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Ahveni-ston pddrakennuksen ensimmdisen
pirttiosan
eli
rakennutti
agronomi ja
metsdnhoitaja,
valtion
virkatalojen
e1i
puustellien
tarkastaja
Antti
Penjamin
( ent.
Meikikylei
I\&ikkyle )
asunnokseen
vuonna 1906. Tupaantuliaiskuntoon
rakenjouluksi.
nus saatiin
Kesrillei 1907 l&ikikylii solmi avioliiton
Takamaan kyldstd
olevan Kilpijoen
talon
tyttdren
Selman
kanssa, joka rmrutti sanan vuoden marraskuussa asumaan Ahvenistoon.
Valmistuneen rakennuksen suunnitteli
arkkitehti
joka
Paavo Uotila,
vuonna
1903 o1i voittanut
Suomen Teollisuusleh-

UAXTXYT,A

jdrjestdmdn
den
maatalousrakennusten
suunnittelukilpailun.
Sen jdlkeen
kun
perheeseen 01i
kaksi
1asta,
syntynyt
ryhdyttiin
rakennuksen
suunnittelenaan
johonka piirustukset
laajentamista,
1aa(hlivi)
ti kuuluisa naisarkkitehti
Olivia
Lijnn. laajennusosan
valmistuttua
vuonna
1914 saatiin
liseitiloiksi
keittiii,
kirjastohuone ja nnkuutilat.
Jo samanaikaipd6rakennuksen
sesti
ensimmiiisen
osan
kanssa o1i rakennettu
sauna, ja vdhdn
myiihemrnin luhtlrakennus,
sitten
ta11i,
navetta ja pihamaan rinteeseen sijoitettu suuri holvattu
kivikellari.
Alueen
rakennusten
suunnittelussa,
ja pedrakennuksen sisustasijoittelussa
misessa
suurena apuna arvostettu
o1i
ja Tampereen
tamperelainen
taidemaalari
profestaide-eldmiin
keskeinen henkilci,
Gabriel
Engberg. Hdn suunnltteli
sori
ja
pddrakennuksen erikoiset
nm. kaikki
jotka
arvokkaat
kalusteet,
valieivdt
tettavasti
enee o11eet rakennuksessa sen
siirtyessd
Yliijdrven kunnan onistukseen.
0n kysytty,
miksi
l{zikikyki
valitsi
pai-kaksi Pikku-Ahveniston
kotinsa
tienoon. O1ihan paikka vuosisatamme alussa
ja sijaitsi
syrjiiinen
asumattomien metsiitaipaleiden
takana. Valintansa
syiste
Mzikikylei kirjoittaa
seuraavasti:
"Kun
ja
moninaiset
maanviljelysseuramrut
yhteiskunnalliset
toimet
virkamatkojen
ohe11a eivdt enddn jouluksikaan
antaneet
rauhaa, eikd sitd mrutoinkaan olisi
tdydellisesti
o11ut suuren kivitalon
ihnisjoukossa,
joulunpyhinii
pzilkrihti pitkind
peesta joskus asu1904 piiehrini ajatus
maan ruusta maailmasta syrjddn. Tapanina
hiihtelemiidn
ldhdin
ndissd ajatuksissa
ja
muismetsi11e,
eriiiltd
kesdisiltd
Pikku Ahvetoilta
mieleen painuneelle
Muutaniston jdrvelle
ohjautui kulkuni.
perdstd pohjattomien
nien
harhailuiden
notkojen ja harjujen poikki seisoin vihjdrven
doin
ranna11a, jonka rauhallipiiiitoksen,
etta
vakiinnutti
suus heti
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tiinne on aina joskus pddstiivZi rauhaan
kokoamaan ajatuksiaan,
tdmd on siihen
oikea paikka. Pian o1i ajatuksissa
sinne
asunto rakennettuna ja asia siksi
va1rniina, ettii samana iltana
ryhdyin Teivaalan kanssa maapohjasta kauppoihin.rr
ja Mdkikyld osti
Kauppa syntyi heti,
Teivaalalle
kuuluneen osan jdrvestd
sekd
12,5 ha:n maa-a1ueen. Vdhdn myb'hernmin
hdn osti Mikkolan omistaman jdrvi-osuuden ja 4,5 ha:n maa-a1ueen.
