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Fil. yo. Raine Raitio

Kuhmalahden kunnan historia III muodostaa
yhdessri Eeva Ojasen vuonna 1992 ilmestyneen
Kuhmalahden seurakunnan historian lanssa jat-

kon Ldngelmtweden seudun historian osille I ja

II. tuoden samalla Kuhmalahden historian kisit-
telyn aina nykyaikaan saakka. Nyt k)sileltdvci
aj anj alrs o lecis it tcid vuodet I 8 6 5 - I 99 5.

Kuhmalahden kunnallishallinnon historiaa

Tutkittavana ajanjaksona kriyh?i Suomi nousi
yhdeksi Euroopan vauraimmista maista. Nopean
taloudellinen kasvun seurauksena bruttokansan-
tuotteemme kasvoi henkeA kohti reaalisesti vuo-
desta 1860 vuoteen 1985 noin l5-kertaiseksi.
Kansan terveydentila on parantunut ja asumista-
somme on noussut huomattavasti. Samalla
olemme kokeneet tuona aikana kolme sotaa, elin-
keinoeliimin vapautumisen, siiAty-yhteiskunnan
hajoamisen, valtaisan teknillisen kehityksen sekii
kunnallishallinnon ja kansalaisyhteiskunnan syn-
tymisen. Ny.t valmistunut historia pyrkii tarkas-
telemaan site, miten tiimii kehitys on niikynyt
erityisesti kunnan toimintojen kannalta tarkastel-
tuna pienessii maatalousvaltaisessa hiimiiliiiskun-
nassa Kuhmalahdella.

Allekirjoittaneelle tyti on asettanut mielen-
kiintoisen haasteen, onhan kyseesse oman synty-
mApitiij iin historian tutkim inen. Paikallistuntemus
on helpottanut suuresti tycin tekemistii. Tutki-
mustytissii tarvittavaa etiiisyyttii tutkimuskohtee-
seen on kuitenkin tuonut yli 25 vuoden paikka-
kunnalta poissa olo. Kesiiasukkaan roolissa olen
kuitenkin saattanut siiilyftiie jonkinasteisen tun-
tuman paikkakunnan eliimiiiin;

Paikallishistorian tehtiivii on tarkastella maan-
tieteellisesti tarkkaan madritellyn alueen histori-
allisia tapahtumia ja ilmiriitA katsottuna yleistii
taustaa vasten. Tutkijan eteen nousevat kysy-
mykset mikii on poikkeavaa ja mikii sopii yleiseen
trendiin mikii taas tekee kustakin paikkakunnasta
omaperiiisen ja om intakeisen.

Kuhmalahden historia III 1865 - 1995

Mutta miten miiiiritellii tutkittava alue. Vaikka
tutkittavana on ollut selkeiisti Kuhmalahden kun-
nan alue, sen m2iiirittely ei ole ollut tutkimuksen
kannalta itsestiiiin selvii. Olen pii?itynyt seuraa-
vanpaiseen ratkaisuun. Tutkimuskohteena on
nykyisen Kuhmalahden kunnan alueen lisiiksi
myiis siihen vuoteen l9l0 kuuluneet kyHt, sil&i
ajanjaksolta kuin ne ovat kuuluneet Kuhmalahden
kuntaan.

Mitd kirja tarjoaa sukututkijalle

Paikallishistoriat muodostavat aina sukututki-
joille hyviin tietopaketin paikkakunnan yleisist?i
oloista. Eri sukujen ja talojen vaiheisiin paikal-
lishistorioissa pyst5itiiiin paneutumaan harvoin
kovin tarkasti. Tutkimukset muodostavat enem-
miinkin kehyksenii johon esi-isiinsii ja sukunsa voi
sijoittaa. Niiin on myiis t?imiin tutkimuksen koh-
dalla.

