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Lukijalle
Ajatus kirjoittaa elämäkerta "isoisästä” eli Porkkalan per
heessä vuosikausia. Rouva Hagar Porkkala tallensi muisti
tietoa nauhalle. Kirjallista aineistoa pantiin talteen. Idean 
konkretisoi Matti Porkkalan tytär, opettaja Marjatta Kyyrö, 
joka esitti allekirjoittaneille elämäkerran kirjoittamista. Työ 
käynnistettiin kevätkesällä 1989 kokoamalla aineisto ja 
haastattelemalla teoksen päähenkilö. Haastattelun suoritti 
pääosin Marjatta Kyyrö. Hän kokosi myös valokuvia ja tar
kisti tekstin asiasisällön. Ilman hänen apuaan teos ei olisi 
valmistunut näin nopeasti. Lausumme lämpimät kiitokset 
Marjatta Kyyrölle suuresta avusta kirjan teossa.

Myös muut Matti Porkkalan lapset ovat olleet korvaamat
tomana apuna. Taiteellinen johtaja Pentti Porkkala on 
suunnitellut kirjan kannen, opettaja Irma Lintinen ja diakoni 
Kirsti Porkkala-Nieminen ovat täydentäneet teoksen asiasi
sältöä. Kiitos heille. Kiitos myös kaikille niille kauhajokelai
sille, joita on jouduttu vaivaamaan asiatietojen keruussa.

Kirjan kieliasun on tarkastanut asiantuntevasti humanis
tisten tieteiden kandidaatti Ilkka-Pekka Innanen ja konekir
joituksesta on huolehtinut Katriina Kuikko.

Kirjan asiatiedot pohjautuvat Matti Porkkalan ja hänen 
lastensa muistitietoon, perheen kirjeenvaihtoon, sanoma- 
lehtiartikkeleihin sekä Kauhajoen koulu- ja musiikkielämää 
käsitteleviin teoksiin.

Kirjan kustantamista on tukenut Kauhajoki-Seura.
Jos ovat monet olleet suurena apuna kirjan teossa, yksi 

on ollut ylitse kaikkien muiden. Hän on teoksen päähenkilö, 
jonka tarkka muisti on tallentanut tapahtumat aikajärjestyk
seen ja luonut näin helpot puitteet kirjan teolle. Herpaantu
mattomalla intensiteetillä seurasi 94-vuotias opetusneuvos 
teoksen valmistumista. Tekijöille se oli korvaamaton apu. 
Kiitoksella muistelemme niitä sisältörikkaita hetkiä, joita kir
jan teon yhteydessä olemme viettäneet.

Keltamotiellä syysiltana 1989
Pia Kyyrö-Harju Aaro Harju
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LAPSUUS JA NUORUUS



12



Oii tammikuun 25. päivä 1895. Kauhajoen kunnan Krank- 
kakylällä parkaisi maailmaan potra poika. Tapaus otettiin 
Porkkalan torpassa vastaan tottuneesti, olihan se jo kah
deksas vastasyntyneen ensi äännähdys. Kaikki lapset ei
vät olleet jaksaneet elää. Tulirokko ja muut kulkutaudit oli
vat päättäneet neljän lapsen elämän jo hyvin varhain. Mut
ta kolme vanhempaa sisarusta uudella perheenjäsenellä 
oli. He olivat 14-vuotias Juho Eemeli, 13-vuotias Iivari ja 
3-vuotias Edla.

Perheen kolmas poika sai kasteessa nimen Matti, isänsä 
mukaan. Sen jälkeen on Matteja Porkkalan suvussa riittä
nyt. Matti syntyi Paavon päivänä. Äiti halusi pojan nimeksi 
Paavo Matti. Kummit Nikolai ja Mari Lylyoja naapuritorpas- 
ta unohtivat kuitenkin kastematkalla Kauhajoen kirkkoon 
Paavo-nimen ja niin pojan nimeksi tuli Matti Matinpoika 
Porkkala.

Ei tiennyt Matti-poika syrjäisellä Krankkakylällä Suomen 
elävän tulevia kohtalon vuosiaan, Suomen jonka historia 
nivoutui niin läheisesti hänen elämäänsä, Suomen joka tuli 
olemaan niin rakas hänelle.

Suomen autonominen suuriruhtinaskunta suuren Venä
jän keisarikunnan osana eli jännittynein mielin. Kiihkoisän
maallinen slavofiilinen liike oli voimistunut Venäjällä. Suo
men vuonna 1809 saamaa erikoisasemaa pidettiin sopi
mattomana. Suomi tuli sulauttaa osaksi Venäjää ja suoma
laiset venäläistää. Slavofiilinen liike sai yhä vaikutusvaltai- 
semman aseman Venäjän hallituspiireissä. Tämä heijastui 
myös Suomeen. Ensimmäiset merkit Venäjän hallitusvallan 
kiristyneestä otteesta näkyivät vuonna 1890. Vuonna 1895 
elettiin vielä toivossa, vaikka pelättiinkin varsinaisten sorto- 
toimenpiteiden alkua.

Tietämättömänä vielä tässä vaiheessa Suomen kansan 
kohtalon vuosista Matti varttui äitinsä hyvässä hoidossa. 
Porkkalan torppariperheessä elettiin päivä kerrallaan ja 
tehtiin työtä jokapäiväisen leivän hankkimiseksi.

Elämä oli aineellisesti köyhää, mutta ilmapiiri kodissa oli 
turvallinen ja tasapainoinen.
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Matti Matinpojan sukunimi Porkkala tuli torpan nimestä. 
Länsisuomalaiseen tapaan sukunimeksi otettiin talon nimi. 
Itä-Suomessa sukunimi periytyi isältä pojalle. Porkkala oli 
Sjöbergin tilan torppa Kauhajoen Krankkakylällä, nykyisellä 
Kainaston kylällä. Kristiinasta muuttanut Sjöberg osti Kau
hajoelta ison maa-alueen ja muodosti tilan maille 70 torp
paa. Torpparit raivasivat metsä- ja joutomaasta itselleen 
viljelykset, jotka kuuluivat tilan omistukseen mutta joita 
torppari sai vuokraa vastaan viljellä.

Torpparilaitos juontaa juurensa 1600-luvulle. Maaseudun 
lisääntyvä väkimäärä, kun tilojen lohkominen oli lainsää
dännöllisesti mahdotonta, asutettiin torppari- ja mäkitupa- 
laislaitoksen avulla suomalaiseen maaseutuun. Tilat saivat 
työvoimaa koneillistumisen vasta alkaessa, torpparit asuin
sijan ja toimeentulon.

Torpparit maksoivat tilalle vuokraa viljelemästään maa
palasta. Vuokra maksettiin rahana tai päivätöillä. Sjöbergin 
tilan torppari Matti Porkkala teki vuodessa sata päivää töitä 
Kauhajoen kirkonkylässä sijainneeseen taloon omin eväin. 
Vuoden muina päivinä hän saattoi keskittyä torpan töihin.

Matti Riuhtala muutti vaimonsa Katariina Serafian (o.s. 
Kauppila) ja kahden poikansa, Eemelin ja Iivarin kanssa 
Porkkalan torppaan vuonna 1890. Matti Riuhtalan suku oli 
tullut Ähtäristä Jalasjärvelle, jossa he viljelivät Kivistö-nimi- 
sen tilan torppaa Riuhtalaa. Matti Juhonpoika Riuhtala syn
tyi torpparin poikana vuonna 1846. Matin vaimo Katariina 
oli kotoisin Jalasjärven Luopajärven kylästä. Katariina oli 
Haapalan talon Sumulan torpan tytär, syntynyt vuonna 
1857.

Solmittuaan avioliiton Matti ja Katariina elivät torppareina 
ensin Jalasjärvellä, sitten Kauhajoella. Krankkakylässä su
kunimi muuttui Riuhtalasta Porkkalaksi.

Torppari Porkkalan elämä oli vaatimatonta ja työntäyteis
tä. 2,5 hehtaarin suuruinen torppa turvasi jokapäiväisen 
elannon. Ruoka saatiin omasta vuokrapeilosta, tarve-esi
neet tehtiin itse. Rahaa ei juuri ollut, mutta paljoa sitä ei 
tarvittukaan.
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Matti ja Katariina Porkkala olivat Jumalaa pelkääviä ih
misiä. Jumala oli heille tuki ja turva. Jumalaan uskoen he 
kestivät elämän kovuuden. Jumalan sanaan nojaten he te
kivät raskaan päivätyönsä ja kasvattivat lapsensa. Isä Matti 
Porkkala oli hyväntahtoinen, ahkera puurtaja, joka tyytyi 
torpparin osaansa. Hän aloitti päivänsä rukouksella. Työn 
lomassa hän veisasi usein Siionin Kanteleen laulua n:o 75:

” En rauhaa löydäkään maan päältä,
Pois aina ikävvöitsen täältä,
Tääll’ olen outo vvieras waan 
Ja Salemiss’ on kotimaan’:
Jos öisin siell’ !”

Äiti Katariina Porkkala oli temperamenttisempi ja puu- 
hakkaampi kuin miehensä. Hän huolehti hyvin perheen 
ruoka- ja vaatehuollosta vaatimattomissa oloissa ja osallis
tui aktiivisesti torpan viljelyyn. Hän oli myös innokas kirkos
sa kävijä kulkien jalkaisin 10 kilometrin matkan Krankkaky- 
lästä kirkonkylään ja takaisin.

Kuoleman herra ei tyytynyt Porkkalan perheessä neljään 
lapseen. Mattia kolme vuotta nuorempi sisko Alma ei ehti
nyt pitkälle maallisessa vaelluksessaan. Hän kuoli puoli
vuotiaana. Lähdesmäen Kiia naapurista tuli ja mittasi pihla
jaisella kepillä pienen ruumiin ja teki arkun, johon ruumis 
laitettiin. Naapurin lapset seurasivat toimitusta vierestä. 
Matti ei ymmärtänyt tilanteen traagisuutta vaan leikki nau
lalla ja tyhjällä tulitikkuaskilla ruumiin arkkuun panemista.

Pieni arkku vietiin hevosella Kauhajoen hautausmaalle, 
jossa toimitettiin lyhyt ja koruton siunaaminen ja hautaus. 
Mattia ei otettu mukaan. Oli talvi ja kova pakkanen, 3-vuoti- 
as sai jäädä kodin lämpimään.

Matti Porkkala nuorempi varttui perheen kuopuksena. 
Veljet Eemeli ja Iivari olivat jo aikamiehiä ja poissa kotoa 
kun Matti heidät muistaa. Sisko Edla oli kasvukumppani ja 
leikkitoveri. Yhteisissä leikeissä olivat usein mukana Vieri
kon Matti sekä Irjalan Arvo ja Eino ja lapsia muista lähinaa
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pureista kuten Paavolasta, Korpilahdesta ja Peräkorvesta.
Matin ensimmäiset vuodet kuluivat leikkien ja isän muka

na maatöissä kulkien. Isä olikin Matille tärkein elämään 
opastaja. Hän opetti maamiehen työt ja välitti työn lomassa 
arvokasta kansanviisautta, miten tulisi elää, jotta menestyi
si ja kauan eläisi.

Eräs hauska tapaus on Matin mieleen jäänyt näiltä ajoil
ta. Isä ajoi rukiita riiheen, piippu hampaissa kuten aina. Äiti 
oli kylällä kaupassa, 6-vuotias Matti auttoi isäänsä puinti- 
töissä. Kesken työn hän sai päähänsä hakea sisältä Gari- 
baldin. Se oli isän vanha yksipuinen piippu. Piipussa oli rei
kä, mutta sen Matti-poika oli paikannut pellin palalla. Kun 
isä poltteli piippua, kokosi Mattikin isän laatikon pohjalta tu
pakan murusia ja pani piipun sauhuamaan. Garibaldi ham
paissa hän meni isänsä luo vedellen poskisavuja. Isä ei ol
lut huomaavinaan totesi vain: ” Et poika polttelis nuan jos 
äitees olis kotona.”

Matti itse kertoo Kauhajoen Jouluun vuonna 1960 kirjoit
tamassaan kertomuksessa eräästä joulun tienoosta Pork
kalan torpassa vuonna 1902. Kertomus "Loppiaiskynttilät” 
perustuu Matin omaan muistikuvaan ja se valottaa elävästi 
senaikaista elämää. Kertomuksessa esiintyvä Jukka on 
Matti. Matin kirjoittama kertomus kuuluu kokonaisuudes
saan seuraavasti:

"Juurikorven torppa laajan viljelyslakean laidassa 
seitsemän tynnyrinalaa käsittävine peltoineen kuu
lui vähäisenä osana Huupärin Herran monisataheh- 
taariseen viljelysmaaomaisuuteen. Pellot oli Juuri- 
korven Juha omin käsin raivannut ja niiden käyttö
oikeudesta oli hänen suoritettava "taksvärkkiä” ta
loon joka kolmas viikko eli sata päivää vuodessa 
omin ruokinsa. Torpan rakennuksiin kuului nelis
nurkkainen, porstuaton tupa, jossa oli kaksi yksin
kertaisin lasein varustettua akkunaa vastakkaisilla 
sivuseinillä ja ovea vastapäätä oli eheä peräseinä. 
Kotieläimiä varten oli pieni navetta ja talli sekä näi-
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den välissä rehulato. Vähän etäämpänä oli riihi luu- 
vineen ja olkikatoksineen. Pohjoiseen ja itäänpäin 
avautuvaa peltolakeaa rajoitti yli peninkulman pääs
sä häämöttävä metsä. Milloin näiltä suunnilta talvi
nen puhuri pohti kierittäen edellään hienoksi jauha
maansa pakkaslunta sakeana pilvenä hankea pit
kin, kykeni mökki hatarine akkunoineen ja ovineen 
vain heikosti torjumaan vihaisena vinkuvaa ryhtää- 
jää, eikä ollut harvinaista, että tuvan asujanten he
rätessä tällaisen nujakkayön jälkeen tuvan sisäpuo
lella kynnyksen edessä oli melkoinen lumikinos ja 
vesi korvossa oli paksussa jäässä.

Tässä tuvassa olivat syntyneet Juurikorven tor
pan yhdeksän lasta joista viisi keskimmäistä oli jo 
varhain viety kirkonmaahan, kaksi vanhinta oli ha
keutunut maailmalle miehenmittaan päästyään ja 
nuorimmat, yhdeksänvuotias Liisa ja seitsenvuotias 
Jukka, olivat vielä kotona vanhempiensa hoivissa.

Joulu — jokavuotinen, odotettu vieras — oli saa
punut Juurikorpeenkin. Torpan mies, Juha istuu 
takkakivellä kyynärpäät laihoihin reisiin tuettuina. 
Kämmenpäiden varaan nojaava leuka liikahtaa vain 
silloin, kun poskessa mojuva tupakkimälli vaihtaa 
paikkaa toiseen poskeen. Takanperän tuhkan kät
kössä olevat hiilet huokuvat lämmintä. — Onpa oi
kein sopiva olo — ajattelee siinä Juha. — Ei tarvit
se vielä viikkoon taksvärkkiinkään. — Hän on var
mistunut tästä seikasta selaillessaan äsken uutta 
"alunakkaa” , johon kiertokoulua käynut Jukka on 
saanut piirtää isän opastuksella P:n jokaisen taks- 
värkkiviikon päälle. T:n olisi poika kirjoittanut, mutta 
isä sanoi että P on parempi, koska torpparien käyt
tämä "piinaviikko” oli hänen mielestään sopivampi 
nimi, kuin taksvärkkiviikko. P oli nyt siinä uudenvuo
den päällä. — Siitä tulee nyt vain neljäpäiväinen 
viikko — jatkaa hän mietiskelyään. — "Sinä saa se 
nyt niinkun yks täysi viikko kun se on lauantai py-
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hä” oli Herra sanonut. — On tässä kolmet pyhät 
perättäin. Ei tee väärin, vaikka vähän lepuuttaakin 
jäseniänsä... On tullut vähän varatuksi juhlaksikin. 
On lipeäkalaa ja amerikanläskiä... Tuli sentään lei- 
väksiä, Jumalan kiitos, mutta perunoita ei oo, kun 
se heinäkuun halla vei varretkin. On nyt sentään 
keitto, pari, että maistaa saa, kun eilen ehtoolla 
heittivät paperipussillisen klaffina... Se tuo Vieme- 
rön Matti tuolle pojalle, kun sen kanssa aina resu- 
aa... Vaikka ei niilläkään liikoja oo... Mutta se on 
huonoa, kun ei maidon sintuakaan, kun piti se leh
mä viedä ruokoolle, kun luhtamadot kesällä söivät 
itikanelon. Vähät heinät täytyy säästää hevoskopu- 
kalle. Se täytyy olla, milläs muuton kuljettaisit taks- 
värkkiarkkua neljän virstan päähän... — Mutta äl- 
kääs nyt, mukulat, lasia särkekö. —

Juha on havahtunut mietteissään lasten puuhiin. 
Liisa ja Jukka ovat puhaltelemalla sekä huulilla ja 
kielellä lämmittäen sulattaneet lasiruutujen huurre- 
jäähän tirkistysaukot, joista näkee kappaleen anke
an näköistä pakkashuuruun katoavaa lumilakeaa. 
Kumpainenkin on saanut isältä joululahjaksi rusina- 
nappisen nisu-ukon, mutta niitä ei syödä, ne ovat 
tarkasti tallessa äidin kaapin laatikossa. Nyt he piir- 
televät jäähän nisuäijän kuvia, mutta isän varoitus 
keskeyttää piirustelut. Tirkistysreijistä saa sentään 
katsella. Ulkona on tuima pakkanen ja olisi nähtä
vä, koska äiti tulee joulukirkosta, jonne on lähtenyt 
aamupimeällä.

Lyhyen päivän alkaessa hämärtää, äiti tuli. Teh
tiin pystyvalkea takkaan ja sen loimutessa äiti avasi 
nyytinsä. Siinä hän tavallisesti kirkkomatkoillaan 
kuljetti isokokoista, rippikoululahjaksi saamaansa 
virsikirjaa. Mutta nyt oli kirjanyyti tullut matkalla 
puolta paksummaksi ja eikös vain sieltä virsikirjan 
ohella paljastunut paketti, virsikirjaa paksumpi ja 
paperiin kääritty. Tapansa mukaan oli äiti kirkonme-
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nojen jälkeen käynyt postissa tiedustelemassa, oli
siko isoilta pojilta tullut kirjettä. Postineiti oli silloin 
ojentanut käärön sanoen, että siinä taitaakin olla oi
kein testamentti. Varovasti kirvotettiin nyt nuorat ja 
paperit paketin ympäriltä ja sieltä paljastui iso mus
takantinen Raamattu, jonka kanteen oli kultakirjai
min painettu sana BIBLIA. Etulehdellä oli: Biblia eli 
koko Pyhä Raamattu. Mutta tyhjään alkulehteen oli 
mustekynällä kirjoitettu: Juha Juurikorven perheelle 
jouluna 1902 Joonas Juurikorpi (= poika Iivari). Ni
men alla oli merkintä: Luuk. 2: 1— 14. Sivun alareu
naan oli kirjoitettu: Älä tämän Kirjan Prophetian sa
noja lukitse; sillä aika on läsnä. Joh. ilm. 22: 10.

Hämmästellen siinä katseltiin suurta ja kaunista 
kirjaa, jonka kannet välkkyivät pystyvalkian lois
teessa. Sitten kertoi äiti, että hän postissa oli tavan
nut väkkärin emännän, joka oli luvannut hänelle 
muutamia kirkonkynttiläin jäännöspalasia, jotka hän 
miehensä kanssa ottaa uudenvuodenpäivän jäl
keen pois kruunuista. "Että jos on kulkua kirkolle 
päin niin poikkee hakemaan” , oli emäntä sanonut.

Uudenvuodenpäivän ehtoolla oli Juha Juurikorpi 
kyyditty taas taksvärkkiin, että olisi aamuviideltä 
paikalla. Arkku oli tavallista kevyempi, olihan viikko 
vain nelipäiväinen. Arkussa oli tavalliset trahtamen- 
tit: leipää, ohranjauhokropsua, silakka-aski sekä lei
li, jossa oli syömäjuurta. Se oli lehmättömän per
heen piimänkorviketta, ruisjauhoista imeltäen keitet
tyä velliä, joka oli hapatettu. Se oli väkevää palan
painiketta raskaan työn tekijälle. Taksvärkkiarkku 
oli lujasti raudoitettu ja sen kulmat oli vuorattu rau- 
tapellillä. Kerran oli nuori värkkäri tuonut eväänsä 
raudoittamattomalla arkulla, mutta huonosti oli käy
nyt, kun torpparien makuupaikan, vanhan renkitu- 
vat perustuksissa majaileva epälukuinen rottalauma 
oli jo ennen puolta viikkoa jyrsinyt arkun kulman au
ki vieden eväät mennessään.
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Joulusta alkaen olivat Liisa ja Jukka odottaneet 
hartaasti loppiaista. Ajatukset eivät tahtoneet irtau
tua uudesta, mustakantisesta raamatusta ja luvas
sa olevista kynttilöistä. Jo viikolla oli haettu kuusi, 
joka pystytettäisiin pienen jakkaran istuimenrei- 
kään. Loppiaisaattona kuusi koristeltiin. Äidin kät
köistä löytyi monen väristä paperia. Siellä oli tallella 
hailakanpunaiset almanakan ilmoituslehdet, oli pu
naista ja keltaista kiiltopaperia. Siellä oli sekin suuri 
vihreä paperi, jonka kerran kauppias kirkolla oli an
tanut ja jossa oli sormenkorkuisin kirjaimin sana 
"Konkurssihuutokauppa” . Siitä lapset olivat saa
neet aiheen tiedustella, mitä se konkurssi on, jota 
myydään huutokaupalla. Näistä papereista leikatuil
la rimpsuilla, nauhoilla ja tähdillä koristi äiti lasten 
kanssa kuusen. Sitten hän lähti hakemaan isää ko
tiin. Kun he iltamyöhällä palasivat, löytyi äidin aina 
salaperäisestä nyytistä kahvi- ja sokerikäärön sekä 
nisupullain seasta paperikäärö, jossa oli kuusi kynt
tilänpätkää, jotka hyvä lukkarin emäntä oli antanut 
vietäväksi lapsille joululahjaksi.

Vielä oli nukuttava pitkä yö ja odotettava pitkä 
päivä. Mutta loppiaisiltana seisoi kuusi keskellä tu
van laattiaa täydessä komeudessaan väripaperei- 
neen ja tähtineen sekä kuusine kynttilöineen, jotka 
puotinuoralla oli kiinnitetty oksiin. Pöydälle, josta 
äsken päättyneen aterian tähteet oli korjattu pois, 
asetettiin valkoinen liina ja sen päälle uuden uutu
kainen raamattu avattuna Luukkaan evankeliumin 
toisen luvun kohdalta, jossa kerrottiin Jeesuslapsen 
syntymästä. Se kohta löytyi nyt jo helposti etuleh- 
teen merkityn viitteen mukaan. Sitten sytytti äiti 
kuusen kynttilät palamaan.

Isä, joka istui tavallisella paikallaan takkakivellä 
piipuaan poltellen, otti hetken juhlallisuuden tuntien 
lakin päästään. Jukka-poika, jonka hyvänä lukijana 
oli määrä lukea evankeliumi, ei tahtonut saada kat
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settaan irti kuusesta, mutta äidin kehoitettua siirtyi 
hän pöydän ääreen seisomaan ja luki kirkkaalla 
lapsenäänellään:

— Mutta niinä päivinä tapahtui, että käsky ulos- 
kävi Keisarilta Augustukselta, että kaikki maailma
piti verolliseksi laskettaman.-------Ja enkeli sanoi
heille: älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille 
suuren ilon, joka tuleva on kaikelle kansalle. Teille 
on tänäpäivänä syntynyt VVapahtaja, joka on Kris
tus Herra Daavidin kaupungissa-----”

Lukemisen aikana oli tupaan levinnyt palavien 
kynttilöiden tuoksu. Se oli uutta ja outoa tässä mö
kissä, niinkuin oli raamatun lukukin.

”On kuin joulukirkossa” , sanoi äiti pojan lopetet
tua lukemisen.

”Ja tuo poikakin lukee kun pappi” , sanoi isä. — 
Eikä sitten muuta vähään aikaan sanottukaan.

Mutta pitkää aikaa ei lyhyitä kynttilöitä saanut 
polttaa, sillä olihan huomennakin vielä pyhä. Pie
nen öljytuikun valossa asettui perhe levolle. Hiljais
ta oli ulkona tähtikirkkaan taivaan kattamalla lumila- 
keudella. Hiljaista oli mökin neljän seinän sisällä, 
jossa lapset onnellisina uneksivat huomenehtoosta, 
jolloinka vielä saisivat katsella omaa joulukuusta, 
jossa paloivat oikeat kynttilät— loppiaiskynttilät.”

Vaikka isä ja äiti Mattia opettivatkin, hänen opetuksensa 
ei jäänyt pelkästään vanhempien varaan. Ajan tavan mu
kaan Mattikin kävi kiertokoulua kahteen eri otteeseen. Tal
vella kuuden viikon kiertokoulukurssi pidettiin Mäkikokon 
talossa Matin kotikylällä. Kiertokouluun hän kulki umpihan- 
kea 15 cm leveillä suksenlatuskoilla.

Kiertokoulussa opiskeltiin lukemista, kirjoittamista, las
kentoa ja uskonnon perusasioita. Lukemisessa opettajan 
opetusmenetelmänä oli sanoittain luettaminen. Kun oppi
laat lausuivat sanat liian hiljaisella äänellä, opettaja kehotti 
käyttämään enemmän ääntä.
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Saatuaan vuoron sanoa oman sanansa Matti huusi sen 
niin kovaa kuin jaksoi. Tämä ei opettajaa miellyttänyt, vaan 
hän "raimaantui” ja vei Matin saman tien käsipuolesta 
nurkkaan. Aika kului ja seisominen alkoi poikaa väsyttää. 
Kun armahtavaa lupaa siirtyä omalle paikalle ei tullut, Matti 
hivuttautui askel askeleelta omia aikojaan penkkinsä pää
hän. Huomattuaan tämän opettaja siirsi Matin uudelleen 
nurkkaan. Pian tunti kuitenkin loppui ja niin oli Matti kärsi
nyt rangaistuksensa noudatettuaan liian tunnollisesti opet
tajan ohjetta.

Kiertokoulun toinen jakso, kuuden viikon kesäkurssi pi
dettiin Navettamäen talossa Krankkakylässä. Kurssin olles
sa lopuillaan oli tarkoitus ottaa valokuva oppilaista ja opet
tajasta. Lapset olivat pukeutuneet parhaimpiinsa, tukat 
kammattuina. Mutta pettymys oli suuri, kun valokuvaaja ei 
ilmestynytkään paikalle. Näin jäi ensimmäinen kuva Matis
ta ja monesta muusta ottamatta.

Porkkalat olivat päättäneet kouluttaa nuoremmat lapsen
sa. Mattia kaksi ja puoli vuotta vanhempi Edla lähetettiin 
kansakouluun Jalasjärvelle, josta äiti Katariina oli kotoisin. 
Sinne lähetettiin tyttö sukulaisten luo asumaan ja koulua 
käymään. Matka sukulaistaloon tehtiin hiekkalaatikkoreellä. 
Äiti kääri heiniin Edlan, Matin ja lampaan ja ohjasti hevo
sen kohti 50 kilometrin päässä sijaitsevaa Luopajärven ky
lää. Ratkaisu oli Edlan kannalta hyvä. Hänellä oli lyhyt kou
lumatka ja hyvä kortteeri sukulaisissa kahden vuoden ajan.

Matti-pojan mielestä elämä Krankkakylässä oli turvallista 
ja rauhaisaa. Sitä se ei ollut kuitenkaan isälle ja äidille. 
Torppari oli torppari, hän ei omistanut tilaansa. Kun 1890- 
luvun alussa ei ollut myöskään vuokraoikeuden säilyvyy
den takaavia kontrahteja, torppari saatettiin häätää kodis
taan milloin vain. Näin kävi myös Matti Porkkalalle perhei
neen.

Vuosi 1903 oli huono satovuosi eteläisellä Etelä-Pohjan
maalla. Torppareiden oli lähdettävä torpan ulkopuoliseen 
tienestiin. Muuten loppuisi perheeltä ruoka. Matti Porkkala 
lähti muutamien muiden torppareiden kanssa talvella 1904
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tukinajoon Närpiöön. He eivät malttaneet tulla joka kolmas 
viikko Sjöbergille töihin kuten suullinen kontrahti edellytti. 
He päättivät jäädä tienestiin ja tulia vain joka kuudes viikko 
tekemään tarvittavat vuokrapäivät. Sjöberg ei tätä hyväksy
nyt vaan irtisanoi välittömästi neljä torpparia. Poliisi Hirve
län epämiellyttävänä tehtävänä oli lukea Porkkalan per
heelle Sjöbergin häätökäsky talvella 1904.

Perhe oli mieron tiellä. Apu löytyi kuitenkin omasta per
heestä. Vanhimmat pojat Eemeli ja Iivari olivat menneet 
Vaasaan leipurioppiin. Heistä oli tullut Fogelbergin leipo
mossa ammattitaitoisia leipureita. Perheen menettäessä 
kotinsa Iivari päätti perustaa oman leipuriliikkeen Teuvan 
Äystönkylään. Kylässä toimi Äystön saha, jolla työskenteli 
kymmenkunta miestä. Iivari arveli sahayhteisön elättävän 
yhden leipurin. Samalla hän voisi tarjota asunnon isälleen, 
äidilleen ja Matti-veljelleen.

Näin asettui Porkkalan perhe asumaan kesällä 1904 
Teuvan Äystönkylän sahanmarkille. Perheen asuntona oli 
pieni.huone Iivarin vuokraaman leipuriliikkeen yläkerrassa. 
Huone kuten alakerran tilatkin olivat puolivalmiit. Isä-Matti 
ja Iivari kunnostivat huoneet yhteisvoimin. Asunnon tilavuu
della ei voinut kehua, mutta pääasia oli, että perheellä oli 
katto pään päällä.

Ja niin elämä jatkui. Matti Porkkala elätti kolmi-, sittem
min nelihenkisen perheen tekemällä taloille töitä. Enim
mäkseen hän oli ajurina ja kuokkurina. 9-vuotiaalle Matti- 
pojalle muutto tiesi siirtymistä uuteen maailmaan, pienestä 
maalaiskylästä sahayhteisöön. Luonnollisin elämänkaari 
pikku-Matille olisi ollut se, että hänestä olisi tullut sahan 
työläinen ja aatteeltaan sosialisti. Isä maatyöläinen, hää
detty torppari, asunto sahayhteisössä, sosialismi levittäyty
mässä kaupungeista maaseudulle. Sosialistinen Työväen
puolue oli perustettu vuonna 1899 (vuodesta 1903 Suo
men Sosialidemokraattinen Puolue). Agitaattorit kiersivät 
ympäri maata puhumassa yleisen ja yhtäläisen äänioikeu
den, yksikamarisen eduskunnan, 8-tuntisen työpäivän, 
torppareiden aseman parantamisen puolesta. Niin Krank-
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ka- kuin Äystönkylälläkin jako porvareihin ja sosialisteihin, 
parempiosaisiin ja huonompiosaisiin alkoi olla selvä. Tä
män myös 9-vuotias Matti-poika tiedosti hyvin.

Miksi Matti Porkkalasta ei tullut työläistä eikä sosialistia. 
Perussyy löytynee isä-Porkkalasta, joka ei lähtenyt kos
kaan mukaan työväenliikkeeseen, ei katkeroitunut häädös
tään. Hän pysyi loppuun saakka Jumalaan luottavana työ- 
miehenä, joka alistui kohtaloonsa mutta katsoi kuitenkin 
luottavaisesti huomiseen. Kun myöskään veli Iivari, leipuri, 
ei lähtenyt mukaan työväen rientoihin vaan suuntautui voi
makkaasti uskonnolliseen toimintaan, Matin lähimmät esi
kuvat eivät vetäneet häntä vasemmalle.

Kiintoisaa on se, että Porkkalan perheen vanhin poika 
Eemeli oli maltillinen sosiaalidemokraatti. Hän oli Mattia 
niin paljon vanhempi ja kaukana kotoa, että hänen elämän
katsomuksellaan ei ollut Mattiin vaikutusta.

Opinhaluista Matti-poikaa ei kiinnostanut jäädä sahan- 
työläiseksi. Hän halusi kansakouluun. Eemeli ja Iivari ke
hottivat vanhempiaan laittamaan perheen nuoremmat lap
set kouluun. Itse he eivät olleet kansakoulua käyneet ja pi
tivät sitä suurena puutteena. Vanhemmat uskoivat Eemeliä 
ja Iivaria, ja kun Matilla oli halu mennä kouluun, oli asia 
selvä. Matti kirjoittautui Äystönkylän kansakouluun syksyllä 
1904. Alkoi opintie, joka kesti lyhyitä katkeamia lukuun ot
tamatta kesään 1917. Muutto Krankkakylästä Äystöön koi
tui näin Matille onneksi, sillä Krankkakylässä ei ollut kansa
koulua eikä hän näin välttämättä olisi kouluun päässyt.

Kansakoululainen
Kansakoulua pidettiin Jaakko Harjun talossa. Omaa koulu
taloa ei ollut, maalaistupa sai kelvata. Mutta pääasia oli, et
tä sai käydä kansakoulua. Läheskään kaikille se ei ollut 
mahdollista vielä tähän aikaan. Kansakoulu oli vuosisadan 
alussa ns. ylempi kansakoulu. Oppilaan piti osata lukea ja 
kirjoittaa tullessaan kouluun sekä tuntea uskonopin pe

24



rusasiat. Kaikki eivät näitä osanneet. Matti osasi, ja hänel
lä koulunkäynti alkoi sujuvasti. Oli halu ja taito oppia.

Senaikainen koulu ei voinut tarjota oppilailleen koulutar
vikkeita. Koulukirjoja ei juuri ollut eikä niitä saanut omaksi. 
Myös vihkot oli tehtävä itse. Jälleen tuli veli Iivari avuksi. 
Häneltä Matti sai paperia, josta pikku koululainen taitteli it
selleen vihkot eri oppiaineita varten.

Jos oli puutetta koulutarvikkeista, vielä suurempi ongel
ma oli kouluruokailun puuttuminen. Kukin söi koulussa niitä 
eväitä, mitä kotoa oli varaa mukaan laittaa. Talollisten pojil
la oli voileivät ja maitoa. Matti ja muut työläisten lapset söi
vät silakkaa ja äidin leipomaa kropsua sekä joivat lurjua eli 
kurria. Jos ei ollut varaa ostaa lurjuakaan, oli tyydyttävä ko
tikaljaan. Mattia tällaisten eväiden syöminen hävetti — 
eräillä kun oli oikein voileivät. Mutta syötävä oli sitä mitä 
kotoa sai mukaansa. Nirsoiluun ei ollut varaa.

Ruokahuollon osalta ensimmäinen vuosi Äystössä oli 
Matille kulta-aikaa. Kun veli Iivari oli paakari, Matti sai kou- 
luevääksi yhdestä kahteen korvapuustia päivittäin. Se oli 
juhlaa. Kun muut oppilaat huomasivat, että Matilla oli nisua 
eväänä, he pyysivät sitä häneltä ja alkoivat myöhemmin 
ostaa. Matti oivalsi tienestin mahdollisuuden. Hän alkoi 
myydä omat nisunsa muille ansaiten taskurahaa, jonka 
hän huolella tallensi.

Nisukauppa oli muutenkin tuottoisaa. Muut oppilaat ker
toivat kotonaan Matin korvapuusteista. Pian alkoi tilauksia 
paakarin veljelle sadella. Hän välitti 10 pennin nisuja oppi- 
lastovereidensa koteihin. Kauppa kävi ja aina jäi vähän vä
lityspalkkiotakin.

Tämä huvi loppui valitettavasti lyhyeen. Iivari muutti vuo
den kuluttua kesällä 1905 takaisin Vaasaan. Leipuriliike 
Äystössä oli kannattanut huonosti ja kun muu perhe oli 
päässyt elämän alkuun uudella paikkakunnalla, Iivari oli 
vapaa lähtemään. Samalla loppuivat afäärit Matilta ja kou- 
lueväät huononivat.

Leipurin veljenä elämisestä ja nisukauppiaana toimimi
sesta oli harmiakin. Matti kulki sahan ohi kouluun. Sahalla
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työskennelleet rispapojat (rimojen hakkaajat) olivat otta
neet kansakoulua käyvän paakarin veljen silmätikukseen. 
He päättivät antaa heidän mielestään paremman väen po
jalle selkään. Matin tullessa kerran koulusta pussi selässä 
ja lurjukannu molemmissa käsissä, pojat hyökkäsivät raipat 
käsissä Matin kimppuun. Pakoon ei päässyt, ja niin sai 
Matti selkäsaunan. Tapaus ei jäänyt ainoaksi. Maatyöläi
sen poika Matti Porkkala leimattiin paremman väen edusta
jaksi ja siitä seurasi sakinhivutusta sahan nuorilta työläisil
tä. Luokkarajat olivat 1900-luvun alussa selvät ja yhteis- 
kuntaluokien väliset ristiriidat voimakkaat.

Iivarin käydessä kerran Äystönkylällä Matille oli sattua 
paha onnettomuus. Iivari omisti vanhan revolverin, jota hän 
oli esitellyt myös nuoremmalle veljelleen. Revolverin piti ol
la epäkuntoinen niin että se ei laukaissut nallia, vaikka pat
ruuna oli sisällä. Matti ei malttanut olla esittelemättä revol
veria tovereilleen. Hän laukaisi aseen kaksi kertaa patruu
noiden kera eikä ase lauennut. Dramatisoidakseen tilan
netta hän laittoi aseen ohimolleen ja laukaisi. Ei mitään. 
Mutta seuraavalla laukauksella ikkunasta ulos tähdättäes
sä ase laukesikin. Siinä kalpeni niin aseen esittelijä kuin 
katsojatkin. Järkyttävä onnettomuus oli ollut todella lähellä.

Matilla oli pienenä taipumusta bisnekseen. Hän auttoi 
isäänsä kesäisin ojien teossa. Kun isä loi ojaa, Matti levitti 
pienellä kuokalla ojamaat pellolle. Kerran isällä ja pojalla 
oli monta viikkoa kestänyt urakka ulkovainiolla Äystönkylän 
ja Riipinkylän välillä. Isä sai ojankaivusta kuusi penniä sy
leltä. Matti ehdotti isälleen useamman kerran työn kestäes
sä sopivaksi jakosuhteeksi, että hän saisi yhden pennin ja 
isä viisi penniä. Kun isä ei virkannut mitään, Matti kuvitteli 
näin tapahtuvan. Hän laskeskeli saavansa urakasta use
amman markan ja antoi kuokan heilua rivakasti. Kun työ oli 
loppu, Matti esitti laskun yhden pennin mukaan laskettuna. 
Isä ei kuitenkaan noteerannut Matin laskelmaa, vaan antoi 
hänelle palkaksi 25 penniä. Matti oli tyytymätön, mutta min
käs teit kun isä ei antanut enempää.

Mieluisampi muisto jäi lehtikaupasta. Matin kolmantena
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kouluvuonna opettaja oli saanut asiamiespaperit Koitto-ni- 
misestä raittiuslehdestä. Opettaja ei halunnut ryhtyä myyn
tityöhön vaan tarjosi asiamiespapereita Matille, joka erottui 
joukosta neuvokkuutensa ansiosta. Jos asiamies saisi han
kittua kuusi Koitto-lehden tilausta, hän saisi seitsemännen 
lehden ilmaiseksi itselleen. Lehden vuosikerta maksoi yh
den markan. Matti onnistui työssään, ja niin hänestä tuli 
Koitto-lehden omistaja ja lukija yhden vuoden ajaksi.

