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Kuhmalahden
historiaIII 1865- 1995

Kuhmalahden kunnan historia III muodostaa
yhdessri Eeva Ojasen vuonna 1992 ilmestyneen
Kuhmalahden seurakunnan historian lanssa jatkon Ldngelmtweden seudun historian osille I ja
II. tuoden samalla Kuhmalahden historian kisittelyn aina nykyaikaan saakka. Nyt k)sileltdvci
aj anj alrso lecisit tcid vuodet I 8 65- I 99 5.

Kuhmalahden
kunnallishallinnon
historiaa
Tutkittavanaajanjaksonakriyh?i Suomi nousi
yhdeksiEuroopanvauraimmistamaista. Nopean
taloudellinenkasvun seurauksenabruttokansantuotteemmekasvoi henkeAkohti reaalisestivuodesta 1860 vuoteen 1985 noin l5-kertaiseksi.
Kansanterveydentilaon parantunutja asumistasomme on noussut huomattavasti. Samalla
olemmekokeneettuona aikanakolme sotaa,elinkeinoeliimin vapautumisen, siiAty-yhteiskunnan
valtaisanteknillisenkehityksensekii
hajoamisen,
kunnallishallinnonja kansalaisyhteiskunnan
syntymisen. Ny.t valmistunuthistoria pyrkii tarkastelemaansite, miten tiimii kehitys on niikynyt
erityisestikunnantoimintojen kannaltatarkasteltuna pienessiimaatalousvaltaisessa
hiimiiliiiskunnassaKuhmalahdella.
Allekirjoittaneelle tyti on asettanut mielenkiintoisenhaasteen,onhankyseesseoman syntymApitiijiin historiantutkiminen. Paikallistuntemus
on helpottanut suuresti tycin tekemistii. Tutkimustytissiitarvittavaaetiiisyyttii tutkimuskohteeseenon kuitenkin tuonut yli 25 vuoden paikkakunnaltapoissaolo. Kesiiasukkaanroolissaolen
kuitenkin saattanutsiiilyftiie jonkinasteisentuntumanpaikkakunnaneliimiiiin;
Paikallishistoriantehtiivii on tarkastellamaantieteellisestitarkkaanmadritellyn alueen historiallisia tapahtumiaja ilmiriitA katsottunayleistii
taustaavasten. Tutkijan eteen nousevatkysymyksetmikii on poikkeavaaja mikii sopii yleiseen
trendiinmikii taastekeekustakin paikkakunnasta
ja omintakeisen.
omaperiiisen

Mutta miten miiiiritellii tutkittava alue. Vaikka
tutkittavanaon ollut selkeiistiKuhmalahdenkunnan alue, sen m2iiirittelyei ole ollut tutkimuksen
kannalta itsestiiiin selvii. Olen pii?itynyt seuraavanpaiseenratkaisuun. Tutkimuskohteenaon
nykyisen Kuhmalahden kunnan alueen lisiiksi
myiis siihen vuoteen l9l0 kuuluneetkyHt, sil&i
ajanjaksoltakuin ne ovat kuuluneetKuhmalahden
kuntaan.
Mitd kirja tarjoaa sukututkijalle
Paikallishistoriatmuodostavataina sukututkijoille hyviin tietopaketin paikkakunnanyleisist?i
oloista. Eri sukujenja talojen vaiheisiin paikallishistorioissa pyst5itiiiin paneutumaanharvoin
kovin tarkasti. Tutkimukset muodostavatenemmiinkin kehykseniijohon esi-isiinsiija sukunsavoi
sijoittaa.Niiin on myiis t?imiintutkimuksenkohdalla.
Sukututkijan kannalta kyseisess[ teoksessa
kiinnostavat erityisesti Kuhmalahdenseurakunnallinenja kunnallinenaluejako.Monelle onkin
varmasti aiheuttanuthiimminkiii se. ettii vaikka
henkild on asunut samoilla jalansijoilla koko
ikiinsii, syntymiipaikkanasaattaakirkonkirjoissa
olla Sahalahti.Viiestiin sosiaali-ja elinkeinorakenne,tilakoko ja maanomiStus,
torpparien,m?ikitupalaistenja palkollisten,sekaloisviiestdnolot
kiinnostanevatmyds. Lisiiksi liitteenii olevat erilaiset luettelot luottamusmiehist?i,
kisitydleisistii
ja kauppiaistaovat sukututkijoillehyviiii
Seuraavassa
luon lyhyen katsauksenKuhmalahden historiaan vuosilta 1865-1995. Vaikka
tutkimus ulottuu vuoteen 1995, piiirpainoon kuitenkin| 970-lukuavarhaisemmassa
aiassa.
Kuhmalahdellaon monta kuntakeskusta
Kuhmalahdenasutus on kauttaaltaanmelko
vanhaa.Ensimmiiisetmerkit ihmisten liikkeist?i
ovat kivikaudelta. Keskiajan lopulla vakinainen
asutusoli jo levinnyt koko kunnanalueelle.Asu-
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tus on keskittynyterityisestiLiingelmiivedenrannoille. Lisiiksi oman erillisenluonnonolosuhteilmuodostaaaitaan karumman asutuskeskuksen
emmin Sahalahdenseurakuntaankuulunut Veh. kajiirven seutu. Kuhmalahtelaisentalonpoikaiskulttuurin juuret ovat Piilkiineeltiija Kangasalta
uudispiiin liihteneessiieriimiestenaitansaamassa
asutuksessa.Tiimii on myos symbolisestiniihtiivissiikunnanvaakunassa.