Sukututkijan kannalta kyseisess[ teoksessa
kiinnostavat erityisesti Kuhmalahden seurakun-
nallinen ja kunnallinen aluejako. Monelle onkin
varmasti aiheuttanut hiimminkiii se. ettii vaikka
henkild on asunut samoilla jalansijoilla koko
ikiinsii, syntymiipaikkana saattaa kirkonkirjoissa
olla Sahalahti. Viiestiin sosiaali- ja elinkeinora-
kenne, tilakoko ja maanomiStus, torpparien, m?i-
kitupalaisten ja palkollisten, seka loisviiestdn olot
kiinnostanevat myds. Lisiiksi liitteenii olevat eri-
laiset luettelot luottamusmiehist?i, kisitydleisistii
ja kauppiaista ovat sukututkijoille hyviiii

Seuraavassa luon lyhyen katsauksen Kuhma-
lahden historiaan vuosilta 1865-1995. Vaikka
tutkimus ulottuu vuoteen 1995, piiirpaino on kui-
tenkin | 970-lukua varhaisemmassa aiassa.

Kuhmalahdella on monta kuntakeskusta

Kuhmalahden asutus on kauttaaltaan melko
vanhaa. Ensimmiiiset merkit ihmisten liikkeist?i
ovat kivikaudelta. Keskiajan lopulla vakinainen
asutus oli jo levinnyt koko kunnan alueelle. Asu-
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tus on keskittynyt erityisesti Liingelmiiveden ran-
noille. Lisiiksi oman erillisen luonnonolosuhteil-
taan karumman asutuskeskuksen muodostaa ai-
emmin Sahalahden seurakuntaan kuulunut Veh-

. kajiirven seutu. Kuhmalahtelaisen talonpoikais-
kulttuurin juuret ovat Piilkiineeltii ja Kangasalta
piiin liihteneessii eriimiesten aitansaamassa uudis-
asutuksessa. Tiimii on myos symbolisesti niihtii-
vissii kunnan vaakunassa.

Vuosisadan vaihde vilkasta toiminnan aikaa

Viime vuosisadan loppupuoli oli niilkiivuosia
lukuunottamatta Kuhmalahdella monin tavoin
niin taloudellisessa kuin yhteiskunnallisessakin
eliimiiss2i muutosten ja edistyksen aikaa. Vuoden
1865 kunnallisasetuksen miiiiriiysten mukaan
kunnan ja kirkon toiminnot erotettiin toisistaan
Kuhmalahdella vuonna 1869. Tellcjin paikallisille

talonpojille tar-
joutui mahdolli-
suus piiiittiiii
omista asioistaan.
Kesti kuitenkin
melko pitkiiiin,
ennen kuin seura-
kunnan ja kunnan
roolien ero sel-
kiytyi. Ttiitii ja
menoja ovat aihe-
uttaneet erityisesti
sosiaalihuolto
(aik. kdyhiiinhoi-
to), terveyden-
hoito ja koulut.
Kunnan rooli on
ollut lisiiksi nii-
kyvA ja merkifia-
vii mycis monella
sektorilla, eikii ole
montaa aluetta,

johon kunnan panos ei ainakin tukea antavana
olisi ulottunut. Monet kunnallisista piiiivaikutta-
jista ovat olleet niikyviisti esillii mytis yhdistys-
eliimiissii.

Kunnalliseliimiin alkuvaiheessa 1870-1920-
luvuilla keskitlrttiin erityisesti viihiiosaisten aut-
tamiseen. Myrihemmin koulujen perustaminen on
ollut huomattava menoerii. Menot kasvoivat eri-
tyisesti oppivelvollisuuden astuttua voimaan.
Palvelut laajenivat edelleen vuodesta 1940 kansa-
kunnan vaurastuessa sodan jiilkeisen taloudellisen
kasvun luodessa pohjaa hyvinvoinnin kehittiimi-
selle. Viihdosaisten auttamisesta edettiin kaikkien
viiestdryhmien perustarpeiden tyydyttiimiseen.
Hyvinvointipalveluiden toteuttaminen on paljolti
ollut kuntien tehtdv:i. Viime vuosikymmeninii
terveyspalveluiden ja koulujen kuntainliittomenot
ovat muodostaneet huomattavan osan Kuhmalah-
den menoista.

Kulttuuri- ja yhdistystoiminta on ollut kunnan
pienestii koosta huolimatta vilkasta. Heriiiiminen
jiirjesttitoim innassa tapahtui I 880- luvulla, jolloin
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Kuhmalahden kirkonkylcin raittia ttimcin vuosisa-
dan ens immriis inci vuos ina.