Tyytyv2iisenei l42ikikylai saattoikin
kirjoittaa:
"Uuden vuoden pdiviind kdvin
Engbergin
sitten
taiteilija
Gabriel
kanssa katsomassa paikkaa rakennuksille
ja silloinkin
jdlkeen
vasta harhailujen
liiysimme. tt
Kiinteistiiiin
rakennusten
kuuluvien
pieAhvenj,stosta kehittyi
valmistuttua
hoidettu
nehkci hyvin
maanviljelystila,
jossa pidettiin
hevosta, joitakin
lehmid
jZif p€iaTilan
seke pienkarjaa.
hoito
osaltaan
Selma-emdnndn ja palvelusvden
harteille,
koska A.P.Mzikikylei itse joutui virkansa vuoksi olemaan paljon poissa kotoa. Toki tilan
isdntii eli ja vaikutti
mukana kaikissa
tilan
toiminnoishuomiota hiin kiinnitti
Ahsa. Erityistd
veniston metsikkdcin. Metsdmies-Mdkikyldn
kdden jdlkl
on vieldkin
ndkyvissd alueen
puustossa, joka selvirnpeind ndkyy jArven
pihtakuuslmetsikcjssS.
takana
olevassa
Sen hdn istutti
vuonna 1915 kasvatettuaan sitd ennen taimet siemenistd.
Erikoisen leiman Ahvenistolle
antavar
ja paljon
laajat
tyijte vaatineet
luonjotka
nonkivipengerrykset,
reunustavat
ja jatkuvat Ahvenlstoon johtavaa
tieta
piharinteeseen.
siltd
Siita
korkeahkot
johtavat
kiviportaat
ylcis metsdi-sel1e
jonka perdllii
pihakumpareelle,
on niin
lkiidn pengertden rakennettu pihtakuusien
yrnpdrciimd kenttii.
Sen Mdkikyld rakennutti vuosi.na 1909-10 urheilukent2iksi,mutta
pysiik6lntinyt sitA keytetddn
autojen
alueena. Kenttd o1i Ylijjdrven
ensimmdijota
paikkakunnan
nen
urheilukenttii,
nuoriso ahkerasti kdytti.
Kun Yltijdrvelle o1i vuonna 1914 perustettu
Voimiste1u- ja urheiluseura
Kiri,
sopl Miikiky15
Rdlkdn kartanoa piteneen af Forselleksen
perikunnan
jonka
kanssa
maakaupasta,
kautta
perustettu
seura sai haltuunsa
maa-alueen onan urheilukenten
rakentamista varten.
Varattomalle
seuralle
hiin
lainasi
maanostoon tarvittavat
rahat ia
kenttA rakennettiin
velitLdmdsti
vuoden
1915 kuluessa.
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Melkoinen
aikaansaannos
on PikkuAhveniston jdrveii kiertdvd,
osin eritjyrkkddn harjun rinteeseen
tdin
pengerteien rakennettu
Kaiken kaikkiaan
tie.
alueen luonnonklvipengerrykset
ovat ihmetyste herdttdvdn mittavat.
Toki niitd
ei ole talon
vdki tehnyt
ornin voimirr,
vaan pengerrysten
rakentajina
on sananaikaisesti
o11ut
useitakin
tehtavean
palkattuja
miehid. Seudulla 01i tycittijjoiden asemaa helpottaakseen
nia,
Mekiky12i jdrjesti
tycitd, antoi tytjntekijiiil1e ruuan ja maksoi tybstri palkan. Alkoipa hiin soveltaa
Ahveniston
tydmailla
palkollisia
kdyttdvien
seudun asukkaiden
kauhistukseksi
8 tunnin
tydpdivddkin.
