
 
 
 
Voitto Ala-Kurhilan kirjoituksen ”Lapsuuteni Luhtaanmaa” julkaiseminen 
 
Arvoisa juhlayleisö, 
 
Minulla on suuri kunnia ilmoittaa Luhtaanmaan kylän alkuvaiheita 1920-1930-luvuilla 
kuvaavan Voitto Ala-Kurhilan kirjoittaman teoksen ”Lapsuuteni Luhtaanmaa” olevan nyt 
virallisesti julkaistun painetussa muodossa. Siihen on lisätty eri lähteistä löytyneitä teks-
tiin liittyviä kuvia, ja kirjasen takakannen sisäpuolella on CD:llä Leo Ahosen vuonna 
1961 tekemällä radio-ohjelma ”Maaseutu vaurastuu”, jossa on haastateltu useita kyläläi-
siä viime vuosisadan kehitystapahtumista. 
 
Voitto Niemi muutti Luhtaanmaalle kolmivuotiaana isänsä tultua valituksi opettajaksi 
Luhtaanmaan kouluun, muutto Teuvan Riipistä Luhtaanmaalle tapahtui vuonna 1925. 
Ensimmäisenä vuotena koulun opetus tapahtui Juuselan huvilassa, kunnes koulurakennus 
– nykyinen Luhtaanpirtti – valmistui vuonna 1926. Tätä ennen opettajana oli toiminut 
Estlin, joka perimätiedon mukaan oli ollut erittäin mukava mies ja antanut oppilaille hy-
viä numeroita, mutta tällä oli ollut se varjopuoli että uusi opettaja Juho Niemi joutui ensi 
töikseen jättämään kaikki oppilaat luokalleen kun kukaan ei ollut osannut hänen mieles-
tään yhtään mitään. Niemien Luhtaanmaalle tuloa voidaankin syystä luonnehtia kylän 
lukutaidon kehittymisen kulmakiveksi, tosin säännön vahvistavaksi poikkeukseksi löytyi 
kylältä eräitä itseoppineita varsin lahjakkaita persoonia, joilla oli sana hallussaan myös 
sen kirjoitetussa muodossa. 
 
Voitto kirjoitti kertomuksen 50-vuotislahjaksi veljelleen Kaleville jouluviikolla 1965, 
kertomuksen ilmeikkyys ja värikkyys paranee vuosi vuodelta, onhan lukijoiden joukossa 
monia jotka eivät ole koskaan tavannetkaan kertomuksessa kuvattuja esisukulaisiaan tai 
muita kuulopuheilta tutuiksi tulleita henkilöitä. Maalauksellinen teksti tuo nuo menneet 
ajat ja ihmiset hienosti nykyajan ihmisten lähelle. Tämä kirjoitus on vain jäävuoren huip-
pu Voiton vuosien varrella kokoamasta historiallisesta aineistosta, jossa on mukana pal-
jon muutakin kuin kylän vaiheisiin liittyviä asioita. 
 
Luhtaanmaan kylästä lähti ensimmäisenä opintielle Lahteen Niemien naapurista Leo 
Ahonen, ja Voitto seurasi seuraavana vuonna perästä ja heistä tuli luokkatoverit Lahden 
Lyseoon. Ei liene sattumaa, että kumpikin näistä luokkatovereista on sitten myöhemmin 
suurella lämmöllä muistanut kotikyläänsä, ja tämän julkaisun myötä näiden molempien 
kaverusten teokset ovat kaikkien kyläläisten ulottuvilla. 
 
Sanotaan, että pystyäkseen katsomaan tulevaisuuteen, pitää tuntea menneisyytensä, ja 
tässä kyläjuhlassa on läsnä kumpikin näistä – tulevaisuutena vesijohtohankkeen ja sen 
liitännäisten toteuttamissuunnitelmat, nykyhetkenä itse tämä juhla ja menneisyytenä Voi-
ton ja Leon hienot teokset kylän vaiheista. 
 
Toivoisin teoksen löytävän tiensä mahdollisimman monen kyläläisen kirjahyllyyn, ja toisi 
miellyttäviä luku- ja kuunteluhetkiä. 
 
Reijo Salminen, kirjoituksen julkaisutilaisuudessa 11.7.2009 Luhtaanpirtillä 