Saman kouluvuoden keväällä kokoontui Suomen ensim
mäinen yksikamarinen eduskunta. Oli historiallinen vuosi 
1907. Suomen Kuvalehti julkaisi yhdessä numerossa kaik
kien 200 kansanedustajan valokuvan. Äystönkylän kauppi
as Aleks Riihimäki otti erän lehtiä myytäväksi kauppaansa. 
Matti oli kovasti kiinnostunut lehdestä ja selaili sitä useaan 
otteeseen kaupan tiskillä. Kauppias huomasi Matin kiinnos
tuksen ja ehdotti, että ota siitä lehti ja jos sinulla ei ole ra
haa, hakkaa yksi pino rispoja sahalla. Kauppias oli yksi sa
han omistajista. Lehti maksoi 50 penniä ja rispapinon hak
kaamisesta sai saman verran. Matti otti oitis lehden ja teki 
seuraavina päivinä vaaditun työn. Työ vei kuitenkin enem
män aikaa kuin hän arvasi. Sahalla jatkuvasti työskennel
leet rispapojat valitsivat isosta rimakasasta paksuimmat. 
Matille jäi sormenpaksuiset. Ennen kuin 12-vuotias koke
maton rispanhakkaaja oli tehnyt niistä metrisen pinon, kului 
aikaa viikkoja.

Joka tapauksessa Matista tuli Suomen Kuvalehden 
omistaja, lehden jossa oli kuvakokoelma Suomen kansan 
ensimmäisestä eduskunnasta. Ikkuna Äystönkylää laajem
piin asioihin oli avattu. Matti tutki lehteä ilmeisen tarkkaan, 
sillä hän oppi ulkoa kansanedustajien nimet aakkosjärjes
tyksessä.

Matti Porkkalan monipuoliset lahjat alkoivat pilkistää jo 
kouluaikana. Lasku- ja kirjoitusvihkon reunat täyttyivät piir
roksilla. Yksi piirros oli koitua kohtalokkaaksi Matin koulu
tielle. Laskennon tunnilla hänelle jäi aikaa piirtää kuva 
opettajastaan Olavi Mäkisestä. Istuessaan ajatuksissaan 
tunnilla hänen silmänsä tarttui toiseenkin henkilöön, oppi
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lastoveri Venneri Lampeen. Mielikuvitus alkoi lentää. Matti 
otti Vennerin päähenkilöksi keksimäänsä tarinaan, jonka 
hän kuvitti. Tarinassa opettaja oli suuttunut Venneriin, aja
nut tämän ulos luokasta ja lähtenyt korennon kanssa pojan 
perään. Matti piirsi vihkoonsa kuvan, jossa Venneri juok
see edellä ja opettaja poikkipuulla varustettu hakakorento 
kädessään perässä. Kuvan alla oli teksti: opettaja ajaa 
Lammin Venneriä takaa.

Tunti jatkui ja muitakin piirroksia syntyi vihkon sivuille. 
Muutaman päivän kuluttua oli jälleen laskentoa ja opettaja 
Mäkinen kierteli luokassa katselemassa oppilaiden työs
kentelyä. Matin kohdalla hän pysähtyi pitemmäksi aikaa 
kiinnostuen vihossa olevista kuvista. Selailtuaan vihkoa 
hän huomasi kuvan ja tekstin. Mäkinen otti vihkon taskuun
sa. Koulupäivän päätyttyä Matin oli jäätävä jälkiseisontaan. 
Seuraavana päivänä opettaja antoi vihkon takaisin ja uhka
si suuttuneena erottaa Matin koulusta. Huono uutinen oli 
pakko kertoa kotona. Onneksi veli Iivari tunsi hyvin opetta
ja Mäkisen ja veljen puhuttua opettajalle tämä perui uh
kauksensa ja Matti sai jatkaa hyvin alkanutta ensimmäistä 
kouluvuottaan.

Vaikka ensimmäinen muotokuvaharjoitelma sai huonon 
vastaanoton, rakkaus piirtämiseen ja maalaamiseen oli 
Matissa herännyt.

Myös musiikki kiinnosti lahjakasta poikaa. Isällä oli kau
nis ääni ja hän oli innokas laulamaan. Laulun lahja ja kiin
nostus musiikkiin periytyi isältä pojalle. Erityisesti viulu kiin
nosti Mattia jo pienestä pitäen, vaikka hän ei ollutkaan pitä
nyt koskaan soitinta kädessään. Hän oli nähnyt kuitenkin 
eräällä pikiöljyporvarilla lapsuuden kodissaan viulun. Ky
seinen kauppias kiersi maaseutua ja myi tervahaudan sivu
tuotteena syntyvää pikiöljyä, jota käytettiin lääkkeenä ja 
voiteena. Jos pikiöljyä laittoi haavaan, se ei vihoitellut, 
myös kurkun yskänärsytys helpotti. Kaupustelumatkoillaan 
pikiöljyporvari viihdytti itseään ja muita viulunsoitolla. Tästä 
syntyi Mattiin kova innostus soittimeen.

Äystönkylällä asui Matin koulukaveri Urho Pulli. Hänellä
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oli viulu. Kun Matti oli oppinut kansakoulun käsityötunnilla 
käyttämään työkaluja ja nikertelemään puuta, hän päätti 
tehdä itse viulun, koska hänellä ei ollut varaa sitä ostaa. 
Hän otti Urho Pullin viulusta mitat ja teki sen mukaisesti 
omansa. Äidin puolelta peritty kätevyys pulpahti esille.

Jousen valmistamisessa nuori nikkari tarvitsi äidin apua. 
Äiti oli nähnyt kotonaan Jalasjärvellä viulupelimannien soit
timia. Yhdessä he tekivät jousen kaaren kuusenoksasta ja 
jänteet hevosenjouhista. Kun jänteeseen pani pihkaa, sillä 
sai kielestä äänen.

Viulun kielten valmistaminen oli kaikkein ongelmallisinta. 
Ratkaisuksi löytyivät hevosen jouhet, joista punomalla sai 
eripaksuiset kielet. Ohuimmaksi E-kieleksi riitti yksi jouhi.

Näin oli 11-vuotias Matti valmistanut itselleen kauan hi
moitsemansa viulun. Se oli pieniääninen, mutta sillä Matti 
Porkkala opetteli omin päin soittamaan.

Kauan Matin ei tarvinnut soitella huonoäänisellä viululla. 
Äystönkylään tuli kiertävä elokuvien näyttäjä, kauhajokelai
nen monitaituri Alfred Niemistö. Hän oli myös pelimanni. 
Elokuvaesityksen päätteeksi aina tanssittiin. Alfred Niemis
tö soitti tanssimusiikin viululla ja mandoliinilla. Harmonik
kaa soitti mukana seurannut apumies.

Matti oli luonnollisesti paikalla, kun näin merkittävä kult
tuuritapahtuma oli kylällä. Hän viulunsoiton taitajana sai 
kokeilla Niemistön oikeaa viulua. Kun soitto meni hyvin, 
Niemistö tarttui mandoliiniin ja apumies hanuriin. Näin oli 
trio valmis ja yleisö sai tanssia polkkaa, valssia ja sottiisia 
oikein orkesterin tahtiin. Kun Matti oli pienikokoinen, Nie
mistö asetti gramofonin laatikon penkille ja Matin sen pääl
le istumaan. Näky oli juhlava, kun paikkakunnan ensimmäi
nen soitinyhtye kajautti tanssisävelmiä.

Nähdessään Niemistön mandoliinin päätti Matti tehdä 
myös sellaisen itselleen. Hän oli painanut tarkasti mieleen
sä, miltä mandoliini näytti, ja teki sen muistikuvan mukai
sesti. Kuvun tekeminen oli hankalinta, mutta senkin Matti 
sai syntymään kekseliäänä poikana. Hän liimasi puulius- 
kan kerrallaan kupuun. Niemistön käydessä seuraavan
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kerran Äystönkylällä, tällä kertaa valokuvaamassa, Matti 
osti mandoliiniin ja viuluunsa oikeat kielet. Tarvittavan ra
hasumman hän sai myymästään kärpän nahasta. Kielten 
ostaminen oli köyhälle pojalle iso sijoitus, mutta soittami
nen kiinnosti ja nyt se alkoi sujuakin paremmin.

Kansakoulu sujui lahjakkaalta miehen alulta kuin itses
tään. Kun kolme lukuvuotta oli kulunut, opettaja Verneri 
Sarkki totesi Matin suorittaneen kansakoulukurssin. Sen ai
kaisessa koulussa kolmannella ja neljännellä vuosikurssilla 
kerrattiin yleensä aikaisempina vuosina opittua. Jos oppi
las oli omaksunut hyvin opetetun, hänen ei välttämättä tar
vinnut osallistua neljännelle vuosikurssille. Matille kävi 
näin, ja niin hän pääsi kansakoulusta täysin oppineena ke
sän kynnyksellä 1907.

Oppipoikana Vaasassa
Kansakoulun käynyt 12-vuotias Matti Porkkala mietti tule
vaa elämänuraansa. Maatyömiehen tai sahantyöläisen am
matti ei kiinnostanut oppia saanutta miehen alkua. Parem
paa työtä pitäisi saada. Apu löytyi jälleen veli Iivarilta, jolle 
Matti ajatuksistaan kirjoitti pyytäen tätä etsimään hänelle 
jotain sopivaa työtä Vaasasta.

Kesä 1907 kului Iivarin vastausta odotellessa ja taloissa 
töitä tehdessä. Talolliset tarvitsivat työapua heinänteossa, 
elonleikkuussa ja perunan kaivussa. Kesällä 1907 vaihtui 
myös koti. Porkkalat muuttivat sahanmarkilta puolivalmii
seen taloon Äystönkylään. Tupa oli valmis mutta kamari 
puolitekoinen. Se rakennettiin valmiiksi isän ja Matin toi
mesta.

Syyskesällä talon ympärillä lainehti tuleentunut vilja. Ta
lon ja peltojen omistaja, joka itse asui Teuvan kirkonkyläs
sä, päätti järjestää leikkuukökän saadakseen viljan kuhilail
le. Nuoret olivat innokkaita osallistumaan talkoisiin, koska 
ilmainen työapu korvattiin hyvällä kestityksellä ja tansseilla.
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Pikku-Mattia, jonka tiedettiin omistavan oikean viulun ja 
osaavan soittaa, kysyttiin tanssipelimanniksi.

Matti viritti viulun valmiiksi ja kun työ oli tehty, aloitti tans
simusiikin, jonka tahtiin nuoret innokkaasti pyörivät. Tans
sien loputtua eräs mukana olijoista ehdotti pelimannirinkiä. 
Matti ei tiennyt moisesta tavasta mitään ja ilmoitti, ettei hän 
osaa soittaa sellaista. Ehdottaja käski soittamaan jotakin, 
vaikka Honkain keskellä mökkini seisoo. Sen Matti osasi ja 
soiton aikana nuoret kiersivät rinkiä talon tuvassa ja koko
sivat maksun soittajalle. Tuloksena oli kolme markkaa 5 
penniä rahaa, jolla Matti osti itselleen puolipohjaiset, kippu- 
rakärkiset nauhapieksut. 12-vuotiaan pojan mieli oli tyyty
väinen. Komeilla kengillä oli mukava kävellä syksyn teh
dessä tuloaan.

Kun peltotyöt oli tehty, Iivarilta tuli Vaasasta sopivasti kir
je, jota oli koko kesä odotettu. Iivarin mukaan Vaasa-leh- 
den toimituksessa oli juoksupojan paikka vapaana. Matin 
pitäisi kuulemma saapua välittömästi Vaasaan, muuten 
paikka annettaisiin jollekin muulle.

Matti oli valmis ja alkoi koota tavaroitaan. Äiti auttoi nuo- 
rimmaistaan pakkaamisessa. Matkavaatteiksi otettiin flanel
lipaita, alushousut, päällyshousut, takki ja nauhapieksut. 
Matkakassiksi äiti ompeli tavallisesta säkkikankaasta ison 
pussin kädensijoineen. Pussiin laitettiin ylimääräiset alus
vaatteet, äidin tekemä uusi takki, Koitto-lehti, Suomen Ku
valehti, koulukirjat, viulu ja mandoliini sekä tietysti matkae
västä. Matkakassa, muutama markka rahaa oli kertynyt ke
sän tienesteistä, jotka Matti oli tallettanut huolella tällaista 
tilannetta varten. Poika oli valmis maailmalle.

Lähtö Vaasaan tapahtui Mikkeliltä lokakuun alussa. En
sin oli päästävä Äystönkylästä Kauhajoen kirkonkylään. 
Koska muuta kyytiä ei ollut, isä kustansi pojalleen kievari- 
kyydin. Näin Matti ajeli herroiksi Kauhajoelle. Sieltä lähti 
seitsemän aikaan aamulla postikyyti Seinäjoelle. Matka 
kesti koko päivän.' Ilmajoella oli vielä vaihdettava hevosta 
ja kärryjä. Matkaeväät olivat hyvään tarpeeseen.

Posti ja kyytiläiset olivat Seinäjoella vasta iltamyöhällä.
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Oli pimeää ja kylmää eikä Matilla mitään tietoa kortteerista. 
Matkan aikana tutuksi käynyt postinkuljettaja huomasi po
jan onnettoman tilanteen ja järjesti Matin yöksi Seinäjoen 
postivirkailijan luokse. Hyvän yöunen jälkeen oli mukava 
lähteä aamulla junalla Vaasaan. Avulias postivirkailija 
opasti Mattia vielä lipunostossa ja ohjasi oikeaan vaunuun.

Matin osalta tunnelma Seinäjoen rautatieasemalla oli 
kuin katkelma Juhani Ahon romaanista Rautatie. Syrjäky
län kasvatti ensi kertaa junan kyydissä. Junavaunussa oli 
kuitenkin lämmintä ja penkki hyvä istua, joten matka sujui 
rattoisasti.

Vaasan asemalla oli edessä uusi seikkailu. Iivari oli neu
vonut kävelemään suoraan asemarakennuksen läpi ja otta
maan vossikan, jolla piti ajaa hänen asunnolleen. Matti teki 
ohjeiden mukaan. Ilmeisesti pieni mies iso matkapussi olal
la oli hieman eksyneen näköinen, koska univormuun son
nustautunut asemapoliisi Kuula, Toivo Kuulan isä, tuli ky
symään pojalta: "Mitäs tämä pienokainen katselee?” Mat
tia poliisin puhe vähän oudoksutti, koska hän oli käynyt 
sentään kansakoulun ja kokenut jo yhtä ja toista. Hän vas
tasi kuitenkin tarvitsevansa vossikan, johon Kuula: "Tässä
hän niitä on vieressä.”

Vossikalla ajo tuntui hienolta, kun ajaja avasi oikein kär
ryjen fortmanttelin eli jalkojen peitteen ja ohjasi pojan istu
maan kuomun peittämiin rattaisiin. Niin taittui matka Pitkä
katu 57:ään, jossa Iivari vaimonsa Marian kanssa asui.

Matin astuessa Iivarin asunnon porraskivelle ovi olikin lu
kossa. Matti ehti jo hieman hätääntyä ennen kuin veli saa
pui paikalle harppoen pitkin askelin, kuten hänellä oli tapa
na kävellä. Kun matkapussi oli jätetty asunnolle, veljekset 
marssivat Iivarin työpaikalle, Fogelbergin leipomoon. Siellä 
leipomon emännöitsijä ruokki matkalaisen voileivillä ja liha- 
makkaralla. Lihalla höystettyä makkaraa ei ollut mökinpoi- 
ka ennen maistanutkaan.

Matti asettui asumaan veljensä luokse. Asuntona oli hel
lahuone ja kamari. Matin nukkumasija laitettiin hellahuo
neeseen.
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K a hv ih e tk i p u h de tö id en  lom assa  P o rkka lan  to rpassa. M a tti P o rkka 
lan  o m a teko ise lla  kam era lla  o ttam a  kuva  isäs tään  ja  ä id is tään.

Porkka lan  to rppa  K auha joen  K rankkaky lässä , nyky ise llä  K a inasto lla . 
M atin  p iirtäm ä  kuva  lapsuuden  kodistaan.



Lehden ju o k s u p o ik a  Vaa
sasta  vuonna  1907. M a tti 
P orkka la  ja  H e ikk i N isum aa. 
(vas.)

Ve ljekse t Iiva ri ja  M a tti so it- 
tope le ineen  vuonna  1912. 
(oik. y lh .)

Iiva ri P orkka la  p e rhe ine en  
Ja las jä rve ltä  v ie ra inaan  Ed- 
la ja  M a tti (vas.) P orkka la  
1912. (oik. a lh .)

R ää tä lim es ta ri O. W. J ä ä ske 
lä isen  p e rhe  Vaasasta  
1911. H änen  luonaan  M a tti 
sa i rää tä linopp insa . (vas. 
a lh .)





Trio P o rkka la—P anu la— P e ltonen  1913.
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Jyväsky län  se m ina a rila is te n  o rke s te ri vuonna  1915 jo h ta ja n a  P.J. 
H annika inen. Toinen vasem m a lta  M a tti Porkkala. Tästä o rkes te ris ta  
M a tti o tti m a llia  jä r je s tä e ssä ä n  o rkes te rin  K auha joe lla  20 -lu vu n  a lu s 
sa.
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Eem eli-ve li, m a ltillinen  s o s i
aa lidem okraa tti, to im i vä ls 
kä rinä  p unakaartissa . Jo u 
du ttuaan  L ov iisassa  sa ksa 
la is ten  ja  va lko is ten  vang iks i 
h än e t a m m uttiin  ”k iih ko m ie 
lisenä  p u n ik k in a ” .

K re na töö ri M a tti Porkka la  
va ltion u n ivo rm ussa  r in n a s 
saan  STV :n  (S uom en  Tasa
va llan  Vartiosto) m erkki. 
Päässä  p u n aka a rtila isva in a -  
ja lta  p e ritty  kypärä.
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K ansa la issodassa  am m utun  E em e li-ve ljen  p o ja t Veikko ja  K u l
le rvo  sodasta  p a la n n e e n  M a tti-sedän  se u rassa  vuonna  1918.



K ih lau tunee t: G reta  E lisabe th  S o u ra n d e r ja  M a tti 
Porkkala.
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G retan va nhem m at H ja lm a r 
ja  O ttilia  S ourander.

Ä iti ja  es iko inen  M a tti Unto  
Yle rm i kevää llä  1922.

mm

m





K auha joen  orkesteri, keske llä  jo h ta ja  A n to n  KäJIström, vasem m a lla  
Eelis  P anu la  ja  M a tti Porkka la , (vas. y lh .)

M a tti P o rkka lan  jo h ta m a  K auh a jo en  M ies lau la ja t, (vas. a lh .)

K auha joen  vo itokas sekakuoro . E dessä  keske llä  kuoron joh ta ja , op. 
V.J. M arttila . M a tti P o rkka la  o li m ukana  koko  kuo ron  v iis ikym m en- 
vuotisen  to im innan  a jan. (oik. y lh .)
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Porkka lan  p e rh e  v ie ttäm ässä  ke 
säpä ivää  N um m ijä rve llä  1920-lu- 
vulla. E tua la lla  p e rhe en  isä  "ra n 
ta le ijo n a n a ” .

"P ie n e t s u o je lu sku n ta la ise t" S irk- 
ka -L iisa  ja  M atti.
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Ilta he tk i las tenkam arissa , v/as. 
M atti, M arja tta , S irkka, Irm a ja  
Pentti.

K a ksose t ” ,M a ita  ja  Peepe".





P yykk ipä ivä  K yrön  jo e lla  kou lun  rannassa, olk. pyykkä ri, (vas. y lh .)

N aapu rin  las ten  ka nssa  so u tu re tke llä  p ikku joe lla , ä it i soutaa, 
(vas.a lh .)

E no  N ils  S o u ra n d e r ja  va im onsa  M i sy lissää n  B ob i-se rkku  v ie ra ilu l
la "vanha lla  k o u lu lla ”, vas. apu la inen, (o ik .y lh .)
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Seuraavana aamuna veljekset lähtivät Vaasan toimituk
seen, joka sijaitsi nykyisellä paikallaan Pitkäkadun ja Hieta- 
saarenkadun kulmassa. Konttorirakennuksessa oli kolme 
huonetta, joista keskimmäinen, pikkukamari, oli juoksupo
jan ja asiatytön työhuone. Matti pestautui työhön välittö
mästi ja ryhtyi asiatytön kanssa hoitamaan tehtäviään. 
Vaasa-lehti ilmestyi tuohon aikaan kolme kertaa viikossa. 
Lehden ilmestymispäivä oli juoksupojalle kiireinen. Lehtiin 
oli liimattava osoitelaput ja vietävä lehtiniput asmalla seiso
vaan postijunaan. Lehden ilmestymisen välipäivinä oli lei
kattava osoitelaput suurista punaisista painoarkeista ja 
asetettava ne omiin lokeroihinsa odottamaan lehden ilmes
tymistä. Päivittäin oli juoksupojan haettava posti ja sähkö
sanomat. Pienen maalaispojan rintaa röyhisti välillä tieto 
siitä, että hän kantoi mukanaan "jymyuutista” , josta maa
kunnan väki tietäisi vasta päivän tai kahden kuluttua.

Posti saapui aamuisin junalla Vaasan asemalle. Postin- 
hakumatkalla oli suuri houkutus välillä "firaaplata” kanta
malla matkustajien matkalaukkuja, josta olisi saanut viisi- 
tai kymmenpennisen 50 pennin päiväpalkan jatkoksi. Tästä 
sai kuitenkin konttorissa ankarat nuhteet, minkä vuoksi tun
nollinen Matti ei uskaltanut sitä monasti tehdä. Junan saa- 
pumis- ja lähtövislaus kuului toimitukseen, joten tarinoiden 
sepittäminen junan myöhästelystä oli mahdotonta.

Työn lomassa Matti tutustui Ilkka- ja Vapaa Sana -leh
den juoksupoikiin. Pojat viettivät vapaahetket yhdessä ja 
vetivät yhtä köyttä suhteessa kaupungin muihin poikaporu- 
koihin. Matille ystävyys oli myös sikäli mieluisaa, että hän 
sai lukea Ilkkaa ja Vapaata Sanaa. Ajankohtaiset asiat kiin
nostivat nuorta miestä.

Juoksupojan työn hyvä puoli oli se, että sai lukea eri aa- 
tesuuntien lehtiä. Huono puoli oli palkan pienuus, 50 pen
niä päivässä. Se ei tyydyttänyt Mattia, ei Iivaria eikä hänen 
vaimoaan, joka olisi halunnut jonkinlaista korvausta pysy
vältä yövieraalta. Lisäksi Maria odotti lasta, mikä vähensi 
hänen haluaan pitää vierasta pitempään.

Lokakuu kääntyi lopulleen. Kaupunki näytti alastomalta
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puiden pudotettua lehtensä. Räntä vihmoi juoksupojan 
kasvoihin. Pienen pojan tuli äitiä ikävä. Matti päätti loka
kuun lopussa lähteä kotiin Teuvalle.

Asiat saivat kuitenkin uuden käänteen. Kotiinlähtötunnel- 
missa Matti luki Vapaasta Sanasta, että vaasalainen räätä- 
linliike O.W. Jääskeläinen etsi oppipoikaa. Vaikka tehtä
vään oli 15 vuoden ikäraja, Matti ja Iivari päättivät lähteä 
käymään Jääskeläisen puheilla, jos vaikka 12-vuotias poi
ka hyvinkin pääsisi.

Työpaikkahaastattelu onnistui, ja niin Matti päätti jäädä 
Vaasaan ja aloitti marraskuun alussa 1907 oppipoikana 
räätälinliike Jääskeläisen verstaassa. Mestari ja hänen rou
vansa opastivat oppipoikaa neulanpidossa kisällien teh
dessä tilaustöitä.

Räätälioppilaan päivä oli pitkä. Työt aloitettiin seitsemäl
tä aamulla ja päätettiin seitsemän aikaan illalla. Sen päät
teeksi oli ensimmäisenä vuonna vielä käsityöläiskoulu, joka 
oppipojan oli mahdollisuus käydä. Koulua pidettiin pari tun
tia illassa ja myös sunnuntaisin. Koulussa opiskeltiin kau- 
nokirjoitusta, laskentoa, kirjanpitoa ja piirustusta. Matti kan
sakoulun käyneenä menestyi koulussa hyvin, mistä hyväs
tä hän sai todistusten jaon yhteydessä lahjan, vesivärilaati- 
kon, hän kun oli osoittanut erityisiä kykyjä piirustuksessa.

Oppipoikavuosinaan Matti kävi myös rippikoulun. Rippi- 
kouluajalta Matille jäi 100 kappaleen nimikorttikokoelma. 
Siihen aikaan oli tapana, että rippikoululaiset painattivat it
sestään nimikortit, joita he sitten jakelivat toisilleen. Näin 
jäivät muiden rippikoululaisten nimet mieleen pitkäksi ai
kaa.

Oppipojaksi siirtyminen ratkaisi Matin asuntoasian. Hän 
sai asua verstaassa toisen oppipojan kanssa. Ratkaisu oli 
yleinen käytäntö mutta ei paras mahdollinen. Verstas oli 
pölyinen ja oppipoikien yhteiseen sänkyyn pesiytyi täitä, 
joita ei saatu hävitetyksi. Mutta katto oli pään päällä oltava 
ja verstassalin nurkassa olevaan sänkyyn oli tyydyttävä. 
Toisena vuonna sai sopimusehtojen mukaisesti mestarilta 
pienen asuntorahan, jonka turvin Mattikin saattoi muuttaa
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kaupungille asumaan. Asuntona oli aluksi käsityöläisen 
keittiö, sitten erään työmiehen keittiö yhdessä nuoren suu
tarin kanssa.

Asunnon lisäksi oppipojalle kuului ruoka. Matin mieleen 
ovat jääneet erityisesti pienet korvapuustit, joita sai syödä 
useampia aamukahvin kanssa. Verstasta vastapäätä oli 
Fogelbergin leipomo, jossa veli Iivari oli töissä. Sieltä haet
tiin tuoreet pullat päivittäin.

Oppipoika sai työ- ja opiskeluajalta myös palkkaa. En
simmäisenä vuonna palkka oli 50 mk vuodessa, toisena 
100 mk, kolmantena 150 mk ja neljäntenä 200 mk. Kun 
asunto ja ruoka tuli talon puolesta ja vaatteet saattoi tehdä 
itse, tuli pienellä vuosiansiolla toimeen. Lisäksi oppipojalle 
kuului kesäloma (ensimmäisenä vuotena yksi viikko, sen 
jälkeen kaksi), jonka Matti vietti vanhempiensa luona Teu
valla.

Opissa ollessaan Matti tuli tuntemaan lakon. Kisällit tais
telivat yhteisvoimin parempien palkkojen puolesta ja käytti
vät myös lakkoa aseenaan. Matin oppipoikavuosina he oli
vat kerran puoli vuotta lakossa. Mestarit tuottivat Venäjältä 
kisällejä. Jääskeläiselläkin oli kaksi venäläistä kisälliä töis
sä. Heiltä Matti oppi muutaman venäjänkielisen sanan. 
Hän itse oli koko ajan opissa, sillä oppipoikia lakkoliike ei 
koskettanut.

Kun aika kului, alkoi neula totella yhä paremmin käyttä
jäänsä. Jo toisena oppivuotenaan Matti teki isälleen housut 
ja liivit. Kun isä kehui, että hänellä ei ole ollut koskaan niin 
hyvinistuvia housuja ja liivejä, oli Matti luonnollisesti ylpeä. 
Isän kehu ja kiitos tuntui hyvältä.

Soittoharrastus pysyi Matilla elävänä oppipoikavuodet. 
Viulu ja mandoliini olivat mukana Vaasassa, ja niitä Matti 
näppäili omaksi ja vähän muidenkin iloksi aina kun oli tilai
suus.

Soittamisen ohella myös laulaminen kiinnosti. Matti liittyi 
toisena oppivuotenaan Evankelisen nuorisoyhdistyksen 
kuoroon. Veli Iivari oli tullut uskoon Vaasassa ja kuului 
evankeliseen uskonliikkeeseen, joka oli laajalle levinnyt he-
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rätysliike herännäisyyden ohella Etelä-Pohjanmaalla. Iivari 
oli aktiivisesti mukana nuorisoyhdistyksen toiminnassa ja 
toimi yhdistyksen kokoontumistilan vahtimestarina. Iivarin 
asunto, jossa Matti vuoden asui, sijaitsi samassa raken
nuksessa kokoontumistilan kanssa

Matti lauloi jonkin aikaa nuorisoyhdistyksen kuorossa. 
Kanttori Perttilä johti toista kuoroa, jossa oli puutetta mies
äänistä. Hän kelpuutti Matin tähän parempaan kuoroon, 
vaikka Matilla ei ollut ollutkaan vielä äänenmurrosta, minkä 
vuoksi hänen äänensä ei sopinut mies- eikä naisääniin. 
Perttilä halusi pitää Matin kuitenkin kuorossa, ja niin tämä 
lauloi oktaavia alempaa kuin hänen äänensä luonnostaan 
oli.

Kuoron kautta evankelinen nuorisotoiminta tuli Matille lä
heiseksi ja tärkeäksi. Hän sai uusia ystäviä ja kehittävän 
harrastuksen. Kuoron ja veli Iivarin vaikutuksesta maalliset 
riennot ja työväen yhdistyksen toiminta jäivät Matille vie
raiksi, vaikka kisällit koettivatkin valistaa molemmissa asi
oissa nuorta oppipoikaa. Iivari varoitteli tavan takaa Mattia 
käymästä teatterissa, sirkuksessa tai työväentalolla. Eloku
vissa sai käydä, mutta sekään ei ollut Iivarin mielestä suo
tavaa. Jos ei Matin luonnekaan vetänyt häntä huvituksiin, 
veljen opastus ainakin piti hänet kaidalla polulla.

Soittamisen ja laulamisen ohella myös piirtämisharrastus 
jatkui Matilla oppipoikavuosina. Hän ei piirtänyt vain omak
si ilokseen, vaan hänen töitään ostivat jonkin verran kisällit 
ja naapuritkin.

Piirtämistä parempi ansionlähde oli valokuvaus. Matti tu
tustui oppipoikavuosinaan erääseen kelloseppään, joka 
harrasti valokuvausta. Matti kiinnostui kuvaamisesta vuon
na 1909 niin paljon, että päätti hankkia itselleen kameran. 
Koska hänellä ei ollut varaa ostaa sitä, hän teki senkin itse. 
Idean ja mallin hän sai kellosepän kamerasta. Kameran 
kehykseksi kelpasi siisti laatikko, objektiiviksi pieni suuren
nuslasi. Kamerassa tarvittavat palkeet Matti valmisti vah
vasta paperista ja kankaasta. Palkeiden tekeminen oli ka- 
meranteon konstikkain osa.
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Tällä kameralla Matti sitten näppäili kuvia. Kuvien ottami
nen ei ollut aivan yhtä yksinkertaista kuin nykyisillä pola- 
roid-kameroilla. Levyn pysyttäminen pimeässä vaati sormi- 
näppäryyttä. Myöskään kuvat eivät olleet samantasoisia 
kuin nykyisillä kameroilla otetut, mutta kun tehdastekoisia 
kameroita ei ollut vara ostaa, oli tyydyttävä kotitekoiseen. 
Pääasia oli, että kuvat tyydyttivät asiakkaita. Matti havaitsi- 
kin valokuvaamisella saavan taskurahaa. Oppipoikavuo- 
sien lopulla Matti osti sitten itselleen tehdastekoisen kame
ran, jolla kuvaaminen oli helpompaa.

Näin kului vuodet räätälinopissa. Ruotsinkielisessä Vaa
sassa tarttui matkaevääksi kohtuullinen ruotsin kielen taito. 
Kaupungin lisäksi myös saaristo tuli tutuksi. Mestari Jääs
keläinen otti oppipoikansa usein mukaansa huvilalleen 
Vaasan saaristoon. Kesäsunnuntait meren äärellä olivat 
mieleenpainuvia. Ne auttoivat unohtamaan raskaan uuras
tuksen. Oppipojat olivat kuin perheen jäseniä mestarin ta
loudessa. He kävivät ruokailemassa päivittäin mestarin ko
tona ja viettivät vapaapäiviäänkin tämän perheen parissa. 
Kodinomaisuus lievensi nuoren oppipojan alkuaikojen koti- 
ikävää.

Matti Porkkala varttui Vaasan vuosinaan lapsesta nuo
reksi mieheksi. Hän oli kaukana isästä ja äidistä jääden 
vaille heidän ohjaustaan ja huolenpitoaan. Veli Iivari ja 
mestari Jääskeläisen perhe korvasivat vanhempien läsnäo
lon puuttumisen, ja hyvin korvasivatkin sillä, Matti eli nuo- 
ruusvuotensa vieraassa kaupungissa hyvässä ohjaukses
sa.

Lokakuun lopussa 1911 nelivuotinen oppipoika-aika 
päättyi. 16-vuotias Matti Porkkala oli valmis räätäli. Hän jat
koi saman tien kisällinä Jääskeläisen verstaassa. Joululta 
tilaustyöt kuitenkin loppuivat. Matti lähti Vaasasta Kauhajo
en Lustilankyläile, jonne vanhemmat olivat muuttaneet. 
Toiset kisällit menivät muualle töihin siksi aikaa kunnes ti
laukset taas räätälien verstaissa kesän lähetessä lisääntyi
vät ja kisällejä tarvittiin.
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Matti ja Eelis
Lähtiessään joulun alla 1911 Kauhajoelle Matilla oli mieles
sään uusia suunnitelmia. Hän osti suuren määrän valoku- 
vaustarpeita. Ajatuksissa oli ottaa vähän enemmänkin va
lokuvia kotipitäjässään. Sitä varten hän oli painattanut Va- 
sabladetin kirjapainossa erivärisiä seinäilmoituksia, joissa 
luki: "Valokuvaaja Matti Porkkala saapuu paikkakunnalle ja 
ottaa valokuvia. Saapuu pyynnöstä myös koteihin kuvaa
maan.” Näitä ilmoituksia Matti levitti joulun tienoilla potku- 
kelkalla eri puolille Kauhajokea.

Talvi 1912 kului valokuvia otellen kotipitäjässä ja Jalas- 
järvellä. Iivari oli perustanut oman leipuriliikkeen Jalasjär
ven Perälänkylään vuonna 1911. Matti vieraili hänen luo
naan. Kuvaamista kauhajokelaisissa ja jalasjärveläisissä 
riittikin, sillä valokuvaajat olivat 1910-luvun alussa vielä 
harvinaisia.

Kun aurinko alkoi paistaa entistä korkeammalta ja lumi 
sulaa, Matti arveli kaupungissa olevan taas vilskettä ja pä
tevälle räätälille töitä. Hän palasi Vaasaan ja meni O.W. 
Jääskeläisen luokse. Toisin kuin Matti oli luullut, Jääskeläi
sellä ei ollut tarjota työtä ja tämä kehotti muutenkin Mattia 
menemään johonkin toiseen verstaaseen, ihan opin vuok
si, koska Matti oli työskennellyt tähän asti vain hänen vers
taassaan. Matti pettyi hieman Jääskeläisen vastauksesta 
ja suunnitteli jo paluuta Kauhajoelle. Hän jäi kuitenkin odot
telemaan, olisiko sittenkin muita työtilaisuuksia tarjolla.

Vaasalainen räätälinliike Edvard Laine etsikin kisälliä. 
Matti pestautui hänelle töihin ja niin räätälintyö jatkui.

Kisällin ammatti antoi hyvän toimeentulon. Kisällit olivat 
lakkoillen ja muilla keinoilla hankkineet vakiotaksat pukujen 
tekoon. Mattikin sai keväällä 1912 liivien tekemisestä kol
me markkaa, housuista kolme markkaa 50 penniä ja takin 
tekemisestä 10 markkaa. Viikossa ehti tehdä puolitoista 
pukua, josta saaduilla ansioilla asui ja eli hyvin Vaasassa.

Työrupeama Vaasassa kevätkesällä 1912 ei jäänyt pit
käksi. Juhannuksen jälkeen tilaukset vähenivät ja Matti
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päätti palata Kauhajoelle. Hän pääsi Taneli Heinon räätä- 
linliikkeeseen töihin. Verstas sijaitsi Kauhajoen kirkonkyläs
sä, jonne Matti asettautui myös asumaan. Kortteeri löytyi 
Jaakko Panulan talosta.

Tämä kortteeri merkitsi Matille paljon enemmän kuin 
vain hyvää asuntoa ja ruokaa. Talon poika Eelis Panula oli 
musikaalisesti lahjakas ja soitti hyvin viulua. Hän oli ollut 
pätevän opettajan, unkarilaisen Josef Kudurekin opissa. 
Kudurek asui kesällä 1907 muutaman kuukauden Panuloil
la antaen halukkaille viulunsoiton opetusta nuoteista. Lah
jakkain oppilaista oli talon oma poika Eelis, synnynnäinen 
musiikkimies. Hän omaksui Kudurekin tunnelmoivan ja 
eläytyvän soittotyylin, tyylin joka innosti kuulijoita.

Eelis Panulan tenhoava soitto huomattiin. Hän oli suosit
tu esiintyjä erilaisissa juhlatilaisuuksissa kotipitäjänsä ulko
puolellakin. Soittajaveljesten F.S. ja Eemeli Riskun kanssa 
Panula muodosti trion, joka viihdytti kansanlaulusävelmillä 
yleisöä iltamissa. Myöhemmin yhtyeessä soitti kannelta Ii
vari Aro ja viulua Ludvig Peltonen.

Kun Matti Porkkala saapui Kauhajoelle kesällä 1912 ja 
asettui asumaan Panuloille, alkoi Matin ja Eeliksen yhtei
nen soitto soida Piipari-Panulan sivukamarissa. Matti sai 
Eelikseltä lisäoppia ja -innostusta viulunsoittoonsa. Kun 
Matti lahjakkaana muusikkona oppi nopeasti riittävän soit
totaidon, kaverukset päättivät muodostaa yhtyeen. Kol
manneksi soittajaksi tuli kelloseppä Ludvig Peltonen, hän
kin taitava viulunsoittaja. Ensimmäinen nuoteista soittava 
viulutrio Kauhajoella oli valmis.

Trio esiintyi ensimmäisen kerran julkisesti marttojen ilta
missa Kauhajoen kunnallistalolla joulun tienoilla 1912. 
Esiintyminen oli suuri menestys. Aikana, jolloin ei tunnettu 
radiota ja gramofonit olivat harvinaisia, musiikkiyhtye oli iso 
asia. Kauhajoki oli vanha pelimannipitäjä, mutta kansan- 
soittajat olivat käyneet harvinaisiksi. Niinpä trio otettiin suu
rella innolla vastaan. Ja se että jäsenet osasivat soittaa 
nuoteista oli jotain ihmeellistä. Trio esitti juhlissa ja erilai
sissa tilaisuuksissa laulelmia, kansanlauluja, saksalaissä-
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velmiä, kappaleita joista oli nuotteja saatavissa ja jotka oli
vat riittävän yksinkertaisia aloiteleville muusikoille. Trion 
myötä ja Eelis Panulan kanssa säännöllisesti harjoitellen 
Matti Porkkalasta oli kehittymässä taitava viulisti.

Vuosi kesästä 1912 kesään 1913 kului näin Kauhajoella, 
päivät räätälöiden, illat viulua soittaen.

Seminaarilainen
Nuorta Matti Porkkalaa ei kiinnostanut jäädä loppuelämäk- 
seen räätäliksi. Hän haaveili kansakoulunopettajan amma
tista. Toimiessaan pyhäkoulunopettajana Vaasassa, hän 
oli mieltynyt opetustyöhön. Täytettyään vaadittavat 18 
vuotta hän lähetti keväällä 1913 hakupaperit Jyväskylän 
seminaariin. Vastausta odotellessaan hän päätti hieman lo
mailla ja katsella Suomea. Hän lopetti kesän korvalla työt 
Heinon räätälinliikkeessä ja lähti veljensä Eemelin luokse 
Pyhtäälle, jossa tämä piti leipurinliikettä.

