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Sukuseuran kunniajäsen Marjatta Leskinen on poissa 

Sukuseuramme pitkäaikainen aktiivinen jäsen Marjatta Leskinen poistui sairauden 

murtamana joukostamme 25.4.2004. Marjatta ehti täyttää kolme päivää ennen kuolemaansa 

85 vuotta. 

Marjatan äiti Anna o.s. Kotilainen ja isä Ville Leskinen muuttivat Leppävirralta 

Helsinkiin vappuna 1908. Siihen aikaan tällaiset pitkät paikkakuntien väliset muutot olivat 

vielä harvinaisia. Marjatta asui käytännöllisesti katsoen koko ikänsä pienellä alueella 

Helsingin eteläosassa. 

Sukuseuramme toimintaan Marjatta Leskinen tuli Lappeenrannan 

vuosisukukokouksessa 1969. Johtokuntaan hänet valittiin Nurmeksen 

vuosisukukokouksessa 1972. Rahastonhoitajan tehtäviä Marjatta hoiti Helsingin 

vuosisukukokouksesta 1975 vuoden 1996 vuosisukukokoukseen Vantaalla, jolloin hän 

halusi erota rahastonhoitajan tehtävistä ja johtokunnasta. Vantaan kokouksessa Marjatta 

valittiin yksimielisesti sukuseuramme kunniajäseneksi. 

Marjatta oli yksi innokkaimmista ja työteliäimmistä Pääkaupunkiseudun Kotilaisten 

vuosittaisten kokoontumisten järjestäjistä. Hän huolehti usein kokouspaikkojen varauksista, 

kattauksista, tarjoiluista ja arpajaisten järjestelyistä sekä arpajaisvoittojen hankinnasta. Myös 

valtakunnallisia sukutapahtumia Marjatta oli useita kertoja suunnittelemassa ja 

toteuttamassa. Jäsenkirjeiden ja lehtien postitustalkoissa Marjatta oli miltei aina mukana. 

Työelämässään hän oli pitkään nykyisen Rautakirja Oy:n postitusosastolla, 

loppuvuodet esimiehenä. 

Sukuseuratoiminnan lisäksi Marjatan harrastuksiin kuului toimiminen Merimelojat 

ry:ssä ja Martoissa. Niinpä useimmat pääkaupunkiseudun marraskuiset sukuillat on 

järjestetty Marttatalolla Helsingin Uudenmaankadulla. 

Marjatasta jäi sukuseuran jäsenille miellyttävät ja lämpimät muistot. 

Vesa Kotilainen, sukuseuran edellinen puheenjohtaja. 

-------------------------------------- 

Pirkko Kotilainen 

Täältä se alkoi 50 vuotta sitten: 

Kotilanmäki 1954 

 Kotilaisten sukuseuran perustamiskokous 26.6.1954 Heinäveden Kotilanmäellä 

oli läsnä olleelle nuorelle Pirkko Kotilaiselle ikimuistoinen kokemus. Näin Pirkko 

kertoo 50-luvun alkuvuosista: 

Kiinnostus sukuasiaan sai Heinävedellä alkunsa jo varhain. Kuopiossa toimiva opettaja 

Hannes Kotilainen oli tietääkseni täällä ensimmäinen sytykkeen antaja. Hän kävi mm. 

Ruokovedellä kotonani, kun isoisäni Emanuel Kotilainen vielä eli. Hän patisteli: 85-vuotias 

valokuvaajalle! Sukututkimusta Hannes Kotilainen oli jo tehnyt ties kuinka kauan. 

Seuraava innostaja oli isännöitsijä Otto Kotilainen. Hän kävi kotonani Liperin 

Osuusmeijerin silloisen isännöitsijän Väinö Tuhkasen kanssa puhumassa lähinnä maito- ja 

tuorerehuasiaa. AIV-rehu oli hänen lempiaiheensa. Totta kai me savolaiset vääräleuat 



annoimme tietenkin hänelle lempinimen Lehtivihreä. Tosin myöhempi nimitys: Suku-Otto oli, 

totta kai tunnetumpi ja oikeaan osuva. Sukuasia oli hänelle henki ja elämä. Näin 1950-luvun 

alkuvuosina. 