Kuhmalahdenkirkonkylcin raittia ttimcin vuosisadan ensimmriisinci vuosina.
Kuhmalahdella ei ole varsinaisesti selkeiitii
yhtii keskusta,vaan jo vanhastaankunnassaon
ollut useampikeskus. Aikaisempihistoriallinen
kehitys on tukenut palveluiden pirstoutumista
Mahdollisestivanhinkeskuksista
my<ihemminkin.
on Vehkapuntari. Aikaisemmin Vehkapuntari
Pohjan kylii liikenteellitoimi kuntakeskuksena,
ja kirkonkylii (Iso-Pento)seuraseniikeskuksena
kunnallisenakeskuksena.Vehkajdrvi on muodostanutaina oman erillisen taajamansaomine
palveluineen.
Nykyisistii keskuksistaPohjan kylii on muodostunut kuntakeskukseksi195O-luvultalahtien.
SamallaVehkapuntarion meneftAnytmerkitykKirkonkylA on siiilynyt
sensiipalvelukeskuksena.
keskuksenaja Vehkajiirvi on
seurakunnallisena
siiilyttiinyt vuosikymmenestiitoiseen oman erityisluonteensa.
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Vuosisadanvaihdevilkastatoiminnanaikaa
Viime vuosisadanloppupuolioli niilkiivuosia
lukuunottamatta Kuhmalahdella monin tavoin
kuin yhteiskunnallisessakin
niin taloudellisessa
eliimiiss2imuutostenja edistyksenaikaa.Vuoden
1865 kunnallisasetuksenmiiiiriiysten mukaan
kunnanja kirkon toiminnot erotettiin toisistaan
Kuhmalahdella
vuonna1869. Tellcjinpaikallisille
talonpojille tarjoutui mahdollipiiiittiiii
suus
omista asioistaan.
Kesti kuitenkin
pitkiiiin,
melko
ennenkuin seurakunnanja kunnan
roolien ero selkiytyi. Ttiitii ja
menojaovat aiheuttaneeterityisesti
sosiaalihuolto
(aik. kdyhiiinhoito),
terveydenhoito ja koulut.
Kunnan rooli on
ollut lisiiksi niikyvA ja merkifiavii mycis monella
sektorilla,eikii ole
montaa aluetta,
johon kunnan panos ei ainakin tukea antavana
olisi ulottunut. Monet kunnallisistapiiiivaikuttajista ovat olleet niikyviisti esillii mytis yhdistyseliimiissii.
Kunnalliseliimiin alkuvaiheessa 1870-1920luvuilla keskitlrttiin erityisesti viihiiosaistenauttamiseen.Myrihemminkoulujenperustaminen
on
ollut huomattavamenoerii.Menot kasvoivaterityisesti oppivelvollisuuden astuttua voimaan.
Palvelutlaajenivatedelleenvuodesta1940kansakunnanvaurastuessa
sodanjiilkeisen taloudellisen
kasvun luodessapohjaa hyvinvoinnin kehittiimiselle.Viihdosaistenauttamisestaedettiinkaikkien
viiestdryhmien perustarpeidentyydyttiimiseen.
Hyvinvointipalveluidentoteuttaminenon paljolti
ollut kuntien tehtdv:i. Viime vuosikymmeninii
ja koulujen kuntainliittomenot
terveyspalveluiden
ovat muodostaneet
huomattavanosanKuhmalahdenmenoista.
Kulttuuri- ja yhdistystoimintaon ollut kunnan
pienestiikoostahuolimattavilkasta. Heriiiiminen
jiirjesttitoiminnassatapahtui I 880-luvulla, jolloin
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viiest<iii.Valkoisellapuolellataisteluunosallistuiliipitunkemat ja toivat isiinmaallisuus-aatteen
yleisen
rauhan saavuttamiseksitaistelevat
saalta
talonpojat, jotka halusivat olla rauhassa esiisiensii mailla. Kahtiajako niikyi my<is osittain
alueellisesti.Tyciviienliikkeenkeskuksinatoimivat Tervaniemenja Vehkajiirvenkyl[t. Suojeluskunta sai kannatustaerityisestipitiijiin liinsipiiiissii, sekiijonkinverranmy<isVehkaj[rvellii.
Valkoisten edetessiikohti TamperettaKuhmalahti joutui taistelutantereeksi.Kuhmalahti oli
melkeinheti sodanalustaalkaenpunaistenvallassa. Kaikkiaan Kuhmalahdellekokoontui sodan
aikanahycikkiiystiivalmistelemaannoin tuhannen
miehen punakaartilaisarmeija.Tiillaisen joukon
ruokkiminen oli ongelmallista, minkii vuoksi
mycisrydstiijii sattui.Pahimpanariesananiiytt?iviit
joilla ei ollut vieolleen ulkopaikkakuntalaiset,
raalla paikkakunnallamit:iAn syytii hiiveliiiisyyteen. Aluksi taisteltiin Vehkaj?irvelliiuseampaan
ja lopulta taistelut laajenivatkoko pitiiotteeseen
jiin alueelle. Valkoisten hydkiitessiiuseammalta
suunnaltaseurauksenaoli pakokauhupunaisten
joukoissa.ValkoisetsaivatKuhmalahdenvaltaansa 21.03.1918.
SotaanosallistuttiinKuhmalahdelta huomattavallajoukolla. TAta kuvanneese,
ettii punaisellapuolella aktiivisesti toimintaan
ja valkoisella
osallistuinoin 170kuhmalahtelaista
puolellanoin 30 eli kaikkiaannoin 9 % koko
kunnanasukasluvusta.
Sodanjiilkeen tiirke?iiiroolia kunnassa,erityisesti yhdistysellimlissii,urheilun sarallaja huvitoiminnassan?iyttelisuojeluskunta.Sodassakiirsimistiillinsuuristatappioistahuolimattatyiivlienliikkeen toiminta jatkui aktiivisena myiis heti
sodan jiilkeen. Sen sijaan muiden yhdistysten
toiminta oli enenniintai viihemmiinpysiihdyksissii
1920-luvun puoliviiliin saakka,jolloin tapahtui
uusi heriiiiminen.Vanhojen yhdistystentoiminta
kiiynnistyi uudelleenja uusia,etenkinpienviljelij?iyhdistyksiaperustettiin.

