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Mureen perhe Salmin 
Kirkkojoella 1930-luvulla

Kuvassa ovat Ondrei ja Tatjana 
Mure sekä heidän viisi lastaan: 
vas. Klaudia, Anni, Nasti
(Anastasia), Johannes ja Yrjö.

Klaudia ja Nasti olivat kätilöinä 
Salmissa ja Johannes 
kreikkalaiskatolisena kanttorina 
ja uskonnon opettajana 
Viipurissa. Yrjö ja Anni olivat 
kotitilallaan maataloustöissä.



Evakossa, evakosta, 
evakkoon 1939 - 1944
Mureen perhe joutui 
evakkotielle kaksi kertaa; 
ensin 1939 ja sitten kesällä 
1944.

Kuvassa Kirkkojoen kotitila, 
Lehtioja, jatkosodan aikana 
kuvattuna. Tuolloin Mureet
asuivat navetan yhteydessä, 
koska talo oli poltettu 
talvisodan aikana.



Evakkotiellä 1944 – Määränpäänä Alapitkä



Evakkoina AlapitkälläMureet asuivat Alapitkällä kolmessa eri 
vuokra-asunnossa vuosina 1944–1948.

Pisimpään he asuivat Alapitkän 
kansakoululla johtajaopettajan 
asunnossa. Opettajalla oli kolme kamaria 
ja keittiö, mutta Mureet yritettiin häätää 
pois. Riidat johtivat opettajien lakkoon, 
kouluselkkaukseen. Sen jälkeen Yrjö ja 
Anni muuttivat Jalkasen taloon.



Evakosta 
asutustilalliseksi
Yrjö Mure allekirjoitti 
hallintasopimuksen Alaranta-
nimisestä asuntoviljelystilasta 
keväällä 1947. Tilaan kuului noin 4 
ha peltoa ja 18 ha metsää.

Syksyllä 1948 tilalle valmistuivat 
sauna ja navettarakennus, jonka 
vasemman päädyn aitasta tehtiin 
asuinhuone. Siinä Yrjö ja Anni 
asuivat siihen saakka, kunnes 
asuinrakennus valmistui.

Tatjana-mamma ja Klaudia kuolivat 
kumpikin vuonna 1948.



Oma koti
Kesällä 1952 – samaan aikaan kuin 
Alapitkän tsasouna – valmistui 
Mureen tyyppitalo, ns. 
rintamamiestalo. Siinä huoneet on 
ryhmitelty yhden savupiipun 
ympärille, talon alla on kellari ja 
ullakolle saattoi rakentaa kaksi 
huonetta.

Kuvassa keittiön ikkunan alla seisoo 
Anni. Kuva lienee otettu keväällä 
1953 tai -54.



Mureen asutustila 1950-
luvulla – tyypillinen 
pientila
Mureen pientila oli varsin tavallinen 
maatila, jolla Anni hoiti karjan ja Yrjö 
maatalous- ja metsätyöt. Heillä oli noin 
neljä lehmää, vasikoita, hevonen, kanoja 
ja porsas.

Pientilat olivat melko omavaraisia, ja 
koneita oli vielä vähän. Heinätyöt tehtiin 
vanhaan tapaan talkoilla kuten ennen 
sotiakin Kirkkojoella.

Poikkeuksellista Mureen tilalla oli se, 
että Yrjö ja Anni asuivat kahdestaan. He 
olivat naimattomat sisarukset.



Mureen asutustila 1960-luvulla:



Asutustilallisen 
sosiaalinen elinpiiri
Anni ja Yrjö Mure osallistuivat 
molemmat siirtokarjalaisten 
yhteisiin harrastuksiin. 

Anni toimi aktiivisesti Alapitkän 
tiistaiseurassa, ja Anni on kuvassa 
keskirivillä kolmas oikealta.



Asutustilallisen 
sosiaalinen elinpiiri
Yrjö Mure toimi vuosina 1954–1972 
Iisalmen ortodoksisen seurakunnan 
luottamustehtävissä. Kuvassa on 
vuonna 1954 aloittanut valtuusto, ja 
Yrjö on keskirivissä vasemmalla.

Yrjö oli myös mukana 
kunnallispolitiikassa ajamassa 
karjalaisväestön ja pienviljelijöiden 
asioita. Mm. SMP:n Alapitkän 
paikallisosasto on perustettu Mureessa.