Alkuosa matkasta taittui polkupyörällä. Pankkikirja tas
kussa, valokuvauskone ja seinäjulisteet tarakalla. Virroilta 
matka jatkui Tampereelle Tarjanne-nimisellä laivalla. Matin 
suunnitelmana oli pyöräillä Tampereelta seuraavan laiva- 
reitin varteen. Pyörän kumit olivat kuitenkin rikkoutuneet. 
Matti päätti nostaa Tampereella rahaa pankista ja ostaa 
uudet kumit. Yllätys oli melkoinen, kun pankista ei rahaa 
saanutkaan, vaikka oli oma pankkikirja mukana ja tilillä ka
tetta. Matin olisi pitänyt ilmoittaa kaksi viikkoa etukäteen, 
että hän tulee kyseisenä päivänä nostamaan säästöjään. 
Tätä hän ei kokemattomana tilinkäyttäjänä ja matkaajana 
tiennyt, ja niin jäivät kumit ostamatta.

Matka Tampereelta Kotkaan oli tehtävä junalla ja ajetta
va Kotkasta Pyhtäälle polkupyörällä, jossa oli tyhjät ren
kaat. Mutta Pyhtäälle päästiin ja taloksi asetuttiin.

Veli Eemeli tarjosi Matille ilmaisen täysihoidon koko ke
säksi. Hän tiesi Matin suunnitelmista hakeutua Jyväskylän
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seminaariin, minkä vuoksi hän ei halunnut veloittaa nuo
remmalta veljeltään mitään, vaan antoi tämän pitää sääs
tönsä ja kesän ansionsa tulevia opiskeluja varten.

Kesä 1913 kului Pyhtäällä valokuvaten ja lomaillen. Matti 
levitti painattamiaan seinäjulisteita eri puolille pitäjää ja otti 
kuvia sen verran kuin oli tilauksia. Veli Eemeli oli innokas 
kalamies, ja hänen kanssaan Matti kävi useita kertoja Suo
menlahdella verkkoja kokemassa ja pitkää siimaa vetä
mässä. Veljenpoikien Kullervon ja Veikon kanssa oli myös 
leikittävä ja hoidettava heidän kaniinejaan.

Viihtyessään veljensä luona Pyhtäällä Matti sai kutsun 
saapua Jyväskylän seminaarin sisäänpääsytutkintoon elo
kuun puolivälissä. Mielen täytti odotuksen jännitys. Hän ke
räsi tavaransa ja päätti palata Kauhajoelle valmistautu
maan kokeeseen. Veli Eemeli lähti mukaan. Yhdessä vel
jekset pyöräilivät Lahteen, josta he menivät laivalla Jyväs
kylään tutustumaan kaupunkiin ja seminaarialueeseen. 
Kauhajoelle saavuttuaan Matti asettui vanhempiensa luok
se asumaan Eemelin palatessa muutaman päivän kuluttua 
Satakunnan kautta kotiinsa.

Matti oli huolellisena miehenä valmentautunut jo edelli
senä talvena pääsykoetta varten. Hän oli ostanut opettaja 
Järvilehdolta kansakoulukirjoja ja kerrannut niitä, erityisesti 
laskentoa ja maantiedettä. Niinpä sisäänpääsytutkinto Jy
väskylässä sujuikin hyvin. Hän pääsi 140 pojan joukosta 
yhdeksänneksi parhaana sisään. Poikia otettiin seminaariin 
kaikkiaan 30, samoin tyttöjä, joille oli oma pääsykokeensa.

Räätäli Matti Porkkalasta tuli seuraavien neljän vuoden 
ajaksi Jyväskylän seminaarin oppilas, seminaarin, jonka 
Suomen kansakoulun isä Uno Cygnaeus oli perustanut 
vuonna 1863 ja jota hän johti vuoteen 1869. Matti Porkkala 
sai näin koulutuksensa tulevaan kansansivistäjän työhönsä 
Suomen ensimmäisessä ja johtavassa opettajanvalmistus
laitoksessa.

Ensimmäinen tehtävä uudella seminaarilaisella oli asun
non etsiminen. Siihen aikaan se ei tuottanut vaikeuksia, sil
lä halukkaita vuokranantajia oli riittävästi. Asunto löytyi
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Harjukadulta yhdessä teuvalaisen Yrjö Kaislan kanssa, jo
ka aloitti seminaariopinnot samana syksynä.

Asunnon etsintäreissulla Matti tapasi seminaariopinnot 
niin ikään aloittavan vaaleatukkaisen haapamäkeläistytön 
Ellin, josta tuli Matin ystävä seminaarivuosiksi ja vähän sen 
jälkeenkin.

Matin opinnot alkoivat hyvin. Aikaisemmat ansiot riittivät 
hyvin asuntoon, ruokaan ja oppikirjoihin. Mutta joululomalla 
olikin edessä rahanhankinta. Matti meni Kauhajoen Sääs
töpankin johtajan T.V. Havusen puheille ja pyysi lainaa 
opiskelua varten. Havunen ilmoitti, ettei pankilla ole rahaa. 
Mattia vastaus yllätti ja suututti. Hän ymmärsi, että köyhälle 
maatyöläisen pojalle ei haluttu antaa lainaa niin epävar
maan asiaan kuin opiskeluun.

Tilanne näytti hankalalta. Onneksi Matti muisti, että hä
nen opiskelijatoverinsa Atso Ahon isä hoiti Teuvan Säästö
pankkia. Matti lähti vierailulle Ahojen kotiin ja kysyi samalla 
lainaa. 600 markan laina järjestyi, mutta takaajia pitikin olla 
kolme. Kaksi takaajaa Matilla oli jo tiedossa, nimittäin Pa
nulan ja Latvapanulan isännät. Kolmanneksi takaajaksi 
hän ajatteli entistä Äystönkylän opettajaa Verneri Fabian 
Särkkiä. Tämä ei ollut kuitenkaan halukas sitoutumaan Ma
tin lainaan, vaan kehotti kysymään jotain Äystönkylän tilal
lista. Kysyttään kahdelta isännältä ja saatuaan kieltävän 
vastauksen Matti palasi epätoivoisena Särkin luokse, joka 
lopulta lupautuikin takaajaksi ja päästi Matin pahasta pu
lasta. Kevään opinnot oli turvattu. Seuraaviksi vuosiksi 
Matti saikin vapaaopiskelupaikan seminaarista, mikä takasi 
ilmaisen asunnon ja ruuan. Näin opiskelukustannukset jäi
vät koko seminaariajalta pieniksi.

Seminaariaika oli Matille mieluisaa. Tiedonjano tuli tyy
dytettyä pätevien opettajien johdolla. Seminaarin johtajana 
oli tähän aikaan Nestor Ojala ja opettajina mm. Kaarle Ok
sala, P.J. Hannikainen, F.A. Hästesko ja Arvo Vartia. Erityi
sesti P.J. Hannikainen taitavana muusikkona ja musiikino
pettajana on jäänyt Matin mieleen. Hänen johdollaan Matti 
oppi musiikin teoriaa ja sai ohjausta laulussa, soitossa ja
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kuoronjohtamisessa. Nämä opit kantoivat myöhempinä 
vuosina kauniin hedelmän. Myös Matin piirustus- ja maa
laustako jalostui seminaarissa opettaja Toivo Salervon joh
dolla.

Opintojen ohella seminaarin aktiivinen harrastustoiminta 
miellytti innokasta opiskelijaa. Hän antautui täysin rinnoin 
mukaan seminaarilaisten kulttuuririentoihin. Toisesta opis
keluvuodesta lähtien jokainen luokka muodosti oman kuo
ron. Matti johti luokkansa kuoroa seminaariajan loppuun 
asti. Lisäksi hän johti seminaarin pohjalaisten kuoroa ja oli 
mukana seminaarin mieskuorossa sekä P.J. Hannikaisen 
johtamassa seminaarin orkesterissa soittaen siinä viulua 
koko seminaariajan.

Lausuntaa seminaarissa opetti Elsa Hästesko (myöh. 
Heporauta). Hän hioi Matinkin taitoja tässä vaativassa il
maisumuodossa. Tunneilla ja harrastuskerhoissa kehitetty
jä taitoja saattoi esittää oppilaiden muodostaman toveri- 
kunnan kuukausikokouksissa ja seminaarin juhlissa. Erityi
sesti orkesteri ja kuorot olivat suosittuja ohjelman esittäjiä.

Vaikka Mattia kiinnostivatkin enemmän kulttuuriharras- 
tukset kuin urheilu, hän osallistui luokkienväliseen voimiste- 
lukilpailuun, ei voimistelijana, vaan ryhmän komentajana. 
Matin kuuluva ääni ja ryhdikäs olemus takasivat hänelle 
kutsun tähän kunniatehtävään. Muistaa täytyy, että senai
kainen miesvoimistelu oli kovin erilaista kuin nykyinen, soti
laallisempaa, joten hyvä johtaja oli ryhmälle tärkeä.

Vaikka seminaarissa oli monipuolista harrastustoimintaa, 
sekään ei riittänyt Matille. Hän liittyi vielä Jyväskylän kau
pungin amatööriorkesteriin, jossa hän soitti viulua semi
naariajan loppuun asti. Myös valokuvaus pysyi koko ajan 
kuvassa mukana. Valokuvia ottamalla köyhä seminaarilai
nen sai mukavasti kahvirahaa opiskelupäivien ratoksi.

Seminaarivuosien kesät Matti vietti Kauhajoella vanhem
piensa luona ja Pyhtäällä ja Jalasjärvellä veljiensä kodeis
sa. Kävipä hän räätäli Taneli Heinonkin luona Kristiinassa 
ja Kaskisissa ommellen vaatteita ja ottaen valokuvia. Näin 
kertyi rahaa talven opiskeluja varten. Myös soittoharrastus
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pysyi elävänä. Matti soitti kesäisin Kauhajoella erilaisissa 
kokoonpanoissa ennen muuta Eelis Panulan kanssa. Jon
kin verran yhtyeet esiintyivät myös pitäjän ulkopuolella.

Seminaarioppilaiden oli kerättävä oppikoululaisten ta
paan kesäisin kasveja. Eräs hauska tapaus on Matin mie
leen jäänyt tästä puuhasta. Hän keräsi laihopellon ojasta 
kasveja valkoinen panamahattu päässään. Vainion laidas
sa pyykillä ollut nainen alkoi katsella huolestuneena pellol
le nähdessään jotain valkoista kohoavan välillä laihon se
asta. Matti ei kiinnittänyt asiaan huomiota ennen kuin kuuli 
naisen sanovan toiselle: "Katto ny säki, mä oon täs ny het
ken kattellu, eisunkaa tuo vaan oo itte häjyläänen.” Matti 
jätti naiset leikillään epätietoisuuteen poistuen kaikessa hil
jaisuudessa pellolta. Sitä, että aikamies kyykki kasvien pe
rässä pellon ojissa, ei osattu maaseudulla pitää oikein tote
na.

Myös kesäiset kulttuuririennot kiinnostivat aktiivista se
minaarilaista. Matin palatessa kesällä 1914 seminaarista 
Kauhajoelle, pitäjässä puuhattiin kuumeisesti Suupohjan 
Laulu- ja Soittojuhlia. Innokas laulumies liittyi välittömästi 
sekakuoroon, joka oli perustettu laulujuhlia varten. Kuoro 
menestyi juhlilla hyvin voittaen kilpailussa ensimmäisen 
palkinnon.

Seminaarivuodet 1913-1917 ratkaisivat Matti Porkkalan 
tulevan elämänuran. Hänestä kasvoi Cygnaeuksen luo
massa kehdossa tulisieluinen kansansivistäjä, joka uhrasi 
kaiken tarmonsa Suomen nuorison kasvattamiseen kristil- 
lis-isänmaallisessa hengessä. Seminaarivuodet antoivat 
vankan pohjan myös Matti Porkkalan tuleville taide- ja kult- 
tuuriharrastuksille. Erityisesti on mainittava musiikki, mutta 
myös kiinnostus kulttuuritapahtumien järjestämiseen sekä 
vapaiden kansalaisjärjestöjen toimintaan. Matti Porkkala si
säisti täydellisesti Uno Cygnaeuksen ajatuksen kansakou
lunopettajasta kansan monipuolisena kasvattajana ja valis
tajana. Tähän opettajakuvaan kuuluivat myös koulun ulko
puoliset sivistys- ja kulttuuririennot.

Kesällä 1917 räätäli Matti Porkkala oli valmis kansakou-
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lunopettaja. Hänestä Suomen kansa sai pätevän ja innok
kaan kansansivistäjän yli viiden vuosikymmenen ajaksi.
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PERHEENISÄ
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Vapaussodassa
Pätevällä kansakoulunopettajalla ei ollut vaikeuksia löytää 
työtä 1910-luvun Suomessa. Matti Porkkala halusi töihin 
kotiseudulleen. Ensimmäinen työpaikka löytyikin Peräsei
näjoen Haapaluoman koulusta, jonka opettaja oli jäänyt 
vuoden virkavapaalle. Hän tuurasi Santeri Alkiota Ilkan toi
mittajana. Valtiopäivämies Alkiolle syksy 1917 oli kiireistä 
aikaa, elihän Suomi kohtalon vuosiaan.

Ensimmäinen maailmansota oli edennyt ratkaisuvaihei
siin. Saksan johtamien keskusvaltojen voima alkoi ehtyä ja 
Yhdysvaltojen liittyminen ympärysvaltojen puolelle tehosti 
näiden sodankäyntiä. Suomen kannalta ratkaisevaa oli ym
pärysvaltoihin lukeutuneen Venäjän sisäinen kehitys. Ve
näjän keisarikunnassa oli pahoja yhteiskunnallisia epäkoh
tia. Sosiaaliset erot yhteiskuntaluokkien välillä olivat suuret. 
Maaorjuuden poistaminen ei ollut parantanut talonpoikien 
asemaa. Kasvava kaivos- ja teollisuustyöväestö alkoi herä
tä poliittiseen tietoisuuteen.

Venäjän keisarikunnan yhteiskunnallinen tilanne antoi oi
van kasvupohjan aatesuuntauksille ja puolueille, jotka otti
vat sosialismin opin ohjenuorakseen. Vuosien ja vuosikym
menien kuluessa tilanne kehittyi niin, että maaliskuussa 
1917 keisarin oli erottava ja marraskuussa 1917 Leninin 
johtamat bolsevikit ottivat vallan käsiinsä. Toteutettiin loka
kuun (vanhan ajanlaskun mukaan) vallankumous, jolla tuli 
olemaan käänteentekevät vaikutukset myös Suomelle.

Sosialistien toiminta aktivoitui Suomessa saman vuoden 
kesällä ja syksyllä. Samalla vasemmistolaisten ja ei-sosia- 
listien välinen yhteiskunnallinen juopa kärjistyi. Vasemmis
tolaiset olivat järjestäytyneet punakaarteiksi, ei-sosialistit 
suojeluskunniksi. Molemmat aseistautuivat mahdollisen yh
teenoton varalta. Kun vielä elintarvikepula kärjistyi kaupun
geissa, yhteiskunnallinen tilanne oli hyvin jännittynyt.

Tässä vaikeassa sisäisessä tilanteessa Suomen edus
kunta ja hallitus kykenivät kauaskantoiseen päätökseen. 
Ne julistivat Suomen itsenäiseksi käyttäen hyväksi Venäjän
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sekasortoista tilannetta ja Leninin lupausta kansojen itse
määräämisoikeudesta. Itsenäiseksi julistautuminen onnis
tui, ja kun Suomi sai ulkovaltojen tunnustuksen itsenäisyy
delleen, oli Suomen kansa vihdoin tasavertainen kansa
kunta muiden joukossa.

Tähän Suomen kansan yksimielisyys sitten loppuikin. 
Kiista kansakunnan tulevasta taloudellis-yhteiskunnallises- 
ta suunnasta johti sisällissotaan tammikuun lopulla 1918. 
Alkoi sota, jota toiset kutsuivat vapaussodaksi, toiset luok
kasodaksi.- Joka tapauksessa se jakoi kansan verisesti 
kahtia.

Opettajan työnsä juuri aloittanut Matti Porkkala seurasi 
tiiviisti Peräseinäjoelta tapahtumien kehitystä. Hän oli hyvin 
tietoinen kansakunnan jakautumisesta ja kummankin osa
puolen tavoitteista. Matti Porkkalalle valinnan tekeminen ei 
ollut vaikeaa. Hän asettui puolustamaan laillista yhteiskun
tajärjestystä ja oli ensimmäisten joukossa liittymässä val
koisen Suomen armeijaan. Etelä-Pohjanmaa kuului suoje
luskuntien ydinalueeseen ja senaatin eli laillisen hallituksen 
joukkojen, joiksi suojeluskunnat julistettiin, tukialueeseen.

Matti Porkkala osallistui 29 muun Peräseinäjoen miehen 
ohella insinööri Huhtimäen johdolla pidettyihin harjoituksiin, 
joissa opeteltiin sodankäyntiä ja äkseerausta eli joukkojen 
komentamista. Osasta miehiä muodostettiin ns. lentävä 
joukko-osasto. He olivat valmiita lähtemään taisteluihin 
myös pitäjän rajojen ulkopuolelle.

Matti kävi tutustumassa tammisunnuntaina 1918 muuta
man ystävänsä kanssa sotavalmisteluihin Seinäjoella. Val
koisen armeijan ylipäällikkö kenraali C.G. Mannerheim ko
kosi Etelä-Pohjanmaalla joukkoja. Miehet palasivat innos
tuneina kotiin. Lentävä joukko-osasto päätti yksissä tuu
min: sinne lähdetään. Matti Porkkala oli muiden mukana 
valmis henkilökohtaisella panoksella puolustamaan sitä 
isänmaata ja niitä yhteiskunta-arvoja, jotka olivat hänelle 
tärkeitä.

Opettaja Porkkala ilmoitti eräänä tammi-helmikuun vaih
teen päivänä 1918 oppilailleen, kun he saapuivat normaa-
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listi kouluun, että hän lopettaa koulunpidon ja lähtee va
paussotaan. Matille sota oli nimenomaan vapaussota, Suo
men vapauttaminen venäläisestä sotaväestä. Tämä oli 
yleinen näkemys ja tulkinta sodasta siihen aikaan Pohjan
maalla ja Karjalassa. Sota alkoi venäläisten varuskuntien 
riisumisella aseista. Sen jälkeen se muuttui veljessodaksi 
ja kansalaissodaksi valkoisten ja punaisten välillä. Liikuttu
neina oppilaat kuuntelivat, kun Matti luki heille Maamme- 
kirjan kertomuksen Hädän hetkenä. Siinä pieni poika pe
lastaa äitinsä tulvivasta joesta. Matti kertoi oppilaille nuo
ren Suomen olevan nyt samanlaisessa vaarassa. Suomen 
vapaus oli uhattuna, ja kaikkien oli ponnisteltava itsenäisen 
Suomen ja laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolesta. Vii
meinen koulupäivä päätettiin virsikirjan virteen 150 Jumala 
ompi linnamme.

Peräseinäjoen miehet, Matti heidän joukossaan, lähtivät 
taistelutahtoa täynnä Seinäjoelle. Siellä heidät liitettiin Suo
men Tasavallan Vartiostoon. Vartiosto oli perustettu Jalas- 
järvellä. Se oli värvätty jalkaväkiosasto, jossa miehille mak
settiin valtion varoista 15 markan päiväpalkka. Seinäjoella 
vartiosto liitettiin toisen krenaatörirykmentin kolmanneksi 
eli ns. Seinäjoen pataljoonaksi. Peräseinäjoen miehet kuu
luivat pataljoonan kolmanteen komppaniaan. Pataljoonaa 
komensi majuri Torsten Aminoff. Komppanioiden johtajina 
toimivat Saksasta saapuneet jääkärit, joiden mukaantulo 
joukko-osastoon kohotti miesten tunnelmaa. Jääkäreiden 
johdolla pataljoonaa koulutettiin taistelukuntoon Seinäjoella 
maaliskuun 6. päivään asti.

Seinäjoella ollessa Matille sattui hauska tapaus. Hän kä
veli ystävänsä kanttori Matti Ritolan kanssa eräänä sun
nuntaipäivänä Seinäjoen rautatieasemalla. Kun nälkä oli, 
miehet poikkesivat asemaravintolaan, jossa oli yleisölle tar
koitettu ns. seisova ruokapöytä. Pöydän runsaat antimet ja 
juhlava tunnelma vähän ihmetyttivät miehiä, koska oli pula- 
aika. Kun ravintolasalissa ei näkynyt ketään, miehet kävi
vät aterioimaan. He söivätkin hyvin, kun siihen oli nyt oival
linen tilaisuus. Ruokailun aikana ravintolaan oli marssinut
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jopa soittokunta soittaen Vaasanmarssia. Miesten ruokail
tua asemaravintolan pääovi avautui ja sisään astui kenraali 
Mannerheim korkeiden sotilasupseereiden saattelemana. 
Joukossa oli myös Ruotsin armeijan upseeristoa. Matit 
poistuivat salista vähin äänin. Miehiä ihmetytti, miksi hei
dän ruokailuunsa ei ollut puututtu. Myöhemmin selvisi, että 
heitä oli luultu jonkinlaisiksi Mannerheimin henkivartijoiksi, 
jotka olivat käyneet etukäteen varmistumassa turvallisuu
teen liittyvistä tekijöistä.

Kun pataljoonaa oli koulutettu Seinäjoella kuukauden 
päivät, se siirtyi Petäjäveden ja Jämsän kautta Länkipoh
jaan, jossa käytiin 16.3. yksi sodan ratkaisutaisteluista. Pu
naisten "Hämeen lukko” murrettiin. Ratkaiseva Tampereen 
valtaus saattoi alkaa.

Matin joukko-osasto siirtyi Länkipohjasta Orivedelle, siel
tä edelleen Kangasalalle, Lempäälään ja Vesilahdelle osal
listuen kiivaisiin taisteluihin, joilla katkaistiin punaisten yh
teys Tampereelta etelään.

Lempääiän asemasotavaiheessa Matille sattui karmea 
tapaus. Eräänä iltayönä tuli käsky, että vartiossa olevia 
miehiä oli vaihdettava. Vartiopaikat olivat peltoaukealla jää
tyneiden ja lumen peittämien lantapattereiden takana. Matti 
haparoi ryhmänsä kanssa pimeässä vartiopaikalle. Hän 
tunnisti oman vaihtomiehensä käsituntumalla luullen mie
hen nukkuvan. Yrittäessään herätellä miestä hän laittoi kä
tensä tämän päälaelle. Mutta päälaki puuttuikin ja Matin 
käsi osui miehen aivoihin. Tuntu oli kuulemma sama kuin 
olisi laittanut kätensä soppakattilaan. Inhottavasta tapauk
sesta huolimatta vartioon oli jäätävä, kuollut mies päälaki 
auki vierellä. Sota oli raakaa. Sen sai Matti Porkkalakin 
tuntea käsin kosketeltavasti.

Huhti-toukokuun vaihteessa pataljoona siirtyi vähitellen 
Hämeenlinnaan, jonne se saapui 9. päivä toukokuuta. 
Taistelut olivat pataljoonan osalta ohi, punaiset oli lyöty. 
Hämeenlinnassa kolmannen komppanian miehet joutuivat 
vartioimaan punaisia sotavankeja, joita oli sijoitettu suuret 
määrät entisiin venäläisiin kasarmeihin. Siellä työskenteli-
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vät myös valkoisten nimeämät tuomarit, jotka tutkivat ja 
tuomitsivat sotavangeiksi otetut punaiset. Hämeenlinnassa 
komppania oli valkoisten voitonparaatiin asti, joka pidettiin 
Helsingissä 16.5. ja johon pataljoonan kaksi komppaniaa 
osallistui. Matin kolmas komppania joutui vartioimaan van
keja voitonparaatin aikana. Tuon päivän jälkeen pataljoona 
siirrettiin Viipuriin.

Matti Porkkalalle tyypillinen oikeamielisyys oli koitua hä
nen vahingokseen Hämeenlinnassa. Eräänä toukokuun 
päivänä vähän yli 10-vuotias tyttö itkeskeli vankien niemek
keessä. Matti meni kysymään tytöltä, mikä häntä vaivasi. 
Tyttö itki sitä, että hän oli joutunut vangituksi oltuaan Toija
lan asemalla sopankeittäjän apulaisena pidätyshetkellä, 
Tytön mukaan hänen isänsä eikä kukaan heistä kuulunut 
tosiasiassa punaisiin.

Matti lohdutti tyttöä luvaten hänen pääsevän vapaaksi, 
kun hänen asiansa oli tutkittu. Samana päivänä Matti sai 
tietää joutuvansa Viipuriin. Ennen lähtöä hän halusi edistää 
tytön asiaa kuten oli luvannut. Hän meni uuden vartio- 
osaston johtajan, majuri Hans Kalmin puheille selostaen ty
tön tilanteen ja toivoen huolellista tutkintaa. Hans Kalm kat
soi Mattia tiukasti silmiin ja sanoi: ” Kun olette noin sotilaal
lisesti asianne esittänyt, en tee teille mitään. Mutta jos näin 
ei olisi, löisin teitä korvalle. Tehän olette puhunut vangin 
kanssa ja sehän on luvatonta. Saatte mennä.”

Sillä erää asia jäi siihen. Myöhemmin Matti sai ilokseen 
kuulla, että tyttö oli päässyt vapauteen. Tytön kohtalo oli 
jäänyt vaivaamaan hänen mieltään.

Viipurissa miehet havaitsivat kolmen kuukauden palve
lusajan tulleen täyteen. He olivat tehneet Seinäjoella kirjal
lisen sopimuksen, että vapautus palveluksesta koittaisi kol
men kuukauden kuluttua, mikäli sota on loppunut. Alaikäi
set ja asepalvelusiän ylittäneet vapautettiinkin, mutta muut 
joutuivat jäämään palvelukseen. Heidän osaltaan joukko- 
osaston johtajat eivät pitäneet kiinni kirjallisesta sopimuk
sesta.

Miehet eivät tyytyneet joukko-osaston komentajan pää-
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tökseen, vaan ryhtyivät toimimaan. He valitsivat Matin 
edusmiehekseen ja lähettivät hänet kaupungin komendan
tin puheille Beivedere-hotelliin. Komendantti lupasi keskus
tella asiasta joukko-osaston esimiesten kanssa. Oli sun
nuntaipäivä toukokuun lopulla 1918.

Maanantaiaamuna joukko-osasto päätti olla menemättä 
harjoituksiin rohkaistuttuaan komendantin lupauksesta. Ky
seessä oli selkeä kapina. Miesten makoillessa kasarmeis
sa Saksassa koulutuksen saanut jääkärivääpeli Aleksan
der Redh tuli käskemään miehet ulos. Miesten saatua rivis
tön ojennukseen Rehd asettautui pistooli kädessä heidän 
taakseen ja komensi: ”Ja nyt putkaan.” Muukaan ei autta
nut ja niin 26 miestä suljettiin erääseen huoneeseen kivää- 
rimiehen vartioidessa ovea. Suomea vapauttamassa olleet 
sotilaat viruivat nyt vankeina. Mielialat olivat sen mukaiset.

Tunnelmaa ei parantanut pataljoonan päällikkö, majuri 
Eric Schauman, joka tuli ilmoittamaan vangeille: "Mitä mi
nä näkee. Minä näkee kapinallisia. Te tulla kaikki ammutta
vaksi alas.”

Miesten reaktiot olivat tyrmistyneet. He olivat nojanneet 
kirjalliseen sopimukseen, mutta nyt heidät päätettiin ampua 
kapinallisina.

Nopean pohdinnan jälkeen miehet tulivat yksimielisesti 
siihen tulokseen, että heidän ainoa pelastuksensa oli kau
pungin komendantti. Matti ja pari muuta miestä läksivät 
viemään viestiä komendantille heidän hälyttävästä tilan
teestaan. Ainoa ongelma oli se, miten viestinviejät pääsisi
vät komendantin puheille. Apu löytyi vankihuoneen oven 
vartijalta. Tampereelta pataljoonaan liittynyt Arvo "Poika” 
Tuominen1 ei ollut erityisen halukas pitämään tovereitaan 
putkassa, minkä vuoksi hän omalla vastuullaan avasi oven 
ja päästi Matin kumppaneineen livahtamaan komendantin 
puheille. Vierailu onnistui kenenkään muun kuin Tuomisen

1 Koska valkoisten joukko-osastoista oli kaatunut paljon miehiä taisteluissa, Tampe
reen valloituksen jälkeen täydennettiin joukko-osastoja yleisen kutsunnan avulla. 
Kutsuntojen kautta mukaan liittyi Tampereelta Kansan Lehti -nimisen työväenlehden 
toimittaja ja silloinen päätoimittaja Arvo Tuominen. Hän liittyi valkoisten joukko-osas
toon ystävien kehotuksesta.
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tietämättä. Komendantti sai muutettua pataljoonan päälli
kön mielipiteen, joka armahti miehet saman päivän iltana.

Kriittinen tilanne laukesi, mutta miesten oli jäätävä palve
lukseen vastoin sopimusta. Matille puhemiehenä toimimi
nen kostautui lomien menettämisenä. Pataljoonan päällik
kö Schauman oli saanut selville, että Matti oli toiminut 
miesten edusmiehenä. Ilmoittaessaan armahtamisesta ja 
luvatessaan muille lomat Schauman osoitti Mattia ja sanoi: 
”Te ette mennä ollenkaan lomalle.” Niin jäi Matilta Kauha
joella käymättä.

Kansalaissodan aikaiset tapahtumat tekivät Matti Pork
kalasta ja Arvo "Poika” Tuomisesta ystävät vuosikymme
niksi eteenpäin, vaikka miehet edustivatkin vastakkaisia 
aatteellisia näkemyksiä: Matti Porkkala vakaumuksellisena 
oikeistolaisena, Arvo "Poika” Tuominen yhtenä suomalai
sen vasemmiston johtohahmona.

Viipurista osa miehistä, Matti heidän joukossaan, siirret
tiin touko-kesäkuun vaihteessa Sortavalaan ja yhdistettiin 
eversti Aarne Sihvon johtamaan Karjalan divisioonaan. 
Matti sairastui Sortavalassa lavantautiin, jota kutsuttiin es
panjantaudiksi, ja joutui Käkisalmen sairaalaan. Parannut
tuaan hiukan hän pääsi kotiinsa Kauhajoelle eikä hänen 
tarvinnut enää palata palvelukseen. Kesäkuun lopulla 1918 
oli sotapalvelus Matti Porkkalan osalta sillä erää ohi.

Kansalaissodan mainingeissa vapaussoturi Matti Porkka
la joutui kokemaan läheisesti sisällissodan kauhistuttavuu- 
den. Veli Eemeli oli vakaumuksellinen sosialisti. Hän kuului 
ihanteellisen Matti Kurikan ystäväpiiriin. Eemeli Porkkala 
vastusti monen muun punaisten maltilliseen siipeen kuulu
neen tavoin aseellista taistelua, mutta joutui tapahtumien 
vyöryessä yhteenotoksi mukaan sotaan. Saatuaan Venä
jän aikaisessa armeijassa välskärin koulutuksen hän toimi 
punaisten ensiapujoukoissä. Matin taistellessa Tampereen 
ympäristössä Eemeli hoiti haavoittuneita Lahden seudulla.

Huhtikuun 6. päivänä Eemeli tuli käymään kotonaan Lo
viisassa. Sunnuntaina 7.4. hän oli lähdössä takaisin Lah
teen. Kahta poikaansa hyvästellessään hän sanoi: "Olkaa
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pojat äidille kilttejä, jos isä ei koskaan palaa.”
Loviisan asemalla Eemeli päätti hypätä Lahteen lähte

vän junan viimeiseen avovaunuun. Hänen epäonnekseen 
vaunua ei ollut kuitenkaan kiinnitetty junaan. Näin se jäi lai
turille junan lähtiessä.

Saksalaiset joukot olivat tulleet huhtikuun alussa Suo
meen valkoisten avuksi. 7.4. saksalaiset nousivat maihin 
Loviisassa. Samanaikaisesti kun Eemeli ihmetteli viiden 
muun miehen kanssa junan lähtöä, saksalaiset saapuivat 
valkoisten kanssa asemalle ja pidättivät miehet. Kiihkomie
liset valkoiset vaativat kiinni jääneiden ampumista välittö
mästi. He pitivät miehiä pahimman luokan kapinallisina. 
Saksalaisia valkoisten hätäinen tuomio ihmetytti, koska 
esimerkiksi Eemelillä oli käsivarressaan lääkintämiehen 
tunnus. Valkoisten painostuksesta saksalaiset veivät mie
het kuitenkin aseman takana olevan metsikön reunaan ja 
ampuivat siihen paikkaan.

Kuultuaan laukauksia aseman läheltä Eemeli Porkkalan 
9- ja 10-vuotiaat pojat Veikko ja Kullervo lähtivät uteliaisuu
desta asemalle päin. Vastaantulleet kertoivat pojille, että 
heidän isänsä oli ammuttu. Hätääntyneinä pojat riensivät 
kotiin kertomaan surusanoman äidilleen. Yhdessä he raa
hasivat vesikelkalla isänsä kylmenneen ruumiin kotiin ja 
hautasivat hänet myöhemmin joukkohautaan Loviisan hau
tausmaahan. Hautaustilaisuuden katkeruutta lisäsi suoje
luskuntalaisten osasto, joka oli saapunut paikalle estä
mään mahdolliset mielenilmaisut.

Isättömänä leivättömään Loviisaan jääneistä Veikko ja 
Kullervo Porkkalasta tuli vakaumuksellisia kommunisteja. 
He toimivat maanalaisessa kommunistisessa puolueessa 
ja joutuivat sen vuoksi useiksi vuosiksi vankilaan. Kullervo 
Porkkala oli pidätettynä vuodet 1932-1933 ja Veikko Pork
kala vuodet 1933-1934 ja 1939-1944. Tammisaaren van
kilassa veljekset olivat päällekkäisissä selleissä. Kotikasva
tus ja isän kokema kohtalo antoivat Kullervo ja Veikko 
Porkkalalle suunnan heidän myöhemmälle elämälleen, 
suunnan joka oli kovin erilainen kuin sedän, Matti Porkka-
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Iän. Tästä huolimatta Matti ja Veikko Porkkala ovat pysy
neet läheisinä ystävinä läpi elämänsä. Kullervo Porkkala 
osallistui talvisotaan. Hän kuoli keuhkotautiin vuonna 1940.

Matti Porkkala ei tiennyt tapahtumien kulusta, koska hän 
ei ollut sodan aikana yhteydessä veljeensä. Hän joutui lu
kemaan suruviestin eräästä punaisten toimittamasta leh
destä, jossa veljen nimi oli kaatuneiden luettelossa.

Eemelin ohella myös Matin sisko Edla toimi kansalaisso
dassa punaisten puolella. Edla oli lähtenyt nuorena tyttönä 
kaitsemaan Eemelin vanhinta lasta ja jäi sille tielleen. Hän 
työskenteli apulaisena eri puolilla Suomea. Syksyllä 1917 
hän oli palannut töihin veljensä leipuriliikkeeseen Lovii
saan. Eemelin vaikutuksesta Edlasta oli tullut sosialisti.

Hän osallistui kansalaissotaan toimien kuriirina Loviisan, 
Helsingin, Viipurin ja Lahden välillä. Viattoman näköinen 
nainen oli oivallinen salaisen postin kuljettaja. Sodan lop
puvaiheessa Edla vangittiin Lahdessa ja hän joutui neljäksi 
kuukaudeksi eri vankileireille. Hän kuului kuitenkin armah
dettujen joukkoon. Sittemmin Edla työskenteli karjakkona 
Etelä-Pohjanmaalla ja asettui asumaan Ilmajoelle, jossa 
hän kuoli vuonna 1985 93-vuotiaana.

Velimiehet Matti ja Eemeli Porkkala taistelivat kansalais
sodassa vakaumuksensa puolesta, eri puolilla rintamalin
jaa. Molemmat taistelivat niiden arvojen, sen yhteiskunta
järjestyksen puolesta, jota he pitivät oikeana. Eemeli Pork
kalalle vakaumus maksoi hänen henkensä; Matti Porkkalal
le se antoi vakaan pohjan hänen myöhemmälle elämäl
leen. Kolmas veli Iivari oli ryhtynyt vuonna 1915 päätoimi
seksi saarnaajaksi ja teki uskonnollista työtä kuolemaansa 
asti vuoteen 1966.

Matti Porkkala vapautui palveluksesta keskikesällä 1918. 
Samoihin aikoihin loppui Euroopan runnellut ensimmäinen 
maailmansota aiheuttaen järisyttävät muutokset. Keisari
kunnat luhistuivat Saksassa ja Venäjällä. Valtioiden väliset 
rajat muuttuivat pirstoen kansakuntia. Suomessa alkoi kan
sallinen eheytystyö veljessodan jäljiltä. Tässä työssä kan
sakoulunopettaja Matti Porkkala oli avainasemassa.

73



Avioituminen
Matti Porkkalan palatessa sotapalveluksesta oli edessä uu
den työpaikan etsiminen. Toimi Peräseinäjoen Haapaluo- 
man koulussa oli ollut sijaisuus. Uusi työpaikka löytyi kotipi- 
täjästä Kauhajoelta, jossa Aro-Harjan eli Turjankylän kou
lun opettajanpaikka oli vapautunut. Matti valittiin toimeen ja 
hän aloitti työt koulussa syyslukukauden alussa 1918.

Samoihin aikoihin Matti joutui asevelvollisten palveluk
seen ottoon. Hänellä oli asevelvollisuus suorittamatta. Kan
salaissodassa hän oli taistellut vapaaehtoisena. Palveluk
seen otossa noudatettiin autonomian ajalta periytyvää ase
velvollisuuslakia, jonka mukaan kansakoulunopettajat eräi
den muiden ammatinharjoittajien tapaan siirrettiin suoraan 
nostoväkeen. Näin Matti vapautui suorittamasta asepalve
lusta ja saattoi paneutua opettajan työhönsä.

Sodasta palannut nuori opettaja kävikin työhönsä innol
la. Kasvatettavaa ja koulutettavaa oli, sen sota-ajan koke
mukset olivat osoittaneet. Matti ei tyytynyt pelkästään kou
luopetukseen, vaan ymmärsi valistustehtävänsä laajem
maksi kuten useat sen ajan opettajat. Hän alkoi johtaa 
ponnekkaasti kylän nuorten ja aikuisväestön kulttuurihar- 
rastuksia.

Turjankylän kulttuuritoiminta oli saanut tarmokkaan vetä
jän. Ohjelmaa harjoitettiin niin maakunnan nuorisoseuran 
kesäjuhliin kuin oman kylän iltamiinkin. Kuoroharjoitusten 
ohella pidettiin koululla lausuntakurssia asiasta kiinnostu
neille nuorille. Tuon ajan iltamissa korostui voimakkaasti 
raittiusasia, elettiinhän kieltolain aikaa. Alkoholivalistuksek- 
si riitti traaginen tarina Turmiolan Tommista, joka pulloon 
tarttumalla tuhoaa oman ja perheensä elämän. Raittiusai- 
heisten esitelmien pito ei ollut Matti Porkkalalle vastenmie
listä. Hän ei käyttänyt alkoholia ja oli elämänsä varrella eh
tinyt nähdä, miten surkeaan jamaan viina voi ihmisen elä
män viedä.

Kuten arvata saattaa iltamien ohjelma rakentui joskus 
kokonaan kylän monipuolisesti lahjakkaan opettajan ympä-
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rille. Hän huolehti musiikista, puheiden pitämisestä ja ru
non lausumisesta. Näyttelipä hän usein roolin iltamien näy
telmässäkin.

Esiintyminen ja ohjelmien valmistaminen oli Matille mie
luisaa. Hän nautti kulttuuririennoista ja mahdollisuudesta 
omalta osaltaan edistää kylän henkisiä harrastuksia. Sa
malla nuori opettaja oli oivallisena esikuvana kylän lapsille 
ja nuorisolle.

Henkilökohtaisista harrastuksista rakkain oli Matille edel
leen viulunsoitto. Hänen kokoamansa neljän viulunsoittajan 
ryhmä harjoitteli milloin koululla milloin musiikin harrasta
jien kotona. Vastikään kuntaan muuttanut lääkäri Halonen 
oli innokas musiikin ystävä. Hänen kodissaan järjestettiin 
musiikki-iltoja, joissa soittajien lisäksi oli usein kunnan mui
ta nuoria mukana. Näin Kauhajoen senaikainen "kultainen 
nuoriso” tapasi toisiaan.