Kuhmalahdella ei ole varsinaisesti selkeiitii
yhtii keskusta, vaan jo vanhastaan kunnassa on
ollut useampi keskus. Aikaisempi historiallinen
kehitys on tukenut palveluiden pirstoutumista
my<ihemminkin. Mahdollisesti vanhin keskuksista
on Vehkapuntari. Aikaisemmin Vehkapuntari
toimi kuntakeskuksena, Pohjan kylii liikenteelli-
senii keskuksena ja kirkonkylii (Iso-Pento) seura-
kunnallisena keskuksena. Vehkajdrvi on muo-
dostanut aina oman erillisen taajamansa omine
palveluineen.

Nykyisistii keskuksista Pohjan kylii on muo-
dostunut kuntakeskukseksi 195O-luvulta lahtien.
Samalla Vehkapuntari on meneftAnyt merkityk-
sensii palvelukeskuksena. KirkonkylA on siiilynyt
seurakunnallisena keskuksena ja Vehkajiirvi on
siiilyttiinyt vuosikymmenestii toiseen oman eri-
tyisluonteensa.
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ryhdyttiin monin tavoin toimimaan yhteisten asi-
oiden hyviiksi. Ensimmiiisenli Kuhmalahdelle
perustettiin VPK, raittiusseuroja ja Wrightiliiinen
tyriviienyhdistys. Tiimiin vuosisadan alkupuolel la
yhteiskunnallinen toiminta laajeni ja kuvaan as-
tuivat lisiiksi osuustoiminta, urheiluseurat nuori-
soseurat, maamiesseurat, hevosystiivliinseurat ja
Martat.

Yhdistyseliimii toi tullessaan muutoksia myds
vapaa-ajan toimintaan. Huvitoiminta keskittyi
talojen pirttien ja piirileikkikallioiden sijasta pal-
jolti vuosisadan alussa rakennetuille seurojenta-
loille, joita Kuhmalahdelle rakennettiin liihes joka
kyliiiin, kaikkiaan viisi, kaksi tydviientaloa, yksi
nuorisoseuran talo, urheiluseuran talo ja suojelus-
kuntatalo. Alusta alkaen niiytelm?itoiminta oli
vilkasta eri seurojen piirissii, ollen edelleenkin
suosittu harrastus. Myos musiikin harrastus oli
vilkasta vuosisadan vaihteessa. Kunnassa toimi
vuosisadan vaihteessa useita kansanpelimanneja.
1920-luvulta liihtien pelimannit korvasi monissa
tilaisuuksissa paikallisen musiikkiyhdistyksen
torvisoittokunta.

Erityisen vilkasta toiminnan ja kehityksen ai-
kaa Kuhmalahdella olivat vuosisadan ensimrniii-
set vuodet 1904-06, jolloin kunnassa oli paljon
nuorta viikeii. Kuhmalahdelle perustettiin tuolloin
lyhyen ajan kuluessa laivayhtici, osuuskauppa,
osuusmeijeri, siiiistcipankki, lainajyviistii ja palo-
apuyhdistys, kaksi raittiusyhdistystii, sekii
sos.dem. tydviienyhdistys. Vilkkaasti alkanut
toimita kuitenkin keskeytyi vuoden 1918 sodan
vuoksi.

Veli veljed vastaan

Koko kunnan aluetta kiisittiineen maa8oliiisten
lakon puhjettua l9l7 taloll isten ja tyiiveen vii l i t
kiristyiviit paikoitellen jopa pahoinpitelyjen as-
teelle. Sodan puhjettua tiimii edesauttoi viiestdn
jakaantumista osittain kahteen leiriin. Suurimpana
vihollisena suojeluskuntaa perustettaessa syksyllii
I 9 I 7 koettiin Kuhmalahdella kuitenkin veniiliiiset
ja Veniijiin herruus. Kuhmalahtelaiset vastustivat-
kin sortovuosina voimakkaasti veniiliiistiimispol i-
tiikkaa erityisesti kutsuntalakkojen muodossa.
Kevllllii 1917 tapahtunut Veniijiin vallankumous
saikin kuhmalahtelaiset juhlimaan yli luokkara-
jojen.
Sosialismin opit olivat osalle punaisiin lukeutu-
vista epiiselviii, mutta toivo paremmasta elinta-
sosta ja paremmasta tulevaisuudesta houkutteli
joukkoihin Kuhmalahdelta erityisesti irtainta ty6-