Evakkovuodet osoittivat sen, että omiin 
asioihin saattoi vaikuttaa vain 
osallistumalla yhteiseen 
päätöksentekoon ja valvomalla 
oikeuksiaan.



Mureen sisarukset 
vuonna 1972
1970-luvun alussa pienviljelijöiden 
toimeentulo oli niukkaa. 

Jälleenrakennuskauden politiikka oli 
vaihtunut tuotannon 
tehostamiseksi, joten pientilat 
kävivät kannattamattomiksi. Yrjö ja 
Anni viljelivät tilaansa vuoteen 1973 
saakka. 

Nasti jäi eläkkeelle vuonna 1964 ja 
Johannes 1974. Tuolloin Nasti ja 
Johannes asuivat Lahdessa, jossa 
Johannes oli kanttorina ja 
opettajana vuodesta 1946.



Anni Mure 70 vuotta
Asutustiloilla emännät tekivät 
paljon töitä. Varsinkin alkuvuosina 
olosuhteet olivat raskaat, ja 
esimerkiksi Annin oli kannettava 
päivittäin 20 sangollista vettä 
navettaan ennen kuin saatiin 
vesijohdot ja kunnollinen kaivo.

Mureen perheessä työnjako oli 
selvä: Anni hoiti karjan, lypsi 
lehmät, laittoi ruoan ja teki 
kotitaloustyöt.

Kuva Annista vuodelta 1972, jolloin 
hän on täyttänyt 70 vuotta.



Nasti Mure 70 vuotta
Nasti asui Alapitkällä vuosina 1973–
1974. Tuolloin hän hoiti 
sairastunutta Annia sekä teki 
kotitaloustyöt.

Yrjö sairastui syksyllä 1973 ja joutui 
muuttamaan sotavammasairaalaan. 
Sen jälkeen eläkkeelle jäänyt 
Johannes tuli hoitamaan asutustilan 
asioita.

Kuvassa Johannes, Anni ja Nasti
viettämässä Nastin 70-
vuotissyntymäpäivää marraskuussa 
1974.



Alapitkän asutustila 
kesäpaikkana 1970-
luvun loppupuolella
Loppuvudesta 1974 lähtien 
Mureen tila oli talvet kylmillään. 
Yrjö asui Mikkelissä ja Anni 
Lapinlahdella.

Alapitkä oli kuitenkin Mureen
sisarusten kesäpaikka, jonne 
tultiin, kun ilmat olivat 
lämmenneet.



Yrjö, Nasti, Anni ja Johannes Alapitkän kodin seinustalla



Yrjö, Nasti, Anni ja Johannes Mure 1970-luvun lopulla



Nasti, Anni, Yrjö ja Johannes Alapitkän kodin keittiössä







Asutustila autioksi
Johannes Mure piti tilaa 
kesäpaikkanaan muiden sisarusten 
kuoleman jälkeen 1980-luvun 
loppupuolelle saakka. Nasti kuoli 
vuonna 1981, Anni sekä Yrjö 1982 ja 
Johannes 1987.

Johanneksen kuoleman jälkeen tila 
jaettiin kahtia: pelto 
rakennuksineen meni valtiolle ja 
metsäpalsta sekä tilan irtaimisto 
ortodoksiselle kirkkokunnalle.



Autiotilasta 
valtakunnalliseksi 
Asutusmuseoksi
1990-luvun puolessavälissä 
Lapinlahden karjalaiset huomasivat, 
että Mureen tila sopisi sijaintinsa, 
rakennuksiensa ja esineidensä 
puolesta asutustoiminnasta sekä 
siirtoväen ja rintamamiesten 
elämäntyöstä kertovaksi 
erikoismuseoksi, asutusmuseoksi.

Tila kunnostettiin museoksi vuosina 
1999–2000. Kuva on otettu ennen 
kuin kunnostustyöt ovat alkaneet. 
Ikkunoista on kuitenkin poistettu jo 
levyt.



Suomen 
Asutusmuseo
Museo avasi ovensa yleisölle 
kesällä 2000. Museovierailu 
on kuin aikamatka jälleen-
rakennuskaudelle ja sotien-
jälkeisille vuosikymmenille 
1970-luvun alkuun saakka.

Museoituna on koko tila 
kaikkine esineineen, mikä 
tekee Asutusmuseosta 
erityisen.

Mureen perheen tarinan 
kautta historia näyttäytyy 
elävänä ja koskettavana.