Toimenpiteen heijastusvaikutuksia
peldttiin.
Kun nykypdivdn
ihminen kdyskentelee
Pikku-Ahveniston
teitii,
ei kdyskentelijii
voi o11a kurnmastelernatta niitd
rakennelmia, jotka yksityisen
perheen varoin ja
ponnistuksln
on vuosisatamme alussa muutaman vuoden kuluessa
saatu
aikaan.
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n Pikkuiin eritn pengerkai-kkiaan
ovat ihoki niitii
I voimin,
on samantehteveen
i
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een Miikitekijciiln. AlkoityiSmailla
sukkaiden
iiiviirikin.
ia peldtskentelee
kentelijd
rakennelvaroin ja
ussa muuaikaan.

R a k e n n e lm a t o n t e h t y
aikana , jo11o in
ei kdytettdvissd
o11ut nykyaikaisla
teknillisid
tyijtii
helpottavia
vdlineird.
Eivdtkd
Ahveniston
isdntdvden
puuhat
suinkaan rajoittuneet
kiintelstijcin
liirtyviin
ttjihin.
Sekei A.P. ettai Selma Miikikylzi ottivat
aktiivisesti
osaa palkkakunnan yhteiskunnallisiin
ja sivistyksellisiin
pyrintciihin
toimien
monesti
suorastaan
ja
niiden
alullepanijoina
kdynnistdjind.
Erikoisen
keskeiseksi
A.P.Meikikyldn panos muodostui Yldjdrven
puuhakkaasti toimineessa raittiusseurassa. Seuran toimitalo
Saurio, Ylcijdrven
ensimmdinen seurojentalo,
rakennettiin
ja hzinen rahoitukhdnen aloitteestaan
sensa turvin.
Seuran alkuvuosien
nonipuolinen toirnlnta ndkyi Ahvenistossakin.
Samoin sinne
ja
heijastui
Voirnisteluurheiluseura
Kirin ndytelmd- ym. toiminta. Ahvenistossa laulettiin,
soitettiin
ja esitettiin
sekd harjoiteltiln
m o n ja
ndytelmid.
Kesiiisid
tapahtumia
varten
o1i jdrven liinsipddssd ulkoilmandyttdrnd.
Ahveniston
erndntd, Selma Mdkikyld,
o1i musikaalinen.
H'dnen avullaan selvivdyttiin
laulundytelmistdkin.
Ahveniston
piano olildhinnii
hdnen kdytdssddn. A.P.
Maikikyki ei soittanut
eikd o11ut yleensdkdiin musikaalinen.
Mdkikylein perheelld o1i laaja ysrdvdja tuttavapiiri,
johon kuului tunnettuja
ja yhteiskunnallisia
taiteilijoita
puuhahenkiltiitd.
Monien maiden ndyttdrnciillS
niiytellyt
E11i Tornpuri vierri
Ahvenistossa joitakin
kesdlomiaan.
Muistelmateoksessaan Minun tieni
hdn kuvaa usealla
sivulla
Ahveniston
luontoa.
talon
isdntdvdked ja oleskeluaan Ahvenistossa.
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Ahveniston pddrakennus.

Ahvenistossa noudatetuista ateriointitattPihalla
voista hdn kirjoittaa:
on suuri
penkkeigraniittikivipciytd
halkaistu
a1la syiitlin
neen. Sen ddressb jalavan
kaikki ateriat,
isdntd- ja palvelusvdki,
lapset, kaikkl hyvdssd sovussa. Jos vieraita
taloon, ei tehty mitddn poiktuli
keusta,
tai rnio1i vieras
mdkkiliiinen
nisteri.rr
Teoksessa on mycis Ahveniston
pihapiirissh
valokuva tilanteesotettu
Ld, jossa harjoitellaan
kohtausta Oscar
Wilden niiytelmdstii Salorne.