Tultiin vuoteen 1954. Sukuseuran perustamiskokous oli päätetty pitää Heinäveden 

Kotilanmäellä Miina (o.s.Kotilainen), Leo ja Aila Pelkosen kotona. Sinne esi-isä Matti 

Kotilainen oli tullut Leppävirran Saahkarlahdesta. Tarina kertoo, että Matti Kotilainen oli 

otettu väkisin sotaväkeen, josta hän karkasi! Silloin hän muutti vuonna 1727 ”salolle” 

Heinäveden Kotilanmäelle. Muuttaessaan hän toi mukanaan kultatynnyrin. Asian 

todenperäisyys on vaikea todistaa, mutta nopeasti hän alkoi vaurastua Heinävedellä ja sai 

yhtiökumppaneita. Tämän verran taustasta. 

Heinäveden perustavan sukukokouksen kova nimi on Tauno Kotilainen. Hän oli 

hankkeen todellinen ”primus motor”. Ohjelmapuoli oli hänen vastuullaan. Muistan niin hyvin 

sen innostuksen. Yhteisvoimin tehtiin kokousta varten mm. paljon piirakoita ja pullaa. Ei ollut 

silloin pitopalvelua. 

Ensimmäisenä päivänä 26. kesäkuuta 1954 Kotilanmäellä tarjottiin vieraille lihakeittoa 

tykötarpeineen. Kahvi kuului tietenkin asiaan ja sitä sai jo oikeasti, kun säännöstely oli 

vihdoin loppunut maaliskuussa 1954! 

Sukuseuran perustava kokous pidettiin ulkosalla. Osanottajia oli paljon, mikä oli suuri 

ilo. Vieraat olivat majoitettuina tuttavien ja ystävien luona. Hotellia tai vastaavaa majoitustilaa 

ei Heinävedellä silloin ollut; ehkä oli muuan matkustajakoti. 

Sunnuntaina varhain, siis 27. kesäkuuta 1954, kasasimme astiat ja veimme ne 

Vahvalahteen Aino ja Unto Loikkasen kotiin. Ainon äiti oli Olga Ikäheimonen, omaa sukua 

Kotilainen. Jumalanpalvelus oli Heinäveden kauniissa puukirkossa ja sen jälkeen 

kahvitilaisuus Vahvalahdessa. 

Olen kirjoittanut päiväkirjaani tuon päivän kohdalle: vettä tuli kuin saavista kaatamalla. 

Hyvin kuitenkin selvisimme. Sen jälkeen sukulaiset lähtivät koteihinsa, toivottavasti hyvillä 

mielin. Meille ainakin jäi kokoontumisesta mukava tunne. 

-------------------------------- 

 
Lauri Kotilainen 
Autetaan yhdessä Suku-Ottoa 
”Suku-Otto” Kotilainen selvitti perustamiskokouksen melkein kaikkien nimet, mutta 
kaikkia hän ei tunnistanut. Autetaan nyt Ottoa, kun hän sitä itse pyysi. 
Tämän sivun kaksi kuvaa on julkaistu myös kesällä ilmestyneessä kirjassa ”Kotilaisten 
sukuseura 50 vuotta” sivuilla 6 ja 7. Kuvateksti kuvien alla on pääosin Kuopiolaisen ”Suku-
Otto” Kotilaisen käsialaa. Hän näki paljon vaivaa sukuseuran 20-juhlavuonna 1974, ja 
selvitti melkein kaikkien vuonna 1954 Kotilanmäen pihalla otettuun valokuvaan 
kokoontuneiden henkilöllisyyden. Hän liimasi valokuvan reunaan sen päälle taittuvan 
kuultopaperin, ja merkitsi kuultopaperiin kunkin henkilön kohdalle kuulakynällä juoksevan 
numeron. Vastaava numero oli kirjoituskoneella tehdyssä osanottajaluettelossa. 
”Jos kuvassa olisi virheellinen nimi luettelossa, niin sen voisi henkilön paremmin tuntija 
korjata kuvannimiluettelossa”, kirjoitti Otto Kotilainen nimilistan loppuun Kuopiossa 
10.6.1974. (Otolla lipsahti esimerkiksi numero 29 kahteen kertaan.) 
Täytetään nyt Suku-Oton toive 30 vuotta myöhemmin, ja korjataan kuvatekstin puutteet 
jälkipolvien iloksi. Koska tämä kuva ja yläviistosta aitan parvelta otettu kuva on otettu 
peräkkäin, niitä voi käyttää toistensa tukena ihmisten tunnistamisessa. Lähettänet 
korjaukset tai kommentit sähköpostilla: lauri@kotilaiset.com tai: Lauri Kotilainen, 
Rovastintie 2-4 B 10, 03400 Vihti. 

