
Etelä-savolaisen torpan rakennusaineet kerättiin 
aikanaan järven pohjaan vajonneista uppotukeista.   

Talo on palvellut samaa sukua yli vuosisadan.    
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 J
aakko ja Eeva Kinnaslammen van-
ha torppa kylpee kesäisessä aamu-
auringossa alkuperäisessä asussaan 
kauniin Sopesjärven rannalla Män-
tyharjulla. Rakennus on vain muu-
taman askeleen päässä rantaviivasta.  

Mökin verannalle pariskunta on saanut mie-
luisan aamiaisvieraan, pojantytär Liina on 
piipahtanut kylään.

Ajassa on mentävä kauas taaksepäin, jotta  
viehätttävän rakennuksen historia selviää. 
Jaakon isoisä Emmanuel eli Manne-pappa 
syntyi vuonna 1887 ja hänen vaimonsa Emi-
lia kolme vuotta aikaisemmin. Manne rakensi 
poikansa Arvin kanssa alunperin Kinnas-

torpan tarina
lammentorpan Mäntyharjun Halmeniemelle 
vuonna 1923.

Kylän ”helmi” oli jo silloin Korpijärvi, joka  
on tunnettu hyvänä kala ja rapujärvenä. Aikoi- 
naan järvellä kulki vilkas puutavaran uitto-
tie tehtaalle, mutta kaikki puutavara ei uinut 
sinne saakka, vaan osa upposi matkalla järven 
pohjaan. Näistä uppotukeista on rakennettu 
Kinnaslammen torppa. 

Tilaa tarpeelliselle
Torpassa on tupa, jota hallitsee puuhella ja lei-
vinuuni. Mannella oli oma, päästävedettävä 
sänkynsä ja Emilia-vaimolla omansa. Torp-
paan syntyi myös kolme lasta. Tuvan vieressä  

on kammari, joka oli talvella kylmä ja silloin 
sitä käytettiin ruoan säilytyshuoneena eli  
ruokakonttorina. Kammarissa oli myös päästä- 
vedettävä sänky, jossa majoitettiin seudulla 
yösijaa vailla olevia kulkijoita ja metsureita. 
Näin perhe sai hankittua myös hieman lisä-
ansioita.

Torpan lisäksi aurinkoisella etelätontilla oli 
kaksikerroksinen aitta, savusauna ja navetta.  
Navetassa oli tilaa muutamalle lehmälle, lam-
paalle, kanoille ja yhdelle sialle. Eläimistä tila 
sai ruoan pöytään ja eli omavaraisesti. Piha-
piirissä oli myös perunamaa, pieni mansikka-
maa sekä omenapuita, joiden antimista säilöt-
tiin hilloja talveksi. 
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hetki  
kuistilla
Torpan kalus- 
tukseen kuuluneet 
pöytä ja penkki 
ovat nykyisin 
kuistilla kauniiden 
peiliovien vieressä. 
Pöydällä on tämän 
päivän uniikkeja  
keramiikka-astioita, 
jotka ovat  keraa-
mikko Sari Koukin 
valmistamia.  

yösijana
kulkijoille
Jos hirret osaisivat 
kertoa, tarinoita 
varmasti riittäisi. 
Niin monta nuk-
kujaa on sängyssä 
saanut yösijan. 

vihtoja  
saunojille
Jaakko ja Eeva 
Kinnaslampi teke-
vät saunavihtoja 
vierailleen. Uusi 
sauna on rakennet-
tu torpan viereen, 
sillä eihän suoma-
lainen voi olla  
ilman rantasaunaa.
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Vanhan torpan sisätilat ovat ennallaan, mutta ajan saatossa    seinien hirret ovat tummuneet. 

vuosikertoja
Kaappi on aikoinaan 
saanut piristystä seiniin 
maalien jämäpurkeista. 
Tänään värit näyttävät 
jälleen moderneilta ja 
tyylikkäiltä. 

irti arjesta
Liina tulee Savitaipa-
leelta äitinsä kanssa 
usein uimaan tai vain 
iltaa viettämään torpan 
rauhaan. 

veikeä muisto 
Humoristinen astia-
pyyhe on laitettu sei-
nälle tauluksi. Se on jo 
hauras, eikä sitä raaski-
ta enää käyttää astioi-
den kuivaamiseen.

karjalan sävyt
Raanussa on Karjalan 
värit, mustaa ja pu-
naista. Sänky on tuvan 
ainoa uudempi kaluste, 
sillä nykyään vieraat 
haluavat nukkua entis-
aikoja leveämmin. 
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Kesämökiksi järven rantaan
Mannen pojanpoika Jaakko rakensi Eevan 
kanssa naimisiin mentyään talonsa lähelle Jaa-
kon isän kotipaikkaa. Isä oli kaatunut sodassa, 
ja kun Jaakko peri tilan, hän päätti siirtää ra-
kennukset talonsa maille. Kaksikerroksinen 
riihi ja muut piharakennukset koottiin uudel-
leen Kinnaslampien kodin pihapiiriin, mutta 
päärakennus siirrettiin Sopesjärven rantaan 
kesämökiksi.

Ennen talot rakennettiin tuulettuviksi, min-
kä ansioista torppa onkin hyvin säilynyt. Ajan 
saatossa kattoa on kunnostettu ja ikkunoiden 
puitteita on maalattu ulkoapäin. Sisätilat ovat  
ennallaan, ja huoneita käytetään vieraiden 
majoittamiseen. Vuosien aikana seinien hir-
ret ovat tummuneet, mutta niille ei ole tarvin-
nut tehdä mitään. 

Juhannus tuo vieraat
Kun juhannus saapuu, torppa saa viimeistään 
yövieraita. Silloin pariskunnan vieraat ma-
joittuvat mukavasti järven rannalle luonnon-
rauhaan. Tutun väen kesken juhannus kuluu 
edellisvuosien kaavan mukaan: Yhdessä sau-
notaan ja uidaan. Nuotiolla paistetaan mak-
karaa ja lettuja. 

Illan edetessä pelataan korttia, ja samalla jo-
kainen kertoo kuulumisiaan. Tuolloin vanha 
torppa herää kuulostelemaan nykyajan elä-
mänmenoa ja vanhat hirret hymyilevät hil-
jakseen kesäyössä. K

talven varalle
Eteisen seinälle on  
hyvä säilöä sauna- 
vihdat. Näin talvellakin 
saa saunaan saa iha-
nan, kesästä muistutta-
van koivun tuoksun. 

ihanaa idylliä 
Kammarin pöydällä  
on säilynyt muutama 
kesäinen Kotiliesi  
vuodelta 1934. 

tutut raidat 
Vanhat vaatteet hyö-
dynnettiin ennen ma-
tonkuteiksi. Lasten oli 
hauska tutkia lattialla, 
mistä raidasta kunkin 
vaate löytyi. 

yhteinen juhla 
Vanha torppa on koko 
suvun kohtaamispaik-
ka. Siellä on  vietetty 
juhannusta yhdessä jo 
vuosikymmenien ajan.  
Sopesjärven kirkkaassa 
vedessä kelpaa jälki-
kasvun polskia.

Vanhan torpan sisätilat ovat ennallaan, mutta ajan saatossa    seinien hirret ovat tummuneet. 