Muitakin
niiyttelijiiitd
tunnettuja
ja Urho
vieralli
Ahvenistossa.
lfui. Aili
Somersalmi, Aarne Orjatsalo,
sekd Kosti
Elo olivat
Ahveniston krivijciiden joukosja saveltajd
sa. Kanttori
Frans Linnavuori
o1i M5kikyldn perheessd tuttu jo
lapsuusvuosilta,
koska hdn o1i viettdnyt
ja nuoruusaikansa Y1iijdrve11d.
lapsuusHdnen isdnsd Karl Lindell
toimi Yliijdrven kanttorina
vuodet L869-I9O2. Tunnetja lahjoittaja,
tu kuvataiteen
suosija
teollisuusneuvos
Kustaa Hiekka kuului
niin
ikZiiin Ahveniston
vierailijakaartiin,
sanoin E11i Tompurin puoliso, pankinjohtaja
Laurl af Geurlin. Professori
A.K.Cajander, joka l92O- ja 1930-1uvui11a toimi rnm. naamme kolmen hallituksen
piiiimlnisterind,
o1i tuttu
vieras
Ahvenistossa.
Edelleen voidaan mainita Wuolijoen
veljekset:
kansanedustaja
Sulo
ja kansanedustaja,
Wuolijoki
sittemmin
1920-1uvu1la
useaan otteeseen
eduskunnan puhemieheniikin toiminut Vdinci Wuolijoki.
Erikoista
o1i, ette agronomi A,P.Mdkikylei
varakkaana ja oppineena miehend
kuului
myds Ylcijdrven
tycivdenyhdistykseen sen ensimrndisten toimintavuosien
ajan ja tuki voirnakkaasti sen pyrintcijd,
jotka
eivdt
vuosisatanme alussa tosin
vield o11eet kovin rrsosialistisiatt.
Mycis
kunnalliseen
toimintaan hdn osallistui,
aluksi
kuntakokousten
kautta,
sitten
kunnanvaltuustossa
valtuusrniehend. Asiat
hallitsevana,
taitavana ja pldettynd seka sanavalmiina
miehend hdn sai joskus
jotka
aikaan ratkaisuja,
eivdt
kaikkia
miellyttdneet.
Kunnanvaltuustossa
hdn
ajautui ristiriitaan
Ylcijdrven silloisen
jyrkkdnd ja kiivaana rniekirkkoherran,
hend tunnetun Frans Edvard Silvanderin
(vuodesta 1906 ldhtien Salokas) kanssa,
joka toini
kunnallislautakunnan
esimiehend. Kun kirkkoherraa
o1i kunnanvaltuuston kokuksissa toistuvasti
syytetty
kunnan t11ien viivastvmisestd
ia muista-
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kin laiminlycinneistd,
siirtyi
hdn otaksuttavasti
syytciksistd
kimpaantuneena
pois Ylcijdrveltd.
Osasyylliseksl
leihtcjcjn
Lejmattiin Mdkikyld.
Vuonna 1916 Ylijjarvelle
perustettiin
Tarnpereella 1901 toinintansa
kiiynnlstdneen Puuvillatehtaan
Tycivden Osuuskauppa
i
-,.,,-xlr
r . r .I . : r. r- m
y y m a a a r Ji ^or K a J o s e u r a a v a n a v u o n na muutul t:i11cjin perustetun Osuusliike
Voiman myymdldksi.
Se oli
enslnrndinen
Puuvlllatehtaan
Tydviien Osuuskaupan/ OVoiman maaseutumyymdld. Sekd
suusliike
myymiildn tontin
etta
tontilla
o11een
myynSldksi
kunnostettavan
rakennuksen
osti Mzikikyld omi11a rahoillaan
af Forselleksen perikunnalta.
0stoon kiiytetyn
rahasumman perivet
Mdkikyldn
ornaiset
vasta monia vuosia Mzikikyldn kuolernan
jdlkeen.
Suomalaisuusasia sai A.P.I&iklkyldstd
liimpiniin kannattajan.