ryhdyttiin monin tavoin toimimaanyhteistenasioiden hyviiksi. Ensimmiiisenli Kuhmalahdelle
perustettiinVPK, raittiusseurojaja Wrightiliiinen
tyriviienyhdistys.Tiimiin vuosisadanalkupuolella
yhteiskunnallinentoiminta laajeni ja kuvaan astuivat lisiiksi osuustoiminta,urheiluseurat nuorija
soseurat,maamiesseurat,hevosystiivliinseurat
Martat.
Yhdistyseliimiitoi tullessaanmuutoksiamyds
vapaa-ajan toimintaan. Huvitoiminta keskittyi
talojenpirttien ja piirileikkikallioiden sijastapaljolti vuosisadanalussarakennetuilleseurojentaloille, joita Kuhmalahdellerakennettiinliihesjoka
kyliiiin, kaikkiaan viisi, kaksi tydviientaloa,yksi
talo, urheiluseurantalo ja suojelusnuorisoseuran
kuntatalo. Alusta alkaen niiytelm?itoimintaoli
vilkasta eri seurojen piirissii, ollen edelleenkin
suosittu harrastus.Myos musiikin harrastusoli
vilkastavuosisadanvaihteessa.Kunnassatoimi
vuosisadanvaihteessauseita kansanpelimanneja.
1920-luvultaliihtien pelimannit korvasi monissa
tilaisuuksissa paikallisen musiikkiyhdistyksen
torvisoittokunta.
Erityisen vilkasta toiminnan ja kehityksenaikaa Kuhmalahdellaolivat vuosisadanensimrniiiset vuodet 1904-06,jolloin kunnassaoli paljon
nuortaviikeii. Kuhmalahdelleperustettiintuolloin
lyhyen ajan kuluessa laivayhtici, osuuskauppa,
osuusmeijeri,siiiistcipankki,lainajyviistiija paloapuyhdistys, kaksi raittiusyhdistystii, sekii
sos.dem. tydviienyhdistys. Vilkkaasti alkanut
toimita kuitenkin keskeytyivuoden 1918sodan
vuoksi.
Veli veljed vastaan

