
Antti Miikkulaisen perhe  1927
Sisarukset

• Maria s. 1899

• Heikki s. 1901

• Antti s. 1903

• Kristiina s. 1905

• Johannes s. 
1907

• Mikko s. 1910

• Pekka s. 1912

• Katri s. 1915

• Matti s. 1919

• Esko s 1923



TALVISOTA >>> JATKOSOTA

Talvisodan jälkeen perhe (pääosin) oli Nastolassa kunnes pääsivät palaamaan 
Kurkijoelle 1942.

Antti-poika oli Helsingissä.

Mikko oli jatkosodan loppuessa kanttorina Muhoksessa.

Matti oli asepalveluksessa.



Syksy 1944 >

Mikko lähetti viestiä kotiväelle: Tulkaa nyt kaikki Muhokselle. Ei teitä ole 
taidettu mihinkään muuannekaan kutsua.

Antti-isä kuoli 1945 Muhoksella.

Antti-poika oli Helsingissä vakiasukas.

Kristiina sairasti: Nuorimmat lapset olivat Mäkitalossa, Pentti oli Pekka-enon 
hoidossa.

Katri perheineen meni  ensin Kankaanpäähän, sitten Pietarsaareen Seikon 
tilalle. Isä oli topparoikkatöissä rautateillä äiti hoiti karjaa ruotsalaisessa 

maalaistalossa. 



Tilanne alkaa rauhoittua 1944 – 46 - 50

* Maria asettui Muhoksen jälkeen asumaan Matin kanssa.

* Heikki perheineen viljeli maata Muhoksessa.

* Antti jatkoi elämäänsä Helsingissä.

* Kristiina sairasti. Ilmari ja Elsa olivat Ruotsissa 1941 – 44, sen jälkeen he olivat Mäkitalossa 
hoidossa. Pentti oli Pekka-sedän hoidossa ja sitten äidin kanssa. Kristiina lapsineen osti 1948 tilan, 

johon tehtiin rakennukset ja asetuttiin asumaan.

* Johannes  sai komennuksen lentokonetehtaalle ja perhe muutti Vehmaisiin.

* Mikko jatkoi elämäänsä Muhoksen kanttorina.

* Pekka perheineen oli Muhoksessa.

* Katri perheineen muutti Järvimaahan vuoden 1948 alussa. He rakensivat Järvikylään oman 
talon, johon muuttivat jouluksi 1948. 

* Matti meni sodan jälkeen ensin Muhokselle ja  sieltä maamieskouluun (20.1.1946, 
Ahtiala/Lahti), josta töihin Tikkurilaan  maatalouskoelaitokselle (1947 ?). Avioiduttuaan hän 

muutti Loimaalle 1951.

* Esko meni opettajaseminaariin Kajaaniin, josta valmistui 1949.



Tilanne alkaa rauhoittua



Tilanne alkaa rauhoittua



Täältä ostettiin maata 1946



Aloitettiin jokapäiväinen elämä 1946 -

• Heikki asettui paikalleen maanviljelijäksi 1946 -

• Pekka aloitti maanviljelijänä. Hän muutti sitten 1951 Matinkylään 
kauppiaaksi ja yrittäjäksi.

• Matin maat olivat alkuun vuokralla Heikillä, kunnes hän avioitui ja aloitti 
maanviljelyn Loimaalla 1951.

• Johannes rakensi talon. Tavoitteena oli ryhtyä sepäksi Krekilään. Hän 
muutti 1949 Rajamäelle sepän töihin ja opettajaksikin.



Kylliäiset

• Ensin Kristiina meni evakkoon Ylistaroon.

• Kristiina asettui sitten Loimaalle 1949 yhdessä Matin ja Selman kanssa. 
Hän asui Loimaalla kuolemaansa asti  1960.

• Matti ja Selma asuivat Loimaalla vuoteen 1961 asti.

• Ida ja Herman perheineen asettuivat Äänekoskelle. He rakensivat 
Äänekosken Rotkolaan omakotitalon 1946. Maija-Liisa, Satu.

• Helmi 

• Katri päätyi Hankasalmelle. Maritta ja Tuula.

• Anna työskenteli sekä tehtaissa että tilausompelijana eri puolilla Suomea 
ja Ruotsia.