Esko-poikansa hdn
kirjoitutti
jziseSuomalaisuuden lilton
neksi jo pojan ollessa vield 1apsi. Kun
vuonna 1906 perustettu
Suomalaisuuden
litto
vietti
vietti
50-vuotijuhliaan,
juhlassa kutsuvieraao1i Esko f&ikikyki
jdsenend
na. O1ihan hiin o11ut liiton
poikkeuksellisen
pitkiin ajan. Mdkikyldn
jdsenten
suvun
miespuolisten
toisena
ristirndnimend
yleisesti
keytetyn
nimen,
Benjainin, hdn ornalla kohdallaan
muutti
muotoon Penjami. A.P.Makikyldn hautakivessd nimi esilntyy
nuodossa Penjaami.
Yksityiset
kuntalaiset
kddntyivdt
Mdkikyldn
puoleen noninaisissa
ongelmatilanteissaan.
Suoranaiseksi
siiiinndksi
kerrotaan
hdnen apuunsa turvautumisen
muodostuneen si11oln,
kun tarvittiin
opintolainan
takaajaa.
0pintolainan
tarpeessa oleva nuori tokaislkin
tdllaisessa tilanteessa,
ette ttMenen Ahvenlstoonr.r
Mekikylelle
tietojen
hankinta ja opinnot
ja kannatettavia
olivat
merkityksellisid
asloita.
Useille opinhaluiselle
nuor111e
ja keiytdnncin
hdn avasikin
neuvoillaan
toimenpiteillddn
opintien,
tukien heitei
vield opintojen aikanakin.
Apuaan hdn ei
evdnnyt paikkakunnan sddtyleiisiltdkddn.
Rdikdn kartanoa pitdneelle
af Forselleksen perikunnalle
Mekikylei jdrjesti
1ainoja tai vdlitti
ostajan maakappaleelle
si11oin,
kun kartanon raha-asioiden
hoito naan nyyntiin
pakotti.
Vaatettipa
Mdjoskus
juoppojakln,
kikylei
vaikka
hdn
o1i ankara raittiusmies.
Hdn uskoi lhmiseen ja ihrnisen kykyyn muuttua.
Metsdalan asiantuntijana
A.P.Mdkikyld
nautti
valtakunnallista
arvostusta.
Ke28

vdttalvella
1917 Suomen senaatti asetti
jonka
kornitean,
tuli
tehdd ehdotuksia
jdrjestiirniseksi
kruununnetslen
hoidon
ja nimitti
ajanmukaiselle
tasolle
komitean puheenjohtajaksi metsdnhoitaja A.P.
Meikikyldn. Jdseniksi
komiteaan nimitettlin
mrn. professori
A.K.Cajander, jonka
kanssa lt&ikikyla vietti
huomattavan osan
vuodesta 1917 Lapissa tutkimassa ja arvioimassa
Laplssa
sijaitsevia
rnetsld.
Komitean tycin Mdkikyld keskeytti
kansajohdosta
laissodan
helrnikuussa
1918
siirtyen
perheensd pariin
tdllijin
Ahvenistoon.
A.K.Cajander ja Mekikylei olivat tujo
tustuneet
toislinsa
vuosina
19031904 Saksassa Miinchenin metsdakatemiassa. Reoksessaan Isdni A.K.Cajander rnainitsee
Cajanderin tyt2ir Annikki Ka1e1a,
ttkirjoittaa
ettd
hdnen isdnsd
varsin
suurella
arvostuksella
A.P.l&ikikyldstii,
jotain
Hdnessd neytted
o1leen
sangen
puoleensavetdvdd,
ja veilivaatimatonta
tdnt?i." Kansalaissodan jdlkeen 1.6.1918
Cajander
ninitettiin
metsdhallituksen
ylinmdksi
viranhaltijaksi,
ylitirehtdijrlksi.