mailto:lauri@kotilaiset.com


 

 
Kotilaisten sukuseuran perustamiskokouksen 25.6.1954 osanottajat Suku-Otto 
Kotilaisen tähän valokuvaan 10.6.1974 tekemän numeroinnin mukaan: 3 Heikki 
Kotilainen Kuopio, 5 Sinikka Kotilainen Koivumäki, 6 Pirkko Kotilainen Ruokovesi, 7 
Ulla Kotilainen Lappeenranta, 8 Hilkka Pakarinen Heinävesi kk., 9 Tuula Kotilainen 
Kuopio, 10 Arja Varkka Helsinki, 11 Ilmo Ikonen Helsinki, 12 Antero Kotilainen 
Vihtari, 13 Matti Kotilainen Heinävesi Sompansaari, 14 Hillevi Kotilainen Heinävesi 
Sompansaari, 15 Risto Kotilainen Koivumäki Kuittua, 16 Ilkka Kotilainen Hanko, 17 
Raili Kotilainen Heinävesi Sompansaari, 18 Paula Vänteinen Heinävesi Pilppa, 19 
Matti Kotilainen Heinävesi kk., 20 Aili Muhonen Koivumäki, 21 Elli Vänttinen 
Heinävesi, 22 Liisa Pekkarinen Kuopio, 23 Hilja Kotilainen Heinävesi, 25 Katri Viri 
Myllykoski, 26 Aino Koponen Varkaus, 27 Aino Loikkanen Heinävesi, 28 Hilja 
Kukkonen Heinävesi Ruunalehto, 29 Hanna Kotilainen Kuopio, 29 Hanna Kotilainen 
Tampere, 31 Olga Kotilainen Lappeenranta, 32 Martta Kotilainen Helsinki, 32 Martta 
Kotilainen Helsinki, 33 Hilja Kotilainen Heinävesi Sompans., 33 Iida Silvast Imatra, 
36 Rauha Karvonen Varkaus, 39 Jenny Issakainen Kerma, 40 Linda Rautiainen 
Oravi, 41 V.A. Kotilainen Helsinki, 42 Ida Kotilainen Helsinki, 43 Aija Kotilainen 
Kuopio, 44 Tuula Kotilainen Kuopio, 46 Aune Ikonen Helsinki, 47 Heikki Pesonen, 47 
Iro Vila Karkku, 48 Helvi Kotilainen Lappeenranta, 49 Toini Liukko Savonlinna, 50 
Hannes Kotilainen Heinävesi Sompansaari, 53 Kerttu Vaini-Väänänen Tervak., 54 
Miina Kasanen Vihtari Särkelä, 55 Aune Pesonen Heinävesi Multala, 56 Toini Arto 
Joensuu, 57 Kaija Arto Helsinki, 58 Eva Kotilainen Helsinki, 59 Anni Kurki Heinävesi 
kk., 60 Rauni Tuloisela Mikkeli, 61 Elli Sallinen Heinävesi, 62 Aila Pelkonen 
Heinävesi Kotilanmäki, 63 Henriikka Törrönen Rummukkala, 64 Ruth Kotilainen 
Kuopio, 65 Tauno Kotilainen Heinävesi, 67 Tuula Kotilainen Kuopio, 68 Otto 
Kotilainen Kuopio, 69 Tauno Kotilainen Kuopio, 72 Riitta Kosonen Kellarpelto, 74 
Torsti Kotilainen Lappeenranta, 75 Teuvo Kotilainen Helsinki, 76 Aaro Liukko 
Savonlinna Linnahovi, 78 Kalle Kotilainen Vihtari Särkelä, 79 Eemil Kotilainen 
Vihtari Särkelä, 80 Jalo Tuloisela Mikkeli, 82 Matti Rautiainen Oravi, 83 Elie Arto 
Joensuu, 84 Mauno J. Kotilainen Helsinki, 85 Paavo Kotilainen Helsinki, 86 Hannes 
Kotilainen Ruokovesi, 87 Paavo Kotilainen Kerma, 88 Antero Luukkonen Palokki, 89 