Lukuvuosi 1918-1919 sujui tiiviin koulunpidon ja vireän 
kasvatustoiminnan merkeissä. Talven toiminnan satoa 
koottiin nuorisoseuran vuosijuhlissa kesällä 1919 Kauhajo
ella. Kyläläisten taidokas esiintyminen juhlilla antoi Matille 
vakuutuksen siitä, että monipuolinen ja myös koulun ulko
puolelle suuntautunut työ ei ollut mennyt hukkaan. Matti 
päätti jatkaa samalla linjalla.

Kuten aikaisemmin kerrottiin Matin seminaarinaikainen 
ystävä oli haapamäkeläinen Elli. Matti ja Elli ajattelivat yh
teistä tulevaisuutta, vaikka asiasta ei selvästi ääneen pu
huttukaan. Joka tapauksessa Matti tutustui jo Ellin kotiinkin 
ja piti häneen tiiviisti yhteyttä seminaarin jälkeen.

Kohtalo tuli kuitenkin nuorten väliin. Kesällä 1918 Mattia 
odotti kotona kirje hänen palattuaan pitkältä soittomatkalta, 
jolla hän oli Eelis Panulan kanssa Jalasjärvellä ja Ilmajoel
la. Kirjeessä Elli kertoi Haapamäen asemalla olevan mies- 
ja naisopettajan paikkojen avoinna ja kehotti Mattia hake
maan miesopettajan tointa. Matti havaitsi hakuajan päätty
vän seuraavana päivänä klo 12.00. Hän kirjoitti hakemuk
sen nopeasti ja vei sen postijunalle Kauhajoen asemalle. 
Junan aikataulu oli kuitenkin muuttunut ja niin Matti myö-
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hästyi 20 minuuttia junan lähdöstä. Hän lähetti hakemuk
sen postissa, mutta selvää oli, että se myöhästyisi. Näin 
meni Matilta paikka Haapamäellä sivu suun. Elli aloitti työt 
koululla syksyllä 1918.

Talvella 1919 yhteydenpito Elliin alkoi harventua. Matin 
elämään astui uusi nainen. Eräänä kevättalven iltana hän 
tutustui lääkäri Halosen kodissa pidetyssä musiikki-illassa 
ruotsinkieliseen sairaanhoidon opiskelijaan Greta Souran- 
deriin. Musiikin ja tanssin lomassa Mattia alkoi kiinnostaa 
vilkas ja viehättävä tyttö, joka osasi erittäin huonosti suo
mea mutta oli kiinnostunut musiikista ja innokas tanssi
maan. Nuorten kiinnostus toisiinsa oli molemminpuolista, ja 
niin suppeasta yhteisestä sanavarastosta huolimatta Greta 
ja Matti alkoivat tapailla säännöllisesti toisiaan.

Greta Elisabeth Sourander oli syntynyt 16.12.1898 Hel
singissä. Isä, insinööri Hjalmar Sourander, oli suomenruot
salaista yläluokkaa. Äiti Ottilia o.s. Bergqvist oli syntyisin 
Jönköpingistä, Ruotsista. Insinööri Sourander rakastui kau
niiseen ruotsalaiseen perhetyttöön, joka oli lähtenyt 
pienestä kotikaupungistaan katselemaan maailmaa ja pää
tynyt Helsinkiin. Rakkauden tuloksena Ottilia aikoi odottaa 
lasta. Säätynäkökohdat ja ajan moraalikäsitykset estivät 
asian ratkaisemista luonnollisella tavalla. Ottilian synnyttä
mä tyttö, jolle annettiin nimeksi Greta Elisabeth, vietiin vel
jen perheen hoitoon Ruotsiin.

Ottilia Bergqvist ja Hjalmar Sourander avioituivat seuraa- 
vana keväänä. Perheeseen syntyi parin vuoden välein kol
me poikaa Nils, Äke ja Torsten. Pikku-Greta, tällöin Berg
qvist, kasvoi Ruotsissa tietämättä todellisia vanhempiaan. 
Hän piti Ottilian veljeä puutarhuri Bergqvistiä isänään ja tä
män rouvaa äitinään. Gretan lapsuus oli suojattua ja onnel
lista. Kun äiti tuli hakemaan 12-vuotiasta tytärtään kotiin, 
tämä oli luonnollisesti järkyttynyt. Suomessa Greta sai 
isänsä sukunimen ja perheen täysivaltaisen jäsenyyden. 
Hänen kastetodistukseensa jäi kuitenkin maininta ” mor 
okänd” — äiti tuntematon, koska haluttiin suojella Ottilian 
mainetta.
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Keskikoulun käytyään Greta pääsi sairaanhoito-oppiin 
Pietarsaaren sairaalaan, jossa Bruno-serkku oli lääkärinä. 
Koska tyttö oli täysin ruotsinkielinen, vanhemmat päättivät 
lähettää hänet suomenkieliselle Pohjanmaalle kieltä oppi
maan. Näin Greta tuli sattuman kautta Kauhajoen kunnan
sairaalaan ja Matti Porkkalan elämään.

Matilla oli nyt käytännössä kaksi morsianta. Hän oli va
linnan edessä. Hän päätti ratkaista asian Lapuan päivän 
juhlien jälkeen kesällä 1919. Matti oli kutsunut Ellin juhlille, 
Greta jäi Kauhajoelle. Yhdessä vietettyjen juhlien jälkeen 
Matti palasi junalla kotiinsa. Jotenkin vanha rakkaus ei 
enää sytyttänyt. Kun Kauhajoen asemalla saapujaa odotti 
iloinen ja säteilevä Greta, ei Matti enää epäröinyt. Viileä ja 
asiallinen Elli sai jäädä ja seurustelu Gretan kanssa alkoi 
tiiviinä.

Kuin kohtalon ivaa oli, että kihlojen ostomatkalle Tampe
reelle lähtenyt nuoripari kohtasi Tammerkosken sillalla El
lin. Jälleennäkemisen ilosta oli vaikea puhua, paremminkin 
kyseessä oli kiusallinen yhteensattuma. Myöhemmin Matti 
ja Elli tapasivat toisiaan luokkakokouksissa, olivathan he 
kurssitovereita seminaarista. Asiallinen kurssitoveriystä- 
vyys jatkui läpi opettajavuosien.

Matti eli työntäyteistä ja mielenkiintoista aikaa. Kansansi- 
vistäjän työ oli lähtenyt hyvin alkuun ja rakkauselämä oli 
korkeasuhdanteessa. Onnellista aikaa himmensi anastus- 
syytös. Kauhajoen sairaalasta väitettiin kadonneen sairaa
lan kassalippaan Matin ja Eelis Panulan oltua siellä esiinty
mässä. Tapauksesta epäiltiin Mattia, koska hän oli köyhä, 
nuori opettaja. Epäily luonnollisesti ahdisti häntä, mutta 
hän kesti sen hyvin tietäen olevansa viaton. Tapaus seivisi 
vasta kahden vuoden kuluttua. Kassalipas löytyi lipaston 
laatikon takaa, jonne se oli vahingossa tipahtanut.

Syytös ehti aiheuttaa kuitenkin sen, että Mattia ei valittu 
Kauhajoen Aro-Harjan eli Turjan kylän koulun vakinaiseksi 
opettajaksi kesällä 1919, vaikka hän oli hoitanut hyvin vir
kaa edellisen lukuvuoden. Hän joutui etsimään itselleen 
uuden työpaikan. Se löytyikin piirin kansakouluntarkastajan
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avustuksella Töysän Tuurista, jonne Matti siirtyi apuopetta- 
jaksi syksyllä 1919.

Tuleva talvikausi oli kahdella tavalla merkittävä Matin 
elämässä. Hän solmi avioliiton ja tutustui kahteen taiteili
jaan.

Ystävyys Greta Souranderin kanssa oli muodostunut niin 
läheiseksi, että Matin lähtiessä Tuuriin ero oli haikea. Gre
tan antama kaunis kukkakimppu koristi apuopettajan asun
toa. Tästä kukkakimpusta Matti maalasi akvarellin muistel
lessaan yksinäisinä iltoina ihastustaan.

Kauan ei kestänytkään kun Greta tuli tapaamaan Mattia. 
Hän oli jäänyt kovin yksinäiseksi Kauhajoella ja kaipasi ra
kastettunsa luo. Vierailun aikana nuoret päättivätkin, että 
Greta jää emännöitsijäksi apuopettajan talouteen ja aset
tuu asumaan samaan asuntoon. Matti oli saanut asunnok
seen vanhasta kiertokoulutalosta kaksi kamaria. Greta ma
joittui toiseen kamariin, Matti hallitsi toista. Oltuaan jonkin 
aikaa vakituisessa työssä Matti oli saanut kalustettua huo
neet. Osan huonekaluista hän oli ostanut, osan tehnyt itse. 
Näin asunto oli varsin viihtyisä ja kun siinä alkoi näkyä nai
sen käden jälki, Matti alkoi tuntea nuoruusvuosien tilapäi
sen asumisen jälkeen asunnossaan kodin tuntua.

Nuoret pohtivat yhteistä tulevaisuutta. Pätevyys opettaa 
tyttöjen käsitöitä olisi kansakoulunopettajan vaimolle hyö
dyllinen koulutus. Sopiva käsityönopettajaseminaari sijaitsi 
Tampereella. Sinne nuoret suuntasivat: viemään Gretaa 
seminaariin ja ostamaan kihloja. Näin olivat Matti Porkkala 
ja Greta Sourander löytäneet toisena ja kihlautuneet varsin 
lyhyen seurustelun jälkeen.

Greta aloitti syksyllä 1919 käsityöopinnot Tampereella. 
Samalla hän opiskeli pianonsoittoa pianotaiteilija Venes- 
kosken johdolla. Kauan Greta ei yksin Tampereella viihty
nyt. Hän ikävöi Matin luokse. Eräänä syyspimeänä iltana 
opettajan asunnon ovelle koputettiin. Avattuaan oven Matti 
havaitsi Gretan seisovan onnettoman näköisenä pimeässä. 
Tuurin asemamies oli saatellut hänet opettajan asunnolle. 
Sisään päästyään Gretan viesti oli selkeä: hän ei palaa
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enää Tampereelle. Hän jäi asumaan Matin asuntoon alku
peräisen suunnitelman mukaisesti. Nuori pari vihittiin Töy
sän pappilassa 15.2.1920. Yhteinen elämäntaival oli saa
nut sinetin.

Kuluva talvi oli toisellakin tavalla merkittävä Matin elä
mässä. Hän tutustui kahteen taiteilijaan, jotka saivat hänen 
uinuvan taiteellisen harrastuksensa elämään. Matti Annala 
ja Arvi Mäenpää olivat opiskelleet edellisen talven piirus
tusta ja maalausta Ateneumissa. Matti Annalasta tuli myö
hemmin tunnettu maisema- ja muotokuvamaalari, Arvi Mä- 
enpäästä miniatyyrimaalari. Heiltä Matti sai lisäoppia piirus
tus- ja maalausharrastukseensa. Annala ja Mäenpää opas
tivat mielellään ystäväänsä, koska havaitsivat hänellä ole
van luontaisia lahjoja. Musiikin ja valokuvauksen lisäksi 
maalaamisesta tuli Matille tärkeä ja rakas harrastus tule
vien vuosikymmenten ajaksi.

Eikä taideharrastus rajoittunut vielä näihinkään. Jo semi
naarissa herännyt kiinnostus runojen lausumiseen sai jat
koa Töysässä. Töysän kirkonkylän kouluun oli valittu opet
tajaksi Einari Vuorela. Hän oli jo tuolloin etevä runoilija ja 
häneltä Matti sai lisäohjausta tässä vaativassa taidelajissa.

Töysän talvi oli monessa suhteessa mullistava Matti 
Porkkalan elämässä. Hän oli jättänyt taakseen poikamie
hen huolettoman elämän ja ottanut vastuun tulevan per
heensä elättämisestä. Vapaahetkien taideharrastukset oli
vat jalostuneet ilmeten monipuolisina ja odottaen lopullista 
heräämistään.

Opettajana Aronkylällä
Apuopettajan pesti Töysän Tuurissa kesti vain vuoden. 
Minne seuraavaksi? Huolestunut Matti kuuli Kauhajoen 
Aronkylään perustettavan uuden kansakoulun. Aronkyläläi- 
set kehottivat oman pitäjän poikaa hakemaan paikkaa. Niin 
Matti tekikin, sai paikan ja viihtyi koululla vuoteen 1959 eli 
kokonaista 39 vuotta.
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Muutto Töysästä Kauhajoelle oli vaiheikas. Nuorenparin 
rahat riittivät juuri ja juuri matkalippuihin. Seinäjoelle pääs
tyään pariskunta havaitsi, että juna Kauhajoelle lähtisi vas
ta seuraavana aamuna. Yö oli edessä — ilman rahaa ja 
tietoa majapaikasta.

Matti päätti turvautua hätävalheeseen. Hän selitti mat
kustajakodin pitäjälle kadottaneensa lompakon aseman vi
linässä ja pyysi saada majoittua luotolla. Emäntä uskoi Ma
tin vakuutteluun lähettää rahat heti Kauhajoelle päästyään. 
Näin oli yösija matkalaisille järjestetty.

Eivät olleet asuntoasiat kunnossa Aronkylälläkään. Opet
tajalle tarkoitettu huoneisto oli vuokrattu ja oli löydettävä ti
lapäismajoitus. Sahanomistaja Kuivanen oli vanha ystävä 
ja järjesti pariskunnalle kortteerin luonaan.

Viikon kuluttua Matti ja Greta saattoivat muuttaa kouluta
loksi hankittuun vanhaan maalaistaloon. Pitempiaikainen 
yhteinen koti alkoi muotoutua. Kun esikoinen syntyi 12. 
päivä joulukuuta 1920, muodostui todellinen perhe. Poika 
sai kasteessa nimen Matti Unto Ylermi isänsä mukaan. 
Matti-nimi jatkui Porkkalan perheessä jo kolmannessa pol
vessa. Nuori isä eli onnellista aikaa: vakituinen työpaikka 
kotipitäjässä ja perhe kasvamassa ympärillä.

Koulutyön alkuunsaattaminen sujui kokeneelta opettajal
ta hyvin. Kansansivistäjän mieltä ilahdutti kouluun pyrkinei
den oppilaiden runsaus. Vain puolet halukkaista voitiin ot
taa. Matti kelpuutti kouluun sopivalla etäisyydellä asuvat, 
lukutaitoiset lapset. Hän ei antanut lahjaksi saamiensa ruis
leipien tai pullapitkojen vaikuttaa valintaan. Epämieluisa 
karsinta oli tehtävä ja siinä Matti oli mahdollisimman joh
donmukainen.

Uuden kansakoulun opettajalla ja johtokunnalla oli paljon 
mietittävää. Piti tehdä opetussuunnitelma ja hankkia oppi
laille oppikirjat. Kaikille kirjoja ei riittänyt, mutta oli tultava 
toimeen niillä mitä oli. Kotoa tuotiin katekismus ja virsikirja. 
Koulusali ahdettiin täyteen pulpetteja, ja niin 36 oppilaan 
koulutyö saattoi alkaa.

Johtokunta käynnisti opettajan kanssa välittömästi koulu-
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talon rakennussuunnittelun. Kouluksi hankittu nahkuri Kalle 
Koskisen talo oli aivan liian ahdas. Uusi koulu päätettiin ra
kentaa samalle tontille Aron sillan viereen. Näin silloista 
koulutaloa voitiin käyttää uuden osana. Rakennuksen 
suunnitelivat johtokunnan taloudenhoitaja Juuso Suksi ja 
Matti Porkkala, molemmat ei-ammattilaisia. Piirustukset 
kuitenkin valmistuivat ja koulu rakennettiin niiden mukaan.

Uusi koulurakennus valmistui seuraavan syyslukukau
den alussa vuonna 1921. Talossa oli neljä luokkahuonetta 
ja kolme opettajan asuntoa. Tilaa oli nyt riittävästi oppilaille 
ja opettajille, ja rakennus palvelikin kouluna seuraavat yksi
toista vuotta.

1920-ja 1930-luku oli jatkuvaa koulun kasvun aikaa. Op
pilaiden lukumäärän lisääntymisen takasi oppivelvollisuus
lain voimaantulo ja kylän väkimäärän kasvaminen. Aronky- 
lä oli vaurasta maatalousaluetta ja Suupohjan radan py
säkki. Rautatie toi kylään pienimuotoista teollisuutta ja kä
sityöläisyyttä. Kun nuoret ihmiset saivat kylästä toimeentu
lon, kouluun riitti oppilaita.

Johtokunnan ja johtajaopettajan Matti Porkkalan toimes
ta koulua kehitettiin mahdollisuuksien mukaan. Ne eivät ol
leet kovin suuret, koska koulun oli toimittava kunnan ta
lousarvion rajoissa. Toki kunta sai koulumenoihin tukea 
valtiolta. Koululle rakennettiin vuonna 1923 erillinen talous
rakennus, missä sijaitsivat käsityö-voimistelusali ja koulu- 
keittola. Vuonna 1924 aloitettiin kansakoulun käyneiden 
oppilaiden jatkokurssit Matin toimiessa yhtenä kurssin 
opettajista. Niiden avulla laajennettiin ja syvennettiin kan
san yleissivistystä. Opettajalta jatkokurssien pitäminen kou
lutyön ulkopuolella vaati uhrautuvaa mieltä, koska korvaus 
työstä oli vaatimaton. Kysymys oli kuitenkin kansan sivistä
misestä, asiasta jota Matti piti tärkeänä.

Opetustyössään Matti Porkkala lähti topeliaanisesta peri
aatteesta: koti, uskonto ja isänmaa ovat elämän peruspila
rit. Keskeisin oppikirja oli katekismuksen ohella Sakari To
peliuksen Maammekirja, jota käytettiin koulun lukukirjana. 
Maammekirjan ja Vänrikki Stoolin tarinoiden avulla oppilai
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siin juurrutettiin oikeaa elämänasennetta hengessä hyvä 
ihminen ja kunnon kansalainen. Matti Porkkala oli todelli
nen vanhan kansan kansansivistäjä. Hän piti tietojen jaka
misen ohella tärkeänä perustaitojen oppimista ja oikeiden 
elämänarvojen omaksumista. Taitojen oppimiseen opetta
jan monipuolinen lahjakkuus tarjosi oivat mahdollisuudet. 
Hänen oma elämänsä ja vakaa käsityksensä oikeasta ja 
väärästä, hyvästä ja pahasta kelpasivat oppilaille esimer
keiksi niistä kasvatusperiaatteista, jotka hän halusi heille 
välittää. Matin vakaa ja taitava olemus takasivat opetuksen 
perillemenon. Hänen ei tarvinnut opettaa kurilla eikä ko
vuudella. Ystävällinen johdatus palautti hairahtuneet oikeal
le tielle.

Jyväskylän seminaarissa oli korostettu havainto-opetuk
sen merkitystä. Mattikin vei oppilaansa mittausopin tunnilla 
pallokentälle tai piirustustunnilla luontoon oppimaan pers
pektiivipiirustusta. Myös yksinkertaisten sähkökojeiden ra
kentaminen oli tuttua Aron koulun oppilaille.

Suomen kansakoululaitoksessa oli vallalla eri vuosikym
meninä erilaisia pedagogisia virtauksia. Aron kansakoulun 
johtajaopettaja ei näistä innostunut vaan opetti niiden peri
aatteiden mukaan, jotka hän oli seminaarissa oppinut ja 
käytännön työssä hyviksi havainnut.

Opetustyön ja koulun kehittämisen rinnalla harrastukset 
olivat Matti Porkkalalle tärkeitä. Erityisesti musiikilla oli nä
kyvä sija hänen elämässään. Tähän kuten muuhunkin har
rastustoimintaan palaamme tuonnempana.

Porkkalan perheeseen syntyi 2-vuotiaan Matti-pojan 
seuraksi elokuussa 1922 tytär, joka sai nimekseen Sirkka- 
Liisa. Kaksi vuotta myöhemmin tarvittiin jälleen kätilöä, kun 
Irma-tyttö teki tuloaan maailmaan. Kaksosten Marjatan ja 
Pentin syntymästä 1926 kertoi Puumilan Elle myöhemmin 
seuraavaa. Lainaus on Marjatan päiväkirjasta vuodelta 
1944:
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sänkyyn, ja kätilö täytyy hakea. Päivällä kätilö tuli
kin. Pesin silloin teidän muuria keittiössä. Juoksin 
nopeasti kotiin kertomaan, mitä nyt tapahtuu Pork
kalassa. Enkä uskaltanut palata takaisin kuin illalla. 
Minut kutsuttiin kamariin, jossa parisänkyjen päällä 
oli pieni koppa ja siellä lepäsi kaksi vauvaa. Pieniä 
ja punaisia. Toinen oli rauhallinen. Heikompi itki yh
tenään. Pelättiin hänen kuolevan. Mutta se ei kui
tenkaan tapahtunut. Sirkka tyttö se halusi alituiseen 
rynnätä kopan luo. Isänne täytyi häntä pitää silloin
kin kun synnytys tapahtui, sillä hän olisi tahtonut 
väkisten juosta kamariin sitä katsomaan.”

Isän, äidin ja viiden lapsen lisäksi Porkkalan perheeseen 
kuului Matin äiti Katariina, joka muutti Aron kansakoululle 
syyskesällä 1920. Mummo asui omassa vinttikamarissa 
auttaen Gretaa lasten hoidossa. Erityisesti pikku-Marjatta 
oli mummolle läheinen. Kun perheen pienin kapusi rappu
set yläkertaan, muut lapset saivat lähteä. ” Ei saa tulla sot
kemahan lapsen asuulia (leikkipaikkaa)” , oli mummolla ta
pana sanoa. Mummon selän takana oli lapsen mukava ot
taa päivänokoset.

Gretan ja anopin välit olivat sopuisat. Pientä erimielisyyt
tä oli perheen ruokahuollosta. Greta ei ollut mummon mie
lestä paras mahdollinen ruuanlaittaja. Tämä epäili ajoittain, 
että lapset eivät saaneet tarpeeksi ruokaa, ja laittoi heille 
kaurakakkuja. Tästä Greta ei pitänyt, kuten ei siitäkään, et
tä mummo tarjosi lapsille kahvia kamarissaan. "Lapsen 
vatsaa ei saa pilata” , Greta torui. Torpan emäntä ei ym
märtänyt myöskään aina Gretan hienoja liemiä. Kerrankin 
hän kaatoi tiskipöydällä olleen liemikulhon sisällön jätesan- 
koon luullen sitä tiskivedeksi. Perheen emännän ja anopin 
erilainen tausta aiheutti ajoittain väärinymmärtämisiä!

Työnjako opettajan perheessä oli selvä. Isä-Matti tienasi 
leivän ja osallistui innokkaasti yhteisiin rientoihin. Äiti hoiti 
kodin ja lapset. Virkamiesten palkat olivat tuohon aikaan 
huonot. Elinkustannukset olivat nousseet huimasti ja palkat
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pysyneet lähes ennallaan. Porkkalan perhe muiden kansa- 
koulunopettajatalouksien tavoin eli todellisessa ahdingos
sa.

Oman pellon antimilla pysyi perhe leivässä. Opettajan 
palkkaetuihin kuului Aronkylällä hehtaari peltoa pappilan 
mailta ja laidunmaa yhdelle lehmälle. Hienostokodin tytär 
Greta pääsi opettelemaan lypsytaitoa ja karjanruokintaa, 
kun perheeseen hankittiin lehmä, vasikka, lammas ja kana. 
Räätälinä isältä luontui vaatteiden teko, eikä tarve-esinei
denkään nikkarointi tuottanut vaikeuksia.

Monet opettajat hankkivat lisäansiota myymällä vakuu
tuksia tai pitämällä postitoimistoa. Porkkalan Matti toimi si
vutoimisena valokuvaajana. Sillä hän oli tienannut taskura
haa ennenkin ja nytkin se koitui pelastukseksi. Oppilasku- 
vaukset, perhejuhlat ja potretit takasivat säännölliset tilauk
set Aronkylän opettaja-valokuvaajalle.

Opettajien palkat paranivat 1920-luvun kuluessa. Min
käänlaiseen kulutusjuhlaan ei kahdeksanhenkisessä per
heessä ollut varaa. Tarpeellisia lisäansioita sai Matti toimi
malla oman työnsä ohella Kauhajoen yhteislyseon laulun ja 
piirustuksen sekä voimistelun opettajana 1920- ja 1930-lu- 
vun vaihteessa.1

Jos oli elämä aineellisesti vaatimatonta, muuten se oli 
tasapainoista. Matin oikeamielinen, hillitty, Jumalan sa
naan nojaava elämänasenne antoi kotiin vankan kasvatus- 
pohjan. Tätä täydensi Gretan hienostuneisuus. Greta ei ol
lut käytännön eikä toiminnan ihminen, mutta hänellä oli hil
litty ja hienostunut käytös. Kun vanhempien olemukset, 
elämäntavat ja periaatteet yhdistyivät, syntyi Porkkaloiden 
sivistynyt kulttuurikoti, jossa hyvä käytös kukoisti ja terve, 
raitis ja rehti elämänasenne oli vallalla.

Lasten elämä oli huoletonta. Talvet kuluivat isän johta
massa koulussa, kesät temmellettiin koulun tontilla. Lapsil
la oli tavallista avarampi leikkimökki, muusta ympäristöstä

1 Matti Porkkala oli Kauhajoen yhteislyseon laulun- ja piirustuksenopettaja luku
vuonna 1928-29, piirustuksen ja voimistelun opettaja lukuvuonna 1929-30 ja lau
lunopettaja lukuvuonna 1934-35.
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aidattu. Sen takana asuivat häkissä Kieku ja Kaiku, kukko 
ja kana, joiden hoitaminen oli annettu lasten tehtäväksi. 
Leikkikavereista ei ollut puutetta. Koululla asuivat Päivärin
nan Maunu ja Koiviston Heikki, pienen matkan päässä 
Tammisen Annu, Turjan Mauno ja Tapio, Sahan Liisa, 
Sampo ja Unto, pappilan Hilkka, Koskisen Jarmo ja Raija, 
Harjun Veikko, Erkki ja Jaakko, Mattilan Tytti sekä paljon 
muita.

Kesäpäivät vietettiin koulun vieressä vihaavalla Kyrönjo- 
ella: uitiin, soudettiin ja sukellettiin sillan ylimmältä kaiteel
ta. Sunnuntaisin tehtiin koko perheen retkiä "pikkujoelle” 
eli Kauhajoelle, joka oli kapea haara Kyrönjoesta, luonnon
kaunis paikka, jossa kasvoi pajua joen molemmilla reunoil
la. Ne tekivät vesitiestä kuin vihreän tunnelin kaartuessaan 
ylhäällä yhteen. — Kauhajoen Nummijärvelle mentiin 
osuuskaupan kuorma-autolla suuremmalla joukolla sun
nuntaita viettämään. Siellä oltiin joskus useampia päiviä 
opettaja Vanamon perheen vieraana.

Talvella lasketeltiin "Pakkoolan mäestä” ja jäädytettiin 
joen törmälle iso liukumäki. Äiti oli antanut ehdottoman kiel
lon laskea siitä seisallaan. Isot pojat uhmasivat äidin kiel
toa ja pikku-Marjatta perässä, sillä seurauksella että kom
pastui, lensi päistikaan jäähän ja alahuuli halkesi. Verissä
päin vollottava tyttö juoksi äidin luo sisälle. "Siinä näet mi
ten Jumala rankaisee kun et totellut äitiä” , torui tämä.

Isompien lasten mennessä kouluun Pentti ja Marjatta kä
vivät Käälyn Hilman "koulua” . Hilma oli vanha herttainen 
mummo, joka piti lapsille pyhäkoulua opettaen Raamatun 
kertomusten lomassa myös tavaamista. Lasten kasvaessa 
ja aloittaessa oikean koulun Hilma antoi kaikille kukkakor- 
tin, jossa luki: "Syrämmees ja mielees paina rakkaus Jee
suksen. Tätä toivoo neiti Hilma Kääly.”

Lapset olivat vanhempien mukana suojeluskunnan jär
jestämissä riennoissa. Erityisesti vuosittainen toukokuun 
16. päivän juhla oli mieliinpainuva. Siihen ottivat osaa kaik
ki: isot ja pienet lotat, suojeluskuntalaiset ja poikaosastolai- 
set. Päivä alkoi juhlajumalanpalveluksella ja käynnillä va-
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paussodan muistomerkillä. Siellä seisottiin rivistössä ja vei
sattiin isänmaan virsi sekä laskettiin seppele isä-Matin ol
lessa aina toinen laskijoista. Suojeluskuntatalolla pidettiin 
päiväjuhla. Ulkona oli lottien kenttäkeittiöt ja pitkät pöydät 
ja penkit. Lasten mielestä siellä tarjottiin "maailman paras
ta hernekeittoa". Suojeluskuntatalon sali oli koristettu Suo
men lipuin. Siellä pidettiin puheita, lausuttiin runoja ja kuo
ro lauloi. Porkkalan jälkikasvu tottui jo pienenä näkemään 
isänsä esiintymislavalla milloin puhumassa, milloin musi
soimassa.

Kovaa kuria Matti Porkkalan ei tarvinnut perillisilleen pi
tää. Tiukkasävyinen, opastava puhuttelu isän kamarissa 
palautti hairahtuneen takaisin ruotuun. Joskus harvoin tar
vittiin piiskaa: jos joku oli pahoittanut äidin mielen tai ai
heuttanut ajattelemattomuuttaan vaaraa itselleen tai toisil
le. Näin kävi Pentille, kun hän oli pystyttänyt yhdessä Tur
jan ja Harjun poikien kanssa ison lumiukon keskelle tietä, 
johon konstaapeli Äijö törmäsi Fordillaan. Isä suuttui — ei 
niinkään pienestä kepposesta — vaan siitä että lumiukon 
sisään oli piilotettu rautakanki, joka teki koiruudesta vaaral
lisen.

Oman lisävärinsä Porkkaloiden elämään toi Gretan ruot- 
sinkielisyys. Hän oppi vuosien varrella lähes täydellisen 
suomen kielen taidon. Hän ihaili suomenkielistä, tavallista 
kansaa ja halusi kasvattaa lapsensa pelkästään suomen
kielisiksi, vaikka Matti toivoikin, että Greta opettaisi lapsille 
myös ruotsin kielen, koska hän Vaasassa pitkään asunee
na ymmärsi sen merkityksen. Greta ei kuitenkaan halun
nut. Hänellä oli kielteinen suhtautuminen ruotsinkielisiin äi
tinsä vuoksi. Äiti Ottilia oli kohdellut tytärtään huonosti eikä 
ymmärtänyt kiihkomielisenä ruotsalaisena Gretan avioitu
mista suomenkielisen kansakoulunopettajan kanssa. Kun 
nuori pari oli julkaissut kihlautumisilmoituksen ruotsiksi Va- 
sabladetissa, jossa mainittiin myös Gretan vanhempien ni
met, Ottilia lähetti Gretalle kirjeen: "Tämä on skandaali... 
Muista että kunnioitamme ruotsin kieltä ja suomalaisten 
kanssa emme halua olla missään tekemisissä.” Äitinsä
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kielteisen asennoitumisen vuoksi Greta ei ollut vanhem
piensa kanssa juurikaan tekemisissä, vaikka he asuivatkin 
1920-luvulla Vaasassa. Gretan isä, piiri-insinööri Hjalmar 
Sourander, oli laajakatseinen, hyväntahtoinen mies eikä 
väheksynyt vävyä tämän koulutuksen tai suomenkielisyy
den vuoksi. Veljiinsä ja erityisesti Ruotsissa asuvan enon
sa perheeseen Greta piti tiiviisti yhteyttä.

Luonnollisesti Porkkalan lasten yksikielisyyteen vaikutti 
suomenkielinen elinympäristö ja koulu. Gretakin saattoi 
Kauhajoella jutella ruotsia vain Pirilän emännän kanssa. 
Gretan asenne ja innottomuus opettaa lapsille hänen omaa 
äidinkieltään selittää perheen suomenkielisyyden, ei 
1920-luvun voimakas aitosuomalaisuusliike kuten olisi voi
nut olettaa.

Aitosuomalaisuus korosti kansan yksikielisyyttä. Matti ei 
tukenut tavoitetta aktiivisesti, vaikka olikin järjestämässä 
Suupohjan suuria laulu- ja soittojuhlia, joiden tuotolla tuet
tiin Kristiinaan perustettua suomenkielistä yhteiskoulua. 
Matti oli innokas suomalaisuusmies mutta ei intoilija. Hän 
kaihtoi äärimmäisyysilmiöitä, minkä vuoksi hän ei lähtenyt 
aktiivisesti mukaan myöskään Lapuan liikkeen toimintaan, 
vaikka olikin innokas suojeluskuntalainen ja hyvin isän
maallinen. Jo hallitusmuototaistelun aikaan hän oli ollut ta
savaltalainen, joskaan ei toiminut konkreettisesti tasavallan 
puolesta kuningaskunta-ajatusta vastaan. Matin hyvä ystä
vä ja tuttu V.J. Marttila oli kova lapualainen. Hänen ” käsi- 
höylänään” Matti muutaman kerran toimi pitäen kerran pu
heenkin Lapuan liikkeen nuorten juhlassa Kauhajoella. Pu
heen oli kirjoittanut kurikkalainen Aatos Alanen. Samaa pu
hetta levitettiin eri puolille Etelä-Pohjanmaata liikkeen tilai
suuksiin. Pidettyään puheen Matti havaitsi, että teksti ei oi
kein sopinut hänen sanomakseen. Kun yksi kyläläinenkin 
huomautti, että hän ei tiennytkään opettajan olevan noin 
kovin lapualainen, saivat puheiden pitämiset jäädä.

Matti jättäytyi muutoinkin sivuun liikkeen toiminnasta ei
kä ollut tukemassa myöskään Isänmaallista Kansanliikettä 
1930-luvulla. Kiihkoilu, edes isänmaallisissa asioissa, ei
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sopinut Matti Porkkalan luonteelle, eikä hän voinut näitä 
liikkeitä sen vuoksi kannattaa. Hän oli ns. patkuli, innokas 
suojeluskuntalainen, mutta ei lapualainen.

Suojeluskuntatyössä Matti Porkkala oli täydestä sydä
mestään mukana. Hän oli Kauhajoen suojeluskunnan ja 
Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiirin aktiivinen jäsen, soti
lasarvoltaan sotamies. Hän oli saanut vapaussodan aikana 
alikersantin arvon, mutta se ei pätenyt Suomen uudessa 
sotaväessä ja reservissä. Vuonna 1929 hänestä tuli suoje- 
luskuntaupseeri. Kauhajoella oleva suojeluskunta-alueen 
päällikkö halusi saada avukseen jonkun upseerin arvoisen 
suojeluskuntalaisen. Matti komennettiin kahden kuukauden 
kurssille suojeluskuntajärjestön päällystökouluun Tuusu
laan vuonna 1926, jonka jälkeen hän jatkoi sittemmin suo- 
jeluskuntaupseerina vapaaehtoista maanpuolustustyötään 
Kauhajoella. Myöhemmin suojeluskuntaupseereista tehtiin 
Suomen sotaväen reservinupseereja lisäkoulutuksen jäl
keen. Matista tuli reservin vänrikki vuonna 1935 ja luut
nantti vuonna 1938. Näin hän sai asemaansa vastaavan 
sotilasarvon.

Ollessaan kurssilla Tuusulassa Matti huolehti perheen 
asioista ja omasta menestyksestään kurssin kirjallisessa 
loppukokeessa:

"Rakas Greta. Sydämelliset kiitokset kirjeestän
ne. Oli niin liikuttavaa saada teidän kirjeenne, var
sinkin lasten. Luin ne moneen kertaan. Olisihan se 
toki mukavaa jo tulla kotiinkin, mutta ei auta, kyllä 
sitä nyt loppuun asti ponnistellaan, vaikka terveys 
menisi. Ja tuskinpa se nyt sentään tällaisessa työs
sä meneekään. Vaikka on nämät työpäivät sentään 
vähän liian pitkiä. Herätys on joka aamu klo 6. ja 
työ siinä mielessä kuin sitä täällä tehdään alkaa he
ti. Nyt on kello jo 11 illalla ja yhä ollaan työhommis- 
sa, nimittäin pihansiivouksessa. Lähdin varkain kir
joittamaan tätä kirjettäsi. Huomenaamulla lähde
tään taas klo 7 a.p. Hyrylään konekivääriammun-

88



taan harjoittelemaan. Ja siellä menee varmasti ko
ko päivä. — Joo niin päivällä eräällä väliajalla pak
kasin likaset alusvaatteet ja nyt saatte ne kauniisti 
paketissa niinkuin hyvänkin lahjan. Ostin lapsille 
vähän namia mukaan. Ipakin saa omenaa, kun isä 
niin kauvan on hakemassa. Ja vähän muita höpe- 
röitä. Jakakaa nyt veljellisesti. — Jaha. Siellä laite
taan nyt niin kovasti huoneita kuntoon. Mutta muis
tahan: älkää missään tapauksessa paperoiko sitä 
makuukamaria ennenkun olet polttanut siellä vähin
tään yhden kg:n tulikiveä muuten menee hyvä työ 
hukkaan. Maksaahan se hiukan, mutta tiedäthän 
sen merkityksen. No niin, ehkäpä tämä aikakin nyt 
sentään alkaa nopeammin vähentyä, kun jo on 
päästy paremmalle puolelle. Kunhan nyt ei vallan 
nolosti päättyisi. — Eihän tässä hätääkään olisi, 
kunhan vaan olisi aikaa lukea, mutta palvelus kun 
pyrkii kestämään 18 tuntia päivässä niin eipä siinä 
enää paljon silloin lueskella. — Mitäpäs minä tässä 
Sinulle turhia ruikutan. Kirjoittaisin mieluummin 
hauskoja asioita, mutta mitään erikoista ei ole ta
pahtunut. Hyvästi nyt joka tapauksessa ja voikaa 
nyt te kaikki siellä taas mitä parhaiten.”

Työ suojeluskuntajärjestössä jatkui talvisotaan asti. 
Myös koulun oppilaat pääsivät tai joutuivat — riippuen kat
sannosta — osallisiksi suojeluskuntahengestä. Matti piti 
opetuksessaan keskeisesti esillä isänmaallisuutta ja va
paaehtoista maanpuolustustyötä. Toki suojeluskuntapoi- 
kien ja lottatyttöjen työ keskittyi pääosin suojeluskuntajär- 
jestöön ja -taloon, joka sijaitsi koulun lähellä, mutta myös 
koulussa toiminnan heijastukset näkyivät selvästi. Opetta
jaa ja oppilaita kiinnosti lisäksi veljeskansan kukoistava it
senäisyys Virossa. Koululla järjestettiin vuosittain heimo- 
juhla, ja monet oppilaista olivat vilkkaassa kirjeenvaihdos
sa virolaisnuorten kanssa ja tukivat näin yhteydenpidolla it
senäistä veljeskansaa. Opettaja Matti Porkkala kannusti
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oppilaiden pyrkimyksiä juurruttaen lasten mieliin voimak
kaan isänmaanrakkauden.

Porkkalan perheen seesteisen elämän katkaisi Aron kou
lun palo 7. ja 8. päivän välisenä yönä heinäkuussa 1932, 
juuri kun perhe ja koko Suomi olivat selviämässä vaikeista 
pulavuosista. Matti oli alitajuisesti pelännyt koulun paloa — 
lämmin kesä ja puusta tehty pärekattoinen koulu. Palattu
aan 7. päivä heinäkuuta nuorisoseurajärjestön kurssilta Jo
ensuusta hän osti Seinäjoelta lehden tarkistaakseen, ettei 
vain Aron koulu ole palanut. Kun lehdessä ei ollut mainin
taa, hän saattoi palata levollisin mielin kotiin.