1870-1920autiosaisten
on
ustaminen
iasvoivaterira voimaan.
r 1940kansataloudellisen
dn kehittamittiin kaikkien
ydyttiimiseen.
:n on paljolti
'silcymmeninii
dnliittomenot
urKuhmalahollut kunnan
Heriiiiminen
rvulla,jolloin

Koko kunnanaluettakiisittiineenmaa8oliiisten
ja tyiiveenviilit
lakonpuhjettual9l7 talollisten
kiristyiviit paikoitellen jopa pahoinpitelyjenasteelle. Sodan puhjettuatiimii edesauttoiviiestdn
jakaantumistaosittainkahteenleiriin. Suurimpana
perustettaessa
vihollisenasuojeluskuntaa
syksyllii
I 9 I 7 koettiin Kuhmalahdellakuitenkin veniiliiiset
ja Veniijiin herruus.Kuhmalahtelaisetvastustivatikin sortovuosinavoimakkaastiveniiliiistiimispol
tiikkaa erityisesti kutsuntalakkojen muodossa.
Kevllllii 1917tapahtunutVeniijiin vallankumous
saikin kuhmalahtelaisetjuhlimaan yli luokkarajojen.
Sosialisminopit olivat osallepunaisiinlukeutuvista epiiselviii,mutta toivo paremmastaelintasostaja paremmastatulevaisuudestahoukutteli
joukkoihin Kuhmalahdeltaerityisestiirtainta ty6-

Pdiielinkeinomaatalous
Vuosisadanvaihde oli ns. ammattimaisenklisityttn kukoistuskauttaVuonna 1879 siiiidettiin
yleinen elinkeinovapaus.Kukin saattoi t?im?in
jiilkeen vapaasti harjoittaa parhaakseenkatsomaansaammattia.Kansanomaisen
kasityiin taitajia, todellisia mestareita,oli Kuhmalahdellakin
useita.Osa heistii oli hakenutoppinsaPietarista
saakka.Parhaatkoettelivat taitojaan soitintenrakentajinakin. Naiset osoittivattaitojaantekem?il
lii
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perustettiin
lirhesjoka kylddn
Kansakoulu