Erkki Kotilainen Koivumäki Kuittua, 90 Kalle Kotilainen Rääkkylä, 91 Toivo 
Kotilainen Rääkkylä, 92 Uolevi Kotilainen Kuopio, 93 Aatos Kotilainen Muuruvesi, 
94 Jussi Kurki Heinävesi, 95 Leo Pelkonen Kotilanmäki, 97 Annikki Pesonen 
Heinävesi Multala, 98 Kustaa Kotilainen Rääkkylä, 99 Unto Loikkanen Heinävesi 
Vahvalahti, 100 Ilkka Liukko Savonlinna, 101 Juho Kukkonen Heinävesi Ruunalehto, 
103 Matti Kotilainen Juojärvi, 104 Maija Rautiainen Heinävesi Ruunalehto.  
Lisäksi kokouksen osanottajaluettelossa olivat seuraavat henkilöt, joita ei näy 
kuvassa tai joita Suku-Otto ei ole tunnistanut kuvasta: Aili Kotilainen Vihtari 
L:niemi, Anna L. Kotilainen Vihtari Lampu, Aune Jääskeläinen Karttula, Edla 
Kotilainen Sarvik. Sulkavanm., Eemil Hämäläinen Kerma, Elli Kotilainen Ruokovesi, 
Esko Kotilainen Heinävesi Sarvikumpu, Hilja Lipponen Rovaniemi, Inkeri Laine 
Rauma, Joh. Kotilainen Heinävesi Kerma, Kaarlo Kotilainen Rääkkylä, Kalle 
Väänänen Tervak., Kerttu Hietanen Tampere, Kristiina Vila Karkku, Laina Kotilainen 
Suonenjoki, Lauri Kotilainen Vihtari Lampu, Maria Hirvonen Rääkkylä, Miina 
Pelkonen Kotilanmäki, Niilo Kotilainen Helsinki, Oiva L. Kotilainen Vihtari Lampu, 
Sakari Arto Helsinki, Siviä Kilpeläinen Rummukkala, Sulo A. Kotilainen Suonenjoki, 
Sylvia Kotilainen Helsinki, -- Vilenius Maarianhamina. 
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Risto Sahrakorpi 

  

Kotilaisten Koiramäki: 

Menestystarina 1800 -
luvulta 

  
  

Eljas Kotilainen (1878–
1963) ja hänen 
vaimonsa Agatha 
Kotilainen (1880–1955) 
Piikamäen vanhan 
talon portailla 1950-
luvulla. Eljas kertoi 
Suku-Otto Kotilaiselle 
1954, miten Kotilaisten 
aluksi hyljeksitty perhe 
teki sinnikkyydellään 
Koiramäen 
rappiotalosta seudun 
suurimman tilan. 
  

Ylä-Savon perukoilla Juho Antinpoika Kotilainen palaa kuudentoista vuoden 

poissaolon jälkeen entisen kotinsa naapuriin Sukevalle Koiramäen rappiotilalle. Juho 

on tulossa parin päivämatkan päästä Uurasta. Nyt hänellä on mukanaan vaimo ja 

kuusi lasta. On vuosi 1836. 

Kulkiessaan kohti Sukevaa Juho muistelee lapsuuttaan kaukana pohjoisessa, 

Oulujärven takana, Paltamon Melalahdessa. Kun Juho oli pikkupoika, hänen äitinsä kuoli. 

Jonkin aikaa sen jälkeen hän isänsä Antti Kotilaisen ja sisarensa Beatan kanssa jätti 

Melalahden kotinsa. 

Isä-Antti pakkasi perheen vähäisen omaisuuden veneeseen. Keväisen aamun 

valjetessa isä istui tuhdolle soutamaan Oulujärven poikki, kohti etelää ja uskoa paremmista 

päivistä. Uusi vuosisata, 1800-luku, oli juuri alkanut. 

Isä-Antti teki taloissa rengin töitä. Vuonna 1808 Antti perheineen tuli Sukevalle, kun sai 

rengin pestin Eskelisten Rahonmäkeen. 

Nyt oli rauhattomat ajat. Mitähän nuori Juho Antinpoika mahtoi ajatella, kun 

ruotsalaisen eversti Sandelsin tuhannen kahdeksansadan miehen sotajoukko marssi kohti 

Koljonvirtaa? Sukevan eteläpuolella he koukkasivat metsäpolkujen kautta vihollisen 

selustaan. 