Mainitussa
teoksessa Annikki Ka1e1a kirjoittaa,
ettd "Cajander o1i itse
pitdnyt
Antti Mdkikyldd mahdollisena ehjohtoon, kun
dokkaana metsdhallltuksen
asia tulisi
ajankohtaiseksi.'l
A.P.Meikikyldn eldmii piiiittyi
kuitenkin
vdkivaltaisella
tavalla
kansalaissodan
jdlkiselvittelyjen
yhteydessii 8.4.1918.
Hdnen kuolenansa jdtti
monia kysymyksid.
Hiinet ammuttiin
ja i1ilman selitystii
nan rnitddn ndkyvdii tai ilrnoltettua
syyta.
Punaisten
per:iennyttyd
Ylcijbrveltri
Meikikylzi noudettiln
Ahvenlstosta
Saurioon, jossa
paikallinen
punakaarti
o1i
kansalaissodan aikana pitdnyt
peemajaansa, nutta jossa punaisten ldhdcjn jdlkeen
istui
valkoisten
sotaoikeus.
Koska suoritetussa
kuulustelussa
kavi i1mi, ettii
Makikylei ei o11ut ottanut
osaa minkddnlaiseen aseelliseen
tai muuhun tuomittavana pidettuivririn loimintaan,
vapautetjdlkeen.
tiin
h6net kuulustelujen
Pari
pdivdei rnycihemmin 7.4. neljd
sotilaspukuista
kivdeirein aseistautunutta
miesta
kuitenkln
selitystii
antamatta nouti hdnet uudelleen Saurioon, mistd tuntemartomaksl jdzinyt saattonies
ldhti
seuraavana peiiviinii viemddn hdntd Tamperetta
kohti.
Mddrdnpridtd ei saavutettu,
si116
saattomies ampul saatettavan Lamminpeiiissb Tohlopin lammen 1dhe11d sijainneessa
metsikijssd ja jeitti
ruumiin sinne. Suru-
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Yldjdrveltzi
osta Sauri*aarti
o1i
: p66majaanidcin jeilkeen
Koska suoilm-i
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aa minkddnn tuomltta, vapautetLkeen. Pari
, sotilaspu[tta rnieste
a nouti hdI tuntemat[ti seuraaTanperetta
Pttu, si1ld
r anmlnpaasL

i.jainneessa
i-nne. Suru-

viestin
ruumiin
ldytymlsesta
viestitti
Ahvenistoon neiti af Forselles.
Vuosikyrnmenien varrella
paikkakunnal1a on arvailtu,
kuka tal
ketkd olivat
Mdkikykin
murhan takana.
Samoin on kyse1ty, miksi surmatyct tehtiin.
Surmattuhan o1i paikallinen
hyvdntekijd,
hurnajoka
palveluksiaan
nlsti,
niitd
teki
tarvitseville
tai haluavi11e.
Vastustajiakin
}&ikiky1ei11ei toki o1i. 01ipa vihamiehldkin.
Sotaoikeuden kuulustelutilaisuudessa erds paikallinen
viranomainen
ilmaisi
selvdsti
kuulusteltavaa
kohtaan
ja yritti
tuntemaansa vlhan
painostaa
ptiytiikirjaa
pitdnyttd
neitosta
kirjoittamaan pciytdkirjaan muunnettua totuutta.
Samassa tilaisuudessa
eras oikeuden paijdsen kurnmasteli, kun todistakallinen
jaksi
haastettu
opettaja
K.Honkavaara
katsoi
}ftikikyliiein kohdistuneet
epriilykset aiheettomiksi.
Ko. oikeuden jdsen
lausahtikin
siihen
tapaan,
koko
ettA
kuulusteluhan
on turhaa, kun paikalla
on
vain syytetyn
puolustajia.
Se seikka,
ettii M2ikikylii o1i o11ut tyiivzienyhdistyksen jesen, herdtti
ndrdd monissa kunnan
ttparenpiin
piireihlnrt
kuuluvissa.
Ildntd
todenndkijisesti
pidettiin
erddnlalsena
sdiitynsri petturina.
