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Kiuruveden historia ja sen kirjoittaja Juho Pöksyläinen 1858-1939.

Juho Pöksyläinen syntyi 1858 Kiuruveden Hautakylässä Kankaan talossa Aappo Pöksyläisen ja 
Anna Kaisa Remeksen vanhimpana lapsena. Kotitalo oli vauras 20 lehmän maatila. Kipinän 
lukemiseen  Juho sai taloissa kiertävän sotilaan tyttären Loviisa Komulaisen toimiessa Pöksyläisten 
lasten opettajana. Loviisa opetti kirjoittamaan ja sisälukutaitoa, ei niinkään ulkolukua. Toisena 
onnenkantamoisena oli Hautakylässä  Heikkilän tilaa asuneen Olli sedän n.100 kirjaa käsittävä 
kirjasto. Juho oli jo varhain kiinnostunut historiasta, muinaistieteistä,  sukututkimuksesta, 
asutushistoriasta ja erityisesti kansansivistyksestä. Juholla saattoi olla matematiikankirja mukanaan 
metsätöissä isänsä vastustuksesta huolimatta. 
Juho hankki elämänsä aikana 770 teosta käsittävän kirjaston, joka suurelta osin on kadonnut tai 
hävitetty. Kirjaston sisältö on tiedossa Juho Pöksyläisen laatiman omatekoisen luettelon vuoksi.
Juholla oli aina työhuone. Tämä itseoppinut historioitsija kirjasi tarkkaan ja systemaatisesti  
saamansa tiedot ylös ja sai  niistä selvää kirjottaessaan Kiuruveden historian käsikirjoitusta. Hän 
pystyi tutkimaan myös ruotsinkielistä tekstiä.
Ensimmäisen vaimonsa Pielaveden Sulkavalta kotoisin olevan Kaisa Kärkkäisen kanssa  hän sai 10 
lasta. Juho jäi leskeksi 1896 ja avioitui vuotta myöhemmin Vilhelmiina Laitisen kanssa, saaden 
kuusi lasta.
1900-luvun alussa Juho osti Rapakkojoen Läävän tila.
Alussa elämä tilalla oli vaurasta. Perattiin soita, korjattiin rakennuksia sekä matkusteltiin. 
1908 viisi vanhinta lasta muutti pois kotoa. Pojat Olli ja Antti muuttivat Amerikkaan. Antin kanssa 
käytiin vilkasta kirjeenvaihtoa. Vuosina 1906-1912 Antille kirjottivat Juho, äitipuoli, sisar, veli ja 
serkku. Tilanhoidon vaikeuduttua Antti kutsuttiin takaisin Läävään. Viimeisessä kirjeessään 1912 
Juho on valoisalla ja odottavalla mielellä. Kirjeet tulivat Antin mukana Suomeen ja ne löydettiin 
otsikossa mainitun kirjan julkaisemisen jälkeen. Kirjeitä on 40 ja ne ovat tällä hetkellä 
yksityisomistuksessa.
Kirjeistä esitelmöijämme Toini Kuonanojan mukaan isoukki Juhosta saa kuvan, että hän on hyvin 
empaattinen. Hän kantaa huolta, ei niinkään itsestään, vaan kuinka ihmiset yleensä tai naapurit 
pärjäävät vaikeina aikoina. Hän ei politikoi, ei kerro eläimistä, on perhekeskeinen ja toimii 
vaimonsa kanssa yhteisymmärryksessä.
Juho Pöksyläinen luovutti valmiiksi kirjoittamansa osan Kiuruveden historiasta Suomalaisen 
Kirjallisuuden seuraan 1930 luvulla. 1975 Tuulikki Kärkkäinen sai lainaksi käsikirjoituksen ja se 
konekirjoitettiin. Käsikirjoituksen puuttuva osa 60 sivua löytyi nuorimman pojan laatikosta - vain 
yksi sivu puuttui.
Tuulikki ja Matti Kärkkäisen teos, Kiuruveden historia ja sen kirjoittaja Juho Pöksyläinen 1858-
1939, noudattaa alkuosaltaan Juho Pöksyläisen käsikirjoitusta. Asutushistoria alkaa 1500-luvulta. 
Loppuosa teosta on hänen elämänkertaansa. Elämänkertaa varten on tutkittu Joensuun maakunta-
arkiston lainhuutoasiakirjojen säilyneitä kauppakirjoja, Kiuruveden käräjäkunnan pöytäkirjoja sekä 
Kiuruveden kunnan arkisto ja sen aikaisia Iisalmen Sanomia sekä Salmettaria. Anni-tyttären jo 
sataan vuoteen ehtinyt Aune-tytär on hyvän muistinsa ansiosta ollut vertaansa vailla oleva 
tietolähde.
Juho toimi maatilan konkurssiin ajautumisen jälkeen tutkijana asuen Saukkoniemen Heikkilässä.
Hän oli sielultaan tutkija, kehittäen myös Läävän tilaansa.
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