Voitto Koljonvirralla venäläisen kenraali Tutshkovin 8000 miehen ylivoimaa vastaan ei 

kuitenkaan auttanut, vaan Suomi alistettiin Venäjän keisarin suuriruhtinaskunnaksi. 

Nyt Sukevalle palaamassa oleva Juho Antinpoika oli vuonna 1820, kuusitoista vuotta 

sitten, lähtenyt yksin Rahonmäestä raskaalle matkalle. Antti-isä oli näet hukkunut syysjäihin 

kaukana kotoa. Kun Antti-vainaja keväällä löytyi, Juho lähti hautaamaan isäänsä. Juho oli 

silloin yksin, sillä Beata- sisko oli vastikään vihitty talon toisen rengin kanssa. 



 

Eljas Kotilainen kertoo tarinaa Suku-Otolle: 

Annetaan Juhon pojanpojan, Eljaksen kertoa. Eljas syntyi Koiramäellä kymmenisen 

vuotta Juhon kuoleman jälkeen. Eljasta haastatteli 1954 kuopiolainen isännöitsijä ”Suku-

Otto” Kotilainen. 

”Kun Juho oli saanut tiedon Antin kuolemasta, hän oli mennyt tätä hautaan 

saattamaan. Kypärämäen talossa, jonka omistivat Rytköset, hän oli kiintynyt talon Elli -

nimiseen tyttäreen. Rytkösessä oli valmistanut arkun ja saanut muutakin hautausapua. Oli 

mennyt Ellin kanssa naimisiin ja samalla taloon kotivävyksi, kun ei omaa taloa ollut, johon 

emännän olisi vienyt.” 

”Talossa asuessa perhe kasvoi ja tuli halu päästä omaan kotiin, mutta vaikeudet olivat 

suuret lähteä tyhjästä taloa laittamaan. Kypärämäessä ollessa oli perhettä karttunut noin 15 

vuoden aikana Ellin kanssa 6 lasta ja kaikki olivat vielä pieniä. 

”Kölkänmäen pääpaikalle kuuluva Koiramäki-niminen asuinpaikka oli jäänyt huonoon 

hoitoon ja 1ienee entinen asukas huonon asumuksen takia jättänytkin elinpaikkansa, jota 

varmaan Juho on käynyt jo tarkastamassa ja huomannut siellä kalavedet ja jokivarsiniityt, 

joissa oli elämisen apua saatavana. Kun ei parempaa paikkaa ollut, niin Juho muutti 

perheineen Koiramäkeen.” 

Eljas jatkaa: 

”Kypärämäestä Koiramäkeen muutettaessa oli ollut 2 lehmää ja yksi hevonen. 

Koiramäen talo oli sisäänlämpiävä ja erittäin huonossa kunnossa, eteisenäkin oli ollut 

pystyseiväskota.” 

”Naapurit suhtautuivat uuteen asukkaaseen epäillen ja vihamielisesti, tietenkin peläten, 

että saavat siitä huollettavan huonon joukon. Eivät ollenkaan halunneet auttaa missään 

tarpeissa. Luulivat siten saavansa pois lähtemään. Neljä ensimäistä vuotta olivat olleet niin 

vaikeita, että petäjääkin oli pitänyt leivässä käyttää. Mutta järvistä on saatu kalaa ja 

vähitellen onnistuttu kaskeamalla saamaan hyviä satoja, ja lapset alkoivat päästä auttamaan 

töissä. Lehmille oli usein otettava alkuvuosina koivunvarpuja apurehuksi, kunnes heinämaat 

ja paikat kunnostettiin.” 



Koiramäkeen kehittyi suurperhe. Tarvittiin käytännöllinen työnjako. Eljas jatkaa muistelua: 
”Juho (nuorempi, s. 1823) oli sekatyömies, mutta erityisesti huolehti kalastuksesta. 

Eljas (s.1825) oli muurari ja räätäli ja hoisi miesväen vaatteiden ompelut ja kaikki talon 

muuraustyöt. Mikko (s.1827) oli puuseppä ja kirvesmies, johti ja hoiteli talon rakennustyöt ja 

sisällä tarvittavat astia-, huonekalu-, ajokalu- ja työkalujen puutyöt. Hän oli myös kuin isäntä 

talossa, hoiteli talon asioita ja vastaten niistä, ja vaimonsa oli pääemäntä antaen ohjeita 

toisillekin. Tiina (s.1832) hoiteli naisväelle kuuluvat ompelukset ja auttoi sisariaan 

karjanhoidossa ja muissa naisten töissä. 

