Onttoni Miihkali - 1930-luvulla paljon
luettu - nyt unohdettu heimokirjaitija
50-sivuisen esikoisteoksi. .-

Kirjnilija Onttoni Miihkali eli opettaja Mikko Karvonen oli syntyisin Vienan

"Selkosen saroja". Se iLnl..
vuonna 1928 Kajaanin K-Ia-kerhon julkaisuissa. Ru kiianen oli tarkoitettu kii\::
täviiksi Karj alan-kerhoj e r:
lanviettojen ohjelma-apur-

Karj alasta Kiestingin pitäjän

Suvi-Suurenjärven kylästä.
Siinä kylässä hän ei kuitenkaan ollut syntynyt, varm äi-

Esikoisromaani L -'

tinsä Marssa Petrounan mukaan Miihkali syntyi jossakin majatalossa Suomen ja
Venäjtin Karjalan raj amailla,
Kuusamon takana. suunnilIeen vuonna 1904. Marssa

isänmaa" ilmestyi

Irromiskauden. Onttoni \1
yhteensä kymmenen

Niistä viimeinen,

nyt

tuli niihtävästi odotettua aikaisemmin. MYös
tarkha syntymäaika on hämäriin peitossa. Aidin kenoman mukaan se oli "Rostuon pyhän lopulla, vähän

neen arvostelun takia.

Romaaneissaan Ont:

Vaarakylässä,

kymmenkunta kilometriä
kotikylästä itään. Suunnitel-

missa oli jatkaa opintoja
Kiestingissä, mutta maailmansota esti nämä aikeet.
Lähivuosina poika kierteli
isänsä Triihvon Onton (Ant-

ti

Karvonen) kanssa nähtävästi laukkukauppaa käYden
ja satunnaisia töitä tehden
pohjoisessa Vienassa aina
Kierettiin saakka. Keväällä
l9l5 Miihkali matkasi Kannanlahteen

ja

Sorokkaan

ja

seikkaili Vienanmeren rannikolla kolme vuotta. 19161919.

Perheenpään kuoltua ja
Ka{alan jouduttua heimosotien myllerrykseen Marssa
Petrouna pakeni laPsineen

Suomeen. Täällä hyväPäinen poika kävi ensi Limingan kansanopiston ( 19221923) ja valmistui sitten

.
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Onttoni Miihkali eläkeläsenä kotipuutarhassaan Lövbossa Ruotsissa,

Miihkali aloitti koulun-

-

Miihkali keskittyi liihi::

tammikuuta

1904. Näin ollen hänen sYn-

käyntinsä
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"Hertiävän elämän r-. - vuodelta 1942 oli vilst.,:lessa: Vilho Helanen k:
sen myynnin Itä-Karjai." .
lähinnä AKS:aan kohdl.:,

symykseen tulevista vaihtoehdoista syntymäpäiväkseen
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sotapäivaikirjak.

painos takavarikoitiin. \

laskun mukaan". Kirjailija
itse valitsi mahdollisesti ky-

kuluneeksi sata vuotta.

(

"Raiskatun romanti:,.-'
mailla" kiellettiin ja I ,

ennen joulua vanhan ajan-

tuli tänä vuonna

ki:--,
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van kustannuksella ilnre'

sen aika

tymästään

-

hkali iulkaisi tuona aik--.

Petrouna oli tuolloin matkalla viemään erään kauppiaan lintukuormaa Kiestingistä Ouluun, kun synnytyk-

kolmannen

Kal:

lan riemuvuonna 19i:
aloitti lähes kymne ::.
vuotta kestäneen kiil --

opettajaksi Kajaanin seminaarista vuonna 1928. Virkapaikan hän sai Suomussalmen Kuivajärveltä. Siellä hän toimi. viimeiset vuodet Pyyvaaran koululla, aina
vuoteen 1941 asti.
Jatkosodan vuosinä Onttoni Miihkali oli Itl'i-Karj alan Sotilashallinnon alaisena

kysymys, Karjalan

ja sotavuodet. Koko tu.':-to kronologisessa järje.: '
sessä on seuraava:
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Semirurarivuosinaan Mikko Karvonen oli jo aloittelemassa kirjailijauraansa ja

Selkosen saroja ( 1:- '
Uusi isänmaa ( 1935 ). S
vetskissa kuohuu ( 1o.'Kapina luostarissa ( l":puolen rajaa t 1',:

omaksui ki4ailijanimekseen
Onttoni Miihkali. Hän kirjoir

Suomussalmen sotatani::

ti lukuisten lehtiartikkeleiden
lisäksi runoja, joista kokosi

Kahden

Vienan rannoilla ( 1u-'-

la (1940), Raatteen ::.
( 19,10), Raatteen :.

erilaisissa tehtävissä, mm.
sotilashallintoesikunnan Yhteyteen perustetussa neuvottelukunnassa sekä tulkkina.
Mronna 1944 hänet nimitettiin opettajaksi Tornionjokilaaksoon, Kolarin Vaattoj ärYelle. Saksalaisten ryhdyttyä
Perä-Pohjolassa hävitYSSotaansa, asukkaat evakuoitiin

Ruotsiin. Onttoni Miihkali
otti nimekseen Mikael Karresand, jäi Ruotsiin ja toimi
sittemmin siellä kansakou-

ctämänrnaa
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lunopettajana liihes 23 vuot-

ta. Eläkkeelle hän siirtYi
1969

ja kuoli

2.12.1979.