erifyisesti ryrjyja ja raanuja. Suurimmillaan kiisity<iliiisten miiiirii oli Kuhmalahdel la itseniiistym isen aikoihin. Kiisityii alkoi taman jiilkeen viihitellen menettee merkitystliiin tehdastekoisten
tuotteiden vallatessa alaa. Joitain kiisity<iiiiisi2i
toimi kuitenkin vielii toisen maailmansodanjdlkeenkin aina 1950-luvulle saakka.
Samaan aikaan kiisitycin kukoistaessa maanviljely uudistui koneellistumisenja uusien menetelmien seurauksena.Karjankasvatus tehostui ja
metsrin myynnisti saattoi saada rahaa. Karjanruokinnan parantuessa perustettiin meijereitii liihes
joka kyliiiin. Niiiden kautta saatettiin markkinoida
tuotettu voi ja saadarahatuloja.
Kuhmalahti on ollut aina maatalouspitiijii.
Kooltaan Kuhmalahden tilat ovat pieni2ija keskisuuria. Eliimiin menoa vuosisatoja ohjanneen
piiiielinkeino, maatalouden merkitys ei ole vieliikiiiin khynlt kunnassa viihiiiseksi, toisin kuin monilla muilla maamme paikkakunnilla. Kunnan
ammatissatoimivasta viiestdstii saa edelleen toimeentulonsamaa-ja metsiitaloudestal5hes 30 %.
Kuhmalahdella, kuten muuallakin Hiimeessii
ns. liikaviiestcikasvoi runsaastiviime vuosisadan
lopulla. Kunnassa oli melko runsas torppari- ja
miikitupa-asutus. jonka laajenemiselle ei ollut
tuolloin eniiii juurikaan mahdollisuuksia, koska
kunnan tilakoko oli viljellyn tai viljelyskelpoisen
maan osalta melko pieni. Suuria taloudellisia
eroja ei kuitenkaan luontaistaloudesta johtuen
pii.iissy'tsyntymiiiin.
Tyypillistii koko 1900-luvulle on ollut Kuhmalahdella kuten monilla muillakin paikkakunnilla tilakoon pieneneminen aina 1980-luvulle
saakka. Tlh?in vaikuttivat erityisesti vuokraalueiden vapautuminen vuoden 1918 lain nojalla
ja maan jakamista koskeneiden siiiinn<isten viiljentyminen, sekii sodan jiilkeen tapahtunut siirtolaisten asuttaminen.Vielii I 930-luvulla ajateltiin
Suomessa,ettii tiillainen pientila oli maatalouden
tuotantoyksikkrinii elinkelpoinen ja jopa ihanteellinen. Pientilat, joihin alkoi mycis Kuhmalahdella
tulla vehitellen koneita, eiviit pystyneet tyttllistdmii?in koko perheft?i ja teollisuuden tarjoamat
paremmat ansiomahdollisuudet vetiviit viikeii
paikkakunnalta pois. Erityisen nopeata tilojen
koneellistuminen on ollut 1970-luvulta liihtien.
Kunnasta pois tapahtuneen muuttoliikkeen seurauksena oli viiestcin keski-iiin jyrkkii nousu ja
kunnan viiestdrakenteen viiiiristyminen, sekii taloudellisen eliimiin heikentyminen, koulukuolemat
ja vanhusten asunto-ongelmat rakennustoiminnan
lamaantuessa.

Viime vuosisadan lopulla maataloudenja jiiriestrieliim?inkehiffvessii mvcis kansan sivistvksel-

Iso-Pennon Peltolan talo, jossa Kuhmalahden
ensimmciinen kansakoulu aloitti
toimintansa
vuolcratilo i ssa vuonna I 8 83.

