
Antto ja Antonsaari 

Pienessa Paalasenjarvessa (n. 70 ha) on 
ainakin yksi, karttaan nimella Pikkusaari 
merkitty saari. Tama saari toimi kulku
reittina jarven yli, kun 'toiseen paahan ra
kennettiin puusilta Norijoen yli ja toiseen 
paahan, joka sekaan ei ulottunut ihan 
mantereeseen saakka, kyhattiin ainakin 
kivisilta. Saaren lapi kuljetettiin ·lehmia, 
koska Paalasen numerolla oli maita myos
kin Mongin puolella jarvea. Reitti oli 
myos vanha kirkkotie Paalasen. kaypalai
sille. Jarvi oli aikanaan kaunis ja runsas
vetinen, mutta kuivattiin 1930-luvulla. 
Kuivatuk§en jalkeen jarvenpohja alkoi 
kasvaa kortetta, sitten saraa ja nyt jo pa
jua ja koivua. 

Joskus 1800-luvun lopulla saareen tuli 
asukkaaksi Anton Hastbacka. Saari oli 
silloin. paalasten yhteisomistuksessa ja 
Antto kavi vain taloissa ilmoittamassa, et
ta "laitan tupani saareen!' Han rakensi tu- . 
pansa saareen puolisonsa Maijan kanssa, 
rakensipa viela kaivon ja pienen navetan-

. kin, jossa oli ainakin yksi lehma ja vasik
ka. Antto kuokki saareen peltoa ison pe
runa- ja kessumaan. Perunapeltonsa ym
pari ja pitkin jarven rantoja han istutti 
pihlajapuita:· saari oli Anton ja Maijan 
kaunis paratiisi, jonne kylan nuoretkin 
kokoontuivat aina juhannuksen viettoon. 

Antolla oli peltoa myoskin Raatekor
vessa Mongin numeron keskella, ehka 

Maaherran ·vierailu 
Taas kerran Anton ollessa kirkossa luet

tiin kuulutuksissa, etta maaherra tekee 
vierailun Evijarvelle, ja kehotettiin eten
kin Kivijarvenkylan isantia olemaan tule
matta hevosineen kyseisena paivana 
maantielle. 

Antto piti huolen, etta asia tuli kaikkien 
tietoon, ja niinpa hyvissa ajoin Sauha
ahon halmeellekin keraantyi tien varteen 
tummua ja tuhvaa maaherran nahdak
seen. Valtaosa oli kuitenkin lapsia, joita 
kiinnosti paremminkin auton nakeminen. 
Tulihan se maaherran auto vihdoin Por
rasmaen takaa, ja kohta taas haipyi Joki-
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muuallakin. Kesaisin han kavi Paalasen 
taloissa toissa ja talvisin pilkkoi poltto
puita taloihin, myohemmin myoskin kou
lulle. 

Kevaisin, kun jarvi tulvi, joutui Antto 
joskus evakkoon saarestaan lehmineen
vesi kun lainehti aivan portaalle saakka. 
Kerran Maki-Kalle oli leikillaan sano
nut:"Paalasessa on niin paljon vetta, etta 
vahan tornin paata nakyy, mutta Kalle 
vaan toppailee pihassaan!' Antto ei tata 
leikkia ymmartanyt, vaan tuhahti:"Tok
kopa sita enaa paljon toppaillaan:' 

Kerran Antto oli tullut Paalasen taloon 
ja pyytanyt hohtimia sanoen:"Me Maijan 
kanssa paatettiin muuttaa kaapaa- ei me 
sita paljon muuteta, hyvan tilansa vain:' 
(Kaapa oli lahon koivun kyljessa kasvanut 
pehmea neulatyyny). 

Antto kavi saannollisesti kirkossa joka 
toinen sunnuntai. Heti kirkosta tullessaan 
han kavi taloissa kertomassa kirkon kuu
lumiset ja nautti siita, kun pappi nuhteli 
ihmisia. "Kylla siella tummut taas uskon 
sai", Antto naureskeli. Antolta ei kuiten
kaan ollut varaa menna kyselemaan. Vas
tauksetta jai Paalasen Esa-isannankin 
tuumailu, etta "mihinkahan se Jumala 
tuon Antonkin panee, kun se kay joka toi
nen sunnuntai kirkossa ja vaittaa, ettei 
han mikaan uskovainen ole". 

Antto ja Maija kuolivat pois ja heidan 
lapsensa lahtivat maailmalle. Tupakin 
myytiin (seisoo edelleenkin Karvosen 
kirkkotien varressa), mutta saaren nimek
si Paalasenjarveen jai entisen asukkaansa 
mukaan Antonsaari. J.R. 

kankaan maen taakse. Odottelijat taisivat 
olla silti nakemaansa tyytyvaisia. 

Matti Koivula oli kuitenkin edellispai
vana Iahtenyt Kirsilaan myllylle jauhoja 
teettamaan. Myllylla: lie ollut niin paljon 
asiakkaita, etta paluu siirtyi seuraavaan 
paivaan. Kuinka ollakaan, Tukkisaaressa 
maaherran auto tuli vastaan, eika autta
nut muu kuin ottaa hevonen pois valjaista 
ja vieda kauaksi metsaan, auto ajoi ohi, 
hevonen tuotiin tielle ja valjastettiin takai
sin karryjen etten. Kaikki kavi hyvin sulas
sa sovussa, olihan avustaja itse maaherra. 
Antolle tapaus lie vaikein, silla viela kau
an jalkeen pain han kertoi, ettei vaan 
Keski-Matti saattanut pysya pois maan
tielta hevosineen, vaikka han varotti. 

S.M. 