viiest<iii. Valkoisella puolella taisteluun osallistui-
vat isiinmaallisuus-aatteen liipitunkemat ja toi-
saalta yleisen rauhan saavuttamiseksi taistelevat
talonpojat, jotka halusivat olla rauhassa esi-
isiensii mailla. Kahtiajako niikyi my<is osittain
alueellisesti. Tyciviienliikkeen keskuksina toimi-
vat Tervaniemen ja Vehkajiirven kyl[t. Suojelus-
kunta sai kannatusta erityisesti pitiijiin liinsipiiiis-
sii, sekii jonkinverran my<is Vehkaj[rvellii.

Valkoisten edetessii kohti Tamperetta Kuhma-
lahti joutui taistelutantereeksi. Kuhmalahti oli
melkein heti sodan alusta alkaen punaisten vallas-
sa. Kaikkiaan Kuhmalahdelle kokoontui sodan
aikana hycikkiiystii valmistelemaan noin tuhannen
miehen punakaartilaisarmeija. Tiillaisen joukon
ruokkiminen oli ongelmallista, minkii vuoksi
mycis rydstiijii sattui. Pahimpana riesana niiytt?iviit
olleen ulkopaikkakuntalaiset, joilla ei ollut vie-
raalla paikkakunnalla mit:iAn syytii hiiveliiiisyy-
teen. Aluksi taisteltiin Vehkaj?irvellii useampaan
otteeseen ja lopulta taistelut laajenivat koko pitii-
jiin alueelle. Valkoisten hydkiitessii useammalta
suunnalta seurauksena oli pakokauhu punaisten
joukoissa. Valkoiset saivat Kuhmalahden valtaan-
sa 21.03.1918. Sotaan osall istutti in Kuhmalah-
delta huomattavalla joukolla. TAta kuvannee se,
ettii punaisella puolella aktiivisesti toimintaan
osallistui noin 170 kuhmalahtelaista ja valkoisella
puolella noin 30 eli kaikkiaan noin 9 % koko
kunnan asukasluvusta.

Sodan jiilkeen tiirke?iii roolia kunnassa, erityi-
sesti yhdistysellimlissii, urheilun saralla ja huvi-
toiminnassa n?iytteli suojeluskunta. Sodassa kiir-
simistiillin suurista tappioista huolimatta tyiivlien-
liikkeen toiminta jatkui aktiivisena myiis heti
sodan jiilkeen. Sen sijaan muiden yhdistysten
toiminta oli enenniin tai viihemmiin pysiihdyksissii
1920-luvun puoliviiliin saakka, jolloin tapahtui
uusi heriiiiminen. Vanhojen yhdistysten toiminta
kiiynnistyi uudelleen ja uusia, etenkin pienviljeli-
j?iyhdistyksia perustettiin.

Pdiielinkeino maatalous

Vuosisadan vaihde oli ns. ammattimaisen kli-
sityttn kukoistuskautta Vuonna 1879 siiiidettiin
yleinen elinkeinovapaus. Kukin saattoi t?im?in
jiilkeen vapaasti harjoittaa parhaakseen katso-
maansa ammattia. Kansanomaisen kasityiin taita-
jia, todellisia mestareita, oli Kuhmalahdellakin
useita. Osa heistii oli hakenut oppinsa Pietarista
saakka. Parhaat koettelivat taitojaan soitintenra-
kentaj inakin. Naiset osoittivat taitojaan tekem?il lii
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erifyisesti ryrjyja ja raanuja. Suurimmillaan kiisi-
ty<iliiisten miiiirii oli Kuhmalahdel la itseniiistym i-

sen aikoihin. Kiisityii alkoi taman jiilkeen viihi-
tellen menettee merkitystliiin tehdastekoisten
tuotteiden vallatessa alaa. Joitain kiisity<iiiiisi2i
toimi kuitenkin vielii toisen maailmansodan jdl-

keenkin aina 1950-luvulle saakka.
Samaan aikaan kiisitycin kukoistaessa maan-

viljely uudistui koneellistumisen ja uusien mene-
telmien seurauksena. Karjankasvatus tehostui ja

metsrin myynnisti saattoi saada rahaa. Karjanruo-
kinnan parantuessa perustettiin meijereitii liihes
joka kyliiiin. Niiiden kautta saatettiin markkinoida
tuotettu voi ja saada rahatuloja.