linen taso alkoi nousta koulujen perustamisen
mycitii. T?imii ei kuitenkaantapahtunutkivuttomasti,koskaaluksi Kuhmalahdellakin
kansakoulun tuloa vastustettiinkiivaasti. Ennen oppivelvollisuuslainsiiiitiimistii1921koulu oli saatuperustettuajo kirkonkyliiAn,Vehkajiirvelleja Pohjaan. Oppivelvollisuudenvoimaan astuminen
asetti kunnan talouden kovalle koetukselle.kun
vaikeiden kulkuyhteyksienvuoksi oli pakko rakentamaankoulu liihesjokaiseenkyliiiin.
Viime vuosisadallakorkeampiopinkiiyntioli
kuntalaistenkeskuudessa
melko harvinaista.N?iiden harvojenenemmiinoppia saaneidenmerkitys
kotipitiijllleen niiyftiiii olleen suuri. He toivat
tullessaan
moniauusiaaatteitaja tietoja.Ensimja yksi pappi valitmiiinen kansakoulunopettaja
tiin Kuhmalahdelleheidiinjoukostaan.
Lukutaidonlisiiiintyessiisanomalehdet
alkoivat
saavuttaayhii useampia,perustettiinkirjastojaja
siirtolaiseenkirjeet toivat tuulahduksensuuresta
liinnestii.Kaikkeentiihiin tiedon kulun paranemiseenvaikutti mycisKuhmalahdenpostiyhteyksien
paraneminen.Tiedon kulku vilsamanaikainen
kastui entisestiiiin,kun 1920-luvullaalkoivat radioliihetyksetja moneentaloon hankittiin kidekone. Seuraavasuuri mullistava tapahtumatiedonviilityksessiiolikin vasta 1950-60-lukuten
vaihteessa,kun paikkakunnalleilmestyiviit ensimmiiisettelevisiot.
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Merkittavallasijalla kunnanelaimanmuokkaajina ovat olleet sodat,joiden vaikutuson niikynyt
pitkiilleniiidenjiilkeenkin.Vuoden l9l8 sis,illissodastaja pulavuosista Selviytymisessdauttoi
kunnanelinkeinorakenteenluoma omavaraisuus.
Toisen maailmansodanvuoksi tapahtunutsiirtolaistensijoittaminen j a elintarvikehuollonjiirjestiiminen,sekii miestenrintamalle liihtd muuttivat
j iil leenmelkoisestitotuttuaeliimiinkuviota. Tavaroiden siiiinndstelyvaikeutti lisiiksi kotirintaman
jokapiiiviiistii eliimiiii. Kuhmalahden etuna oli
jiilleen kunnan viiestdn ammattirakenne.Liihes
kaikki olivat maanviljelijiiitii ja ainakin osittain
omavaraisia, mikii auttoi helpommin selviytymliiin tiistii ajasta.Omanerikoisenpiirteensiisotaaikaan Kuhmalahdellatoi Lintulan luostarin sijoiffuminen kuudeksi vuodeksi Vehkapuntarin
Ala-Hinkkalaan.
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liikenteen varassa.Kuhmalahden sijainti edesauttoi myds puutavaraliikenteenkeskittymistii
kunnan alueelle, erikoisesti Vehkapuntarin kykiiin. MyiiskZiiinei sovi unohtaaLiingelmiivedella
l?ihes sata vuotta jatkuneen puutavaraliikenteen
tytillist?iviiiivaikutustaaina I 970-luvullesaakka.
Kuhmalahdenkunta on kehitykseltii?in
monessa
suhteessa
tyypillinen pieni maalaiskunta,joka on
joutunut luovuttamaanhuomattavanosan tytiikiiisestii viiestdstiiiin teollisuuden palvelukseenja
muille isommille paikkakunnille.Mutta Kuhmalahti poikkeaamyiis monistanaapurikunnista.
Elama on ollut kyldkeskeistd
Kunnan eliim?ion vielii tiilliikin vuosisadalla
rakentunut pienistii paikalliskulttuureista. Eri
kylien viilinen el?imiipoikkeaatoisistaanjonkin
verran.Tiimii johtuu osittain kylien sijainnistaja
niiden viilisestiikulkuyhteydestii,kuin my<iskylien viiesttipohjasta.Samanlaisenapiirteenii eri
kylien viilill[ niiytt?iiiolevan liiheisetsukulaisuussuhteet.Ennen toista maailmansotaapuoliso on
haettuuseinomastatai naapurikyliistii.
Heikki Laitisen mukaan"puhuttaessaKansankulttuurista(lue talonpoikaiskulttuurista),
voidaan
todeta, ettii koko kulttuuri tarkoittaa vain kyl[kulttuureja. Pit?ijien rajat eiviit ole olleet sata
vuotta sitten kulttuurirajoja. Kansankulttuurieli
t?iydellisestipaikalliskulttuurienaikaa. Kulttuuristen piirteiden osalta ei voida puhua samanlaisuudesta,
vaanparemminkinsamankaltaisuudesta.
Kyliit olivat yksiliillisie ja itseniiisiii." Kuhmalahdenosaltatiitii ei tule ymmiirtiiii kovin ahtaasti.
Useissatapauksissakyse oli mytis kylien rajat
ylittiiviistii rinnakkaistenkylien tai asutustaajamien yhteisestiikulttuurista. Inhimillinen eliimii ei
noudataaina rajoja. Musiikkia, kdsity<itiija eriIaistayhteistoimintaaon luotu omien mieltymysten, sekii kulkuyhteyksien, etti muun maantieteen
tarjoamienmahdollisuuksienmukaan. Kunta ja
seurakuntamuodostavatvirallisen toiminnallisen
kehyksen, mutta Kuhmalahden historia osoittaa,
ettii tiimiin sisiillii saattaa olla tiistii huolimatta
l?ihesitsen?iisiiiyksikditii. Tiim?itulee Kuhmalahdella esiin erityisestiVehkajiirvenkohdalla. Kylellri toimii edelleenkinseurakunnan
taloudestaja
hallinnostairti oleva rukoushuonekunta.Aiemmin kyliillii oli jopa oma kunnallistalous.Eriytymiseenovat vaikuttaneetasutuksenhistoriallinen
synty ja sen seurauksenatapahtunut varhaisempi
hallinnollinenjako, mutta my<ismenneidenvuosien huonot kulkuyhteydet muualle Kuhmalah-

