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RÖYKKYLÄ-KYLÄKIRJAN LUKIJALLE

Tämä kirja on tarkoitettu nuoremmille sukupolville muistoksi heidän esi-isiensä
ja -äitiensä uurastuksesta. Kirjaan on koottu tarinoita ja muistoja vuosikym-
menten takaa. Kirja kertoo millaista elämä oli Sakkolassa, Röykkylän kylässä
ja miten sen asukkaat tulivat toimeen ilman sähköä, radiota, puhelinta ja autoa.
Ei sovi myöskään unohtaa niitä sodan kauhuja, evakkotaipaleen matkoja sekä
suruja ja murheita, joita Röykkylän kylän väki joutui kokemaan. Jokaisella
meistä on jossain omat juurensa, meillä ne ovat Röykkylässä.

Kiinnostus maamme historian vaiheisiin on ollut viime vuosina jatkuvassa
kasvussa. Muistoja ja tarinoita on kerätty moniin kirjoihin säilytettäväksi
tuleville sukupolville. Oman synnyinseutumme tarinoiden kokoaminen yhteen
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nen ja Pekka Karppanen.



 3

tuli ajankohtaiseksi, kun Sakkola-Säätiö esitti toiveen kyläkirjan kokoamises-
ta. Niinpä pieni joukko Röykkylän entisiä asukkaita kokoontui 11.3.2007
Punkalaitumelle neuvonpitoon, jossa pohdittiin, löytyisikö aineistoa riittävästi
kyläkirjan kokoamiseen. Samalla kertaa perustettiin kirjatoimikunta, johon
nimettiin Veikko Huuska, Pentti Karppanen, Pekka Karppanen, Maija Kupari-
nen, Yrjö Pitkänen ja Ulla Vulli.

Heti ensimmäisessä kokouksessa todettiin kuitenkin, ettei toimikuntaan nime-
tyillä ollut riittävää kokemusta ja ammattitaitoa kirjan kokoamiseen. Kokouk-
sessa päätettiin kuitenkin aloittaa tarinoiden ja valokuvien keruu. Myöhemmin
toimikuntaan liittyivät vielä Heikki ja Mauno Karjalainen, Ari Palomäki, Pentti
Vulli ja Saida Lamminmäki. Heidän asiantuntemuksensa ja ammattitaitonsa on
ollut korvaamatonta. Marjo Ristilä-Toikka Sakkola-Säätiöstä lupautui taitta-
maan kirjan ja Antti Hynnä avusti kuvien digitoinnissa.

Toimikunta arveli, ettei kirjaan saataisi riittävästi materiaalia, sillä monet
kyläläisistä ovat jo poistuneet keskuudestamme. Kirjaa varten saatiin kuitenkin
niin suuri määrä kirjoituksia ja valokuvia, että toimikunta joutui lopulta
karsimaan niitä. Valitettavasti aivan kaikista Röykkylän kylän taloista ei
kuitenkaan saatu aineistoa.

Suuret kiitokset kirjasta kuuluvat Sakkola-Säätiölle, jolta saimme taloudellista
tukea. Kiitokset kuuluvat myös kaikille kirjoituksia ja kuvia lähettäneille
henkilöille. Ilman Teidän apuanne emme olisi saaneet aikaan tätä kirjaa. Tähän
kirjaprojektiin sopii mainiosti vanha sanonta: ”Parempi myöhään kuin ei
milloinkaan.” Saamme olla iloisia siitä, että olemme pystyneet tallettamaan
joukon tarinoita ja kuvamateriaalia oman kylämme asukkaista ja heidän
vaiherikkaasta elämästään. Olkoon tämä kirja osa perintöä, jonka jätämme
nuoremmille sukupolville.

Lempäälässä toukokuussa 2008
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