Kuhmalahti on ollut aina maatalouspitiijii.
Kooltaan Kuhmalahden tilat ovat pieni2i ja keski-
suuria. Eliimiin menoa vuosisatoja ohjanneen
piiiielinkeino, maatalouden merkitys ei ole vielii-
kiiiin khynlt kunnassa viihiiiseksi, toisin kuin mo-
nilla muilla maamme paikkakunnilla. Kunnan
ammatissa toimivasta viiestdstii saa edelleen toi-
meentulonsa maa- ja metsiitaloudesta l5hes 30 %.

Kuhmalahdella, kuten muuallakin Hiimeessii
ns. liikaviiestci kasvoi runsaasti viime vuosisadan
lopulla. Kunnassa oli melko runsas torppari- ja

miikitupa-asutus. jonka laajenemiselle ei ollut
tuolloin eniiii juurikaan mahdollisuuksia, koska
kunnan tilakoko oli viljellyn tai viljelyskelpoisen
maan osalta melko pieni. Suuria taloudellisia
eroja ei kuitenkaan luontaistaloudesta johtuen

pii.iissy't syntymiiiin.
Tyypillistii koko 1900-luvulle on ollut Kuh-

malahdella kuten monilla muillakin paikkakun-
nilla tilakoon pieneneminen aina 1980-luvulle
saakka. Tlh?in vaikuttivat erityisesti vuokra-
alueiden vapautuminen vuoden 1918 lain nojalla
ja maan jakamista koskeneiden siiiinn<isten viil-
jentyminen, sekii sodan jiilkeen tapahtunut siirto-
laisten asuttaminen. Vielii I 930-luvulla ajateltiin
Suomessa, ettii tiillainen pientila oli maatalouden
tuotantoyksikkrinii elinkelpoinen ja jopa ihanteel-
linen. Pientilat, joihin alkoi mycis Kuhmalahdella
tulla vehitellen koneita, eiviit pystyneet tyttllistd-
mii?in koko perheft?i ja teollisuuden tarjoamat
paremmat ansiomahdollisuudet vetiviit viikeii
paikkakunnalta pois. Erityisen nopeata tilojen
koneellistuminen on ollut 1970-luvulta liihtien.

Kunnasta pois tapahtuneen muuttoliikkeen seu-

rauksena oli viiestcin keski-iiin jyrkkii nousu ja

kunnan viiestdrakenteen viiiiristyminen, sekii talo-

udellisen eliimiin heikentyminen, koulukuolemat
ja vanhusten asunto-ongelmat rakennustoiminnan
lamaantuessa.

Kansakoulu perustettiin lirhes joka kylddn

Viime vuosisadan lopulla maatalouden ja jiir-

iestrieliim?in kehiffvessii mvcis kansan sivistvksel-

Iso-Pennon Peltolan talo, jossa

ensimmciinen kansakoulu aloitti
vuolcrat ilo i s s a vuonna I 8 8 3.

Kuhmalahden
toimintansa

linen taso alkoi nousta koulujen perustamisen
mycitii. T?imii ei kuitenkaan tapahtunut kivutto-
masti, koska aluksi Kuhmalahdellakin kansakou-
lun tuloa vastustettiin kiivaasti. Ennen oppivel-
vollisuuslain siiiitiimistii 1921 koulu oli saatu pe-
rustettua jo kirkonkyliiAn, Vehkajiirvelle ja Poh-
jaan. Oppivelvollisuuden voimaan astuminen
asetti kunnan talouden kovalle koetukselle. kun
vaikeiden kulkuyhteyksien vuoksi oli pakko ra-
kentamaan koulu liihes jokaiseen kyliiiin.

Viime vuosisadalla korkeampi opinkiiynti oli
kuntalaisten keskuudessa melko harvinaista. N?ii-
den harvojen enemmiin oppia saaneiden merkitys
kotipitiijllleen niiyftiiii olleen suuri. He toivat
tullessaan monia uusia aatteita ja tietoja. Ensim-
miiinen kansakoulunopettaja ja yksi pappi valit-
tiin Kuhmalahdelle heidiin joukostaan.