sista oli Lintulan luostarin noin 40 henkea k*ittdnyt nunnien joukko. Nunnat kwattuna pappismunkki Illirikin
kanssa asuinpaikkansa Vehkapuntarin Ala- Hinkkalan pcicirakennuks en edessri.
Sodan jiilkeinen aika oli jtlleen vire[tii aikaa.
Monen vuosisadan alussa toimineen yhdistyksen
toiminta virisi uudelleen. 195O-luvullarakennustoiminta vilkastui ja uusi kuntakeskus valmistui
Pohjan kyliiiin. 1950-60-lukujen vaihteessa lopultakin valmistui my<is uusi kauan odotettu
maantie Kangasalta Kuhmoisiin. Uusi tie veti
puoleensa kaupunkilaisia jotka halusivat ostaa
kesiimcikkitontteja. Samaan aikaan 1960-luvun
lopul la kunta si irtyi viihitellen eliimiiiin hilj aiseloa
nuorten perheiden liihtiessii muualle tydnhakuun.
Aiemmin Kuhmalahti oli ollut huonojen maanteiden vuoksi linja-autoliikenteen alkamiseen saakka, 1920-luvun puoliviiliin asti, matkustajalaiva-
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niiihin piiiviin saakka. Tdhan liitfyy my<isjo keskiajalta periiisin olevan vanhaa, paikallista sekii
yhteisrillistii tapakulttuuria edustavan markkinaperinteen siiilyminen ja jatkuminen edelleen.
Kuhmalahdella j?irjestettiin vielii tiimiin vuosisadan alkupuolella kolmet markkinat vuodessa eli
enemmdn kuin yhdess?ikAiintoisessa liihiseudun
kunnassa. Kuhmalahden kirkkopyhii, karjamarkkinat ja Vehkajiirven Mansikkapyhii.