Seuraavana yönä perhe heräsi kuitenkin huutoon: "Kou
lu palaa!” Vanhapoika Yrjö Tyyni oli palaamassa kortinpe
luusta läheiseltä lautatarhalta, kun hän havaitsi koulun 
puuvaraston olevan liekeissä. Huuto herätti kolme opetta- 
japerhettä ja lähitalojen asukkaat. Tuuli lennätti liekit nope
asti koulurakennuksen pärekatolle. Kauan ei ollut aikaa 
miettiä, miten pelastetaan asukkaat ja koulun tärkein omai
suus. Kukin teki voitavansa. Palon sammuttamista ei kan
nattanut yrittää liekkien nuoleskellessa hetkessä ylimpiä 
hirsikerroksia. Tärkeintä oli pelastautuminen. Porkkalan 
perheessä Greta pudottautui alas ikkunasta ja otti vastaan 
Matin ojentamat kaksi nuorinta lasta. Toinen lapsista Pentti 
oli nukkunut lämpimänä kesäyönä alasti. Tajuttuaan että 
nyt pitää lähteä ikkunasta ulos hän alkoi pukea vaatteita 
päällensä. Äidin huudettua: ” Ei mitään vaatteita, ulos 
vaan” , hän tempaisi nopeasti jo päälle laittamansa vaatteet 
pois ja huomasi seisovansa puutarhassa ilkosillaan.

Matti ja Greta pelastivat omalta osaltaan sen mitä pelas
tettavissa oli. Rahat, valokuvat, tärkeimmät kirjasarjat, kou
lun arkisto sekä vähän vaatteita saatiin talteen. Myös Pork
kaloiden kissa Tuppu pelastui vaikkakin viiksikarvat pala
neena ja tassut rakoilla. Poikaset sensijaan jäivät tulen 
liekkeihin.

Puutteellisen sammutuskaluston ja osaamattomuuden 
takia puiset rakennukset paloivat niin perusteellisesti, että 
vain lipputangon jalusta jäi pystyyn, sekin hiiltyneenä. Onni
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onnettomuudessa oli, että palo alkoi talousrakennuksesta 
ja että öinen kulkija oli matkassa. Muuten palo olisi aiheut
tanut myös ihmishenkien menetyksiä.

Palon syy selvisi varsin pian. Paikkakunnan tunnettu 
rappioalkoholisti oli ollut kyseisenä yönä tupakoimassa 
koulun puuvarastossa. Vaikka syttymissyytä ei voitu kos
kaan virallisesti vahvistaa, käytännössä selvää oli, että tu
pakan natsa aiheutti tuhoisan palon.

Palo oli monella tavalla harmittava. Lapsilta tuhoutui kou
lu, opettajilta koti ja lähes koko omaisuus. Lisäksi Matti 
Porkkalan kiintoisat lapsuudenmuistot, kuten omatekoinen 
ensimmäinen viulu, katosivat tulen liekkeihin. Ne olivat ta
varoita ja muistoja, joita ei voinut rahalla korvata.

Kolme opettajaperhettä oli taivasalla, pääosin ilman hen
kilökohtaisia tavaroitaan. Porkkalat pääsivät asumaan en
sin Osuuskaupan johtajan asuntoon, sitten Sjöbladin mat
kustajakotiin, sitten asemamies Mattilan vuokraamaan 
Tammisen taloon ja lopulta Ala-Mattilaan, josta heille jär
jestyi kolmen huoneen asunto. Siinä kahdeksanhenkinen 
perhe asui seuraavan vuoden syksyyn. Vaatteet ja talous
tavarat voitiin ostaa vakuutusrahoilla, koska irtaimisto oli 
onneksi vakuutettu täydestä arvosta. Elämä saattoi jollakin 
tavalla jatkua.

Kun suurimmasta järkytyksestä oli selvitty, alkoi myös 
perheen sisäinen huumori palata. Lapset olivat hieman kyl
lästyneet äidin alati tarjoamaan kastikkeeseen ja pilailivat, 
että se hyvä puoli koulun palosta oli, että äidin soosi katke
si. Gretalla oli näet ollut tapana panna kastikkeen loppu 
uuden pohjaksi.

Johtajaopettajaa koulun palo työllisti. Perheen elämän 
järjestämisen lisäksi oli alettava miettiä oppilaiden väliai
kaista sijoittamista ja uuden koulutalon rakentamista. Tila
päiseksi kouluksi löytyi sama Ala-Mattilan talo, johon per
hekin majoittui. Siinä koulua pidettiin seuraava lukuvuosi.

Välittömästi oli ryhdyttävä suunnittelemaan uutta koulu
rakennusta. Tulipalon säikäyttämänä talo päätettiin tehdä 
tiilestä. Se suunniteltiin komeaksi, minkä vuoksi kouluhalli-
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tus palautti piirustukset maininnalla "koulu on koulu ja her
raskartano on herraskartano". Vaikka piirustuksia vähän 
korjattiinkin, syyskuussa 1933 käyttöön otettu tiilirakennus 
oli komea ilmestys laajennetulla tontilla Kyrönjoen ja Aron 
sillan kupeessa.

Uuteen kouluun oli niin oppilaiden kuin opettajienkin 
miellyttävä asettautua. Porkkalan perhe sai käyttöönsä nel
jän huoneen asunnon. Elämä hymyili jälleen. Perheen iloa 
himmensi Katariina-mummon kuolema 77-vuotiaana 
6.5.1934. Hän oli ollut toista vuosikymmentä perheen jäsen 
ja erityisen läheinen perheen pienimmille lapsille. Myös 
pienet sairaudet kiusasivat ajoittain. Samana vuonna kun 
mummo kuoli, Greta joutui struumaleikkaukseen Helsinkiin. 
Matin kirje kuvaa kotipuolen tunnelmia leikkauksesta toipu
valle vaimolleen:

"Äiti rakas. Olemme eläneet täällä jännittäviä het
kiä, kun kuulimme, että leikkaus tehdään lauantai
na. Tällä hetkellä se siis on jo ohi. Elin eilen todella 
merkillisessä jännityksessä. Tuleeko sähkösanoma, 
jolloin asia olisi ollut jo vakava. Ei tullut ja olen siis 
levollinen, että kaikki menee määrätyssä järjestyk
sessä. Täällä on ollut erinomaisen kauniita talvipäi
viä, niinpä tänäänkin. Eilen olimme Reinon kanssa 
kylpemässä Mankisen saunassa. Oikein oli mukava 
retki: ihanteellinen talvi-ilta, tähdet loisti, sitten siisti 
tupa kahvineen ja ystävällisine ihmisineen siellä 
metsän kainalossa. Savukiiltoinen sauna ja herttai
nen savulöyly, juoksu alastomana tupaan pakkasen 
läpi. Ja taas kahvikupponen, juttua kesäisistä asi
oista, sävelten mestareista, y.m.y.m. Sitten kotiin. 
Uni maistui erinomaisesti. Painoi vaan tietämättö
myys siitä mitä sinä kärsit ja ajattelet. Tänään piti 
täällä olla kotitalousneuvojaiset emännille, mutta 
kuulijoita ei saapunut ja luennoitsijat lähtivät pois 
niine hyvineen. Meidän olisi pitänyt soitella siellä, 
mutta sitäkään ei tarvinnut. Nyt aijomme Reinon
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kanssa mennä tervehtimään Anttia. Hän ei ole vie
läkään käynyt täällä. — Kirjoita niin pian kun vaan 
voit minkä verran täydyn hankkia rahaa ja milloin 
luulet pääseväsi pois. Älä missään tapauksessa 
lähde liian aikaisin. Täällä menevät kaikki asiat 
eteenpäin aivan kuin itsestään. Pidämme sinut kyllä 
tapausten tasalla kirjeillämme. Älä rasita itseäsi kir
joittamalla, jos se sinua rasittaa pyydä joku kirjoitta
maan puolestasi vaikka kortti, että kuulemme miten 
kaikki on mennyt. — Monet terveiset, Matti.”

Muutoin elämä soljui 1930-luvulla tasaisesti eteenpäin. 
Isä piti koulua ja osallistui aktiivisesti harrastus-ja yhdistys
toimintaan. Lapset muistavatkin nähneensä häntä vain päi
vällispöydässä. Päivällishetki olikin perheessä tärkeä. Sil
loin kaikki perheenjäsenet olivat paikalla viettäen päivän 
yhteisen hetken. Greta iloitsi lasten varttumisesta hoitaen 
heitä huolella. — Tällaisen elämän Matti Porkkala muiden 
tavoin olisi suonut jatkuvan. 1930-luvun lopulla alkoivat kui
tenkin mustat pilvet kerääntyä Euroopan taivaalle. Ne tuli
vat synkentämään myös Porkkalan perheen elämän.

Talvisodassa
Hitlerin Saksan laajentumispolitiikka herätti kasvavaa levot
tomuutta Länsi-ja Itä-Euroopassa. Puolan valtauksesta tuli 
kynnyskysymys. Jos Saksa hyökkää Puolaan, länsivallat 
aloittavat sodan Saksaa vastaan. Näin tapahtui syyskuus
sa 1939: toinen maailmansota oli alkanut.

Suomessa uskottiin pitkään rauhan säilymiseen ja alet
tiin vasta kesällä 1939 valmistautua toden teolla mahdolli
sen sodan varalle. Joukkoja harjoitettiin ja Karjalan kan
naksella tehtiin linnoitustöitä. Siellä viettivät myös kansa
koulunopettaja Porkkala ja hänen 18-vuotias Matti-poikan- 
sa muutaman viikon kesälomastaan.

Matti Porkkala nuorempi oli isänsä tavoin innokas suoje-
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luskuntalainen. Hän kuului lisäksi Isänmaallisen Kansan
liikkeen sinimustanuoriin ihaillen Saksaa ja vihaten "rys- 
sää” kuten tuolloin itärajan takaista naapuria yleisesti kut
suttiin. Isä-Matti rauhoitteli poikansa intomielisyyttä epäillen 
Hitlerin politiikan järkevyyttä. Hyökkäämättömyyssopimuk- 
sen solmiminen Saksan ja Neuvostoliiton välille elokuussa 
1939 avasikin nuoren pojan silmät huomaamaan suurvalta
politiikan raadollisuuden.

Neuvostoliiton esittämien aluevaatimusneuvottelujen 
alettua Suomen valmiusastetta kohotettiin. Lokakuussa to
teutettiin osittainen liikekannallepano. Lokakuun 6. päivän 
vastaisena yönä puhelimen soitto herätti Porkkalan per
heen. Isän oli heti lähdettävä suojeluskuntatalolle samoin 
kuin yläkerran opettajataren Anna-Liisa Päivärinnan, joka 
oli varuslotta. Isä-Matti joutui Seinäjoelle harjoituksiin. Tältä 
matkalta hän ei palannutkaan ennen kuin talvisota oli sodit
tu. Lokakuun 17. päivänä patteriston komentajan adjutantti, 
luutnantti Porkkala muun joukko-osaston kanssa nousi Sei
näjoella junaan. Alkoi siirtyminen lähemmäksi itärajaa, lä
hemmäksi sotaa.

Koulunpito Aronkylässä keskeytyi. Opettajat lähtivät rin
tamalle, opettajattaret toimivat lottina. Aron koululle majoi
tettiin nostomiehiä lähipitäjistä. Johtajaopettajan perheestä 
otettiin isän huone kansliaksi, jossa upseerit asioivat.

Kotiväellä oli huoli isästä. Miten tämä pärjää kaukana 
Karjalassa, kovin erikoisissa oloissa. Isä lohdutteli perhet
tään: "Kyllä kauhajokelaiset näyttävät pitävän omista pojis
taan huolen, kirjeitä ja paketteja tulee hevoskuormallinen 
päivässä.” 11.11.1939 päivätty kirje jatkuu:

"...Minusta on vähän ihmeellistä että te siellä 
huokailette ja valvotte öitänne ja muuta hassuttelet- 
te samaan aikaan kun me nukumme mitä parhaiten 
ja voimme kaikin puolin hyvin.

...Ei tästä mitään sotaa tule. Rajaseuduilla jossa 
ryssä tunnetaan, uskotaan että eivät uskalla tulla. 
Ja huonosti niiden kävisikin, perin huonosti, ainakin
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kärkeen. Kuuluu niitä olevan niin paljon ettei tiedä 
mihinkä 'rumihit mahtuu’.”

Toive rauhan säilymisestä oli perusteeton. Maa joutui 
mukaan kiihtyvään toiseen maailmansotaan. Suomen ja 
Neuvostoliiton välisen hyökkäämättömyyssopimuksen irti
sanomista seurasi diplomaattisuhteiden katkaiseminen. 
Marraskuun 30. päivän aamuna Neuvostoliiton joukot 
hyökkäsivät Suomen rajan yli. Talvisota oli alkanut.

Isänmaataan puolustaneiden suomalaisten taistelutahto 
oli luja. Matti Porkkala kuvailee kirjeessään 1.12. sodan al
kupäivien tunnelmia:

"Rakkaat omaiset siellä kotona. Kun tässä on 
taas vaihtunut kuukausikin vuoden viimeiseksi, niin 
piirränpä muutaman rivin teille tervehdykseksi. Näi
nä aikoina vaihtuvat tapaukset nopeasti. Muutama 
päivä sitten uneksimme rauhaisasta lomasta kotivä
en piirissä ja nyt se jota varten olemme tänne tul
leet, mutta jota valoisassa mielessämme sittenkin 
rohkenimme voivamme välttää on tullut. Istumme 
Jämiän kanssa pimennetyssä huoneessamme kynt- 
tilätuikun ääressä kirjoittamassa. Särkivät, juuttaat, 
tänäpäivänä meiltä sähkölaitoksen, joten elämme 
joltisessakin pimeydessä näin yön aikana. "Kaakon 
kulma” tosin punottaa, kuten on jo parina iltana pu
nottanut, mutta se ei valaise huoneeseen asti. — 
Olemme suorittamassa siis tätä Suomen kansalle 
kohtalon määräämää raskasta tehtävää. Outoa tä
mä ei ole kansallemme. Mikäpä miespolvi ei olisi ol
lut meidän asemassamme ja nyt on meidän vuo
romme. Mutta aina on Suomen kansa kaatunut 
kaatuessaankin eteenpäin ja me uskomme, ettei se 
edes kaadu tällä retkellä, vaikka onkin vaikeissa ko
ettelemuksissa.

Mutta tästähän meinaakin tulla juhlapuhe, eikä 
ihme, onhan kohta itsenäisyyspäivä, jota tälläkertaa
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vietämme aivan erikoisella tavalla. Mutta ryssä kyllä 
sortuu tämän sodan aikana ja sehän tässä onkin 
suurena innostimena. Minä en voi nyt luvata teille 
oikeastaan mitään kotiatulostani ja teille voi tuottaa 
pettymystä se seikka, mutta meidän koko kansan 
tehtävä on sellainen että tässä täytyy nyt omat mie
lihalut haudata ja elää vain suurelle yhteiselle asial
le. Mieliala on täällä toiverikas ja reipas. Sitä lisää
vät menestykset. Pitäkää tekin vain mielenne virke
änä. Hyvin tässä kaikki päättyy.

— Minulta ei puutu täällä mitään, joten ei tarvitse 
mitään lähettää. Jos ryssä tulee koneineen sinne 
asti, niin painukaa jonnekin korpeen esim. Ponsi- 
maahan, nim. lapset. Äitihän on urhoollisesti paikal
laan.

Olkaa kaikki sydämellisesti tervehdittyjä isä”

Äiti-Gretan sukulaiset Jönköpingistä kauhistelivat Suo
men kohtaloa ja pyysivät häntä kiireesti lähettämään aina
kin lapset Ruotsiin turvaan. Lasten mielestä ajatus oli mah
doton: "Isänmaa tarvitsee kaikkia omiaan juuri nyt” , sanoi
vat he. Tämä oli yleinen henki koko maassa tuona aikana. 
Jokainen isommasta pienimpään halusi tehdä voitavansa 
ison yhteisen asian hyväksi. Myös Porkkalan perhe oli so- 
tatouhussa täysin sydämin mukana. Äiti-Greta päivysti sai
raanhoitajan koulutusta saaneena ensiapuasemalla. Per
heen vanhin tytär Sirkka oli lopettanut yhteiskoulun kesken 
ja mennyt osuuskauppaan töihin. Hän toimi vapaa-aika- 
naan lottana osallistuen ilmavalvontaan sekä auttaen soti
laiden muonittamisessa ja muissa käytännön tehtävissä 
samoin kuin nuoremmat sisarensa 15-vuotias Irma ja 13- 
vuotias Marjatta. Perheeseen kuului sotatalvena myös 
"neljäs tytär” Annu, Anna-Liisa Tamminen, joka oli jäänyt 
orvoksi ja vietti suuren osan aikaa Porkkalan perheessä, 
koska isoveli Vilho oli rintamalla ja sinne lähti myös hänen 
nuorempi veljensä Pekka tammikuussa 1940.

Myös perheen pojat osallistuivat innokkaasti maanpuo-
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lustustyöhön. Matti-poika sai tehtäväkseen vartioida pisti
mellä varustettu kivääri aseistuksenaan puhelinkeskusta. 
Tehtävä tuntui turhauttavalta. Nuoren miehen mieli paloi 
tositoimiin. Nuorempi veli Pentti oli suojeluskunnan sotilas
poika ja toimi lähettitehtävissä.

Perheen nuoriso ei pitänyt tilannetta niin traagisena kuin 
se aikuisten mielestä oli. Elämä uneliaassa pikkukylässä 
oli muuttunut hetkessä. Sotilaita oli menossa tai tulossa. 
Karjalasta saapui evakkoja ja Suomen eduskunta piti istun- 
tojaan Kauhajoen yhteiskoululla. Tavallista, suojattua elä
mää viettäneille nuorille kaikki tällainen oli suorastaan jän
nittävää. Elämää varjosti kuitenkin jatkuva pelko rintamalla 
olevan isän ja koko maan kohtalosta.

Joulu vuonna 1939 vietettiin hyvin poikkeuksellisissa 
oloissa. Isä-Matti kuvailee joulun viettoa rintamalla Sakko- 
lan Haitermaassa:

"Sitten tämä jouluilta. Tammivuori, esikuntamme 
kokki laittoi erinomaisen kinkun. Se paistettiin uu
nissa ruistaikinan sisällä. Ja tiedättekös: Minä tein 
eilen vehnästä. Ensi kerta elämässäni. Toiset tässä 
meidän porukassa eivät uskaltaneet, minä uskalsin 
ja hyvää tuli. Varsinkin korvapuustit herättivät yleis
tä ihastusta. Mutta oli meillä pientä leipää jos min
kälaista, oli eläinlääkärin rouvan joulutortutkin pöy
dässä j.n.e. Joulukuusi on tuossa, siinä on kynttilöi
tä ja namusia oksilla. Ennen syöntiä luin jouluevan
keliumin. Pastori oli tuolla kiertelemässä toisten luo
na. Tässä myöhemmin tuli hänkin kotiin hän kun 
asuu myös esikunnassa. Lauloimme jouluvirren uu
sista, vastasaaduista virsikirjoistamme ja pastori 
puheli meillekin. Kauniisti hän osaakin puhua tämä 
meidän pastori. Hän on nuori mies, Raumalta kotoi
sin ja Hanhisen hyvä tuttu. — Ja sitten tuon naapu
rin osuus tuolla linjan toisella puolella. Meidän loh
kollamme on ollut useita päiviä vallan hiljaista ja 
niinpä saimme sen puolesta viettää vallan rauhalli-
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sen jouluillan — Radioita meillä ei ole kuin yksi ja 
se on 3:ssa ptr:ssa. Olisi kyllä, mutta ei ole akkuja 
ja pattereita. 3:ssa ptr:ssa on eräs sähköinsinööri. 
Hän otti autosta generaattorin, laittoi sen vanhaan 
rukkiin ja nyt lataavat korsussa itse akkumalaatto- 
rinsa ja kuuntelevat uutiset, jotka me toiset saam
me heiltä heti tuoreeltaan puhelimella, joten emme 
niin kipeästi ole radioita tarvinneetkaan.------- Täl
lainen oli siis tämä jouluilta rintamalla.’’

Kotirintaman joulutunnelmia kuvaa Irma-tytön kirje isäl
leen 28.12.1939:

"Hyvä isä. Nyt on taas kulunut hetkinen siitä kun 
olen sinulle kirjoittanut. Joulukin on mennyt. Nyt ei 
ollut joululla ollenkaan joulun tuntua, lahjat olivat 
pieniä, mutta väliäks siitä. Ei sinullakaan tainnut ol
la joulun tuntua, koska ne ryssän iivanat juuri joulu
na hyökkäsivät sinne Haitermaahan. Muuten ne 
Naskalin tytöt olivat juuri äsken meillä ja ilmahälyy- 
tys on kans tänä aamuna ollut, ja yksi ryssän lento
kone lensi tästä yli Vaasaan päin, se kulki aivan pil
vien suojassa ettei sitä paljo näkynyt, mutta kova 
tyrinä kuului. Hälyytys tuli vasta silloin kun lentoko
ne oli jo täällä. Mutta ei se mitään pahaa täällä näin 
pienessä kylässä tee. Täällä on ollut jo kaikkiaan 8 
ilmahäiyytystä. Me olemme aina ensiapuaseman 
sirpalesuojassa. Ensiapuasema on tuolla Kuja-aron 
kivitalossa, ja siellä jokirannassa on sirpalesuoja.

Te olitte siellä oikeen urhoollisia kun niin monta 
ryssää tapoitte ja monta vankiakin otitte. Kun radi
ossa sanottiin, että olette ottaneet 50 vankia, niin 
äiti löi käsiä yhteen ja sanoi vai viisikymmentä tank
kia, ja kyllä meitä nauratti.

Matti nyt siis aikoo lähteä sinne vapaaehtoisena. 
Täältä lähtee myös Tammisen Pekka, Yli-Harjan 
Pertteli ja Välimaan Teppo.
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Kuinka sinä olit niin hajamielinen, että lähetit liva- 
ri-sedän kirjeen tänne? Me kyllä lähetimme sen 
Kauhavalle. Tänäpäivänä on ryssä lähettänyt koko 
päivän omaa suomalaista ohjelmaa Suomen ase
mien kautta ja juuri kun ryssä lähetti uutisia alkoivat 
suomalaiset lähettää äänilevyjä. Ensin soitettiin 
Jääkärin morsianta ja laulettiin, että "ryssän Iivanal
le soi kauhun kranaatti", ja kyllä meitä nauratti kun 
ryssän uutiset häipyivät kuulumattomiin.

Voikaa hyvin kaikki kauhajokelaiset siellä, ja tais
telkaa urhoollisesti niinkuin joulunakin.

Onnellista uutta vuotta. Irma”

Kuten Irma kirjeessään isälle kertoi, Matti aikoi lähteä 
rintamalle vapaaehtoisena. Siihen tarvittiin isän lupa, koska 
hän oli vielä alaikäinen. Isältä lupa heltisi, mutta äiti oli ko
vin murheellinen peläten poikansa kuolemaa. "Sehän olisi 
vain kunniakasta äidille jos poika kuolisi sankarina", totesi 
hyväntuulinen Matti-poika huolestuneelle äidilleen.

Isä-Matti sai järjestettyä poikansa ja tämän ystävän Pek
ka Tammisen samaan tykkipatteristoon, jossa hän itse ja 
myös suuri osa pitäjän miehistä palveli.

Patteristo osallistui taisteluihin Karjalan kannaksen koil
lisosassa Sakkolassa, jossa oli suhteellisen rauhallista ver
rattuna Suomussalmen ja Summan kaltaisiin rintamaloh
koihin. "Nämä meidän menestykset jäävät kyllä varjoon nii
den suurtekojen rinnalla joita tehdään suurilla sisäänmurto- 
kohdilla” , kertoili Matti vaatimattomasti kotiväelleen. Rinta
malohkon menetykset eivät olleet kovin suuret. Joskus pe
lastuttiin kuin ihmeen kaupalla. Matti kertoo eräästä ta
pauksesta: "Miehet ovat tekemässä korsua, seinät ovat 
valmiina, katolle hirret on jo vieritetty paikoilleen, kun ras
kas tykin ammus saapuu, sattuu kattohirteen ja räjähtää. 
Miehet ovat alla korsussa. — Ainoakaan heistä ei vahingoi
tu.”

Greta-vaimolla oli ikävä miestään. "Toivoisin että olisin 
saanut olla siellä jossain ambulanssissa sinun lähelläsi
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mutta se ei käynyt päinsä vaikka miksi ei kävisi kun saisi 
lapset vaikkapa Ponsimaalie, mutta kun nuo ei mene.” 
Gretalla oli huoli myös veljistään. Kapteeni Äke Sourander 
palveli jalkaväessä, Nils-veli oli merivoimissa ja vanhin veli 
Torsten toimi rykmentin lääkärinä.

Neuvostoarmeija aloitti helmikuun alussa 1940 suur- 
hyökkäyksen. Matti arveli venäläisten yrittävän saada jo
tain tuntuvaa aikaiseksi ennen 23.2., jolloin oli puna-armei
jan vuosijuhla. Suurhyökkäys tehosikin. Ulkomaiset lehdet 
alkoivat kirjoittaa mahdollisesta rauhasta. Maaliskuun alus
sa Suomi aloittikin neuvottelut, jotka johtivat tulokseen 
13.3.1940, kun Moskovassa allekirjoitettiin rauhansopimus.

Raskain ehdoin tehty rauha ei palauttanut Porkkalan 
miehiä heti kotiin. He jäivät linnoitustöihin uuden rajan tun
tumaan joutuen eri joukko-osastoihin. Nuorempi Matti valit- 
teli tavatessaan isänsä huhtikuun alussa: "Lujemmalla mei
tä nyt pidetään herrojen puolelta kuin sodan aikana — sil
loinhan ei niin välitetty muodollisuuksista ja kaikki tuntuivat 
melkein samanarvoisilta.” Matti Porkkala nuorempi vapau
tui palveluksesta 30.4. Isä-Mattikin olisi päässyt suurper- 
heisenä kotiin, mutta katsoi voivansa vielä jäädä, koska 
hänellä ei ollut maanviljelystyöt huolenaan kotona.

Vaimolleen hän lähetti tarkat ohjeet kasvimaan laittami
sesta sekä porsaiden ja lampaiden ostamisesta. Matti epäi
li edessä olevan vaikean talvikauden, jota varten oli varau
duttava huolellisesti. ” Me olemme eläneet jo kerran maail
mansodan ja muistamme millaista oli eläminen sillä jolla ei 
ollut mitään omasta takaa. — Muista Tuurin talvea...” hän 
opasti puolisoaan.

Matti-poika meni kesäkuun alusta isänsä neuvosta ar
meijaan. Syyskesällä hän anoi kuitenkin palvelukseen lyk
käystä ja palasi jatkamaan lukio-opintojaan. Isä-Matti va
pautui sotapalveluksesta kesäkuussa 1940. Lähes vuoden 
kestänyt itsenäisyyden turvaamistehtävä oli sillä erää ohi.
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Suurta surua
Kesän mentyä opettajaperheen elämä keskittyi jälleen kou
lun ympärille. Isä aloitti opetustyön vuoden tauon jälkeen ja 
lapset jatkoivat koulunkäyntiään. Vanhin tytär Sirkka aloitti 
yhteisestä sopimuksesta opiskelun Kauhajoen evankeli
sessa kansanopistossa. Vanhemmat olivat iloisia ratkai
susta, sillä he uskoivat tytön saavan opistossa kestävän 
pohjan jalkainsa alle. Oma tytär laulamassa hengellisiä lau
luja opiston kuorossa muiden nuorten seurassa kirvoitti 
isän ja äidin mieleen kiitoksen Jumalalle.

Kauan ei Sirkka ehtinyt opiskella, kun hän sairastui va
kavaan kulkutautiin, paratyfukseen. Se oli eräänlainen la
vantauti, joka oli vaatinut jo yhden opiskelijatoverin hen
gen. Äiti halusi hoitaa tyttärensä itse kotona. Uhrautuvasti 
hän valvoi kuumeisena vaikeroivan lapsensa vuoteen vie
rellä antaen lääkettä ja kuumaa juotavaa. Sirkan nuori vah
va ruumis pääsi pian voitolle taudista. Isä ja muut lapset oli 
rokotettu tautia vastaan, äidin rokottamista lääkäri piti tur
hana, "koska tauti kumminkin jo on voinut tarttua häneen” .

Isä-Matti kirjoittaa muistiinpanoissaan: "Torstaina 21 p. 
marraskuuta alkoi rakkaan puolisoni maallisen kilparadan 
loppusuora.” Greta epäili saaneensa tartunnan. Epäilys 
osoittautui todeksi. Muutamassa päivässä tauti heikensi 
Gretan niin, että hänet oli siirrettävä Kauhajoen kunnansai
raalaan. Aviomies Matti ja tytär Irma todistivat sairaalassa 
joulukuun ensimmäisen päivän aamuna vaimon ja äidin 
kuoleman. Matti itse kuvailee tuon yön tapahtumia muistiin
panoissaan seuraavasti:

"Pari tuntia me istuimme, Irma ja minä äidin vuo
teen vieressä. Hoitajatar käy ehtimiseen sairaan 
luona. Hän koettelee jalkapohjia, lämpö kuuluu pa
lautuvan vähitellen. Äiti saa tunnittain kamferiruis- 
keen. Vaivautunut sydän lyö 140 kertaa minuutissa. 
Se tarvitsee apua. Hengitys on välillä äänetöntä vä
listä äänekästä. Oliko tuo äänekäs hengitys harkittu
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elon merkki. Tahtoiko äiti ilmaista jotakin, josta puo
littain jo kuolleet elimet eivät kyenneet sanoiksi 
muodostamaan. Sitä olen monasti ajatellut. Minä 
en milloinkaan ole ennen ollut kuolevan vuoteen 
ääressä. Olisiko minun pitänyt jotakin puhua hänel
le. Toimiko hänen ajatuksensa vielä? Emme kes
kustele mitään Irman kanssa. Minusta tuntuu käsit
tämättömältä se rauhallisuus, millä me otamme sil
loin asian. "Kyllä äiti siitä vielä paranee" virkkaa Ir
ma, ja se, tuo lapsellinen luottamus ainaiseen myö
täkäymiseen hätkähdyttää minua. Minussa on jo 
varmistunut toinen käsitys. "Sitä me emme voi sa
noa” , virkkaan jotakin sanoakseni. Minua väsyttää. 
Olisin valmis siirtymään toiseen huoneeseen nuk
kumaan. Hoitajatar on sanonut: "tätä voi kestää vie
lä kauankin”— .

Mutta sitä ei kestä enää kauan. Hoitajatar on siir
tynyt toisten sairaitten luo. Hän on käskenyt soittaa, 
jos erikoista tapahtuu. Silloin kellon ollessa 7.20 
purkautuu sairaan avoimesta suusta kahtena syök- 
sähdyksenä vatsalaukun sisällys. Pyyhin kiireesti 
sairaan kasvot. Soitan kiihkeästi sähkökelloa. Lähe
tän Irman noutamaan hoitajaa, mutta tämä tulee jo 
eteisessä vastaan. Hän tarkastaa kiireesti, tottu
neesti valtimon. Minä totean, että hengitys on la
kannut. Tähän asti olen seurannut sairaan ruumiin 
elintoimintaa, jossa kuolema lähestyy järkähtämät
tömällä varmuudella. Minä olin ollut tähän saakka 
anteeksiantamattoman rauhallinen. Todellisuuteen 
herättää minut vasta tyttäreni, joka siinä silmänrä
päyksessä tajuaa korvaamattoman tappiomme: "Ei 
ole enää äitiä” , hän itkuun, hillittömään itkuun purs
kahtaen lausuu ja silloin käsitän minä ensikerran 
tehtäväni, joka tähän asti on ollut aina äidin. Minun 
on lohdutettava lastani, mutta lohdutus muuttuu it
kevän isän ja tyttären helläksi syleilyksi.

Me näemme kyyneleitten läpi, miten äidin vuode
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nostetaan ammattimaisen tottuneesti käytävälle ja 
verannalle, kylmään pakkasilmaan. Äidin kylmene
vä ruumis.

Irma itkee hillittömästi ja ystävällinen hoitajatar 
antaa hänelle jotain rauhoittavaa lääkettä. Sitten 
lähdemme surullisen raskaalle paluumatkalle. Ää
nettöminä kuin tullessakin, mutta nyt järkähtämättö- 
mästi tajunnassa takoen, ” Ei ole enää äitiä” .”

Greta Porkkala oli ollut sydämellinen ihminen, joka oli 
uhrannut kaiken tarmonsa kodin ja lasten hyväksi. Paikka
kuntalaiset muistavat hänet lisäksi kauniin lauluäänen 
omanneena kuorolaisena, joka oli ilahduttanut kuulijoita 
myös yksinlauluesityksillään. Gretan muistoksi perustettiin 
hänen nimeään kantava varattomien väsyneiden äitien vir
kistysrahasto. Kovaosaisten, erityisesti kodittomien lasten 
hyväksi tehtävä työ oli ollut lähellä Greta Porkkalan sydän
tä. Rahasto ei päässyt kunnolla alkuun, sillä inflaatio söi 
sen alkupääoman.

Porkkalan perhe oli ilman äitiä. Surun keskellä oli kuiten
kin huolehdittava perheen elämästä. Maa kärsi elintarvike
pulasta eivätkä kuponkiannokset olleet riittäviä. Ruokaa oli 
ostettava mustasta pörssistä, jos sattui sieltäkään saa
maan. Aina kunnollista syötävää ei ollut riittävästi. Perheen 
taloudenhoitajaksi onnistui Matti palkkaamaan evakkojen 
mukana Kauhajoelle saapuneen Ida Viinasen. Hän oli kor
vaamaton apu perheelle huolehtien kodinhoidosta kesään 
1942, jolloin hän palasi takaisin kotiinsa Karjalaan.

Suomessa epäiltiin talvisodan jälkeen rauhan säilymistä. 
Epäily osoittautui todeksi kesäkuun lopussa 1941, kun 
Neuvostoliitto hyökkäsi jälleen Suomen alueelle. 46-vuoti- 
as Matti Porkkala pukeutui jo kolmannen kerran asepu
kuun, vaikka kotiin jäivät lapset ilman äitiä.

isän rinnalla myös Matti-poika joutui rintamapalveluk
seen sodan alusta lähtien. Keväällä 1941 hän oli suunnitel
lut lähtöä Saksaan SS-joukkoihin. Suomesta koottiin jouk
ko-osaston verran nuoria miehiä taistelemaan Saksan ar-
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meijassa "yhteistä vihollista vastaan” . Ylioppilaskirjoitusten 
epäonnistuminen epäsäännöllisen koulunkäynnin vuoksi 
esti Matin lähtemisen. Hän sai syksyllä valkolakin ilman kir
joituksia ns. armovuoden ylioppilaana.

Tytöt ja Pentti osallistuivat jälleen kotirintaman maanpuo
lustustyöhön. Sirkka oli päässyt töihin osuuskaupan kontto
riin. Tytöt palvelivat lottina suojeluskuntatalolla ja ilmaval
vonnassa sekä myöhemmin sodan kestäessä sotasairaa
lassa. Isä päästi Marjatan vastahakoisesti sairaalaan töi
hin, "siellä kun on kaikenlaisia miehiä ja Marjatta on tuollai
nen varsa” . Irma sai isän puolesta mennä, "hän kun on 
niin vakava” . Nuorempi veli Pentti toimi vartiointitehtävissä 
ja sairaalan lähettinä. Syksyllä jatkoivat perheen nuorim
mat normaalisti koulunkäyntiään tehden vapaa-ajat työtä 
edellä mainituissa tehtävissä. Matin veljenpoika Veikko oli 
vakaumuksensa vuoksi ollut vangittuna sodan alusta läh
tien. Hänen kaksi tytärtään Seija ja Pirkko asuivat kesät 
Porkkaloilla osallistuen perheen tytärten mukana lottateh- 
täviin.

Luutnantti Matti Porkkala vapautui rintamapalveluksesta 
elokuussa 1941 korkean ikänsä vuoksi. Hän sai siirron har
joitus- ja koulutusupseeriksi Hämeenlinnan tykistökeskuk- 
seen. "Tämä on kuin koulunpitoa, vallan toista kuin rinta
malla” , oli Matin kommentti. Vuoden vaihtuessa hän siirtyi 
jaetun koulutusosaston mukana Vaasaan ja sieltä edelleen 
Laihialle. Matin tehtävänä oli kouluttaa rintamalle lähteviä 
nuoria miehiä taistelutoimintaan.

Laihialla Matti asui vänrikki Leskisen kanssa erään maa
laistalon vinttikamarissa. Talosta kävivät päivittäin osta
massa maitoa monet yksityiset, heidän joukossaan Laihian 
edesmenneen kirkkoherran tytär Hagar Matilda VValdstedt. 
Hän asui yhdessä vanhan äitinsä kanssa pikkutalossaan 
Matin kortteeripaikan lähistöllä. Päivisin neiti VValdstedt 
työskenteli virkailijana Laihian säästöpankissa. Nuorekasta 
ikäneitoa, Hagar oli tuolloin jo 35-vuotias, alkoi kiinnostaa 
ryhdikäs upseeri, joka vei pankin ohi koulutettavia maasto
harjoituksiin. Upseerin reipas tervehdys ja aurinkoinen hy-
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my lämmittivät Hagarin mieltä. Hän alkoikin sovittaa mai- 
donhakumatkansa niin että tiesi Matin olevan paikalla. Kiin
nostus oli molemminpuolista. Mattia viehätti Hagarin sana- 
valmius, huumori ja reipasotteinen esiintyminen. Ennen pit
kää tuttavuus johtikin lämminhenkiseen ystävyyteen ja kih- 
lautumiseen.

Ironista oli, että Matin toisenkaan vaimon äiti ei ollut 
ihastunut avioliitosta. Hagar hoiti työnsä ohella äitiään, jo
ten oli ymmärrettävää, ettei äiti halunnut päästää tytärtään 
kotoa. Äiti-Waldstedt ehdottikin Matille, että tämä avioituisi 
Hagarin sisaren käsityönopettaja Katri VValdstedtin kanssa. 
Tämä ei luonnollisesti tullut kysymykseen. Kuten tavallista 
myös Hagarin suku osallistui avioliittokeskusteluun. Suku
laiset varoittelivat Hagaria leskimiehestä, jolla on viisi lasta, 
osa pahimmassa murrosiässä. Rakastunutta Hagaria eivät 
varoitukset pidätelleet. Hän oli valmis äitipuoleksi Matti 
Porkkalan aikuistuvalle jälkikasvulle. Myös Matti oli kypsä 
uuteen avioliittoon, joka sai siunauksen Nummijärven kau
niissa kyläkirkossa 26.7.1942. Murheellisten aikojen jäl
keen elämä alkoi taas hymyillä Matille.

Matti Porkkala vapautui sotapalveluksesta kesäkuussa 
1942. Hän saattoi palata kotiinsa huolehtimaan perhees
tään ja jatkamaan koulunpitoa. Matti Porkkala nuorempi oli 
käynyt upseerikoulun Niinisalossa ja johti jalkaväen vänrik
kinä joukkuettaan Louhen suunnalla. Huhtikuussa 1942 
hän haavoittui miinasta: oikeasta kädestä meni kappale, 
mukana pikkusormi. Vaikean leikkauksen ja pitkän toipi- 
lasajan jälkeen Matti palasi rintamalle. Asemasotavaihees
sa nuori sotilas kaipasi kuitenkin uusia haasteita. Hän pää
si syksyllä 1943 Kauhavalle ilmasotakouluun ja aloitti seu- 
raavana keväänä sotilaslentäjänä lentolaivue 48:ssa.