Lukutaidon lisiiiintyessii sanomalehdet alkoivat
saavuttaa yhii useampia, perustettiin kirjastoja ja
siirtolaiseen kirjeet toivat tuulahduksen suuresta
liinnestii. Kaikkeen tiihiin tiedon kulun paranemi-
seen vaikutti mycis Kuhmalahden postiyhteyksien
samanaikainen paraneminen. Tiedon kulku vil-
kastui entisestiiiin, kun 1920-luvulla alkoivat ra-
dioliihetykset ja moneen taloon hankittiin kideko-
ne. Seuraava suuri mullistava tapahtuma tiedon-
viilityksessii olikin vasta 1950-60-lukuten vaih-
teessa, kun paikkakunnalle ilmestyiviit ensimmiii-
set televisiot.

Sota
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Sota virkisti elinkeinoeldmdd hetkellisesti

Merkittavalla sijalla kunnan elaiman muokkaa-
jina ovat olleet sodat, joiden vaikutus on niikynyt
pitkiille niiiden jiilkeenkin. Vuoden l9l8 sis,illis-
sodasta ja pulavuosista Selviytymisessd auttoi
kunnan elinkeinorakenteen luoma omavaraisuus.
Toisen maailmansodan vuoksi tapahtunut siirto-
laisten sij oittam inen j a elintarvikehuollon jiirjes-
tiiminen, sekii miesten rintamalle liihtd muuttivat
j iil leen melkoisesti totuttua eliimiinkuviota. Tava-
roiden siiiinndstely vaikeutti lisiiksi kotirintaman
jokapiiiviiistii eliimiiii. Kuhmalahden etuna oli
jiilleen kunnan viiestdn ammattirakenne. Liihes
kaikki olivat maanviljelijiiitii ja ainakin osittain
omavaraisia, mikii auttoi helpommin selviyty-
mliiin tiistii ajasta. Oman erikoisen piirteensii sota-
aikaan Kuhmalahdella toi Lintulan luostarin si-
joiffuminen kuudeksi vuodeksi Vehkapuntarin
Ala-Hinkkalaan.

sista oli Lintulan luostarin noin 40 henkea k*it-
tdnyt nunnien joukko. Nunnat kwattuna pappis-
munkki Illirikin kanssa asuinpaikkansa Vehka-
puntarin Ala- Hinkkalan pcicirakennuks en ede s sri.

Sodan jiilkeinen aika oli jtlleen vire[tii aikaa.
Monen vuosisadan alussa toimineen yhdistyksen
toiminta virisi uudelleen. 195O-luvulla rakennus-
toiminta vilkastui ja uusi kuntakeskus valmistui
Pohjan kyliiiin. 1950-60-lukujen vaihteessa lo-
pultakin valmistui my<is uusi kauan odotettu
maantie Kangasalta Kuhmoisiin. Uusi tie veti
puoleensa kaupunkilaisia jotka halusivat ostaa
kesiimcikkitontteja. Samaan aikaan 1960-luvun
lopul la kunta s i irtyi viihitellen eliimiiiin hilj aiseloa
nuorten perheiden liihtiessii muualle tydnhakuun.
Aiemmin Kuhmalahti oli ollut huonojen maantei-
den vuoksi linja-autoliikenteen alkamiseen saak-
ka, 1920-luvun puoliviiliin asti, matkustajalaiva-

liikenteen varassa. Kuhmalahden sijainti edes-
auttoi myds puutavaraliikenteen keskittymistii
kunnan alueelle, erikoisesti Vehkapuntarin ky-
kiiin. MyiiskZiiin ei sovi unohtaa Liingelmiivedella
l?ihes sata vuotta jatkuneen puutavaraliikenteen
tytillist?iviiii vaikutusta aina I 970-luvulle saakka.

Kuhmalahden kunta on kehitykseltii?in monessa
suhteessa tyypillinen pieni maalaiskunta, joka on
joutunut luovuttamaan huomattavan osan tytiikiii-
sestii viiestdstiiiin teollisuuden palvelukseen ja
muille isommille paikkakunnille. Mutta Kuhma-
lahti poikkeaa myiis monista naapurikunnista.