Antti (s. 1838) oli seppä ja hoiteli kaikki talon sepälle kuuluvat työt ja takoi vieraillekin. 

” Tyttäret Tiina ja Reetta olivat kotona kuolemaansa asti. Olivat ahkeroitua töissä. Ja oli 

isännän määräys hoitaa heidät hyvin hautaan asti.” 

”Näin järjestettynä talo vaurastui nopeasti, jota naapurit kadehtien ihmettelivät: ’Onpas 

Herran siunausta.’” 

 

Raumalainen Erkki 
Kotilainen (vas) isänsä 
Kalle Kotilaisen (synt. 
1887) synnyintalon 
Koiramäen pihassa talon 
nykyisen isännän Vilho 
Juntusen kanssa. ”Isoisäni 
Antti syntyi täällä 1838, siis 
166 vuotta sitten, tsaari 
Nikolai ensimmäisen 
aikana”, Erkki kertoo. 
  

 Suurperheeksi nälkävuosien jälkeen 
Suuret nälkävuodet koettelevat myös Koiramäkeläisiä kovin kourin. Juhon matka 

päättyy ja hänen kolmen poikansa Juhon, Mikon ja Antin ensimmäiset puolisot menehtyvät 

kulkutauteihin ja nälkään. Mikon neljästä lapsesta kolme kuolee aiemmin ja viides lapsi 

kuolee syksyllä 1867. Samana jouluna poistuu Margareta-vaimo. Seitsemät hautajaiset 

Juhon kuolinvuonna synkistävät toivoa turvatusta elämästä. 

Poikien avioiduttua uudestaan uusi sukupolvi täyttää Koiramäen 1880–1890. 

Taloudessa on 31–36 henkeä kun lasketaan mukaan rengit ja piiat. 

Eljas jatkaa: 

”Anna-Riitan taloon emännäksi mennessä hän oli 25. henkilö talonväessä. 

Myöhemmin kohosi jo oma väki 34 henkeen. Taikinalla sai kerrallaan 27 leipää ja ne sopivat 

kerralla uuniin. Samalla on tehty kalakukkoja ja laitettu nauristakin paistumaan. Maito 

kermotettiin puupytyissä ja kirnuttiin kahdesti viikossa voiksi, joka säästövoina syksyllä vietiin 

Kajaaniin.” 

”Käsitöitä tehtiin ahkerasti. Kolme kangasta oli usein odottamassa kutojaansa, koska 

kaikki kotivaatetarve tehtiin kotona. Pellavaa ja liinaa kasvatettiin, puhdistettiin, kehrättiin, 

kudottiin ja vaatteiksi ommeltiin kotona omin voimin.” 

”Viljelys alkuaikoina kohdistui kaskeamiseen, sillä pellot olivat olemattoman pienet ja 

heikkokasvuiset. Vähitellen saatiin valmistettua lisää peltoa, kun karjanlantaa saatiin 



kasvuavuksi ja mutaakin vedettiin pelloille. Halla alavilla oli paha vihollinen, joten kuivat maat 

olivat viljalle varattava. Viljaomavaraisuus saavutettiin.” 

”Karjanhoito alkoi niistä kahdesta lehmästä, jotka Kypärämäestä tuotiin. Niistä uutta 

karjaa kehitettiin ja hyviä kantaeläimiä hankittiin. Niinpä Jalkomäen Anna Riitta kertoi, kun 

hän meni Pekka Antinpojan emännäksi Koiramäkeen, niin silloin oli jo 34 lehmää Ja 7 

hevosta.” 

”Mikko hoiteli uusien tilojen hankintaa, kun huomasi firmojenkin niitä ostelevan. Naapurit 

olivat halukkaita myymään päästäksensä pois korvesta ja raskaista töistä. Mutta veljeserot 

olivat vaikeita. Sopuisat veljesvälit yhteisessä kodissa olivat veljekset toisiinsa kiinnittäneet, 

ettei erosta tahtonut tulla valmista.” 
”Näin ahkeroiden ja säästäväisyyden avulla talo vaurastui, ja voitiin rakennuksia 

korjata ja ostaa lisämaitakin tulevia veljesjakoja ajatellen.” 
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