
Anttila, Vilho Emil ja lapset 

Vilho syntyi 11.8.1903 Kiukaisten Torisevalla.  Jo nuorena hän kävi maamieskoulun 

Kokemäellä ja samalla teki maataloustöitä Vekaran tilalla, jonka hänen isänsä Nestor 

ja veli Kalle olivat vähän aikaisemmin ostaneet. Sen jälkeen hän kävi kansanopiston 

Eurajoen Kristillisessä Kansanopistossa lukuvuonna 1929-1930. 

Käsityöt olivat hänen harrastuksensa siellä. Vieläkin on käytössä useita hänen siellä 

tekemiään huonekaluja. 

Naimisiin hän meni naapurissa asuvan Tyyne Maria Mäkilän kanssa 22.3.1936. He 

viljelivät yhdessä Tyynen Mäkilä-nimistä kotitilaa 1936-1968, joka oli vanha sukutila. 

Se oli ollut saman suvun hallussa vuodesta 1768. 

Heille syntyi kolme lasta: Ismo 1937, Kauko 1939 ja Helli 1944. 

 

Vilho Anttila perheineen 

Ismo aloitti kansakoulun käynnin Harjavallan Hiirijärven koulussa, jonne oli matkaa 

kolme kilometriä. Torisevan kulmalaiset kävivät koulua siellä, koska matkaa  oman 

piirin kouluun, Peltomaan kouluun oli yli seitsemän kilometriä. Matka tehtiin 



pääasiassa kävellen. Huonoilla keleillä toisinaan hevoskyydissä. Ylemmille luokille 

päästäessä tulivat polkupyörät apuun, kun jo sai pyörän- kumeja. 

Kuudennelta luokalta Ismo pyrki oppikouluun Eurajoen Yhteiskouluun ja aloitti 

opiskelun siellä syksyllä 1949. Siellä oli koululla oppilasasuntola, jota sanottiin 

internaatiksi. Koulu oli nelivuotinen keskikoulu. Sinne mentiin suoraan toiselle 

luokalle. Kotiin tultiin aina viikonloppuisin. Matka tapahtui linja-autolla ja auton 

vaihto Saarenmaalla. Joskus hyvällä kelillä myöskin polkupyörällä ajettiin matka, jota 

kertyi 25 km. Oppilasasuntolan toiminta loppui kahden vuoden kuluttua ja asunto oli 

hankittava muualta. Ismo sai asunnon Kallilta, joka oli lähellä Koulua. Ruokaa ei 

saanut Kallilta, vaan syömässä oli käytävä Opiston keittolassa  yhdessä opettajien 

kanssa. 

Rippikoulu käytiin koulun yhteydessä. Sen piti koulun rehtori Miika Tarna ja 

konfirmaatio oli Eurajoen kirkossa 1952. Hän opetti tuolloin uskontoa kaikille 

oppilaille. 

1953 syksyllä Ismo aloitti lukion Porin Suomalaisessa yhteiskoulussa. Sinne 

päivittäinen kulkeminen tapahtui kotoa käsin linja-autolla. Matkaa autopysäkille 

kertyi 4 km. Se tapahtui polkupyörällä. Talvella joskus huonolla kelillä myöskin 

hevoskyydillä. Linja-autona oli Hinnerjoki – Pori välillä kulkeva Toivo Heinon 

omistama bussi. Sen aikataulu sopi hyvin koulun alkamis- ja päättymisaikoihin. 

Ylioppilaskirjoitukset olivat vuoden 1956 keväällä. Tenttiaika sattui yhteen yleislakon 

aikaan, joka alkoi 1. maaliskuuta. Tenteissä käynti tapahtui omalla autolla ja 

toisinaan kulkeminen oli vähän vaikeaa lakkovahtien takia. 

Opiskelu jatkui ylioppilaaksi tulon jälkeen Jyväskylän Kasvatusopillisessa 

Korkeakoulussa opettajain valmistumislinjalla. Se oli kurssimuotoinen ja kesti kaksi 

vuotta. Tunnit alkoivat klo 8 aamulla ja jatkuivat usein illalla klo 8:aan saakka. 

Opettajaksi valmistumisen jälkeen hän haki paikkaa Luvian Korvenkylän koulusta ja 

oli siellä koulun kiinni menoon saakka 1970, jolloin siirtyi Kirkonkylän kouluun. 

Armeijan hän kävi vv. 1960-61 aikana Turussa Heikkilän kasarmilla. Aliupseerikoulu 

oli myös siellä. RUK:n hän kävi  Haminassa ja kokelasajan jälleen oli Turussa. 

Armeija-aikana Ismo meni naimisiin Anja Saarisen kanssa juuri ennen RUK:hon 

menoa. Heille sitten syntyi kolme lasta: Päivi, Marianne ja Tero. 



Opettajan viran ohella hän oli Luvian pääkirjastonhoitajana vuodesta 1964, vuoteen 

1985 ja sen jälkeen kunnan koulutoimenjohtajana eläkkeelle siirtymiseensä saakka 

vuoteen 1997. 

Kauko kåvi kansakoulun Hiirijärvellä ja oli kotona töissä. Naimisiin hän meni Marja 

Pämpin kanssa. He viljelivät Kaukon kotitilaa vuodesta 1968 alkaen. Heille syntyi 

kaksi poikaa; Tuomo ja Mika. Marja kuoli vuonna 2001 ja Kauko 2014. 

Helli kävi kansakoulua ensin kaksi vuotta Hiirijärven vanhalla koululla, sitten yhden 

vuoden Hiirijärven uudella koululla. Tämän jälkeen kaksi vuotta juuri valmistuneessa 

Matomäen koulussa. Oppikoulua hän kävi Nakkilan Yhteiskoulussa kolme vuotta. 

Sen jälkeen hän kävi Eurajoen Kristillisen kansanopiston. 

Helli meni naimisiin Sakari Jaakkolan kanssa 1963. He ostivat Jaakkolan tilan, jota 

sitten yhdessä viljelivät. Heille syntyi kaksi poikaa; Matti ja Harri. 

Nykyään tilaa viljelee Harri vaimonsa kanssa. Helli ja Sakari asuvat nykyään puolen 

kilometrin päässä rakentamassaan hirsimökissä. 