Elama on ollut kyldkeskeistd

Kunnan eliim?i on vielii tiilliikin vuosisadalla
rakentunut pienistii paikalliskulttuureista. Eri
kylien viilinen el?imii poikkeaa toisistaan jonkin
verran. Tiimii johtuu osittain kylien sijainnista ja
niiden viilisestii kulkuyhteydestii, kuin my<is kyli-
en viiesttipohjasta. Samanlaisena piirteenii eri
kylien viilill[ niiytt?iii olevan liiheiset sukulaisuus-
suhteet. Ennen toista maailmansotaa puoliso on
haettu usein omasta tai naapurikyliistii.

Heikki Laitisen mukaan "puhuttaessa Kansan-
kulttuurista (lue talonpoikaiskulttuurista), voidaan
todeta, ettii koko kulttuuri tarkoittaa vain kyl[-
kulttuureja. Pit?ijien rajat eiviit ole olleet sata
vuotta sitten kulttuurirajoja. Kansankulttuuri eli
t?iydellisesti paikalliskulttuurien aikaa. Kulttuu-
risten piirteiden osalta ei voida puhua samanlai-
suudesta, vaan paremminkin samankaltaisuudesta.
Kyliit olivat yksiliillisie ja itseniiisiii." Kuhma-
lahden osalta tiitii ei tule ymmiirtiiii kovin ahtaasti.
Useissa tapauksissa kyse oli mytis kylien rajat
ylittiiviistii rinnakkaisten kylien tai asutustaajami-
en yhteisestii kulttuurista. Inhimillinen eliimii ei
noudata aina rajoja. Musiikkia, kdsity<itii ja eri-
Iaista yhteistoimintaa on luotu omien mieltymys-
ten, sekii kulkuyhteyksien, etti muun maantieteen
tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. Kunta ja
seurakunta muodostavat virallisen toiminnallisen
kehyksen, mutta Kuhmalahden historia osoittaa,
ettii tiimiin sisiillii saattaa olla tiistii huolimatta
l?ihes itsen?iisiii yksikditii. Tiim?i tulee Kuhmalah-
della esiin erityisesti Vehkajiirven kohdalla. Ky-
lellri toimii edelleenkin seurakunnan taloudesta ja
hallinnosta irti oleva rukoushuonekunta. Aiem-
min kyliillii oli jopa oma kunnallistalous. Eriyty-
miseen ovat vaikuttaneet asutuksen historiallinen
synty ja sen seurauksena tapahtunut varhaisempi
hallinnollinen jako, mutta my<is menneiden vuo-
sien huonot kulkuyhteydet muualle Kuhmalah-
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delle. Vehkajervi on ollut alunperin Piilkiineelt?i
piiin asutettu eramaa, joka tiimiin seurauksena on
liitetty Sahalahden kappeliin. Kuhmalahden ja
Sahalahden viilillii tapahtuneiden aluevaihtojen
seurauksena Vehkajiirvi on liitetty kunnallisesti
viime vuosisadalla Kuhmalahteen ja seurakun-
nall isesti vasta v. 1910.

Kuhmalahdella eliili hyvin voimakas paikalli-
suuden korostus. Se on nlikynyt vuosien varrella
erityisesti yhdistystoiminnassa. Kuhmalahtelais-
ten toiminnalle erikoisen tyypillisene piirteenli
voidaankin pitiiii vanhakantaista kyliikeskeistii
toimintatapaa. Useat yhdistykset ja toiminnot ovat
toimineet yleensii yhden kyliin tai vain liihimpien
naapurikylien yhteisia. Melkein joka kyliissii on
pit?inyt samojen asioiden ympiirille olla omayh-
distyksenii. Tiimii hyvinkin kaukaa periygva ky-
liikeskeinen toimintatraditio on edelleen eliiviiii.
Voidaan sanoa, ettii kunnallispolitiikassa kylii-
keskeislys on niiytellyt vZilillii suurempaa osuutta
kuin puoluepolitiikka. Kyliikeskeinen ajattelu on
mycis jam.rttanut menneinii vuosina kunnan kehi-
tysta.