Samana keväänä lähti sotaan myös pikkuveli Pentti. To
sin hän oli jo edellisvuonna ollut toverinsa Ensio Mäen 
kanssa vapaaehtoisena ns. puhdistusjoukoissa Kannaksel
la, Perkjärven Punnuksen kylässä. Vuoden 1944 keväällä 
Pentti pääsi asevelvollisena ilmavoimiin ja koulutukseen 
Luonetjärvelie Täydennyslentolaivue 17:ään, Taitaviksi
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muusikoiksi tiedetyt veljekset Pentti ja Matti Porkkala valit
tiin 15-miehiseen orkesteriin, joka koottiin eri laivueista. 
Järjestetyillä viihdytyskiertueilla esiintyi orkesterin lisäksi 
tuon ajan tunnettuja laulajia ja viihdetaiteilijoita.

Kotona oleva Isä-Matti ei tyytynyt pelkästään opetustyö
hön. Jatkosodan aikana Suomessa organisoitiin "Nuorten 
talkoot” , jonka ajatuksena oli saada nuoriso keräämään so
tateollisuuden ja armeijan tarvitsemia tuotteita kuten tinaa, 
kumia, marjoja ja sieniä. Opettajat olivat toiminnan ohjaajia 
ja valvojia. Matti Porkkala oli Nuorten talkoiden talkoopääl- 
likkö Etelä-Pohjanmaalla innostaen lapsia isänmaalle tär
keään toimintaan.

Sodan loppuvaiheessa päätettiin suojeluskuntajärjestön 
toimesta ryhtyä antamaan sotilaskoulutusta nuorille pojille. 
Halukkaille reservin upseereille järjestettiin kouluttajakurssi 
Karkkilassa Uudellamaalla. Matti Porkkala osallistui kurssil
le kesällä 1944. Venäläisten suurhyökkäys lopetti kurssin 
ja Matti palasi kotiin. Hän tunsi vakavaa huolta Suomen 
kohtalosta: "Tuntuu oudolta olla kotona kun isänmaan koh
talosta lyödään arpaa — kolmasti olen ollut mukana ensim
mäisten joukossa. Toivoisin vielä voivani jotain tehdä.”

Ei voinut Matti kuin odottaa kohtalon iskua. Häntä se rii- 
paisikin sydänjuuria myöten — hän menetti poikansa. Vän
rikki Matti Porkkala nuoremman kone ammuttiin alas Talin 
lähistöllä 27. päivänä kesäkuuta 1944. Lentolaivue 48:n 
komentaja majuri Esko Ahtiainen kertoo tapahtumien ku
lusta seuraavaa:

"Talin sillat olivat näet sen taisteluhetken poltto
piste, sillä tilanne olisi käynyt kriittiseksi, jollei pom
mitus onnistuisi...

Ensimmäisenä starttasi kapteeni Hakolan par
tio... Toinen partio lähti tasan 15 min. myöhemmin. 
Johtokoneen ohjaajana oli vänrikki Sarisalmi, tähys
täjänä vänrikki Porkkala ja kk-ampujana alikersantti 
Kyläkoski. Ohjasin siipikonetta, tähystäjänäni oli 
vänrikki Tiainen ja kk-ampujanani korpraali Saaren- 
keto.
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Ennen kohteelle tuloa asetuin johtokoneen taak
se pommitusasemaan n. 200 — 300 m siitä. Pom- 
mituskorkeus oli käsketty 200 metriä — ei ainakaan 
enempää. Näin kuinka johtokone Blenheim BL-186 
pudotti pomminsa ja kaarsi vasemmalle. Pudotim
me omat pommimme ja käännyimme myös vasem
malle. Kun olin päässyt takaisin tulosuuntaamme, 
huomasin BL-186 tulevan vastaamme hieman 
alempana, nokka hitusen kohonneena ja kaartolii- 
kettä vasempaan tehden. — Jälkeenpäin olen otak
sunut liikkeen lattakierteeksi.

Menetin johtokoneen näkyvistäni. Konekivääri
ampujani korpraali Saarenketo kertoi sen jatkaneen 
pyörimistään kohti maata. Koko ajan meitä paahtoi 
ilmatorjuntatulitus, joka pommitushetkeen saakka 
oli kohtalaista, mutta sen jälkeen suorastaan mah
dottoman kovaa. Lensimme ilmatorjuntahattaroiden 
"tunnelissa” , missä vallitsi tiheä "hämähäkinverk
ko” katsoipa koneesta mihin suuntaan hyvänsä.” 1

Kuten kuvauksesta ilmenee, kone ei räjähtänyt ilmassa 
eikä syttynyt tuleen. Kuoliko Matti vai joutuiko vangiksi, on 
jäänyt epäselväksi. Sankarivainaja Matti Porkkala nuorem
pi siunattiin kadonneena kesällä 1948. Hän oli ollut esimer
killisen isänmaallinen ja aina valmiina niihin tehtäviin, mitä 
kotimaan puolustaminen vaati. Sotakavereiden mukaan 
"vänrikki Porkkala hymyili paljon eikä hänellä ollut hermoja 
ollenkaan” . Isänmaa menetti lahjakkaan nuoren miehen.

Matti Porkkala vanhempi oli menettänyt sotavuosina 
41-vuotiaan vaimonsa ja 23-vuotiaan poikansa. Horjumat
toman luonteensa ja vakaan elämänuskonsa ansiosta hän 
kesti murtumatta koettelemukset. Hän katsoi Jumalaan 
luottaen eteenpäin päästen vaikeiden aikojen ylitse.

Lentokonemekaanikko Pentti Porkkala sai samassa 
kuussa kuin Matin kone ammuttiin alas, siirron lentolaivue

1 Karhunen, Joppe, Blenheim-pommittajat armottomalla taivaalla. Keuruu 1979, s. 
276—279.
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48:aan — Matin entiseen laivueeseen. Välirauhansopimuk- 
sen solmiminen 19.9.1944 lopetti Pentin sotakomennuk- 
sen. Porkkalan perheen osalta sota oli ohi.

Uusi perhe
Matin uusi vaimo Hagar oli syntynyt 27.9.1906. Rovastin 
tyttären elämää kotipappilassa varjosti huono terveys. Sin
nikkäästi lahjakas tyttö opiskeli kotiopettajan johdolla, kun 
oli liian heikko menemään kouluun. Haaveet lastenlääkärin 
urasta oli kuitenkin haudattava. Aikuistuttuaan Hagar oli 
pitkään apteekkiharjoitteiijana Punkalaitumella asuen se
tänsä, kirkkoherra Adolf Leivon luona. Laihialle palattuaan 
hän hoiti vanhaa isäänsä tämän kuolemaan vuoteen 1937 
saakka.

Avioliiton solmimisen jälkeen Hagar vietti Kauhajoella 
aluksi vain viikonloput kunnes muutti asumaan Aron koulul
le 1943. Lapset pitivät uudesta äidistään ja tämä tahtoi 
näyttää, etteivät puheet pahoista äitipuolista pidä paik
kaansa. Molemminpuolisesta yrityksestä huolimatta yh
teentörmäyksiltä ei aina vältytty. Tyttäret olivat saaneet jo 
parin vuoden ajan itse määrätä tekemisistään, ja nyt tuli 
vieras ihminen heitä opastamaan. Isä-Matin hankala tehtä
vä oli toimia rauhanrakentajana rakkaidensa välissä. Tilan
netta pahensi vielä eräs Hagarin sukulaisnainen, joka ei 
erityisemmin pitänyt Matin jälkikasvusta eikä ujostellut sitä 
osoittaa. Marjatta kertoo päiväkirjassaan 13.5.1944:

"Meillä oli tänään perheskandaali. Ts. Irma sanoi 
suoraan ja vähän liikaakin Hagarille mitä tästä ajat- 
teli. Ja Hagar puolusti itseään antaen sanan sanas
ta takaisin. Lopputulos oli se että Irma juoksi sau
naan tuhertamaan itkua kun taas Hagar kätkeytyi 
mamman kamariin — Ja me muut seurasimme täy
sin passiivisena näytelmää. — Mutta silloin isän ri
tarilliset vaistot heräsivät aktiiviseen toimintaan. 
Hän meni ensin kamariin Hagarin luo, jutteli siellä
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hetken aikaa. Kutsui sitten meidät perheen nuoret 
neitoset kamariinsa ja niin meidän oli annettava 
täysi selitys mikä meillä oli sydämellämme äitipuol
tamme vastaan. Sirkka purkasi heti että Hagar on 
puhunut halveksivasti isoäidistämme Ottiliasta ja 
sanonut Marjatan tulleen Ottiliaan. Haastattelua jat
kettiin ja Irma ilmoitti jo sanoneensa liikaakin. Itse 
arvelin että siitä Ottilian pisarasta lie johtuu, että 
olen joskus vähän paha suustani. Lopuksi tulimme 
siihen tulokseen, että Hagar on kaikin puolin tehnyt 
kotimme kodiksi jälleen. Niin päätimme elää sovus
sa ja yhteisymmärryksessä kuten malliperheen so
piikin.”

Elämä jatkui perheessä normaalisti pienistä vaikeuksista 
huolimatta. Talvella 1944 lapsista käytännössä enää lukio
ta käyvä Irma asui kotona. Pojat olivat sodassa, Sirkka 
osuuskaupassa ja Marjatta kansanopistossa, koska oli vie
lä liian nuori aloittamaan opintoja seminaarissa.

Maaliskuun 20. päivänä 1944 piti opettaja Porkkala kirjal
lisuuden tuntia kansanopistolaisille hyvin masentuneen nä
köisenä. Vaasasta, jonne vaimo oli lähtenyt saamaan uutta 
pienokaista, oli soitettu: "Hagar-rouva voi hyvin mutta pik
kutyttö kuoli syntyessään.” — Kaksi vuotta myöhemmin, 
toukokuun toisena päivänä, oli ilo sitäkin suurempi: per
heeseen syntyi tytär "sellainen pikkuressukka, en tiedä vie
lä miksi nimittäisin, kun Hagarilla oli nimi valmiina, mutta se 
oli varattu pojalle” , kertoi Matti onnellisena isommille lapsil
leen.

Ensimmäinen poikue oli jo lentänyt pesästä. Irma oli 
edellisenä keväänä päässyt ylioppilaaksi ja aloittanut opin
not Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakoulussa. Opet
tajan ammatti oli tavoitteena myös Tornion seminaarissa 
opiskelevalla Marjatalla. Vanhin tytär Sirkka oli avioitunut 
laihialaisen maatalon pojan ja muusikon Edvin Liukun 
kanssa ja muuttanut miniäksi hänen kotitaloonsa Laihian 
Lyyskilään. Taiteellisesti ja musikaalisesti lahjakas Pentti ei
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ollut lukumiehiä. Hän löysi oman alansa päästyään harjoit
telijaksi turkulaiseen mainostoimistoon. Iltaisin ja vapaa-ai- 
koinaan hän soitti pianoa eri orkestereissa. Isä saattoi tyy
tyväisenä todeta vanhempien lastensa päässeen itsenäi
sen elämän alkuun.

Aron koululla asui syksyllä 1946 onnellinen perhe. Pie
nokainen oli ristitty Heljä Kaarinaksi.

"Pikku Heljä on kovasti varttunut ja kiltti hän on. 
Makaa yksin salissa omassa pikkusängyssään he
rää useimmiten jo viideltä mutta juttelee yksikseen 
omia asioitaan ja omia aikojaan kunnes aikaihmiset 
suvaitsevat seitsemän tienoissa nousta ja muuttaa 
neidille kuivaa päälle — Hyvin ilahduttava lapso
nen”

kuvaili 51-vuotias isä-Matti pienokaistaan. Äidillä riitti työ
tä vauvan ja talouden hoidossa. Koululla ei ollut juuri mi
tään mukavuuksia. Keittiön savuavan puuhellan ääressä 
hän koetti loihtia perheelleen terveellistä ruokaa pula-ajan 
raaka-aineista. Sen ajan mitä lapsen- ja kodinhoidolta jäi, 
Hagar käytti suuren puutarhan kunnostamiseen koulun ton
tilla.

Juhannuksen alla 1948 syntyi perheen nuorin tytär. Pik
kuinen oli keskonen ja joutui viettämään elämänsä ensim
mäiset viikot Seinäjoen sairaalassa. "Aluksi ei raasu osan
nut hengittääkään ja ruokaa on näihin saakka annettu let
kulla vatsaan, nyt on jo paremmin.” "Pikku-raasu” Kirsti Ir
meli vahvistui kuitenkin nopeasti päästen hyvin elämän al
kuun.

Isä-Matti oli sotien jälkeen samalla tapaa kiireinen kuin 
ennenkin. Usein joutui vaimo tulemaan luokan puolelle tun
tia pitämään, kun opettajalla oli tärkeä kokous kirkonkyläl
lä. Illat menivät musiikkiharrastuksen ja yhdistystoiminnan 
merkeissä, mutta isä koetti järjestää nyt enemmän aikaa 
myös lapsilleen. Pikku-Kirsti oli lapsena huono syömään. 
Kärsivällisesti isä syötti häntä keittiössä kertoen samalla 
satuja ulkomuistista. Erityisen rakas oli Anni Svvanin satu
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Merihiidestä ja Kultasirkasta, jota perillinen toivoi kuulta
vaksi yhä uudelleen — samalla huomaamatta puurolauta- 
nen tyhjeni.

Hagar oli tunnettu vieraanvaraisuudestaan ja usein vie
raita kävikin. Panuloiden tai Veikko Turjan tullessa kylään 
otettiin esille viulut ja musiikki alkoi soida. Pikkutyttöjen oli 
mentävä aikaisin nukkumaan, mutta äiti jätti makuukamarin 
oven raolleen. Lapsien mielestä oli ihanaa nukahtaa salista 
kantautuvaan soittoon.

Uudenvuoden aikaan, kun isällä oli lomaa, oli tapana 
lähteä sukuloimaan Jalasjärven Luopajärvenkylään. Sumu- 
lan talosta tultiin linja-autoasemalle vieraita vastaan van
halla kirkkoreellä, johon vieraat peitettiin vällyillä. Tunnel
ma oli kuin joulukortissa kun ajettiin hämärtyvässä talvi-il
lassa kulkusten kilistessä.

Vuosi 1952 oli merkittävä sodasta toipuvalle maalle. Vih
doin oli toimitettu viimeinen erä sotakorvauksista Neuvosto
liittoon, suomalainen tyttö valittiin maailmankaikkeuden 
kauneimmaksi ja kesällä järjestettiin Helsingissä olympia
laiset. Matti Porkkala kertoo kirjeessään tytärelleen:

"Olivathan ne nuo olympialaisetkin. Minäkin kun
nioitin niiden avausta läsnäolollani. Olivat helsinki
läiset luokkatoverit järjestäneet luokkakokouksen 
vallan olympialaisten aaton-aatoksi. No, mentävä
hän se oli. Sainpa vielä eräältä kaverilta pääsylipun 
avajaisiin ja niin olin siellä yhtenä niistä seitsemäs- 
täkymmenestätuhannesta urhoollisesta, jotka sa
detta uhmaten istuimme stadionilla toteamassa 
olympiatulen tuonnit ja muut.”

Vuonna 1957 Matille tarjoutui tilaisuus käydä tutustu
massa Neuvostoliittoon. Tuohon aikaan ei turistimatkoja 
sinne vielä järjestetty. Hän välitti kokemuksensa veljenpo
jalleen Veikolle ja tämän rouvalle Christina Porkkalalle, jot
ka olivat Matin hyviä ystäviä vastakkaisesta maailmankat
somuksesta huolimatta. "Jos Suomi olisi Neuvostoliitto ja
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Neuvostoliitto Suomi olisin valmis kommunisti, nyt en” , oli 
matkalaisen kommentti jälkeenpäin Veikolle, kun naapuri
maan ankeat näkymät olivat vielä hyvässä muistissa.

Matti Porkkala jäi eläkkeelle Aron kansakoulun johtaja- 
opettajan toimesta täysinpalvelleena kesällä 1959. Eläk
keelle siirryttyäänkään hän ei malttanut luopua opetustyös
tä. Tähän ei vaikuttanut pelkästään innostus opettajan teh
tävään vaan myös taloudelliset syyt. Nelihenkisen perheen 
elättäminen pelkästään opettajan eläkkeellä ei ollut mah
dollista. Lisätuloja tarvittiin ja niitä Matti sai muun ohessa 
opetustyöstä. Hän otti heti kansakouluopettajan työn pää
tyttyä vastaan Kauhajoen yhteislyseon poikien käsityöno
pettajan ja oppilasorkesterin johtajan tehtävät. Edellistä 
hän hoiti 11 vuotta vuoteen 1970 ja jälkimmäistä vuodet 
1959-—64, 1965—67. Vuosina 1946—63 hän toimi laulun
opettajana Kauhajoen Kotitalousopistossa. Kuusikymmen
täluvulla Matti Porkkalasta tuli lähes ammattimainen muo
tokuvamaalari. Maalaustaiteen ja musiikin ympärillä jatkui 
myös opettajan työ. Lukuvuonna 1967— 1968 hän opetti öl- 
jyvärimaalausta Kauhajoen kansalaisopistossa. Viulunsoi
ton opettajana musiikkiopistossa hän oli vuosina 
1972— 1974. Kaikkiaan Matille kertyi opettajavuosia 56, 
joista päätoimisia 42. Vasta 78-vuotiaana hän malttoi lopet
taa yli puoli vuosisataa kestäneen kansansivistäjän tehtä
vänsä.

Isän jääminen eläkkeelle merkitsi Porkkalan perheelle 
muuttoa Aron koululta omakotitaloon kirkonkylälle. Tyttäret 
Kaarina ja Kirsti eivät alkuun olleet ilahtuneita muutosta, 
heidän mielestään ainoa oikea koti oli Aronkylässä. Ikävää 
oli tyttärien mielestä sekin, että perheen huvila Nummijär
vellä oli jouduttu myymään uuden talon rahoittamiseksi. 
Kesäpaikkaan liittyivät monet rakkaat lapsuuden muistot.

Tyttäret kävivät yhteiskoulua ja aikuistuivat hyvää vauh
tia. Isällä oli nyt enemmän aikaa osallistua heidän kasva
tukseensa. Opastavat neuvot olivat tärkeitä, samoin hyvien 
harrastusten, kuten pianonsoitto ja partio, tukeminen. Van
hemmat eivät olleet järin ilahtuneita Kirstin päätöksestä lo-
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Vuonna 1921 va lm is tu i Ju uso  S uks in  ja  M a tti P o rkka lan  su u n n itte le 
m a A ro n  kansakou lu . Jo en tö rm ä itä  o li opp ila iden  m ukava  laskea  Kv- 
ron joen  jä ä lle . 7
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A ron  kansa kou lu n  o pp ila a t ko lm ekym m en tä lu vun  va ih teessa, (ylh.) 

Koulu  p a la a ! (oik. y lh .)

U us i kou lu  p a lan ee n  tila lle  rake nn e ttiin  tiilestä , (oik. a lh .)
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M atti P o rkka lan  tekem iä  p os tiko rtte ja  K a uha joe lta  ja  A ronky läs tä  
1930-luvulta.
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S uku lo im assa  Ja ias jä r- 
ve llä  kesä llä  1938.

K ansakou lunsa  p ä ä ttä 
n e e t opp ila a t ryh m ä ku 
vassa A ron  kou lun  p o r
ta illa  kevää llä  1939. Vas. 
op. A nna -L iisa  P ä ivä rin 
ta, oik. joh t.o p . M a tti 
Porkkala. O pp ila iden  jo u 
kossa  m yös op. P o rkka 
lan  nuo rim m a ise t.

M ustapa ito ja  30-luvu lla . 
E dessä  viides oik. M a tti 
P orkka la  nuorem p i.





N u o re t m usikan tit, i/as. Tapio Turja, Ja akko  H arju  ja  P en tti Porkkala, 
(vas. a i h.)

P o rkka lan  p e rh e  syksy llä  1939: vas. la p se t Pentti, Irma, M atti, S irk 
ka ja  M arja tta .
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Talv isodan  a ja lta  vas. ta- 
lou sup see ri Karja la inen , 
p s ton  lääkäri, p s to n  k o 
m en ta ja  Q vist, a d ju tan tti 
P orkka la  ja  p a s to ri O iva  
Tuom inen.

Isä lom a lla  rin tam a lta . Ä i
ti ja  ty ttä re t lo ttapuvussa .



Täm än kuvan  isä  p iirs i ä id is tä  3  kk  ennen  täm än  kuo lem aa. Ä iti, jo k a  
y le e n sä  a ina  o li tyy tym ä tön  kuv iinsa , sa no i: ”N y t la p se t s a iva t m i
nusta  hyvän  k u v a n ”  — ku in  aav is ta en  tu levan.
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K auha joen  p a tte r is ton  m ieh iä  ko tipa ke tin  ja o s s a  ja tko so d a n  a ikana  
K annakse lla . O ikeassa  la idassa  isä  ja  p o ika  M a tti Porkka la .

P e n tti ja  M a tti P o rkka la  v iihd y tysk ie rtu ee lla  kevää llä  1944. M ukana  
tunne ttu ja  v iihde ta ite ilijo ita  (M a tti o ik., P e n tti tak. o ik.). (oik. vlh.)
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U us i p e rh e  a lu lla : H e ljä  K aa rinan  r is tiä ise t 1946.

H a g a r VValdstedt ja  M a tti P o rkka la  v ihk i ku vassa  1942.
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Isä ja  K aarina  ”e lä inop in  tu n n illa ” .
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pettää koulu keskikoululta. Reipas tyttö piti kuitenkin pään
sä ja hänestä tuli muutaman vuoden kuluttua diakoni. Kaa
rina kirjoitti ylioppilaaksi ja valmistui myöhemmin sairaan
hoitajaksi.

Perheen vanhempiin lapsiin pidettiin tiiviisti yhteyttä. He 
olivat perustaneet perheet tahoillaan. Vilkas kirjeenvaihto 
ja vierailut lasten kodeissa olivat aina tapauksia. Sirkan, jol
la oli läheinen suhde äitipuoleensa, kuolema pitkällisen sai
rauden jälkeen vuonna 1960 himmensi isän mieltä. Neljä 
pientä lasta jäi puolittain orvoksi. Muuten isoisäksi ehtinyt 
Matti seurasi tyytyväisenä lastenlastensa varttumista. Hän 
ohjasi vielä jo kypsään ikään ehtineitä lapsiaankin. 50-vuo- 
tiaalle tytärelleen hän kirjoitti edelleen tyyliin: "Tietäähän 
Marjatta että" ja "ottaahan Marjatta huomioon että.”

Matti Porkkalalla on ollut aina hyvä terveys. Kun vuosia 
alkoi kertyä, alettiin ihmetellä hänen energisyyttään ja luo
misvoimaansa, joka ei tuntunut ehtyvän. 78-vuotiaana hän 
vielä opetti, soitti ja maalasi. Mikä oli hänen terveytensä ja 
tarmokkuutensa salaisuus. Matin mielestä se oli synnyin- 
lahja. Muitakin syitä varmasti löytyy. Urheilija Matti Porkka
la ei ollut koskaan, mutta hän ymmärsi hyvän yleiskunnon 
merkityksen. Jo 1920-luvulla hän alkoi noudattaa saksalai
sen pedagogi Mullerin kotivoimisteluohjelmaa. Ohjelma kä
sitti kahdentoista liikkeen sarjan, joista Matti suoritti osan 
päivittäin. Mullerin ohjelmaa hän täydensi myöhemmin ka
nadalaisen lääkärin kirjasta "Ei enää sairautta" saamillaan 
ideoilla. Päivittäisestä aamuvoimistelusta tuli tapa, joka on 
jatkunut näihin päiviin asti. Matin mielestä jokaisen pitää 
voimistella päivittäin ainakin sen verran, että sanoo sanan 
kaasunaamari Savoksi muutaman kerran.

Matti Porkkala on pilke silmäkulmassa todennut, että yk
si syy hänen hyvään terveyteensä on se, ettei hän ole kos
kaan omistanut autoa. Säännöllisellä kävelyllä ja pyöräilyllä 
tuli ruumiin tarvitsema riittävä liikunta turvattua. Nautintoai
neiden maltillinen käyttö sekä rehti ja oikeudenmukainen 
elämänasenne takasivat puolestaan sen, etteivät syyllisyys 
tai huono omatunto rasittaneet mieltä.
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Musiikkimies
Musiikki oli sykähdyttänyt Matti Porkkalan mieltä jo piene
nä poikana. Hän halusi soittaa — puuttui vain soittopeli ja 
soittotaito. Itse tehty viulu antoi mahdollisuuden tapailla sä
velmiä kielistä ja kokeilla, oppisiko sitä soittamaan. Sitkeä 
harjoittelu toi vähitellen tulosta: sävelet alkoivat muodostaa 
melodioita, musiikkikappaleet hahmottua kuunneltaviksi 
kokonaisuuksiksi.

Eräänä kauniina kesäisenä päivänä Matti sai tietää, että 
kotipitäjän kirkonkylässä pidetään laulu- ja soittojuhlat. Tie
to sykähdytti nuorta poikaa: sinne olisi päästävä. Haikeana 
joutui maatyömiehen poika katsomaan ikkunasta, kun talo
jen pojat lähtivät polkupyörillä kirkonkylälle. Mielen täytti 
toive: kunpa joskus omistaisin polkupyörän ja pääsisin lau
lu- ja soittojuhlille.

Molemmat toiveet toteutuivat myöhemmin. Kiinnostus 
musiikkiin oli herännyt niin vahvana, että se tuli täyttämään 
Matti Porkkalan elämän yli kahdeksan vuosikymmenen 
ajaksi.

Vaasassa itseoppinut viulun- ja mandoliininsoittaja sai 
opetusta nuottien lukutaidossa. Ruotsinkielinen poliisi 
Lundqvist opetti hänelle nuoteista soiton alkeita. Yhdessä 
viulistit viihdyttivät Titanic-hymnillä laivamatkalaisia Bergön 
saarelle. Muuten Matti soitteli Vaasan vuosinaan vain 
omaksi ja läheisten ystävien iloksi.

Muutto Kauhajoelle vuonna 1912 oli ratkaiseva Matin 
soittoharrastukselle. Yhteistyö Eelis Panulan kanssa teki 
hänestä viulistin. Trio Panula — Porkkala — Peltonen viih
dytti yleisöä niin kotipitäjässä kuin sen ulkopuolellakin. 
Edes Jyväskylän seminaarissa olo ei keskeyttänyt Matin 
musiikillista yhteistyötä kauhajokelaisten kanssa. Kesäisin 
Matti ja Eelis soittelivat erilaisissa kokoonpanoissa. Suu- 
pohjan viimeisillä laulujuhlilla Kurikassa 1916 esiintyi Kau
hajoen viuluviisikko, jossa soittivat Matin, Eeliksen ja Lud
vig Peltosen lisäksi opiskelijaveljekset Toivo ja Niilo Järvi
lehto.
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Seminaarin jälkeen Matti ei päässyt P.J. Hannikaisen 
johdolla kehittynyttä soittotaitoaan heti täysipanoisesti hyö
dyntämään. Ensin oli taisteltava kansalaissodassa. Turjas
sa alkaneen neljän viulunsoittajan yhteistyö katkesi, kun 
Matti joutui lähtemään opettajaksi Töysän Tuuriin. Vasta 
paluu takaisin Kauhajoelle Aronkylään kesällä 1920 aloitti 
Matin yhtäjaksoisen, yli 60 vuotta kestäneen toiminnan ko- 
tipitäjän musiikkielämän hyväksi.

Ystävysten Matin ja Eelis Panulan yhteistyö alkoi välittö
mästi uudelleen. Eelis asui Kauhajoen kirkonkylällä toimien 
maamieskoulun käsityön- ja laulunopettajana. Kaverusten 
tavoitteena oli ei enempi eikä vähempi kuin oma orkesteri. 
He ottivat yhteyttä pitäjän uuteen kanttoriin Anton Källströ- 
miin (myöh. Puronto). Hänestä kaverukset kaavailivat pia
nistia orkesteriin. Källström innokkaana musiikkimiehenä 
suostuikin pyyntöön lupautuen samalla orkesterin johtajak
si. Syyskuun lopulla 1920 kanttorin asuntoon kokoontuikin 
viisi viulunsoittajaa: Eelis Panula, Matti Porkkala, Ludvig 
Peltonen, Armas Havunen ja Onnea Lähdeniemi (myöh. 
Salmenterä). Alkoi harjoittelu Kauhajoen nuorisoseuran 
25-vuotisjuhlaan, joka oli päätetty pitää lokakuun 25. päivä
nä Kauhajoen kunnallistalolla. Aikaa oli vähän, mutta kun 
koossa oli taitavien muusikkojen ryhmä, ohjelmisto saatiin 
kuukaudessa esityskuntoon. Senaikainen kronikoitsija ker
too juhlan tunnelmasta:

"Kauhajoen Orkesterin ensiesiintyminen oli ta
pahtunut. Innostus soittoesityksen jälkeen oli valta
va ja yleisön huomio soittajia kohtaan mairittelevaa. 
Sellaiset toimen miehet kuin apteekkari J. Joukamo 
ja opettaja Joh. Leppänen innostuivat niin että kerä
sivät juhlan jälkeen 1000 mk sellon ostamista var
ten orkesterille."

Innostuksen ymmärtää, olihan orkesteri ensimmäinen 
Etelä-Pohjanmaalla ja ensimmäinen maaseutuorkesteri ko
ko maassa.
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Suopea vastaanotto antoi lisäpontta harjoittelulle. Altto
viulua soittavalle Matille sellon hankinta tiesi uutta haastet
ta. Kun uudella instrumentilla ei ollut soittajaa, Matti lupau
tui uskaliaaseen yritykseen, koska oli nähnyt Jyväskylässä 
selloa soitettavan ja tiesi sentään, miten päin se kädessä 
pidetään ja viritetään. Näin tuli Matti Porkkalasta sellisti 
Kauhajoen orkesteriin vajaan vuoden ajaksi. Sen jälkeen 
hän palasi ensiviulun soittajaksi.

Ensiesiintymisen jälkeen orkesteriin liittyi lisää soittajia. 
Akseli Hirvelä, Martti Toivakka, Niilo Järvilehto, Elsa Huhti
nen (myöh. Panula), S.V. Opas ja Onni Antila tulivat mu
kaan. 11-jäseninen kokoonpano antoi soitolle tukevuutta. 
Kauan ei orkesteri harjoitellutkaan, kun se antoi ensi kon
serttinsa. 16.1.1921 soi Kauhajoen kunnallistalolla Kluchin 
Baletti, Beethovenin Menuetti, Mozartin Priester-marssi se
kä sarja Kaupin sovittamia suomalaisia sotilasmarsseja. 
Kronikoitsija kertoo konsertista:

” On vaikea perästäpäin sanoa, kumpi oli innostu
neempi orkesteri vaiko yleisö. Useita uusintoja vaa
dittiin ja kun yleisö Jääkärimarssia soitettaissa nou
si seisaalleen, tunsi soittaja kuten varmaan monet 
yleisöstäkin, että tällä hetkellä oli ohitettu yksi kaik
kein merkittävimmistä virstapaaluista Kauhajoen 
musiikkielämän taipaleella ja Kauhajoen Orkesteri 
oli nyt tosiasia.”

Orkesteri harjoitteli ja esiintyi alusta lähtien tiiviisti. En
simmäisenä toimintavuotena oli 55 harjoitusta. Konsertteja 
oli kahdeksan, avustamisia iltamissa kuusi, omia iltamia 
kaksi ja kirkkokonsertteja yksi sekä esiintyminen Ilmajoen 
laulujuhlilla. Kokoontumiskertoja kertyi näin 73. Matin joh
dolla esitettiin vielä historiallinen kuvaelma Kauhajoen mu
siikkielämän vaiheista propagandailtamissa, joissa kerrot
tiin orkesterin toiminnasta.

Johtaja Anton Källström piti tiukan harjoituskurin. Kun
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eräs 14 kilometrin päässä kirkonkylältä asunut jäsen oli 
päässyt vain 62 kokoontumiseen, ilmoitti johtaja eroavansa 
ellei harrastus parane. Soittaja olikin erotettava, jotta vältyt
tiin johtajan eroamiselta.

Tiukka harjoittelu toi tulosta. Ilmajoen laulujuhlilla kesällä 
1921 viulutaiteilija Sulo Hurstinen ihmetteli orkesterin esiin
nyttyä: "Mitenkä maaseudulla tällainen on mahdollista?” 
Juhlassa esiintynyt Oskar Merikanto antoi ryhmälle julkisen 
kiitosmaininnan, johon "tuhatlukuinen yleisö äänekkäästi 
yhtyi” .

Ilmajoen juhlien jälkeen orkesterille alkoi sadella esiinty- 
mispyyntöjä. Juhlien järjestäjät halusivat nuoteista soitta
van orkesterin tilaisuuksiensa vetonaulaksi. Kun 10—20 
soittajan ryhmä saapui kuorma-auton lavalla tai junalla juh
lapaikalle, oli ihmetys suuri. Ihmetys muuttui ihailuksi or
kesterin esitettyä taidokkaasti tunnettujen säveltäjien tuo
tantoa. Kauhajoen musiikin "lippulaiva” nostikin pitäjän 
vanhan musiikkimaineen uuteen arvostukseen. Ennen so
tia orkesteri esiintyi kotipitäjän lisäksi ainakin Jalasjärvellä, 
Ilmajoella, Teuvalla, Alavudella, Peräseinäjoella, Kristiinas
sa, Vaasassa, Ähtärissä ja Keuruulla. Vierailujen tuloksena 
perustettiin naapuripitäjiin viulukvartetteja, jopa kvintettejä. 
Orkesterin ansiosta taidemusiikin harrastus laajeni eteläi
sellä Etelä-Pohjanmaalla.

Orkesteri oli Matille kaikki kaikessa. Hän ei laskenut työ
tuntien määrää, kun oli kysymys rakkaasta harrastuksesta. 
Uskollisesti hän taivalsi viiden kilometrin matkan harjoituk
siin Aronkylältä kirkonkylään. Ennen sotia harjoituskertoja 
oli keskimäärin 30 kertaa vuodessa ja esiintymiskertoja 
kuudesta seitsemään. Toiminnan jäntevyys ja päämäärä
tietoisuus viehätti Mattia. Kun tulokset paranivat, oli ilo har
joitella ja esiintyä.

Pian orkesterin perustamisen jälkeen havaittiin, että mu
siikkitoiminta ei menesty ilman taloudellista tukea. Mukana 
olleet aktiiviset musiikkimiehet päättivät perustaa yhdistyk
sen orkesterin ja muun soitto- ja lauluharrastuksen tueksi. 
Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 29.4.1923. Perus-
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tavan kokouksen puheenjohtajana toimi Matti Porkkala. 
Yhdistyksen nimeksi tuli hieman vaikeatajuinen Kauhajoen 
Musiikkiharrastusten Kannatusyhdistys ry. Nimi kuvaa yh
distyksen tarkoitusta: tukea Kauhajoen kaikkea musiikki- 
harrastusta.

Yhdistys hankki nopeasti esiintymisillä ja lahjoitusten tur
vin niin paljon rahavaroja, että se saattoi tukea orkesteria 
ja kuoroja nuottien ja soittimien hankinnassa sekä lähettää 
jäseniä maakunnallisille ja valtakunnallisille musiikkikurs
seille. Se että yhdistyksen toiminta ei jäänyt kuolleeksi kir
jaimeksi, oli intomielisten musiikin ystävien ansiota. Matti 
Porkkala oli heidän joukossaan ensimmäisenä. Hän antoi 
lähinnä Eelis Panulan ja V.J. Marttilan kanssa tukensa ja 
tarmonsa yhdistyksen hyväksi toimien aluksi hallituksen 
varajäsenenä, varapuheenjohtajana vuosina 1926—30 ja 
puheenjohtajana vuosina 1931—39 ja 1950 sekä uudel
leen hallituksen jäsenenä vuosina 1954—64.

Musiikkiharrastusten Kannatusyhdistyksen toimesta jär
jestettiin vuonna 1925 Kauhajoen ensimmäiset omat laulu
juhlat. Lähinnä Matti Porkkalan ja Anton Källströmin ideoi
mat juhlat olivat rohkea yritys, olihan kunnassa vasta or
kesteri, yksi kuoro ja muutama pelimanni. Yhdistys lähetti 
koulujen opettajille viestin, että koulupiireihin tulisi perustaa 
kuoroja. Niitä syntyikin ja kun suojeluskunnan torvisoitto
kunta heräsi uudelleen toimimaan, löytyi kaksipäiväisille 
juhlille riittävästi ohjelmaa omasta pitäjästä. Juhlat saivat 
suuren suosion, ja . niiden taloudellisella tuotolla kanna
tusyhdistys saattoi toimia taas eteenpäin. Jatkossa yhdis
tys järjesti vastaavia laulu- ja soittojuhlia määrävuosin. Ai
na Matti Porkkala oli keskeisenä puuhamiehenä ja ohjel
man esittäjänä.

Orkesterin ja kannatusyhdistyksen toiminta ei ollut yhtä 
voittokulkua. Oli lamakausia, mutta silloinkaan Matti Pork
kala ei antanut periksi vaan jatkoi sitkeästi ja valoi uskoa 
muihinkin. Toiminta jatkuikin ilman katkeamia. Kun 1920- 
ja 1930-luvulla puhuttiin Etelä-Pohjanmaan musiikkipitäjäs- 
tä, kaikki tiesivät että se oli Kauhajoki. Siellä oli taitavia
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soittajia ja laulajia mutta ennen muuta palavaa innostusta 
ja elävää rakkautta musiikkia kohtaan.

Eelis Panulan ryhdyttyä johtamaan orkesteria 
Anton Källströmin jälkeen lankesi Matille varajohtajan teh
tävä vuonna 1929. Eeliksen johdolla orkesteri jatkoi tiivistä 
harjoittelua. 15-vuotiskonsertissa se esittikin jo vaativan oh
jelmiston. Mukana oli mm. Tshaikovskin Patarouva-fanta
sia, Sibeliuksen Poloneesi ja Berceuse, Bizet’n Helmenka
lastaja-fantasia ja Fetras’n Delibes-fantasia.

Kolmekymmentäluvun alussa isä johdatti vanhimman 
poikansa Matin orkesterin toimintaan. Musikaalisesti lahja
kas poika soitti kokoonpanossa harmonia sota-aikaan 
saakka ja kulki isänsä kanssa esiintymismatkoilla myös ko- 
tipitäjän ulkopuolella.

Kun orkesteria isona yksikkönä oli vaikea saada kaikkiin 
juhlatilaisuuksiin, syntyi orkesterin ytimestä ns. Panulan 
trio. Siinä soittivat Eelis Panula (viulu), Elsa Panula (piano) 
ja orkesterin sellisti tai viulusti. Usein kolmantena jäsenenä 
oli viulisti Matti Porkkala. Trio oli käyttökelpoinen ja hyvin 
suosittu yhtye. Se soitti sadoissa tilaisuuksissa eri puolilla 
Etelä-Pohjanmaata virittäen kuulijat juhlamielelle.

Viulunsoitto orkesterissa ja mukanaolo kannatusyhdis
tyksen toiminnassa ei riittänyt tyydyttämään Matin musiikil
lista innostusta. Isänmaallisen hengen innoittamina ko
koontui Aron kansakoululle vuonna 1922 joukko mieskuo
rolaulusta kiinnostuneita. Matti Porkkala alusti kysymyksen 
kuoron perustamisesta, johon päätettiinkin ryhtyä. Hänen 
johtamansa Kauhajoen Mieslaulajat ei jaksanut kuitenkaan 
kauan toimia. Laulajia muutti pois paikkakunnalta ja kun 
sekakuorojen toiminta oli viriämässä, liittyivät hyvät laulajat 
niihin.

Toinen yritys toi pitkäaikaisen tuloksen. Matti oli perusta
massa opettaja V.J. Marttilan johdolla Kauhajoen Alapään 
sekakuoroa vuonna 1927. Kuoro harjoitteli keskimäärin vii
sikymmentä kertaa vuodessa ja saavutti korkean taiteelli
sen tason. Se voitti yksitoista kertaa Etelä-Pohjanmaan 
Nuorisoseuran maakunnallisten laulu- ja soittojuhlien kuo-
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rokilpailun ja menestyi myös valtakunnallisissa mittelöissä. 
Tenori Matti Porkkala toimi kuoron varajohtajana V.J. Mart
tilan huolehtiessa pääosin laulajien harjcituttamisesta. 
Kaunisääninen sopraano Greta Porkkala kuului myös kuo
roon talvisodan puhkeamiseen asti.

