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Oletko kiinnostunut kunnallisvaaliehdokkuudesta?
Seuraava ehdokkaittemme tapaaminen on tiistaina, 15.4.2008
klo 18 Valkealan valtuustosalissa, Kustaa III tie 10, Valkeala.
Tervetuloa myös kaikki ehdokkuuttaan vasta harkitsevat!
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5.4.1942 vietettiin myllyllä Aune Laurilan ja Lauri Salmisen häitä.

Kääpälän mylly osa II

Kääpälän myllärit
Myllärit vaihtuivat sukupolvesta
ja suvusta toiseen ja Luukosken
myllyn nimi vaihtui joskus 30-luvun tuntumassa Kääpälän myllyksi.
Myllyn rattaat pyörivät vielä viime
vuosisadan puoliväliin.
Luukosken myllyn toinen mylläri oli Siikakosken myllärin Carl
Petman’in poika Abraham Petman, s. 30.8.1826. Hän asui vaimonsa Annan (o.s. Laurila), kanssa Kääpälän Pekkolassa.

Laurilan myllysuku
Pekkolaan oli myös tullut kotivävyksi vuonna 1849 Erik Laurila Hevosojalta Anna-Greta
Mikontytär Pekkolan aviomieheksi. Erikin ja Anna-Gretan avioliitosta syntyi neljä lasta: Sylvester 1853, Daniel 1856, Maria
1859 ja Helena 1861.
Sylvester Laurila avioitui 1871
Anna Pasin kanssa ja he ostivat

myllyn Abraham ja Anna Petmanilta 28.10.1898 kahdella tuhannella
markalla.
Sylvesterin ja Annan avioliitosta
syntyi yhdeksän lasta, joista neljä kuoli pienenä tai nuorina. Myllyn pitäjäksi ja työnsä jatkajaksi
he valitsivat nuorimman, vuonna
1884 syntyneen, poikansa Tanelin. Asiasta tehtiin testamentti
12.6.1902.
Kun Sylvester 24.9.1906 kuoli, oli Taneli ehkä vielä liian nuori
mylläriksi ja siksi hänen vanhempi
veljensä Eljas hoiti myllärin virkaa
kunnes vuonna 1913 muutti perheineen Kotkaan. Eljaksen kohtalo oli kuolla kansalaissodassa
26.5.1918.

Tanelin perhe
Mylläri Taneli Laurila avioitui
6.1.1903 Kinansaaresta kotoisin
olleen Anna-Leena Kongan

kanssa. Avioliitosta syntyi 7 lasta,
joista kaksi kuoli pieninä. Vanhin
lapsista oli 1905 syntynyt Rudolf,
josta myöhemmin tuli Kääpälän
myllyn nuori mylläri eli ”myllyn
Ruuto”. Tyttöjä syntyi neljä: Elsa
1906-1922, Martta 1907, Lydia
1909 ja Aune 1912.
Tanelin äiti, Anna kuoli 1912 ja
mylly jäi perikunnan nimiin. Taneli
osti tuona vuonna lisämaata Vääräjärven läheisyydestä. Näin syntyi
Myllylän ja Myllytontin lisäksi Vääräniemi-niminen tila. Taneli lunasti myös sisarosuudet testamentin
mukaisesti vuonna 1915.
Myllärin Tanelin elämä päättyi
myllyllä 19.7.1937, vaimonsa Anna-Leenan 11 kuukautta aikaisemmin. He lepäävät Tuohikotin hautausmaalla ja hautakivessä lukee
”mylläri Taneli Laurila” ja ”vaimo
Anna-Leena”.

Myllyn Ruuto
Tanelin poika Rudolf oppi myllärin
työhön isänsä opastuksella. Hän
jatkoi myllärinä. Hän oli ostanut
isältään Tanelilta ja kolmelta sisareltaan myllyn ja Vääräniemi-tilan
27.9.1936 samalla kahden tuhannen markan hinnalla, jolla mylly oli
sukuun ostettu. Kaupan ehtona
oli että Taneli saa täydellisen elatuksen, hyvän hoidon ja kunniallisen hautauksen. Sisarosuudet tuli
maksaa kahdeksan vuoden kuluessa kaupasta.
Myllyllä vietettiin Ruuton aikana seurallista ja iloista elämää.
Vieraita oli aina. Oli sukulaisia,
naapureita, myllymiehiä, uittomiehiä, metsäkoulun harjoittelijoita
ja kiertäviä mustalaisia. Mylly oli
seudun eräänlainen Kestikievari.
Kuuluisat Sysmän Jussi ja Hanna ovat myös myllyn vieraskirjaan
puumerkkinsä piirtäneet.
Rudolfilla oli hyvä lauluääni ja
puheenlahja. Lisäksi hän soitti viulua, kitaraa ja mandolinoa. Hän
soitti ja lauloi lukuisissa häissä ja
hautajaisissa, puhui äitienpäiväjuhlassa Kääpälän vanhalla koululla ja
soitti nuorisoseuralaisten tanhuja
Kääpälän lavalla.
Alkoi sota. Ruuto ei joutanut
rintamalle, vaan hänen työnsä oli
hoitaa myllyä ja valvoa, että ikkunoiden pimennysmääräystä noudatettiin. Naapurien pojat istuivat
iltaa myllyllä ollessaan lomillaan
rintamalta. Ruuton vieraskirjassa
on monta mainintaa heidän mietteistään.
Nuorin sisar, Aune oli löytänyt sulhasen, Lauri Salmisen
Kotkasta, ja häät vietettiin myllyllä
pääsiäisenä 1942. Ruuto sinnitteli
vielä poikamiehenä.

Edellissyksynä 23.11.1944 tehdyllä kauppakirjalla mylläri Rudolf
Laurila myi Myllylä- ja Myllytonttinimiset tilat rakennuksineen ja vesioikeuksineen puutavaraliikemies
Johan Saralle Kouvolasta 250
000 markan kauppahinnasta.
15.7.1945 Kääpälän lavalla pidetyssä lähtöjuhlassa Nestor Laurila ojensi puheen kera Rudolfille
kyläläisten lahjana taulun. Taulun
takana on kaikkien lahjoituksessa
mukana olleiden nimet.
- Ruuto-eno muutti aluksi kotiimme Järvelään, mutta jatkoi
matkaa Lappeenrannan kautta Vähäkyröön ja Laihialle, Raili Mauno kertoo. Siellä hänellä oli elokuvateatteri Bio Halli ja Laihialta
Ruuto 45-vuotiaana löysi vaimon,
Metsäpirtistä Laatokan rannalta
sodan jaloista poislähteneen Elsa
Suikkasen. Heidät vihittiin Laihialla 27.5.1950. Heille syntyi kaksi
tytärtä, Leena ja Liisa.
Laihialta matka jatkui Mynämäen kautta Hattulan Parolaan, jossa
perheellä oli myös elokuvateatteri
ja myöhemmin kukkakauppa.
Maallinen vaellus päättyi myllyn
Ruutolta 1993 juhannuksena, 88vuotiaana, ja hänen viimeinen leposijansa on Vanajaveden rannalla
Parolan hautausmaalla. Moni vanhempi valkealalainen muistaa hänet yhä tai on ainakin kuullut hänestä.
Raili Maunon tekstistä

Muutto
Sitten koitti haikea päivä. Mylläri
Ruuto luopui rakkaasta myllystä ja
lapsuudenkodistaan 30.4.1945.

Myllyn Ruuto oli taitava ja seurallinen mies. Vapaalla hän soitti,
lauloi ja puhui.