Kuhmalahtelaisista on joissakin yhteyksissii

Vehkajcirven Anttilan
sa.

tcimcin

kiiy.tetty sanontaa "mettiikulmalaiset" on joiltain
osin oikeaan osuva. Se on pAtenlt vuosikymme-
niii ainakin kulkuyhteyksien osalta. Viime vuosi-
sadan lopun ja tiimiin vuosisadan alkupuolen huo-
noista yhteyksistii huolimatta on pystlrtty kuiten-
kin seuraamaan omaa aikaansa ja kehitys on nou-
datellut keskimiiiiriiisesti yleistii linjaa. Kunnan
syrjiiisyys on osaltaan edesauttanut sit?i, ettii oma-
periiinen kyliikeskeinen kulttuuri on siiilynyt aina

niiihin piiiviin saakka. Tdhan liitfyy my<is jo kes-
kiajalta periiisin olevan vanhaa, paikallista sekii
yhteisrillistii tapakulttuuria edustavan markkina-
perinteen siiilyminen ja jatkuminen edelleen.
Kuhmalahdella j?irjestettiin vielii tiimiin vuosisa-
dan alkupuolella kolmet markkinat vuodessa eli
enemmdn kuin yhdess?ikAiin toisessa liihiseudun
kunnassa. Kuhmalahden kirkkopyhii, karjamark-
kinat ja Vehkajiirven Mansikkapyhii.

Muuttuva, mutta perinteitd arvostava

Ulkoisesti kyliit ovat kokeneet suurimmat
muutoksensa tiimiin vuosisadan alussa ja 1980-
90- luvuil la. Kyliikeskukset siiilyiviit yhteniiisinii
tiiviinii talorykelminii aina tbmiin vuosisadan al-
kuun saakka, jolloin ne uusjakojen ja isonjaon
j iirjestelytoim itusten kautta halotti in. I 9 80- luvulla
aloitettu uusien asuntoalueiden kaavoitus on tuo-
nut tullessaan kuntaan uudentyyppista rakenta-
mista rivitalojen muodossa.

Uudenlaista heriiiimistii Kuhmalahdella on al-
kanut tapahtua viime vuosina kyletoimikuntien
muodossa, kunnan palveluiden paranfuessa uusien

rakennushankkeiden mydt?i ja uusien
asukkaiden paikkakunnalle muuton seu-
rauksena. Samojen peltojen viljeleminen
vuosisatoja ja useiden sukupolvien ajan,
muodostaa vielii monen eliimiille kehyk-
sen maatalouden kaupallisuudesta ja sen
nykyisestii epiivarmasta liiketoiminnalli-
sesta luonteesta huolimatta. Maahan, jota

viljelliiiin, liitryvAt entisten polvien tyci,
jota arvostetaan, sekii voimakkaat tun-
nesiteet. Kiinnostus oman perinteen siii-
lyftemiseen ja oman paikallisen historian
selvittiimiseen saakin tiistii merkiftAvellA
tavalla kiiytt<ivoimaansa. Todettakoon
tiissii yhteydessii, ettii paikallisiin yhdis-
tyksiin kuuluu mycis yksi sukuseura. Tii-
mii Pajulan Sipiliin sukuseura on perus-

tettu jo v.1945. Huomionarvoista on, ettii hieman
yli tuhannen asukkaan kunnassa kotiseutuyhdis-
tykseen kuuluu yli 150 jiisentii. Paineet suurille
muutoksille luovat vastareaktion. Oman kulttuu-
rin ja itseniiisyyden arvo tunnustetaan. Tiimii luo
halua siiilyii itseniiisenii kuntana edelleenkin ja
siiilyttiiii pdatdntAvalta omissa kiisissii.

Teoksen julkistamistilaisuus on 06. joulukuuta
ja sitii saa ostaa Kuhmalahden kunnasta p.
35701  8  l .

Krir

Karj
ajalt
verk

KU
ydin
hava
muu
min

Nc
Kurj
tinpr
ristir

Ku
antal

lisarl
antaz
leski

So1
kymr
jaetti
Novg
esta
pohju
Pohja
di in , '

On
Valar
eli po
si. M,
sa liv,

Ven
(Pirke
rajan

Sak
1480 :
o l i  55
on vu
vuksi
asukk
Koko
oli kar

Vatj
jiirvell
maksa

) z


