tarvitsevat niitä paremmin. 
 
Pastori Puustisen kansanomaisista tavoista on kansan suussa säilynyt useitakin 
tarinoita. Kerran hän oli ollut joskus 1900-luvun alussa pitämässä kirkonmeininkejä 
(hartaustilaisuutta) Kuittilan tuvassa Uimaharjussa ja sen päätteeksi oli lapsien 
kastetilaisuusa, johon oli tuotu useitakin vauvoja. Pastori ei ehtinyt kastaa kuin 
muutaman lapsen, kun ”Lieksa”-laiva huuteli tuloaan Uimaharjuun, jolla pastorin oli 
matkattava Enon Niskaan, tällöin kun ei vielä rautatietä tai autopelejä ollut. Hän 
keskeytti kastetoimitukset ja kehoitti tuomaan loput lapset laivalaiturille, jossa hän 
laivan odottaessa suoritti loput toimituksista. 
 
Usein kun hän liikkui pitäjällä muissa asioissa, niin hän samalla uteli, missä olisi 
äskettäin syntyneitä lapsia ja jos sai sellaisia tietoonsa, niin hän meni taloon tai 
mökkiin ja sanoi, että ’teillä on kuulemma kastamaton lapsi, nyt se kastetaan’. Lapsen 
vanhempien hangoittelu ei auttanut, kummit oli jostakin lähinaapurista kiireen 
vilkkaan hankittava ja lapsi sai ilman suurempia kekkereitä nimensä. 
 
Usein hänen kerrotaan väitelleen vanhempien kanssa lapsen nimestä, jos se tuntui 
vähän oudolta, ja jos sitä nimeä ei esiintynyt aikaisemmin lapsen suvussa, se kun oli 
vanhan perinteen mukaista, että lapsi tuli jonkin vanhemman sukulaisen kaimaksi. 
Myös vihkitoimitukset hänen kerrotaan suorittaneen joskus kaikessa kiireessä ilman 
kummia muodollisuuksia: kirkon rapulla ja rautatieasemallakin. 
 
Pastori Puustinen, melkoisen lapsijoukon kasvattajana ja kouluttajana joutui ottamaan 
maanviljelyksestä huomattavan osan ansioistaan, ja niinpä hän mm. rippikoulujen 
aikana syksykaudella, jolloin käytiin toinen 2-viikkoinen osa koulua, kävi jopa 
välituntien aikana suorittamassa syyskyntöä hevosellaan, joka koulutuntien aikana 



odotti Yläpappilan väentuvan nurkalla. Varsinaisen uskonnollisen tietouden ohella 
hän keskusteli paljon myös maanviljelykseen liittyvistä asioista, antoipa talollisten 
pojille hyviä vinkkejäkin. 
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