Kauhajoen Sekakuoroksi nimensä muuttanut kokoonpa
no esiintyi keskimäärin kymmenen kertaa vuodessa. Ohjel
mistossa olivat kaikki suomalaisen kuorokirjallisuuden huo
mattavimmat a cappella-laulut. Niitä Matti esitti koko kuo
ron toiminnan ajan eli kokonaista viisikymmentä vuotta. 
Seminaarissa herännyt innostus kuorolauluun oli saanut 
purkautumistiensä.1

Sota-aika keskeytti Kauhajoen orkesterin, sekakuoron ja 
kannatusyhdistyksen toiminnan lähes vuosikymmenen 
ajaksi. Kovin paljon ei ehtinyt Matti musisoida edes omaksi 
ilokseen. Sotapalvelus sekä vaimon ja pojan kuolema ve
rottivat voimia. Veri veti kuitenkin musiikin pariin, ja kun 
elämä palasi normaaleihin uomiinsa, virisi musiikillinen har
rastus uuteen eloon. Matti oli jälleen täysin rinnoin mukana 
entiseen tapaan.

Kauhajoen Sekakuoro pääsi nopeimmin uuden toimin
nan alkuun. Kuorolla oli 20-vuotisjuhlakonsertti syyskuussa 
1947, jota varten päätettiin harjoituttaa ohjelma. Toiminnan 
kymmenvuotisjuhlat olivat niin kuoron kuin orkesterinkin 
kohdalla tapahtumia, jotka nostivat harrastuksen huippuun
sa. Kuoron 20-vuotisjuhlasta kertoi Matti tyttärelleen:

"Meillä on ollut täällä juhlakiireet. Kauhajoen Se
kakuoro se näet piti 20-vuotisjuhlansa eilen ja sen 
valmistelu vei koko kuoron jäsenistön huomion pa
rin viikon ajan niin että muut asiat saivat mennä 
omalla painollaan. Eilen se siis oli, se juhla näet. 
Olipahan komea juhla. Kutsuvieraita oli 178. Kon
sertti yht. talolla oli tietysti pääasia. Sen ohjelma oli

1 Matti Porkkala lauloi vuoden 1933 myös Kauhajoen kirkkokuorossa päästen osal
listumaan Turkuun valtakunnallisille laulujuhlille.
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hiottu kauttaaltaan hyväksi, kuten odottaa sopiikin 
kuorolta, joka 15 vuoden aikana (huom. sotavuodet 
pois) oli maakunnallisissa kilpailuissa +1 valtakun
nallinen saanut 11 I palkintoa 1 II palkintoa ja 1 III 
palkintoa. Ohjelma alkoi Sulho Rannan minun sa
noihini säveltämällä Kyrönjoen laululla ja päättyi 
Straussin Tonava Kaunoinen’ ja Genetzin 'Herää 
Suomi’ esityksillä, jotka molemmat laulettiin orkes
terin säestyksellä. Konsertin jälkeen oli sanotuille 
kutsuvieraille juhlapäivällinen Aron koululla jonka 
yhdistetyissä alakerran saleissa väki istui 6:n pitkän 
pöydän ympärillä. Söi, kuunteli puheita ja laulua se
kä voiskenteli paksusti. Nyt siellä paraikaa toista
kymmentä naista suorittaa jälkiselvittelyä astioiden 
kanssa.”

Kaksi vuotta myöhemmin kuoro lähti ensimmäiselle ja ai
noaksi jääneelle ulkomaanmatkalleen Ruotsiin. Matti ker
too matkasta kirjeessään:

"Kauhajoen sekakuoro teki suunnittelemansa 
Ruotsin matkan ja olin mukana. Lähdimme kesä
kuun 9 p:nä ja palasimme juhannusaattona. Kuljim
me omalla (tai oikeastaan Keto-Seppälän) linjurilla 
Tornion kautta. Ensimmäinen yö oltiin Oulussa ja 
seuraava Torniossa. Tornioon tultua meillä olikin 
ensimmäinen konsertti Haaparannan kirkossa. Yök
si palasimme Tornioon, jonka uuteen valistustaloon 
johtaja Törmälä oli meille järjestänyt yösijan. Semi
naaria en ehtinyt käydä katsomassa, sillä aamulla 
meidän oli varhain lähdettävä. Olimme näet seuraa- 
vana iltana jo lähes 600 km:n päässä Örnsköldsvi- 
kissä. Sieltä matkasimme Sundsvalliin ja edelleen 
Kauhajoen Kummikaupunkiin Hudiksvalliin, jonne 
pysähdyimme viikoksi. Kaikkiaan annoimme 14 
konserttia, joista 10 kirkkokonserttia loput maallisia. 
Kirkkokonserttien ohjelmissa oli minulla kaksi viulu-
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numeroa. Soitin Mozartin Ave Verum’in ja Händelin 
Largon. Sanomalehdet antoivat lauluistamme va
rauksettoman tunnustuksen. Muuten pidettiin meitä 
kuin piispaa pappilassa. Joka konserttipaikassa oli 
paikkakuntalaisten tarjoama päivällinen sekä jäl
keen konsertin kahvit, johon tilaisuuteen oli saapu
nut edustavimpia paikkakuntalaisia. Puheita pidet
tiin puolin ja toisin. Puhuttiin kauniita sanoja veljes
kansoista. Kiittelimme viime vuosina saadusta 
avusta, eikä ruotsalaisetkaan kitsastelleet antaa 
tunnustusta Suomen heidän hyväkseen tekemistä 
uhrauksista. Matkan varrelta olisi tietysti paljon 
hauskoja yksityiskohtia kerrottavana, mutta jutel
laan sitten kun paluumatkallasi poikkeat täällä.”

Orkesterin ja kannatusyhdistyksen toiminta käynnistyi 
vasta vuonna 1949. Orkesteri aloitti suurella innostuksella, 
mutta orkesterilaisten soitto ei saanut enää samanlaista 
vastaanottoa kuin ennen sotia. Ihmiset kuuntelivat radioista 
iskelmiä. Taidemusiikki oli sinfoniaa eikä sitä haluttu ym
märtää. Yleisön suuren innostuksen katoaminen heijastui 
orkesterin soittajiin. He olivat taidemusiikin uskollisia har
rastajia mutta eivät enää samanlaisia pitäjän julkkiksia kuin 
1920-luvun soittajat.

Orkesteri jatkoi kuitenkin sitkeästi toimintaansa. Sen esit
tämällä musiikilla oli omat ystävänsä ja tukijansa. Matti 
Porkkala oli sodan jälkeenkin yksi orkesterin tukipilareita. 
Hän valoi joukkoon uskoa ja oli nuoremmilleen esikuvana. 
Epäilevien tuomaiden arvailu orkesterin kuolemasta 
1960-luvulla jäi toteutumatta. 70-vuotiaana virkeänä eläke
läisenä Matti otti vastuulleen vielä orkesterin johtajan tehtä
vän ja hoiti sitä neljän vuoden ajan vuoteen 1969 ja uudel
leen vielä vuodet 1972—73. Orkesterin varajohtajana hän 
toimi vuodet 1929—64, 1969— 71 ja 1974—80.

Kauhajoen orkesterin "salaisena aseena” oli ollut Eelis 
Panulan orkesterikoulu. Eeliksen ohella myös Matti Porkka
la koulutti nuoria soittajia. Viulun- ja sellonsoiton oppilaat
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olivat tuttu näky Porkkaloiden kotona. Lukuvuodet 
1959-—64 ja 1965—67 Matti koulutti ja johti Kauhajoen yh
teislyseon oppilasorkesteria, joka tuotti uusia soittajia myös 
pitäjän orkesteriin. Lisäksi hän opetti vielä 1970-luvun alus
sa viulunsoittoa Kauhajoen Musiikkiopistossa antaen näin 
oman panoksensa kotipitäjän musiikkikoulutukseen.

Matti Porkkala toimi myös muulla tavoin Kauhajoen mu
siikkielämän hyväksi. Hän oli mukana perustamassa Kau
hajoen Musiikkiopistoa vuonna 1967 ja toimi kannatusyh
distyksen johtokunnan varapuheenjohtajana vuoteen 1986. 
Matin myöntämän lahjoituksen turvin järjestettiin Kauhajo
ella uusien laulujen sävellyskilpailu vuonna 1976.

Kauhajoen orkesterissa vaihtuivat soittajat ja johtajat. 
Yksi oli kuitenkin mukana kuusikymmentä vuotta. Perusta
jajäsen Matti Porkkala soitti 85-vuotiaana vuonna 1980 vii
meisen kerran ensiviulua orkesterin 60-vuotiskonsertissa. 
Vielä soi vanhan taitajan viulu kauniisti tulkiten Sibeliusta ja 
Mendelshonia. 115 soittajaa oli ehtinyt olla mukana 1470 
harjoituksessa ja 318 esiintymisessä ennen kuin Matti 
malttoi hellittää otteensa viulusta ja jättää ensiviulistin pai
kan nuorempiin käsiin. Monta kertaa oli tarvittu häntä pitä
mään Kauhajoen musiikin "lippulaiva” hengissä. Monena 
syyspimeänä iltana oli hän lähtenyt perheensä parista har
joituksiin kirkolle. Matti Porkkala olisi elättänyt itsensä peli
manni- ja tanssimuusikkona, mutta hän suuntautui taide
musiikkiin jääden ilman taloudellista korvausta. Musiikki oli 
hänelle elämän suola, virvoituksen antaja. Se toi iloa har
maaseen päivään. Se lohdutti surunkin keskellä.

Taidemaalari
Kouluvihkon reunaan syntyneet piirrokset paljastivat Matilla 
olevan synnynnäisen piirtämisen taidon. Taiteellisuus jäi 
lapsuus-ja nuoruusvuosina kuitenkin musikaalisuuden var
joon. Nuoren viulistin tunsivat Suupohjassa kaikki, piirrok
set syntyivät omaksi ja läheisten iloksi. Vasta Töysän Tuu-
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rissa Matin taiteellinen lahjakkuus pilkahti näyttävimmin 
esille yhteisillä maalausretkillä Arvi Mäenpään ja Matti An
nalan kanssa. Hiilipiirrokset, akvarellit ja öljyvärimaalaukset 
alkoivat koristaa kodin seiniä.

Perhe, opetustyö, soittoharrastus, valokuvaus ja yhdis
tystoiminta estivät Matti Porkkalaa paneutumasta maalaa
miseen. Kolmen vuosikymmenen ajaksi se jäikin taka-alal- 
le. Harrastusta piti yllä vain opetus koulussa sekä vähäinen 
piirtely kotona. Kansakoulun lisäksi Matti opetti piirustusta 
yhteislyseossa vuosina 1928—30, minkä ansiosta hän 
pääsi kouluhallituksen piirustus- ja maalauskurssille Tam
misaareen kesällä 1929.

Vasta 1950-luvun alussa Matti alkoi vakavammin miettiä 
maalausharrastukseen paneutumista. Vuonna 1953 hän 
näki lehdessä ilmoituksen taiteilija Matti Annalan muotoku- 
vamaalauskurssista Vaasassa. Matti kirjoitti vanhalle tutta
valleen, voisiko osallistua kurssille. Tämä luonnollisesti so
pi, ja niin hän opiskeli ammattitaiteilijan johdolla muotoku
vien tekoa. Harjoitustyö onnistui niin hyvin, että Annalakin 
piti tulosta tyydyttävän hyvänä. Maalausharrastus oli saa
nut vahvan sykäyksen eteenpäin vuosikymmenien jälkeen.

Urheiluseura Kauhajoen Karhu päätti maalauttaa muoto
kuvan seuran puheenjohtajasta, maanviljelijä Vihtori Kuu
tista. Seuran toiminnanjohtaja Eetu Huupponen tuli kysy
mään asiaa opettaja Porkkalalta, jonka tiedettiin harrasta
van maalaamista. Matti kertoi tuntevansa taiteilijoita Vaa
sasta ja suositteli tehtävään taiteilija Lehtikantoa. Huuppo
nen täsmensi tarkoittaneensa sitä, että Matti itse maalaisi, 
hänhän oli ollut kurssilla ja onnistunut harjoitustyössään 
hyvin. Kauan ei hän epäröinytkään vaan suostui tehtävään. 
Muotokuva syntyi ja niin oli Matti Porkkala maalannut en
simmäisen tilaustyönsä vuonna 1954. Työ tyydytti tilaajia 
niin, että he maksoivat kaksinkertaisesti sen mitä tekijä oli 
pyytänyt.

Sana Vihtori Kuutin muotokuvan onnistumisesta levisi 
nopeasti ja Matti Porkkala alkoi saada uusia tilauksia. Ta
vallinen näky Porkkaloiden kotona olikin keskeneräinen
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maalaus telineellä työhuoneen nurkassa. Taiteilija jatkoi si
tä aina kun oli tilaisuus työltä tai muilta harrastuksilta. Muo
tokuvista saatu lisäansio oli tervetullut Porkkaloiden talou
teen. Matti ei estellytkään uusia tilauksia vaan keskittyi tie
toisesti muotokuviin muiden aiheiden sijasta.

Tekijä ei luottanut vain työn kehittävyyteen vaan osallis
tui kymmenelle maalauskurssille Vaasassa ja Raumalla. 
Kurssien opettajina toimivat tunnetut taiteilijat kuten Hel
mer Selin. He perehdyttivät kurssilaisia lähinnä maisema- 
maalauksen hienouksiin. Kursseilla ja Vaasan Taidekerhon 
jäsenenä Matti ystävystyi lisäksi moniin taiteilijoihin saaden 
innostusta ja opastusta maalaamisessa.

Matti on kutsunut itseään leikillisesti osuustoimintamaa- 
lariksi. Hän teki muotokuvia osuuspankin, osuuskaupan, 
osuusmeijerin, kunnan sekä erilaisten järjestöjen johtajista 
ja korkeimmista luottamushenkilöistä. Nämä muotokuvat 
leimaavatkin hänen tuotantoaan. Harvoin muut kuin yhtei
söt maalauttivat muotokuvia. Ne halusivat näköiskuvan, ei 
mitään taiteilijan vaikutelmaa kuvattavasta henkilöstä. Matti 
pyrki töissään ehdottomaan näköisyyteen ja onnistui siinä. 
Ei ihme, että hän oli niin suosittu henkilökuvien tekijä.

Taiteilija piti mallinsa kanssa viidestä kuuteen työistun- 
toa. Sen jälkeen hän viimeisteli työn sen mielikuvan perus
teella, joka hänelle oli syntynyt. Muotokuvassa oli tärkeää 
tavoittaa kuvattavan henkilön perusilme ja -olemus. Kädet 
olivat Matille vaikeimmat maalattavat. Niiden tekemiseen 
kului aikaa lähes yhtä paljon kuin kasvoihin, vaikka valmiis
sa työssä katsoja ei kiinnitä käsiin juurikaan huomiota. 
Myös naisten hiusten maalaaminen oli vaikeaa. Syynä taisi 
olla se, että useimmat mallit olivat vanhoja miehiä, joiden 
hiusten kuvaamiseen ei tarvinnut maalia tuhlata.

Hyvänä apuna muotokuvien teossa oli Matilla vaimo Ha- 
gar. Hän oli itsekin taiteellisesti lahjakas ja hänellä oli erityi
sen hyvä värisilmä. Hagarilla oli kunnia arvostella työ en
nen kuin se luovutettiin tilaajalle. Usein suupielen asentoa 
vielä korjattiinkin kriittisen arvion jälkeen.

Muotokuvien maalaaminen oli lähes "toinen ammatti”
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opettajan töitä päätelleelle monitoimimiehelle, niin paljon 
maalauksia syntyi vuosien varrella. Eläkkeelle siirtyminen 
tarjosi entistä paremmat mahdollisuudet paneutua asiaan. 
Muotokuvia ehtikin valmistua vuoteen 1986 mennessä 159 
ennen kuin 91-vuotiaan taiteilijan oli jätettävä sivellin pale
tille heikentyneen näön vuoksi. Lisäksi tulevat lukuisat mai
semamaalaukset ja asetelmat. Kirjan liiteosasta löytyy luet
telo tilauksesta tehdyistä muotokuvista.

Oman maalaustyön lisäksi Matti kuului Kauhajoen Taide
yhdistykseen osallistuen aktiivisesti yhdistyksen näyttely
jä koulutustoimintaan 1980-luvun alkupuoliskon. Hän oli 
perustamassa yhdistystä vuonna 1981.

Matti Porkkala osallistui töillään muutamaan taidenäytte
lyyn Vaasassa ja Kauhajoella. Hänen oma näyttelynsä oli 
Suupohjan kauppaoppilaitoksen juhlasalissa Kauhajoella 
1.—5.11.1978. Näyttelyn järjestäjänä toimi Kauhajoen kult
tuurilautakunta. Näyttelyssä oli esillä nelisenkymmentä tai
teilijan maalaamaa työtä, pääosin muotokuvia.

Matti Porkkalalle maalaus oli tärkeä taiteellisen luomis
voiman ilmaus. Se oli hänelle enemmän kuin harrastus. 
Vaikka maalaaminen oli läheistä ja kiinnostavaa, koskaan 
se ei ohittanut musiikkia mieluisimpana taideilmaisun muo
tona. Hän onkin itse sanonut: "Muotokuvia olen tehnyt an
saitakseni, mutta musiikki on ollut minulle rakas harrastus.”

Runoilija ja puhuja
Soittamisen ja maalaamisen lisäksi runojen kirjoittaminen 
sujui monipuoliselta Matti Porkkalalta. Runosuoni ei pul
punnut itsestään, vaan runot oli hänen omien sanojensa 
mukaan tehtävä. Matti muisteleekin runojen teon olleen 
vaikeaa alusta loppuun.

Tästä huolimatta runoja syntyi, huolella riimitellen, sano
ja yhteen sovitellen. Seminaarissa herännyt kiinostus runo
jen esittämiseen sekä Elsa Hästeskon ja Einari Vuorelan 
opastus antoivat pohjaa myös omalle tuotannolle. Samoin
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Eino Leinon ja muiden tunnettujen runoilijoiden teksteihin 
tutustuminen.

Ensimmäinen runomittaan kirjoitettu kirjallinen työ syntyi 
vuonna 1927. Matti oli jäsenenä Kauhajoen seurakunnan 
300-vuotisjuhlan ohjelmatoimikunnassa. Hän piti tärkeänä 
saada näin merkittävään juhlaan oma pitäjälaulu. Hän kir
joitti laulun sanat ja lähti näyttämään aikaansaannostaan 
musiikkiystävälleen, kanttori Anton Källströmille. Matti ta
pasi kanttorin heinäpellolta. Kun ukkospilvet nousivat tai
vaanrannalla, vieras liittyi työporukkaan mukaan ja niin 
saatiin heinät seipäälle. Sateen rapistessa ikkunaan oli hy
vää aikaa tutustua rauhassa laulun sanoihin.

Kanttori Källström piti sanoja hyvinä ja alkoi tapailla pia
nolla niihin säveliä. Sanat sointuivat kuin itsestään ja pian 
oli sävellys valmis. Kun sekä sanoittaja että säveltäjä olivat 
työhönsä tyytyväisiä, he lähtivät näyttämään tulosta ystä
välleen kunnanlääkäri Lauri Haloselle. Hänkin innostui lau
luun niin, että saman tien mentiin Päntäneelle opettaja 
Leppäsen luokse, joka oli juhlatoimikunnan puheenjohtaja. 
Yhdessä päätettiin ottaa uusi pitäjälaulu juhlan ohjelmaan. 
Elokuun 14. päivänä 1927 Kauhajoen Marssin nimellä tun
netun laulun esittivät seurakunnan 300-vuotisjuhlassa kir
konkylän sekakuoro ja Alapään sekakuoro. Pitäjän oma 
laulu, Kauhajoen Marssi oli saanut ensiesityksensä. Siitä 
lähtien se on pysynyt kauhajokelaisten kuorojen ja soitto
kuntien ohjelmistossa.

Kauhajoen marssi

"Miss’ ammoin jo Kyrönjoki nousi ja laski, 
Sen latvoilla sauhusi isiemme kaski.
Sen nevoista nousivat hallan peikot.
Vaan sitkeinä seisoivat taatot ja veikot, 
Vain pettua paikaksi saivat,
Jäi meidän hyödyksi vaivat.
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Me aarteita auran jäljistä nostain 
ja isien huolet hallalle kostain 
Me kauaksi työnnämme rämeikön rajaa,
Pois tahdomme mailtamme puuttehen ajaa.
Luo tieto työllemme pohjaa,
Valon voimat kun kättämme ohjaa.

Kun Sotkankallio kahtia jakaa
Sen ukkospilven, mi nousee sen takaa,
Niin uljaana vastaan vaaraan lähti 
Sun poikas, kun kutsui vapauden tähti.
” Ei vihamiestä väistyä auta!”
Niin haastaa sankarihauta.”

Kauhajokelaiset havaitsivat Aron kansakoulun opettajan 
kykenevän riimittelemään myös runoja ja laulun sanoja. 
Pyyntöjä juhlarunoista alkoikin riittää. Oli pitäjäjuhlia, maa
kuntajuhlia, iltamia, joissa Matin toivottiin esittävän itse kir
joittamansa runo. Kaikkiaan hän on kirjoittanut noin 20 ru
noa. Ne on kaikki esitetty sillä hän ei ollut mikään pöytälaa- 
tikkorunoilija. Ensiesityksen suoritti aina tekijä itse.

Matti Porkkalan runoista henkii vahva isänmaallisuus ja 
kotiseuturakkaus. Suomen itsenäisyys, sen saavuttaminen 
ja puolustaminen oli läpitunkevana teemana koko tuotan
nossa. Isänmaan asiaan kytkeytyi Kauhajoen ja Etelä-Poh
janmaan luonto, lakeuden maisema, syvä rakkaus omaa 
kotiseutua kohtaan. Kun näihin teemoihin lisätään uskon
nollisuus, runojen perusainekset ovat koossa. Tuloksena 
olivat jykevät, juurevat runot. Ne kohottivat yleisön juhla- 
mieltä ja muistuttivat kuulijoita vapaan, kauniin Suomen
maan ihanuudesta mutta myös niistä uhrauksista, joita va
pauden hyväksi oli jouduttu antamaan sekä siitä työstä, jo
ta maan hyväksi oli tehtävä.

Seuraavassa muutama näyte Matti Porkkalan tuotannos
ta vuosien varrelta:
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Korven voittajat

Juhlaruno Kauhajoen maata
lousnäyttelyn avajaisiin 1934

"Taas, lakeus, sun juhlapuvussas nään, 
taas viljasi kypsyä ehti.

Jo pelloillas nuokkuvan tähkäpään 
taas kasvatti maaemo rehti.
Nyt meistä sun lapsista kaunein oot 
mitä päällänsä maa voi kantaa.
Muut järviä, vaaroja ihailkoot 
— Maa kaikille elämän antaa — .

Se lapsi on rakkain äidilleen, 
min puolesta huolta sai kantaa, 
yöt valvotut uhrata armaalleen, 
kädet uupuen kaikkensa antaa — .
Sinä Lakeus laajan Suupohjanmaan 
olet isäimme vaivain hinta, 
oli puolestas valmiit he uhraamaan, 
mitä heili’ oli kallehinta.

Taas eteeni harmaja taatto saa, 
mies olallaan kuokka ja kirves, 
jolla tahto on korpia lannistaa, 
jot’ ei peloita karhu, ei ilves.
Joka konttinsa oksahan ripustaa 
ja kuokkansa maahan lyöpi, 
joka kotinsa korpehen rakentaa 
ja leipänään pettua syöpi.

Ja kun suuremmaks raivios laajentui 
sai pellolles juhta ja sahra.
Jo tuulessa huojuen valmistui 
kevättoukosi, kultainen ohra.
Vaan korpipa kosto mielessään
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sinun viljaasi huurunsa heitti, 
sinä kuokkahas tartuit ja uudestaan 
salon kaskesi sauhu peitti.

Noin jatkui kamppailu uudestaan 
kuni voittajaksi sai toinen.
Ken on voittajaks’ luotu, se konsanaan 
ei voi olla toisen loinen.
Ylin tähti suli’ oli kotilies’, 
sen puolesta iskeä mahdoit.
Oli vastassas’ halla, tai vihamies 
sinä voittajaks’ tulla tahdoit.

Ja kun isojen vihojen ajat sai, 
sulle piilopirtti soi suojan.
— Tämä maan piti viljaa kasvaa, kai 
lie ollut se tarkoitus Luojan — .
Kun rauhan päivät taas saapuivat, 
sinä palasit piilostasi, 
ja pellot, metsää kasvavat, 
teit viljaviks’ tarmollasi.

Minä rinnalla miehensä jäntevän 
näen raatavan uutteran vaimon, 
hänen tyynenä rohkaisten kestävän 
sodan iskut ja korven vainon.
Usein lastansa nuorinta liekuttain 
vesaa vanhempaa kirjahan ohjaa, 
näin viljaa jaloa kasvattain 
loi tiedon valolle pohjaa.

Sinä lakeus, viljaa kasvava maa, 
sinun juures on isien työssä.
Olet taattojen, maammojen perkaamaa 
jotka nukkuvat kumpujen yössä, 
ja työntsä jos maalle uhroaa, 
se leipää palkaksi antaa.
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— Täällä herraa ei orjaa olla saa, 
vain vapaata Suomen kansaa — .

Osa isienmaasta on lakeus tää, 
osa isänmaan olemme kansaa.
On porteilla pohjan sen matkan pää, 
joka maallemme punoo ansaa.
Monet kerrat jo Etelä-Pohjanmaa 
on torjunut petturin pilkan.
Ken vastustaa, täällä tuntea saa: 
joka mies on sukua Ilkan.

Sinä syntymäseutumme kaunoinen, 
ja te urohot unhon yöstä, 
tämä työn uhrijuhlamme vähäinen 
on satoa teidänkin työstä. —
Sen on siunannut Valtias ylhäinen, 
sitä pahat ei tuhota saata.
Sinä siunaa myös työmme vastainen, 
Herra, siunaa syntymämaata.”

Juhlaruno

Etelä-Pohjanmaan maakuntajuhlaan 1950

"Esiraivaaja, jatkaja Luojan työn, 
sinä ethän seuraasi kiellä, 
jos tuokion jälkiäs kuljenkin 
elos ohdakkeisella tiellä — ?
Sua etsin mä vaolta vaoilen 
sun tieltäsi tuskaisalta, 
kunis päätteen elosi tarinaan 
minä löydän — kirkkomaalta.
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Minä lepokumpujamme hain, 
kun kalmiston kuuset huhui, 
en löytänyt kiviä, tekstejä, 
mykät haudat vain mulie puhui:
Et täältä, vaan pelloilta lakeuden, 
jossa laiholla leikkivät tuulet 
— jos korvasi osaat herkistää — 
sinä tarinamme kuulet.

Minä kuuntelin kummaa tarinaa 
— sit’ en kaikkea kertoa saata — 
niin vierasta ja niin tuttua, 
kuin vetäis’ se lähelle maata.
Se saattoi, tarina sanaton, 
jota kuuntelin kaiken yötä, 
minun arvioimaan uudelleen 
esiraivaajien työtä.

Sadun mahtajan taidot jos taitaisin 
ja mull’ olis voima ja valta, 
sen raivaaja-armeijan kutsuisin 
nyt esiin turpehen alta, 
ja tänne mä heidät johtaisin 
— en arkana kentän loukkoon — 
pää pystyssä, juhlijain keskelle 
ja kunniavieraitten joukkoon.

Minä heidän eteensä astuisin 
ja kiittäen lausuisin heille:
Ajan eilisnä minkä te kylvitte, 
sadon kasvaa se tänään meille. 
Hikihelmin minkä te kastoitte, 
nyt kultaista tekee terää, 
ja minkä te raivata jaksoitte, 
se nyt aittoihin aarteet kerää.
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Kukin aika jos omaansa antaakin, 
myös sadosta osansa kantaa, 
ja taivas tänään kuin ennenkin 
se kasteen ja kasvun antaa.
Vaan palkka, minkä te saittekaan, 
se palkka ei ollut työn mukaan, 
kun pettua söitte leipänä — 
siihen tyytyiskö meistä kukaan.

Te tunsitte tuulet ja pakkaset, 
te tunsitte vilun ja nälän.
Omin avuin ja avuin taivahan 
te kestitte maisen hädän.
Kovat kohtalot teidät koulitsi, 
te vain terästyitte siitä, 
ja se lujuus kesti ja kestää taas, 
se eikö vastakin riitä.

Ja siitäkin kiitän, kun kylvitte 
myös hengen siemenen peltoon, 
kun polvesta polveen johditte 
te lapsenne Herran pelkoon.
He ahdingoissakin avoinna 
sai nähdä tiedon uksen, 
ja ohjaamananne oppia sai 
he aapisen, katkismuksen.

Ja vapaudesta synnyinmaan 
minä siitäkin teitä kiitän, 
ja kunniaseppeleeseenne sen 
näin kauneinna lehvänä liitän. 
Kas; teilt’ oli uhrimieli se, 
jonka kätki joka rinta 
sen pilven, jolta vaadittiin 
tämän vapautemme hinta.
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Miten oisi, jos saaneet oisimme 
me Luojan kädestä kerran 
nämä tienoot ja työtä tehnehet 
vain tekemämme verran,

ja puuttuisi täältä isäin työ, 
se uskallus ja se kunto, 
se sitkeys, jolla he raatoivat 
ja se velvollisuuden tunto?

Ken lienet lapsi tään lakeuden, 
jonka suoniss’ on raatajan verta, 
kysyn suita ja kun olet vastannut 
tähän kysymykseeni kerta,
— jos tuokion sinä olla sait 
esiraivaajien myötä — 
sinä hartaana pääsi paljastat 
ja siunaat isien työtä.”

Kotikamara
Vuodelta 1951

"Uusi polvi: Syvään paina 
auras Suomen kamaraan. 
Tiedä että, kerran laina 
suita poies vaaditaan.

Monta pois on mennyt miestä, 
jälki sentään jäänyt on, 
perukirjat isäin hiestä 
karuun kotipeltohon.

Valmiin ääreen tullut olet, 
valmiimpana jätä se.
Sarkaa, jota tänään polet, 
hartain mielin hallitse.
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Olkoon sarkas hengen, aineen, 
rakkaudella työsi tee, 
kestät pahain päiväin paineen, 
vaivasi se palkitsee.

"Tapahtukoon tahto sinun 
eikä minun", rukoillen 
kun sä kylvät kyyhätellen 
kautta Luojan sormien,

Nostaa kynnöksestäs korren 
Taivaan Herra työstäs sun, 
ja sä alta oman orren 
löydät onnen siunatun.”

Kauhajoen Marssin lisäksi on Matti Porkkalan tuotannos
ta sävelletty Kyrönjoen Laulu vuodelta 1947 ja Synnyinseu
dulle seuraavalta vuodelta. Edellisen sävelsi tunnettu muu
sikko Sulho Ranta ja jälkimmäisen kauhajokelainen opetta
ja ja kuoromies V.J. Marttila. Molempia lauluja ovat Kauha
joen kuorot esittäneet ahkerasti. Esimerkkinä runo Syn
nyinseudulle:

Synnyinseudulle
Vuodelta 1948

"Katsees ympärilies luo: 
perintösi maa on tuo! 
Joka pelto, joen rinta 
tääll’ on hien, veren hinta, 
Isäin töistä tienoot puhuu, 
sankareista tuulet huhuu: 
"Lahjana ei täällä saa 
jalan alaa omistaa.”
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Rakkain kolkka kotimaan, 
tänne aina aatos saa, 
täällä tuntuu mullan tuoksu, 
täällä tyynen virran juoksu 
uurtaa lakeuden pintaa, 
laajan Kauhajoen rintaa.
Ken ei tätä tahtoiskaan 
synnyinpaikkaa omistaa!

Tuulet raikkaat tuudittaa 
tähkäntäyttä ulappaa, 
missä muinoin aaltos meri, 
pelto meren hengen peri.
Täällä aatos kauas kantaa, 
katse tapaa taivaan rantaa.
Tänne kaipaan, täällä on 
synnyinseutu verraton.

Täällä heilimöivät näät 
myöskin hengen tähkäpäät.
Tääll’ on opinahjot monet, 
tääll’ on auki tiedon ovet, 
matala ja halpa haipuu, 
kasvaa vapauden kaipuu.
— Onnellinen, joka saa 
tätä maata omistaa.”

Matti Porkkala ei vain runoillut vaan hän kirjoitti myös 
suorasanaista tekstiä. Jouluaiheiset kertomukset, matkaku
vaukset, jopa nimimerkkikirjoitukset syntyivät hänen kynäs
tään. Osallistuipa hän Vaasa-lehden murrepakinakilpailuun 
vuonna 1930 voittaen kolmannen palkinnon.

Sana oli Matti Porkkalalla hallussa, ei vain kirjallisesti 
vaan myös suullisesti. Satoihin nousevat ne juhlat ja tilai
suudet, joissa hän lausui avaussanat, esitti tervehdyksen, 
piti puheen tai lausui runon. Luontainen taipumus ja semi
naarissa jalostettu kyky esiintyä oli kysytty ominaisuus.
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Kun tähän yhdistyi rauhallinen ja vakuuttava olemus, oli 
selvää, että Matti Porkkala oli itseoikeutettu puheen pitäjä, 
kun sellaista tarvittiin. Kukaan ei epäillyt, etteikö sanoma 
tulisi lausuttua selkeästi julki ja etteikö se menisi perille. 
Juhlavuuteen yhdistynyt sopiva leikkisyys teki esityksestä 
nautittavan kokonaisuuden.

Matti Porkkalan puheista kumpusivat samat teemat kuin 
hänen opetuksestaan ja kirjoituksistaan. Kotiseutu, isän
maa, koti ja uskonto olivat puheiden pääteemat. Niitä Matti 
esitti milloin hartaudella milloin paatoksella, aina lujasti asi
aansa uskoen.

Matin puhujalahjoilla ja olemuksella olisi menestynyt 
myös politiikassa. Siihen hän ei lähtenyt kuitenkaan kos
kaan mukaan. Hän ei tuntenut kiinnostusta poliittista toi
mintaa kohtaan vaan pysyi koko elämänsä kulttuurimiehe- 
nä vaikuttaen sitä kautta kotipitäjänsä ja maakuntansa hy
väksi.

Yhdistysten perustaja
Matti Porkkala tiedosti alusta alkaen, että kulttuuri- ja sivis- 
tyshankkeet vaativat onnistuakseen yhdistyspohjaista yh
teistoimintaa. Mukanaolo laulu- ja soittojuhlilla oli todistanut 
taustaorganisaation tarpeellisuuden. Kauhajoen orkesterin 
alkutaival vahvisti nuorelle viulistille tosiasian, että ilman tu- 
kiyhteisöä monijäseninen, taitavakaan orkesteri ei voi me
nestyä. Musiikkimiehet perustivatkin Kauhajoen Musiikki- 
harrastusten Kannatusyhdistyksen, jossa Matti Porkkala 
toimi tuloksellisesti neljä vuosikymmentä.

Kansakoulunopettaja Porkkala ohjasi oppilaitaan 1920- 
luvulla Kristiinaan saamaan korkeampaa opillista sivistystä. 
Kansakoulun käyneiden oppilaiden lukumäärä oli kasva
massa, ja elintason noustessa mielessä alkoi kangastella 
ajatus Kauhajoen omasta oppikoulusta. Ajatusta oli pidetty 
esillä aiemminkin, mutta konkreettisiin toimiin ei ollut pääs
ty. Aron kansakoulun johtajaopettaja keskusteli asiasta
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osuuskaupan johtajan Kaarnaston kanssa, ennen kuin kut
sui lehti-ilmoitukselia koolle oppikoulun perustamista pohti
van kokouksen. Kokous pidettiin huhtikuussa 1928 Aron 
kansakoululla. Mukana olleet pitivät ajatusta hyvänä ja va
litsivat toimikunnan valmistelemaan kannatusyhdistyksen 
perustamista, joka tapahtuikin samana vuonna. Matti Pork
kalan alkuunpanema oppikouluhanke konkretisoitui niin no
peasti, että syksyllä 1929 koulu aloitti toimintansa Aron 
kansakoulun tiloissa. Seuraavana vuonna valmistui koulul
le oma talo Kauhajoen kirkonkylään.

Porkkala oli mukana Kauhajoen yhteislyseon kanna
tusyhdistyksen hallinnossa vuodet 1933—58, josta ajasta 
viimeiset yhdeksän vuotta puheenjohtajana. Kannatusyh
distyksen ylläpitämän yhteislyseon ansiosta kauhajokelai
set nuoret saattoivat saada keskikoulu- ja lukiosivistyksen 
omassa kotipitäjässään.

Opetusalan yhdistystoimintaan liittyy mukanaolo myös 
Kauhajoen Musiikkiopiston kannatusyhdistyksen perusta
misessa vuonna 1967 sekä toiminta kannatusyhdistyksen 
johtokunnassa vuoteen 1986.

Maanpuolustustyö Kauhajoen suojeluskunnassa ja Ete
lä-Pohjanmaan suojeluskuntapiirissä oli mieluisaa isän
maan ystävälle. Porkkala osallistui aktiivisesti suojeluskun
nan sotilaalliseen koulutukseen ja valistustyöhön 1920- ja 
1930-luvulla. Työ suuntautui myös kotipitäjän ulkopuolelle. 
Luontevasti suojeluskuntatyöhön liittyi Kauhajoen Rintama- 
miesyhdistyksen toiminta. Matti Porkkala oli perustamassa 
yhdistystä vuonna 1931 ja toimi johtokunnan puheenjohta
jana koko toiminta-ajan vuoteen 1944. Rintamamiesyhdis- 
tys avusti noin 90 rintamamiesperhettä ostaen mm. kaksi 
maatilaa sekä korjaten ja rakennuttaen aseveljille asuntoja.

Perinteen tallennus oli kiehtonut Porkkalaa jo opettaja- 
uran alussa. Aron kansakoulun johtajaopettaja keräsi oppi
laiden välityksellä vanhaa esineistöä koulun tiloihin. Aron 
koulun palo tuhosi laajan kokoelman. Aineiston katoami
nen ei lannistanut hänen innostustaan perinteen keräämi
seen, vaan hän lähti kehittelemään johtamansa Kauhajoen
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opettajayhdistyksen piirissä ajatusta kunnan omasta muse
osta. Ajatuksen edistäminen vaati yhdistyksen taakseen. 
Museoyhdistys perustettiin vuonna 1934.

Museohankkeen edistäminen jäi lähinnä Porkkalan vas
tuulle. Museon siemeneksi siirrettiin talkoilla tuulimylly Ikke- 
läjärveltä yhteislyseon tontille. Aimo harppauksen eteen
päin asia meni 1950-luvun alussa, kun kunnalta saatiin 
tontti museota varten ja tontille siirrettiin Ala-Yrjänäisen 
päärakennus Yrjänäisen kylästä. 1800-luvun alussa raken
nettua taloa ajateltiin käyttää aluksi elokuvateatterina, mut
ta museoyhdistys katsoi sen sopivan paremmin museoksi. 
Talo sisustettiin pääosin entisajan talonpoikaistalon mukai
sesti. Siihen koottiin myös joukko erikoiskokoelmia.

Sitkeän uurastuksen tuloksena museoalue alkoi näyttää 
oikealta museolta. Alueelle pystytettiin toistakymmentä ra
kennusta ja koottiin runsas kokoelma käyttöesineistöä. Ra
kennukset ja esineistö saatiin pääosin lahjoituksina. Muu 
yhdistyksen toiminta on rahoitettu pääosin liikeyritysten ja 
yhteisöjen avustuksilla.

Kauhajoen museo on ollut mieluisa ahertamisen kohde 
varsinkin eläkepäivinä. Yhteistyö museonhoitajana toimi
neen Mauno Peipon kanssa on jäänyt erityisesti mieleen.