delle. Vehkajervi on ollut alunperin Piilkiineelt?i
on
piiin asutettueramaa,joka tiimiin seurauksena
liitetty Sahalahdenkappeliin. Kuhmalahdenja
Sahalahdenviilillii tapahtuneidenaluevaihtojen
Vehkajiirvi on liitetty kunnallisesti
seurauksena
viime vuosisadallaKuhmalahteenja seurakunnallisesti
vastav. 1910.
Kuhmalahdellaeliili hyvin voimakaspaikallisuudenkorostus.Se on nlikynyt vuosienvarrella
Kuhmalahtelaiserityisestiyhdistystoiminnassa.
ten toiminnalle erikoisentyypillisene piirteenli
voidaankin pitiiii vanhakantaistakyliikeskeistii
ja toiminnotovat
Useatyhdistykset
toimintatapaa.
toimineetyleensiiyhdenkyliin tai vain liihimpien
yhteisia. Melkeinjoka kyliissiion
naapurikylien
pit?inytsamojenasioidenympiirille olla omayhdistyksenii.Tiimii hyvinkin kaukaaperiygva kyliikeskeinentoimintatraditio on edelleeneliiviiii.
kyliiVoidaansanoa,ettii kunnallispolitiikassa
keskeislyson niiytellyt vZilillii suurempaaosuutta
kuin puoluepolitiikka.Kyliikeskeinenajattelu on
mycisjam.rttanutmenneiniivuosinakunnankehitysta.
Kuhmalahtelaisista
onjoissakinyhteyksissii

Vehkajcirven Anttilan
sa.

Muuttuva,muttaperinteitdarvostava
Ulkoisesti kyliit ovat kokeneetsuurimmat
muutoksensatiimiin vuosisadanalussaja 198090-luvuilla. Kyliikeskuksetsiiilyiviit yhteniiisinii
tiiviinii talorykelminii aina tbmiin vuosisadanalkuun saakka,jolloin ne uusjakojenja isonjaon
j iirjestelytoimitustenkauttahalottiin. I 980-luvulla
kaavoituson tuoaloitettu uusienasuntoalueiden
nut tullessaankuntaan uudentyyppistarakentamistarivitalojenmuodossa.
UudenlaistaheriiiimistiiKuhmalahdellaon alkanut tapahtuaviime vuosina kyletoimikuntien
muodossa,kunnanpalveluidenparanfuessa
uusien
rakennushankkeiden mydt?i ja uusien
asukkaiden paikkakunnalle muuton seurauksena. Samojen peltojen viljeleminen
vuosisatoja ja useiden sukupolvien ajan,
muodostaa vielii monen eliimiille kehyksen maatalouden kaupallisuudesta ja sen
nykyisestii epiivarmasta liiketoiminnallisesta luonteesta huolimatta. Maahan, jota
viljelliiiin, liitryvAt entisten polvien tyci,
jota arvostetaan, sekii voimakkaat tunnesiteet. Kiinnostus oman perinteen siiilyftemiseenja oman paikallisen historian
selvittiimiseen saakin tiistii merkiftAvellA
tavalla kiiytt<ivoimaansa. Todettakoon
tiissii yhteydessii, ettii paikallisiin yhdistyksiin kuuluu mycis yksi sukuseura. Tiimii Pajulan Sipiliin sukuseura on perus-

tcimcin

tettujo v.1945. Huomionarvoista
on, ettiihieman
yli tuhannenasukkaankunnassakotiseutuyhdistykseenkuuluuyli 150jiisentii. Paineetsuurille
muutoksille luovat vastareaktion.Oman kulttuuTiimii luo
rin ja itseniiisyydenarvo tunnustetaan.
halua siiilyii itseniiiseniikuntana edelleenkinja
siiilyttiiii pdatdntAvalta
omissakiisissii.

kiiy.tettysanontaa"mettiikulmalaiset"on joiltain
osin oikeaanosuva. Se on pAtenltvuosikymmeosalta. Viime vuosiniii ainakinkulkuyhteyksien
sadanlopunja tiimiin vuosisadanalkupuolenhuonoistayhteyksistiihuolimattaon pystlrtty kuitenomaaaikaansaja kehitys on noukin seuraamaan
datellut keskimiiiiriiisestiyleistii linjaa. Kunnan
sit?i,ettii omasyrjiiisyyson osaltaanedesauttanut
periiinenkyliikeskeinenkulttuuri on siiilynyt aina

on 06. joulukuuta
Teoksenjulkistamistilaisuus
ja sitii saa ostaa Kuhmalahden kunnasta p.
3 5 7 081l .
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