Jo raittiusseurassa
ja
sen
ensimmdisten
toiminnallisesti
jSlkeen
virkeirnpien
esilntyi
MAkikyldn
ja erbiden toisenlaisia
yhteiskunnallisia ndkemyksid edustaneiden henkilciiden
jotka vaikuttivd1il1d erimielisyyksiii,
vat lamaannuttavastl
seuran tycihcin. Aikaisemmin mainittu
}kikikyl6n
kunnallija
nen
toininta
erikoisesti
tiillciin
kirkkoherra
Silvanderin
muuttoon johtaneet
tapahtumat
saattoivat
o11a erds
kostonhalua synnyttenyL tekijd.
Yliijiirven
Kirjoittanassaan
teoksessa
Tyrkkci,
Martti
hlstoriaa
kertoo rovasti
suorittaettai sotaoikeuden tutkimuksia
}&ikikyleiri vapauttanut tuonari varoitti
ttMe emme
nisen yhteydess?i seuraavasti:
vastaan mitddn sellaista'
liiydii
teitii
josta
mutta
rangaista'
voisimme teitd
teillii
ndyttdd olevan vihamiehiZi. Olkaa
onkin,
sen vuoksi varovainen.rt Ilmeistd
oli vain harhaanette surmatycin tekijd
joka
johdettu
vdlikappale,
tai lahjottu
rruiden hdnelle antaman tehtavan
suorittl
mitii teki
ainakaan tdysin,
tietenatte
tai kenet surmasi. Eriidn henki16n, jota
kertoman
koskettaa,
surmatyij ldheisesti
huoostettiin
mukaan surnatydn tekijd
rahasummalla, joka o1i saatu
mattavalla
kokoon suppean varakkaan ryhrniin keskuu-

desa
toimitetulla
keriiyksellii.
Mutta
multakin
selityksie
surmatydlle
on zrnja selvitTapauksen tutkimatta
nettu.
Tyrkkii
tdrndttd jdttZirnisen katsoo Martti
kiistdmdttd
osoittavan
sen, ett5 surnaja yksityistyd o11 poliittisluontoinen
ten viharniesten mAdreyksestii suoritettu.
Mdkikyldn surnaaminen o1i joka tapauksessa tekona rnitii hdpedllisin.
Se kohdistui
henkild'cjn, jo1le pikeruninkin olisi pitdnyt
antaa erityiste
tunnustusta
yhteiskunrakentavasta
nonipuolisesta
nallisesta
Rovasti
toininnasta.
Martti
joka edusti
Tyrkkii,
Miikikyliin
nekd'kanpoikkeavia
yhtelskunnallisia
noista
ndkemyksid, kirjolttaa
teoksessa Yldjerven historiaa,
ette agrononi A.P.Mekir?ihanteelliseksi
kylii paljastuu
miehekjo11a on o11ut suorastaan lapsenosi,
jalostamainen usko aatteiden
ihnlstd
ja
vaan
ihmisel5mdd
aineellisestikin
Tdllaisissa
kohottavaan
vaikutukseen.
aatteellisissa
riennoissa
tuo hienotunteinen
ihmisystiivii
kuluttl
Yliijdrvelld
paljon
aikaansa, voimiansa ja varojaankin ihmisten,
erityisesti
kiiyhdn ja mopuutteellisissa
nel1a
tavoin
oloissa
eldviin vdestcinosan siveellisen,
sivisja aineellisen
tyksellisen
eldmdn kohottaniseksi.tr
Kuollessaan
agronomi
A.P.Mrikikylii
o1i vasta 44-vuotias.
Kuitenkln hdn ehti
jo suorlttaa
erittain
mittavan ja hyvin
monille
eri aloi1le
ulottuneen
eldmdntytjn. [ita
kaikkea hdn olisi
ehtinytkddn
tehdd,
e11ei hdnen elinpdividdn
olisi
ennenaikaisesti
katkaistu.
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