Matti Porkkala vieraili vuonna 1980 Emil Cedercreutzin 
perustamassa taide- ja kotiseutumuseossa Harjavallassa. 
Täältä hän sai ajatuksen pystyttää museon alueelle raken
nettuun konehalliin "Maahengen temppeli” , vanhoista maa
taloustyökaluista koottu näyttely.

Kauhajoen Museoyhdistys hoiti museaalisen toiminnan 
Kauhajoki-Seuran huolehtiessa muusta kotiseututyöstä. 
Opettaja Porkkala oli perustamassa tätäkin yhdistystä 
vuonna 1949 ja oli neljä vuosikymmentä johtokunnan aktii
visimpia jäseniä. Seuran näyttävimpiä aikaansaannoksia 
ovat olleet kotiseutujuhlat ja Kauhajoki-kirjat. Matti Porkka
la oli kantavana voimana tehtäessä kuvateosta Kauhajoen 
pitäjästä vuonna 1963. Hän huolehti kirjan suunnittelusta ja 
taitosta sekä laati siihen johdannon ja kuvatekstit. Huomat
tava osa teoksen kuvista on hänen ottamiaan. Myös vuosit-

158



täisen joululehden teossa Matti Porkkala oli keskeisesti 
mukana.

Kauhajoen kirkko uusittiin sisältä 1950-luvun puolivälis
sä. Korjauksen jäljiltä jäi vanhaa kirkon esineistöä, kuten 
vuosisadan alussa valmistettu saarnastuoli sekä rakennus
töiden aikaan löydetty vanha vaivaisukko. Perinteisen esi
neistön arvon ymmärtävät henkilöt päättivät koota aineis
ton kirkon perälehteriin, joka valittiin museotilaksi. Tulipalo 
vuoden kuluttua tuhosi tämänkin hankkeen, jossa Matti 
Porkkala oli ollut aktiivisesti mukana. Mutta nytkään ei an
nettu periksi, vaan kirkkomuseotoimikunnan jäsenet ryhtyi
vät kokoamaan seurakuntatalon suojiin jääneestä esineis
töstä kirkkomuseota vanhaan siunauskappeliin. Vähäisestä 
aineistosta koottu museo voitiin avata yleisölle vasta vuon
na 1970. Näyttelyesineistön puutetta poistaa Porkkalan ko
koama valokuvanäyttely Kauhajoen kirkollisen elämän vai
heista vuosikymmenten ajalta.

Kauhajokelaiset eivät unohtaneet talvi- ja jatkosodassa 
kaatuneita miehiään. Heti talvisodan jälkeen Kauhajoen 
Rintamamiesyhdistys muodosti sankaripatsastoimikunnan, 
jonka puheenjohtajaksi valittiin jo kahdessa sodassa tais
tellut Matti Porkkala. Jatkosodan puhkeaminen siirsi pat
sastoimikunnan työtä ja toi lisää tehtävää. Onnistunut varo- 
jenkeruu mahdollisti hankkeiden toteutuksen 1960-luvun 
alussa. Arkkitehti Viljo Revvellin suunnittelemalle alueelle 
pystytettiin vuonna 1953 kuvanveistäjä Wäinö Aaltosen 
patsas Rauhan vilja, sodan vilja. Patsastoimikunnan pu
heenjohtaja Porkkala sai pitää samana vuonna kaksi muu
takin sankaripatsaan paljastuspuhetta, toisen Nummijärven 
ja toisen Kauhajärven hautausmaalla, joille myös hankittiin 
muistomerkki viime sotien uhreille.

Hän sai puheenjohtajana haltuunsa Wäinö Aaltosen 
suunnitteleman sankaripatsaan kipsisen pienoismallin, jon
ka hän luovutti Kauhajoen uudelle kirjastolle vuonna 1988.

Samana vuonna sankaripatsaiden paljastamisen kanssa 
suunnitteli opettaja Porkkala hukkuneiden muistomerkin 
Nummijärven hautausmaalle. Hän vastasi myös tarvitta-
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vien varojen keruusta. Vuosisadan alussa oli Majaniemen 
kiertokoulun päättäjäisiin matkalla olleet koululapset huk
kuneet Nummijärveen. Kauhajoen opettajayhdistyksen 
käynnistämällä muistomerkkihankkeella kunnioitettiin hei
dän traagista kuolemaansa.

Vuonna 1968 Matti Porkkala suunnitteli ja rakensi luon
nonkivistä Tokerotien rakentajain muistomerkin Korpi-Aron 
tilan puistoon Aronkylälle. Tokerotie oli suurina nälkävuosi
na hätäaputyönä rakennettu maantie Peräseinäjoelta Ja
lasjärven Taivalmaan ja Jokipiin kautta Kauhajoen Aronky- 
lään.

Toisen maailmansodan jälkitunnelmissa piti opettaja 
Porkkala nuorison kasvatusta tärkeänä. Sodasta oli palan
nut aikamiehiksi varttunut nuorten joukko, kotirintamalla oli
vat kasvaneet lapset ilman isää puolikymmentä vuotta. 
Nuorten johdattaminen hyviin harrastuksiin vaikeassa so
danjälkeisessä tilanteessa vaati Porkkalan mielestä erityi
siä toimia.

Musiikkiharrastuksen kautta tutuksi tulleesta nuorisoseu
ratyöstä arveli Matti löytyvän ratkaisun asiaan. Hän lähti 
puuhaamaan nuorisoseuran perustamista Aronkylään. 
Vauhdittaakseen hanketta hän kirjoitti paikalliseen lehteen 
propaganda-artikkelin nimimerkillä "Aronkyläläinen” :

Surkuteltavaa ikäväntorjuntaa
”On luonnollista, että toiminnanhaluinen ihminen, 

ja kukapa nuori ei sitä olisi, tuntee toimettomuuden 
ikävystyttävän itseään koettaen samalla tätä tunnet
ta torjua kaikin keinoin. Mikäpä on luonnollisempaa, 
kuin että nuoret ihmiset vapaa-aikojaan viettääk
seen ja ikävää torjuakseen hakeutuvat toistensa 
seuraan etsien tätä sieltä, mistä sitä kulloinkin on 
varmimmin löydettävissä. Asemalaituri junantuloai- 
kana tarjoaa kiitollisen kokoontumispaikan, jonka 
viihtyisyyttä lisää vielä puutteellinen valaistus use
asti. Mutta 'junanaika’ ei kestä kauan ja silloin täyt-
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P anu lan  trio  e s iin tym ism atka lla . Vas. M a tti Porkka la , E lsa  ja  Ee lis  
Panula.
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K auha joen  o rke s te ri 4 0 -vuo tis juh lassaan . Jo h ta jan a  E e lis  Panula.

M a tti P o rkka lan  joh ta m a n  sa n ka rip a tsa s to im ikun na n  to im esta  p y s ty 
te ttiin  K a uha joe lle  ko lm e  sa n ka rip a tsa s ta  vuonna  1953. K uvassa  
W äinö A a ltose n  su un n itte lem a  "R auhan  vilja, sodan  v ilja "  K a uh a jo 
en hau tausm aa lla .
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H agar, K aarina  ja  p ik k u -K irs ti p e rhe en  h uv ila lla  N um m ijä rve llä .

” E lä ke lä in e n ”  M a tti Porkka la . M uu tto kuo rm a  läh tee  A ro n  kou lu lta  
30.7 .1959. (oik. y lh .)

K uus ikym m e n tä lu vu lla : Isä-M atti, Kaarina, K irs ti ja  äiti. (oik. a lh.)
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Taite ilija  Ju use  Yti-M ikkh  
län  m uo toku va n  ääre llä  
vuonna  1966.

M uo tokuv ia  vuosien  va r
relta.

P itä jäneuvos V.J. M a r tt i
lan  m uo tokuva  vuode lta  
1960.



AURA. KYNTÄNEET ON SUOMENMAAN



”M aahe ng en  te m p p e lin ”  p ys ty ttä m in en  K auha joen  m useolle , (vas. 
y lh .)

S eppe lten  lasku  sa nka riva in a jie n  h a u do ille  kesä llä  1986. (vas. a i h.)

S yyss iivous ta  U isan tie llä . 8 6 -vuo tias  iso isä  työn touhussa. Tyttären  
ty tä r A n ne  (Kyyrö, n y  k. Q u inn) huilaa.
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Vielä s o i v iu lu  vanhan  ta ita jan  käsissä .

170



E i o je  om ena  ka ua s  p u u s ta  p ud on nu t. Irm a -ty ttä ren  po ika , S ibe lius- 
A ka te m ia ssa  o p iske leva  K irm o  U n tin en  so ittaa  om an sä ve le kse n sä  
90-vuo tiaa lle  M atti-papa lle .
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E läm än  ehtoo lla . V irkeä t va nhukse t H a g a r ja  M a tti Porkkala. Kuva  
vuodelta  1985.

K iitospuhe  90-vuo tispä iv illä . 173

K o ti puu ta rh an  keske llä  L iisantie liä .



" Täältä Vaasaan e i o le  ke tään, jo k a  e i ke hu is ta  tykkä is. ”  90 -vuo tias  
p ä ivä n sa n ka ri vuonna  1985.
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S ukua  90-vuo tispä iv illä . E tu riv issä  vas. la p se t M a rja tta  Kyyrö, Irm a  
U ntinen , K aarina  H e iskanen, H a g a r ja  M a tti Porkkala. S u ku la ise t A i
n i S um ula  ja  Veikko Porkka la , nuo rin  p o ika  P e n tti P orkka la  ja  K irs ti 
P orkka la -N iem inen .
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M esta ri m uiste lee .
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tyvät kahvilat nopeasti viihdytyshaluisesta nuorisos
ta, mikäli ei jollain talolla satu olemaan tanssia tai 
jotakin viihdytyskiertuetta. Vaikka eipä näistä tilai
suuksista viime aikoina juuri näytä olleen puutetta. 
Komeat, puoleensa vetävät ilmoitusplakaatit kilpai
levat useasti rinnatusten näköpaikoilla mitä vetä- 
vimmin nimin ja houkutuskeinoin. Sota-aikana rinta- 
makiertueilla jonkinlaisen 'maineen’ saavuttaneet 
viihdyttäjät ja ikäväntorjujat näyttävätkin ottaneen 
nyt vakinaiseksi ammatikseen siviilinuorison viihdyt
tämisen, eikä tuo näytä rahallisesti huono ammatti 
olevankaan. Pari-kolmimiehinen 'kiertue' vetää täy
den huoneen ilta illalta korkein pääsymaksuin kier
täen muutamia tuhatlappusia taskuunsa lähties
sään. Mutta mitä on näillä arvoisilla kiertueilla ollut 
antaa pääsymaksun vastikkeeksi nuorillemme? Äs
kettäin viihdytti yhteistalolla salintäyteistä yleisöä 
muuan kolmen miehen kiertue, jonka ohjelmapuoli 
sisälsi kehnon kokoelman kurjia lauluesityksiä ja 
samanverran kaksimielisiä tyhjänpäiväisiä vitsejä 
sekä höysteenä pyöristeltyjä rivouksia. Parempaa 
ei voinut odottaakaan väkijuomien 'inspiroimilta' tai
teilijoilta. Ohjelman loputtua aloitti 'maan kuulu’ (tie
tysti!) hanurin soittaja ohjelmansa ollen kuitenkin 
siinä määrin taiteellisen hengen läpitunkema, että 
uupui kesken esityksen, joten erään paikkakunnan 
soittajan oli otettava vakanssi väliaikaisesti hoitoon
sa.

— Ei ole tiedossa, missä tällaiset taiteilijat asuvat 
paikkakunnalla, mutta sopivin paikka mielestämme 
olisi talon alakerta heidänlaisilleen.

— Nuorisomme kunniaksi olkoon sanottu, että 
useimpien mielestä tällainen 'viihdytys' alkaa sen
tään olla jo vähän liikaa huiputusta.

Nuorisoamme on monasti kuultu syytettävän har- 
rastuksettomuudesta ja kevytmielisyydestä, mutta 
onko meillä oikeutta niin sanoa silloin, kun on paik-
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kakuntia, joissa kuvatunlaiset tilaisuudet ovat nuor
ten ainoa hengenravinto ja joissa ei ole pantu kahta 
tikkua ristiin nuorison hyväksi. Yksi tällainen paikka
kunta on ollut Kauhajoen asemanseutu ympäristöi
neen. Nyt on kuitenkin ollut ilahduttavaa kuulla, että 
Kauhajoen Aronkylän nuoriakin varten on joissakin 
piireissä ruvettu ajattelemaan aatteellisempaa ja 
kasvattavampaa ajanvietettä. Aronkyläänhän on 
perusteilla oma nuorisoseura, joka viettää jo alka- 
jaisiltamansa ensi sunnuntaina yhteistalossa. Var
maan jokainen nuori samoin kuin nuoristamme huo
lehtiva vanhempikin tervehtää ilolla tätä uutta tulo
kasta. Sopii toivoa vain, että jokainen nuori mies ja 
nainen, tyttö ja poika Aron, Turjan ja Lustiian kyläs
tä liittyy tämän oman seuransa toimivaksi jäseneksi 
alusta alkaen. Ikävä pakenee silloin itsestään ja oi
keaan suuntaan kasvanut oman arvon tunne pidät
tää etsimästä viihdytystä kaikenkarvaisten huijarien 
tilaisuuksista.

Toivokaamme kaikinpuolista menestystä uudelle 
valistustyölle.”

Nuorisotyön järjestelyä varten valittu väliaikainen toimi
kunta kutsui koolle Aron nuorisoseuran perustavan ko
kouksen keväällä 1945. Kokouksen avaussanat lausui 
opettaja Porkkala, joka valittiin seuran ensimmäiseksi pu
heenjohtajaksi. Perustamiskokouksen jälkeen pidettiin yh- 
teistalolla iltamat, joissa Matti teroitti salintäyteiselle nuori
solle "vakavan otteen tärkeyttä elämään juuri nyt, jolloin 
nuoriso saa jo olla mukana yhteiskunnallisista asioista pää- 
tettäessäkin” . Iltamien ohjelmassa oli mm. rouva Kokkosen 
esittämä unkarilainen tanssi Matti Porkkalan tyttärineen sä
estäessä viululla ja pianolla. Lehtitoimittajan mukaan pai
kalla ollut nuoriso "käyttäytyi mallikelpoisesti ja kaikin puo
lin moitteettomasti” . Hanke oli saanut hyvän alun.

Matti Porkkala korosti nuorisoseuran toiminnassa valis
tustyön tärkeyttä sekä kehittävien harrastusten järjestämis
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tä. Matin nelivuotisella esimieskaudella Aron nuorisoseura 
olikin "perusalkiolainen” kasvatusseura johdattaen nuoria 
sanan ja toiminnan avulla hyviksi ihmisiksi ja kunnon kan
salaisiksi.

Matti Porkkalan työssä yhteisten asioiden hyväksi koros
tuu toiminnan alkuun saattaminen sekä sitkeys toteuttaa 
ne hankkeet, joita hän on pitänyt tärkeänä. Korostetusti 
hankkeet liittyvät kulttuuri-ja sivistystoimen kenttään, poliit
tinen sektori ja urheilutoiminta jäävät tyystin syrjään. Matti 
Porkkala oli uskollinen niille asioille, joita hän piti tärkeänä, 
ja suuntasi tarmonsa niiden edistämiseen.

Harva saa yksin mitään aikaan, ainakaan yhteisissä asi
oissa. Myöskään edellä mainittujen hankkeiden toteutumi
nen ei ole yksin Matti Porkkalan ansiota, vaan mukana on 
ollut monia kauhajokelaisia. Yhteistyöllä asiat menevät 
eteenpäin. Tällaista yhteistyökykyä on Matti Porkkalasta ai
na löytynyt.

Kirjan liiteosassa on Matti Porkkalan toim i-ja ansioluette
lo, josta näkyy kootusti ja kattavasti hänen toimintansa 
kauhajokelaisessa järjestö- ja yhdistyselämässä.

Elämäntyön muistaminen
Matti Porkkalan laaja ja monipuolinen elämäntyö nivoutuu 
tiiviisti Kauhajoen sivistys- ja kulttuurielämään 1910-luvulta 
1980-luvun lopulle. Ei ole montakaan sellaista sivistys-ja 
kulttuurihanketta, jossa hän ei ole ollut mukana. Hän on ol
lut ideoija, alullepanija, toteuttaja, hankkeiden loppuunsaat- 
taja. Se vako, jonka Matti Porkkala on kyntänyt Kauhajoen 
kulttuurin sarkaan, on syvä. Työn merkitystä lisää se, että 
Kauhajoki ei ole mikä tahansa pikkupitäjä vaan iso kunta ja 
valtakunnallisestikin arvostettu musiikki-ja kulttuuripitäjä.

Matti Porkkalan tapaisella monipuolisesti lahjakkaalla 
henkilöllä olisi ollut kysyntää muuallakin. Hän pysyi kuiten
kin uskollisesti kotiseudullaan toimien oman kotipitäjänsä 
hyväksi. Rakkaus omaan kotiseutuun elähdytti häntä kai
kessa toiminnassa.
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Pohjalainen maisema, kotikuusi ja sen alla viulu ja kirja. 
Nämä löytyvät Matti Porkkalan pojan Pentin suunnittele
masta Ex libriksestä. Ne kuvaavat asioita, jotka ovat olleet 
Matille tärkeitä ja rakkaita. Ne ovat olleet myös niitä elä
män peruspilareita, joiden varaan hän on saattanut välillä 
traagisenkin elämän rakentaa.

Matti Porkkalan ilman taloudellista hyötyä tehdyt toimet 
kotipitäjänsä ja maakuntansa hyväksi eivät ole jääneet 
huomiota vaille.

Suomen vapauden ja itsenäisyyden hyväksi tekemistään 
uhrauksista hänelle on myönnetty seuraavat ansio- ja kun
niamerkit ja -kirjat:

•  Vapaussodan Rintamamiesten Liiton ansiomitali ja kun
niakirja 14.5.1939.

•  4. luokan vapaudenristi miekkojen kera 11.10.1940.
•  Sodan 1939— 1940 muistomitali miekalla ja soljella 

vuonna 1940.
•  IV luokan vapaudenristi miekkoineen tammenlehvän ke

ra 4.1.1942.
•  19. Divisioonan muistoristi 30.11.1956.
•  Sodan 1941— 1945 muistomitali vuonna 1957.
•  Suomen Leijonan Ritarikunnan ansioristi 6.12.1959.
•  Vapaussoturien Huoltosäätiön Sininen Risti vuonna 

1967.

Järjestötyön hyväksi tekemistään toimista on Matti Pork
kalalle myönnetty seuraavat ansio- ja kunniamerkit:

•  Suomen Nuorison Liiton hopeinen nuorisoseuramerkki 
9.2.1945.

•  Yleisen Osuuskauppojen Liiton SOK-merkki 21.5.1954.
•  Osuustoiminnan II luokan ansiomitali 25.1.1955.
•  Maalaiskuntien Liiton kultainen ansiomerkki 25.1.1955.
•  Suomen Kansakoulunopettajain Liiton hopeinen ansio

merkki 18.5.1957.
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•  Mannerheimin Lastensuojeluliiton pronssinen ansio
merkki 14.10.1971.

•  Mannerheimin Lastensuojeluliiton hopeinen ansiomerkki 
17.2.1983.

Merkittävimmiksi huomionosoituksiksi nousevat musiikki- 
tirehtöörin ja opetusneuvoksen arvonimet. Kauhajoen ja 
koko maakunnan hyväksi tehdyistä ansioista myönsi tasa
vallan presidentti Matti Porkkalalle director musices’in ni
men ja arvon 30.12.1964. Monipuolisen ja menestyksek
kään elämäntyön ansiosta hän sai 23.6.1975 tasavallan 
presidentin myöntämän opetusneuvoksen nimen ja arvon.
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Vasta 90-vuotiaana alkoi Matti Porkkalan energisyys ja luo
misvoima ehtyä. Raskas menetys oli rakkaan puolison, tu
kijan ja elämäntoverin kuolema kevättalvella 1987. Elämä 
alkoi tuntua tyhjältä ja yksinäiseltä. Jumalan sanasta löytyi 
tälläkin kertaa apu suruun. Siihen Matti Porkkala on koko 
elämänsä ajan tukeutunut. Elämän ehtoolla Jumalan sana 
on tullut kuitenkin entistä läheisemmäksi, entistä kosketta- 
vammaksi.

Suhde evankeliseen herätysliikkeeseen tuli livari-veljen 
kautta läheiseksi. Hän ei kuitenkaan kuulunut siihen eikä 
muihinkaan herätysliikkeisiin, vaikka kävikin mielellään näi
den kesäjuhlilla sanaa kuulemassa.

Rovasti Tamminen kertoi puheessaan Porkkalan 90-vuo- 
tispäivillä vuonna 1985 Kauhajoen kristillisen miesten piirin 
kokoontumisista: ” Ei Porkkala huolehdi ainoastaan siitä, et
tä piiri kokoontuu määräaikaan, vaan kun siellä on tapana 
antaa jokaisen jäsenen sanoa jotain käsittelyn alla olevasta 
Raamatun kohdasta, on Porkkala näihin päiviin saakka 
nähnyt suuren vaivan, lukenut kommentaaria, merkinnyt 
muistiin tekstin hänessä herättämiä ajatuksia ja hänen esi
tyksensä on aina kuin papin esitys. Mitä tässä luvussa oi
kein tahdotaan sanoa. Hän kaivaa esiin sen perustuksen, 
Jeesuksen Kristuksen.”

Kaikille meille Jumala on antanut lahjoja, että käyttäisim
me ja harjoittaisimme niitä omaksi ja lähimmäisten iloksi ja 
hyödyksi. Matti Porkkalan osalta näin on tapahtunut. Hä
nelle elämä on antanut paljon. On ollut iloa ja myötäkäy
mistä, on ollut vaikeitakin aikoja. Elämä on ollut kuitenkin 
hyvä. Se on ollut rikas elämä. Psalmin sanoin

"Sinun sanasi 
on minun jalkaini lamppu 
ja valkeus minun tielläni.”
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Toimi- ja ansioluettelo
Päätoimet:
Opettaja Peräseinäjoen Haapaluoman kansakoulussa 
1917— 18
Opettaja Kauhajoen Aro-Harjan eli Turjankylän kansakou
lussa 1918— 19
Opettaja Töysän Tuurin kansakoulussa 1919—20 
Opettaja Kauhajoen Aron kansakoulussa 1920— 1959
Sivutoimet:
Laulun- ja piirustuksen opettaja Kauhajoen yhteislyseossa 
1928—29
Piirustuksen ja voimistelun opettaja Kauhajoen yhteislyse
ossa 1929—30
Laulunopettaja Kauhajoen yhteislyseossa 1934—35 
Äidinkielen, kirjallisuuden ja voimistelun opettaja Kauhajo
en evankelisessa kansanopistossa 1942— 1944 
Laulunopettaja Kauhajoen Kotitalousopistossa 1946—63 
Käsityönopettaja Kauhajoen yhteislyseossa 1959—70 
Kauhajoen yhteislyseon oppilasorkesterin kouluttaja ja joh
taja 1959—64, 1965—67
Öljyvärimaalauksen opettaja Kauhajoen kansalaisopistos
sa 1967—68
Viulunsoiton opettaja Kauhajoen Musiikkiopistossa 
1972—74
Luottamustoimet:
Kauhajoen opettajayhdistyksen perustajajäsen 1918, johto
kunnan jäsen 1918—33 ja puheenjohtaja 1934—54 
Kauhajoen opettajayhdistyspiirin johtokunnan jäsen 
1932—59
Kauhajoen yhteislyseon kannatusyhdistyksen perustajajä
sen 1928, johtokunnan jäsen 1933—49 ja puheenjohtaja 
1950—58
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Kauhajoen Musiikkiharrastusten Kannatusyhdistyksen pe
rustajajäsen 1923, johtokunnan jäsen 1926—30, 1954—64 
ja puheenjohtaja 1931—39, 1950
Kauhajoen Musiikkiopiston kannatusyhdistyksen perustaja
jäsen 1967 ja johtokunnan jäsen 1967—86 
Kauhajoen Museoyhdistyksen perustajajäsen 1934 ja joh
tokunnan jäsen 1934— 88
Kauhajoki-Seuran perustajajäsen 1949 ja johtokunnan jä
sen 1949—87
Kauhajoen historiatoimikunnan jäsen 1951—72 ja puheen
johtaja 1954—-56
Kauhajoen sankaripatsastoimikunnan puheenjohtaja 
1940—53
Kauhajoen Taideyhdistyksen perustajajäsen 1981 ja kun
niajäsen 1988
Kauhajoen suojeluskunnan jäsen 1918—44 
Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiirin jäsen 1918—44 
Kauhajoen Rintamamiesyhdistyksen perustajajäsen 1931 
ja puheenjohtaja 1931—44
Vapaussodan huoltosäätiön Kauhajoen osaston perustaja
jäsen 1965, johtokunnan jäsen 1965— 79 ja puheenjohtaja 
1980—
Aron nuorisoseuran perustajajäsen 1945 ja puheenjohtaja 
1945—48
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kauhajoen osaston joh
tokunnan puheenjohtaja 1959—69 
Kauhajoen osuuskaupan johtokunnan jäsen 1920—58 
SOK:n Vaasan piirihallinnon johtokunnan jäsen 1951— 61 
Kauhajoen kirkkovaltuuston jäsen 1945—48 
Muut ansiot:
Kauhajoen orkesterin perustajajäsen 1920, varajohtaja 
1929—64, 1969— 71, 1974—80 ja johtaja 1965—69, 
1972—73
Kauhajoen Sekakuoron perustajajäsen 1927 ja varajohtaja
1928—77
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Tilauksesta tehdyt 
muotokuvat

M aanv ilje lijä V ih to ri K u u tti K a u h a jo e n  u rhe ilu ta lo 1954
M aanv ilje lijä A rm a s  H avunen K a u h a jo k i 1954
V anharouva V iktoria  P ere K a u h a jo k i 1954
Ta lousope tta ja
M esta ri-

A in o  H avunen K a u h a jo k i 1955

p e lim a n n i E e m e li R isku K a u h a jo k i 1955
P ikku ty ttö R itva  K ive lä Ilm a jo k i
P ikkupo ika
K u n n a llis 

R e ijo  K ive lä Ilm a jo k i

n euvos Toivo  A n tila K urikka
T a lousneuvos Iisa kk i L a h tiha rju K a u h a jo k i 1955
K u n n a n lä ä kä ri A n te ro  V ilpponen K auha joen

p a ika llis sa ira a la
1955

K u n n a n lä ä kä ri A n te ro  V ilpponen K a u h a jo k i 1955
R eh to ri H ilja  M ass inen K a u ha joen

k o tita lo u so p is to
1956

O petta ja P ie ta ri P ä ivä rin ta K auha jok i, Luo m a n ky lä n  
ka n sa ko u lu

T e rve yd e n 
h o ita ja R a ili O pas K a u h a jo k i 1957
Isännö its ijä , mv. Jaakko  P uska K auha jok i, P ä n täneen  

osu u sp a n kk i
Isännö its ijä , mv. Ja a kko  P uska K a u h a jo k i
Ta lousneuvos H e rm a n n i H aka la Teuvan  kun ta
K u n n a n s ih te e ri S. E. Teirilä Teuvan  kun ta
Isännö its ijä Ja a kko  H arju K a u h a jo k i
K u n n a n k ir ju ri P a u l M. La ine K a u ha joen  kun ta
R uustinna R osa P a lle tvu o ri K ankaanpää 1960
R eh to ri O lli A . Laurila K a u ha joen  yh te is lyse o
E ve rs ti P aavo  P a lle tvu o ri K ankaanpää
P itä jäneuvos V.J. M arttila K a u h a jo k i 1960

H uu sko ne n K a u h a jo k i
Joh ta ja E rkk i A la jo k i Lapuan  osuuskauppa
E m äntä A in o  Ä ijö  (m yöh. 

H e le e n a  O jan iem i)
K au h a jo k i 1961
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O petta ja J.E . H arja K auha jok i,
H a rjan  ka n sa ko u lu

M v., teh ta ilija O tto  To ivakka K a u h a jo k i 1961

T a lousneuvos A n tt i K au ra K a u ha joen
k o tita lo u so p is to

1962

R ouva L iis i G rö n va ll K a u ha joen
k o tita lo u so p is to

1962

E m äntä

P ikku ty ttö

M a ija  H arja

A n n a -M a ija
H aa ra la

K a u ha joen
k o tita lo u so p is to

1962

R ouva H e inonen K a u h a jo k i
O petta ja Ilo J. K a u p p i Teuvan  o su u sp a n kk i
O petta ja Ilo J. K au p p i Teuva
Joh ta ja J u s s i K a rtano K a u h a jo e n  S aha  O y 1962
T a lousneuvos A. J a ska ri S e inä joen  osu u sp a n kk i
D ir.m us. Veikko Turja K a u h a jo k i 1963
P astori, re h to ri P aavo  Ju rva K auha n jo e n  e va n ke li

nen  ka n sa n o p is to
1964

O petta ja Ja a kko  Jä rv in e n K a u h a jo e n  evan ke lin e n  
ka n sa n o p is to

1964

O petta ja Jo n n e  K o iv is to K a u h a jo k i
O petta ja H e ikk i V anam o K auha jok i, N u m m ijä rve n  

ka n sa ko u lu
T o im itus joh ta ja M. N. K u ja la Teuvan  osuu ska u p p a 1965
K o u luneuvos N iilo  M ä k i S e inä joen  osu u sp a n kk i
K a u ppaneuvos M a u ri P erä lä K a u h a jo k i 1965
Joh ta ja K esk inen Ilm a joen  o su u sm e ije r i 1965
P ikku ty ttö P ia K yyrö La p in la h ti 1965
M aanv ilje lijä M y lly luom a H o n ka jo k i
P ikkupo ika A rto  K a n g a sn ie m i K a u h a jo k i
P ikku ty ttö O u ti K a n g a sn ie m i K a u h a jo k i
Le h to ri
P ro fessori,

L a u ri P a lle tvu o ri K a u ha joen  yh te is lyse o 1965

ka p e llim e s ta ri Jo rm a  P anu la H e ls in k i 1966
Joh ta ja M ikko  R autio Ilm a joen  osuuskauppa 1966
T a lo u s tire h tö ö ri Ju u se  Y li-M ikk ilä Teuvan  osuu ska u p p a
O petta ja H uugo  A ho Teuva, K om ps in  

ka n sa ko u lu
1966

K u n nan joh ta ja Ju h o  M ononen Ilm a joen  kun ta 1966
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K u ltaseppä

K u n n a llis 

E ino  K in n a ri

neuvos Toivo M ikk ilä

K u n n a llis 
neuvos Toivo M ikk ilä

E m än tä A u n e  M ikk ilä

P ank in joh ta ja S e ve ri
K a llio -K ö n n ö

Joh ta ja M u ilu

O petta ja
K ansak.

Joh. Leppänen

ta rkas ta ja
M a a n v ilje lys -

A rv i P yhä lä

n e u vo s Toivo  S a lo ran ta
Joh ta ja K a tri K a n g a sn ie m i
M a anv ilje lijä E ero  Ä ijö
M a a n v ilje lijä Yrjö Lau la ja
M aanv ilje lijä E ero  N okso
D ia ko n i K irs ti P o rkka la
S aa rnaa ja Iiva ri P o rkka la

K ansak.
ta rkas ta ja N iilo  V isuri
P ikkupo ika K u janpää
P e h to ri R auha  E rja la
Isännö its ijä E ero  K ive lä

T ohto ri S a lm e  A e jm e le u s  
O m a kuva

K o n tto rinho ita ja S e ve ri R iih im ä k i
Joh ta ja K a lle  Y li-Juu ti
R ehtori, ro v a s ti U uno K ahra
M a anv ilje lijä S a m e ii

M äk i-L iika la
K u n n a llis 
n euvos
K u n n a llis 

Jaakko  R anto

n euvos K auko  K o iv is to

K a u ha joen  u rhe ilu ta lo 1966

Teuvan o su u sp a n kk i 1967

Teuva 1967

Teuva 1967

K a u h a jo k i

Y listaro, K itino jan 1968
osuuskassa
K a u h a jo e n  kun ta 1968

K a u h a jo e n  kun ta 1968

K a u h a jo e n  kun ta 1968
K a u h a jo k i 1968
K a u h a jo e n  o su u sp a n kk i 1969
K urikan  o su u sp a n kk i 1969
K urikan  o su u sp a n kk i 1969
K a u h a jo k i 1969
T od is ta ja in  Seura, 1969
Vaasa

A la v ie ska n  yh te isko u lu 1969

Ja la s jä rve n  y h te is k o u lu 1969
K a u ha joen 1969
o su u sm e ije r i
H e ls in k i
K auha jok i, 1970
A ro n  ka n sa ko u lu
Teuvan  o su u sp a n kk i 1970
A la jä rve n  o su u sp a n kk i 1971
Ju rvan  yh te is k o u lu 1971

Ja la s jä rve n  o su u sp a n kk i 1971

Ilm a joen  kun ta 1971

Ilm a joen  kun ta 1971
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Joh ta ja Laa ja K u o rtaneen 1971

R ouva A ila  P o rkka la
o su u sp a n kk i
Turku 1971

T a itee llinen
jo h ta ja P e n tti P o rkka la Turku 1971
P ikku ty ttö L en i P o rkka la Turku 1971
N u o ri m ies H a rri-M a tti

P o rkka la Turku 1971
E ko n o m i O lav i K urikka S e in ä jo k i 1972
M aanv ilje lijä S va n te  H a u ta m ä k i Teuva 1972

K u n n a llis 
n euvos K auko  K o iv is to Ilm a jo k i 1973

T o im itus joh ta ja E e m il K uuse la S e in ä jo k i 1973

Joh ta ja A lfre d  Ä ijö S e in ä jo k i 1973

Joh ta ja K ustaa  K oske la N u rm o 1973
Joh ta ja Yrjö Lau rio Y listaro 1973
K ansak.
ta rkasta ja N iilo  V isuri S e in ä jo k i 1973
Joh ta ja J u s s i V aah ton iem i SO K, Vaasa 1973
T eo llisuus
n euvos Veikko N iem i-A ro K a u h a jo k i 1973
P ikkupo ika M a tti K yyrö L a p in la h ti 1973
P ank in joh ta ja Toivo K e tonen Teuva 1973
T a lousneuvos Jaakko

K esk i-M a ttila K a u h a jo k i 1973
T a lousneuvos E d va rd  K nuu ttila J a la s jä rv i 1973
Joh ta ja Teem u

H onkavaa ra Y lis ta ro 1974
R a ke n n u s 
m e s ta ri O lav i K osk inen J a la s jä rv i 1974
T o im is to 
p ä ä llik kö A rm a s  Tuisku K a u h a jo k i 1974
D ip IJns inöö ri S aka ri S ilta lo p p i Ilm a jo k i 1974
E m äntä Ida S ilta lo p p i Ilm a jo k i 1974
M a a nv ilje lijä P aavo  S ilta lo p p i Ilm a jo k i 1974
O petta ja A n tti O pas K a u h a jo k i 1974
M aanv ilje lijä M a rtti V ä linen Teuva
M aanv ilje lijä P aavo  Ikke lä K a uha jok i 1975
T o im itus joh ta ja Jaakko  S illanpää K urikka 1975
O petta ja Irm a U n tin e n S a a rijä rv i 1975
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P itä jäneuvos Väinö Y li-H avunen
Ta lousneuvos A.K . K aura
P ikkupo ika K a llio ko sk i
P ikku ty ttö A. Lusa
Joh ta ja E rkk i M ann ila
O petta ja M arja tta  K yyrö
T o im itus joh ta ja M a tti La ita la
Isännö its ijä E ero  K ive lä
M aanv ilje lijä O lav i H uuskonen
M a a nv ilje lijä O tto  Iso n ie m i
T o im itus joh ta ja

T o im is to 

V ille P erä lä

v irka ilija A n to n  O ja

T a lousneuvos

M a a n v ilje lys -

Ilm a ri V a ram äk i

neuvos Toivo  S a lo ran ta

E m än tä S ylv ia  P e ltonen

E m äntä E lli T o ivakka
E m äntä M aria  N orena
K u n n a n lä ä kä ri L a u ri H a lonen
K u n n a n lä ä kä ri
O suus-

H e ikk i K o iv is to

kassan joh t.
O suus-

F ab ian  V iita la

kassan joh t. F ab ian  V iita la
M useonho ita ja M auno  P e ippo
P ank in joh ta ja P e n tti H aara la  

P a u laha rju
P a n k in joh ta ja S eve ri

K a llio -K önnö
T o im itus joh ta ja V ilho A h tia in e n
T o im itus joh ta ja Vilho A h tia in e n
P ro fe sso ri Jo rm a  P anu la
Joh ta ja P e n tti R an ta la
P ank in joh ta ja S a lom on  M arttila
O petta ja UI la -M a ija  S un i
O petta ja S un in  la p se t 

M ors ian  vuode lta  
1942 (H a g a r 
P orkka la )

K a u h a jo k i 1975
K a u h a jo k i 1975

1975
1975

K a u h a jo k i 1976
L a p in la h ti 1976
A la vu s 1976
K a u h a jo k i 1976
J a la s jä rv i 1977
K a u h a jo k i 1977
K urikka 1978

K a u h a jo k i 1979

K a u h a jo k i 1979

K a u h a jo k i 1979

K a u h a jo k i 1980

K a u h a jo k i 1980
Jyvä sky lä 1980
K a u h a jo k i 1981
K a u h a jo k i 1981

K a u h a jo k i 1982

K a uha jok i 1982
K a uha jok i 1982
K a uha jok i 1983

1983
K a u h a jo k i 1983

K a uha jok i 1983
K a uha jok i 1983
H e ls in k i 1983
K a u h a jo k i 1983
K a u h a jo k i 1983
K a u h a jo k i 1984
K a uha jok i 1984

1984
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E m äntä H u lda  N eva la 1984
O petta ja K a le v i U n tin e n S a a rijä rv i 1984
L e n toem än tä P ia K yy rö -H a rju H e ls ink i 1984
P ro fe sso ri Jo rm a  P anu la H e ls in k i 1985
T o im itus joh ta ja Jo rm a  S ihvonen 1985
T a loudenho ita ja S a m u li M ä n tyko sk i K a u h a jo k i 1985
E dusta ja O lav i K yyrö L a p in la h ti 1985
P a s to ri S o in i N iem inen P ori 1986
M v., d ir.m us. A a to s  R in ta ko sk i 1986
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Opetusneuvos Matti Porkkala tunnetaan Kauhajoella ja 
Etelä-Pohjanmaalla monipuolisena kulttuurivaikuttajana. 
Yli viisikymmentä vuotta kestänyt opetustyö kansakou
lussa ja Kauhajoen muissa oppilaitoksissa loi pohjan 
hänen elämäntyölleen. Paremmin Matti Porkkala tunne
taan maakunnassa kuitenkin musiikkimiehenä ja taide
maalarina. Hän oli perustamassa Kauhajoen orkesteria, 
kunnan musiikin "lippulaivaa”, joka oli ensimmäinen tai
demusiikkia soittava maaseutuorkesteri maassamme. En- 
siviulistin ura orkesterissa kesti 60 vuotta. Muotokuvia 
syntyi vuosikymmenien varrella 159, runoja parikymmen
tä.
Kauhajoella ei ole montakaan kulttuuri- ja sivistyshanket- 
ta, jota Matti Porkkala ei olisi ollut perustamassa ja 
toimintaan laittamassa. Se vako, jonka hän kynti Kauhajo
en ja koko maakunnan kulttuurin sarkaan, on todella syvä. 
Torpparin ja maatyöläisen pojasta kasvoi vahva isänmaan 
ystävä ja Suomen itsenäisyyden puolustaja. Matti Porkka
la osallistui kolmeen sotaan: kansalaissotaan, talvisotaan 
ja jatkosotaan. Maanpuolustustyö suojeluskuntajärjes- 
tössä oli lähellä hänen sydäntään.
Neljä sanaa: kirja, viulu, kotiseutu ja isänmaa kuvaavat 
asioita, jotka ovat olleet kaikkein rakkaimpia Matti Pork
kalalle.