Lövbossa
Ensimmäinen ja viimeinen teos.

::riseen ( 1941)

ja

He-

-1 elämän maa (1942).

)rironi Miihkali oli
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.ta l9:10-luvulla meillä
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kl{ailija. Hän kirioit-

:'usti ja mukaansatem-

,.ti aiheista, jotka oli- -,nkohtaisia j uuri tuona
-..,. Ehkä
iuuri rästä joh. :. että hänen tuotanton-.:nui lähcs kokonaan
:.rksiin sotien jälkeen.
:rLrssalmen sotatanter "Raatteen tiellä"
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. :r lit myöhemmin uu
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,ikeelle jäätyään Ont'.11ihkali paneurui jäliallistenhaffastustenn. Osoituksena siitä,
-. ,nisvoima ollut ehtyr: tosiasia. että hänen
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.."sa jäämistössään on
rnattain laajoja käsi...irL. mrr. 300-sivui.Jtieteellinen kuvaus
: - :renjlirven elämästä
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alkuvuosina.
,lun Siyistysseuran
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-.rn Heimossa, julJtkokertomuksena

maailmalle".
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.,:en rannikolla (lu-

. ' \ uosrna l9 /4.
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ltaja hisrorialli-

--,ni "Karjalainen
, .LLrpungissa",
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jäi kesken tekijän kuoleman
takia. Sitä ehti ilmestyä kak-

sikymmentä lukua
vuosina l976-1981.
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Onttoni Miihkalin runsas, kirjallinen jäämistö on
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sella Iuvalla julkaistavaksi
Miihkalin äidilråiän muistiinkirjoittaman sadun Emättä-

kum

joka

SAKARI VUORISTO

.:n sadun on Onttoni

Miihkali merkin_
..:rriin äidiltään Marssa petrounalta
...lrenjärven murteella.
.

suukontie.

tiirtäh syömän muanitteli. "A
tuatto sulkkuo ta kuaroltua

anran.

huksie poltettih. A ei mist(ä)

hentoni ta lippahat täyteh Ruotsista toi.
' ..:;r.
::ikö - muamo- No, jereltyitih hyö ta ty_
\., a muiten oli rärrä tietäiieh käytenih. fa
:-, hvvävirkani, kun se ei autta[ nim molit_
,rn ei ollun tih ta opralojen iessä tuo-
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miust(a) aikajärättäy. Ei hänestä poloåesta ruatajaksi, ei
miehellä mäniiäksi. Tuatt(o)
it§elläh toisen nailen ottau.

Tyttärer räpäleh emintän
sorrettavaksi joutuu.

§ie kallehuilem miän tvtär-

:rr sopulreklr kun oli. Murmo herkut nr_
\,irrr il oli llihr rahut uinr eleh tr anr{) la l\
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Mihi jouruu
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krr..,.

on §uali.

Kutt§uu siitä miehel
luokseh ta sanou: - Vafieit§e

\0 Petroana:

.: nusikka
_, kuin

tau.

Hyv(ä) on kun Kormenitria kimmasra korjuau,
imietriy. Tyrär raiskua vain

jä naini. Satu on Suvi-Suurenjäryen murteella.

\

No a muamo lopulta pa
hasta mietestä itse läsiyryy.
Lä§iy netälin kaksi ta nZi.köy
erähän(ä) iltana jotta suma
jalkopiäss(ä) i§tuu ta vuor-

tallennettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkistoon. Toimitus on
valinnut sieltä asianmukai

Emättäjä naini

tr

-

Suvi-Suurijärven kylänäkymä noin 1910-luvulla.
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jottei emintimä onnetointa
pahana pij(ä) eikä jykeih
töihi pane. Ta i ruokua
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tyä. Lupuau mies kyynelet
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lupuau.
Kuolou naini a tuatto ta tv-

ka ' r-,:.:

silmii§ä, kaikki

tär yksinih muailmah iiä
häh. Näköy mies. ioirei
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askelella vuatt§kuu
i lä§iy, konsa
päivän konsa kaksi.
A musikalla hätä käteh.
Oj jo kevät a sykysyllä hänen on elonsuantah lähettävä. Ei ruohi taluoh tvtär räpälehen kä§ih järtyä.
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