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Nuoret emännät Lottolan rukoushuoneen
vihkiäisissä

Jääski-seura ry:n kokoelma, Imatran 
kaupunginmuseon kuva-arkist. Alkup. 
om. Kaarin Pyrhönen. 



Rukoushuoneen mäellä
Lottolassa

Alkup. om. Kaarin Pyrhönen. Jääski-seura ry:n kokoelma, 
Imatran kaupunginmuseon kuva-arkisto 



Lottolan ”Suurenkylän” pyhäkoululaiset Yrjöntalon pihalla. 
Pyhäkoulun opettajat Anni Seppänen, Arponen ja Katri Viskari.

Jääski-seura ry:n kokoelma, Imatran kaupunginmuseon kuva-arkisto. Alkup. Omistajat Kaarin Pyrhöen ja  Adam Armas Finni. 



Hääjuhlaväkeä ryhmäkuvassa Alma ja Eino Lampilan häissä.
Kuvasta tunnistettu hääparin lisäksi ylärivissä 4. vasemmalta (liina päässä) Aino Arponen, 3. rivi ylhäältä keskellä 
Alma Kurki mies- ja naishenkilön välissä. 

Alkup. om. Kaarin Pyrhönen. Jääski-seura ry:n kokoelma, Imatran kaupunginmuseon kuva-arkisto 



Lottolan urheilukentällä kesällä 1939, juoksija saapuu maaliin, 
yleisö kannustaa. 
Alkup. om. Kaarin Pyrhönen. Jääski-seura ry:n kokoelma, Imatran kaupunginmuseon kuva-arkisto 



Köydenvetoa Lottolan urheilukentällä kesällä 1939. 

Alkup. om. Kaarin Pyrhönen. Jääski-seura ry:n kokoelma, Imatran kaupunginmuseon kuva-arkisto 



Jääsken Lottolassa seitsemän naista rakennuksen vieressä vuonna 1926. 
Vasemmalta istumassa Ida Ihalempiä, tunnistamaton, Aino Arponen, 2 tunnistamatonta. Taustalla kivellä istumassa vasemmalla Alma ja Lyyli Kurki.

Aik. om. Ritva Reuhkala. Jääski-seura ry:n 

kokoelma, Imatran kaupunginmuseon kuva-
arkisto 



Lottolan Lanalta. 
Talossa pidettiin jatkosodan aikana alakoulua. Kuvassa 
näkyvä talon ikkuna on kulmassa olevan kamarin. Kaksi 
naista talon nurkalla ovat yläkoulun opettaja Tapanainen, 
ja alakoulun keittäjä Mononen. 

Aik. om. Ritva Reuhkala. Jääski-seura ry:n kokoelma, Imatran kaupunginmuseon kuva-
arkisto 



Lottola, äitienpäivät 11.5.1928. 

Alkup. om. Raili Hutka. Jääski-seura ry:n kokoelma, Imatran kaupunginmuseon kuva-arkisto.



Äitienpäiväjuhlat Lottolassa v. 1939 
Alkup. om. Raili Hutka. Jääski-seura ry:n kokoelma, Imatran kaupunginmuseon kuva-arkisto 
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Marttojen 
kutomakurssien 
lopettajaiset 
Lottolan 
kansakoululla 
keväällä 1937.
Alkup. om. Irja Seppänen. Jääski-
seura ry:n kokoelma, Imatran 
kaupunginmuseon kuva-arkisto 



Marttojen 
kutomakurssien 
lopettajaiset 
Lottolan 
kansakoululla 
keväällä 1937. 
Alkup. om. Irja Seppänen. Jääski-seura 
ry:n kokoelma, Imatran 
kaupunginmuseon kuva-arkisto 



Lotta Svärdin
Lottolan 
osaston 
jäseniä 
rakennuksen 
portailla. 
Kuvassa vasemmalta 
Rauha Ihalempiä, Rauha 
Ikonen o.s. Kuukka, Sirkka 
Arponen o.s. Kuukka, Ida 
Ihalempiä, Anna Kurki o.s. 
Niemi, Aune Räisänen o.s. 
Kostiainen, Selma 
Seitsonen o.s. Kurki, 
Kerttu Myyrä o.s. Kurki, 
Vera Wederhorn o.s. 
Arponen, Sylvi Issakka, 
opettaja Suutari, helli 
Kurki o.s. Linna, Helvi 
Melto o.s. Arponen, 
Alkup. om. Anna Myllö. Jääski-
seura ry:n kokoelma, Imatran 
kaupunginmuseon kuva-arkisto 



Lanan Arponen, maisema Kotmäeltä. 
Alkup. om. Aino Kurki. Jääski-seura ry:n kokoelma, Imatran kaupunginmuseon kuva-arkisto 



Kurjen ja Elli o.s. Piepposen häät 20.6.1931 Lottolan Lanalla. 
Hääväkeä rakennuksen edustalla ja kuistilla, keskivaiheilla morsian ja sulhanen vanhempiensa kanssa.
Aik. om. Sanna-Riitta Salminen. Jääski-seura ry:n kokoelma, Imatran kaupunginmuseon kuva-arkisto 
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LOTTOLAN KARTTA-NIMISTÖÄ
Tiedot keränneet Anu Vuorinen (S. 1957) ja Eeva-Riitta Kauttu (s. 1933)

 

Lottolan kylältä. Kuva Naapurimäeltä, vasemmalla Kultamiehen talo, oikealla 
Yrjötalo ja taustalla Lappeen talo. Pyöräilijä Eeva Kurki.

Salo-Lottolassa sijainnut Lanan Kurki.



LOTTOLAN KARTTA-NIMISTÖÄ
Tiedot keränneet Anu Vuorinen (S. 1957) ja Eeva-Riitta Kauttu (s. 1933)

Tiedot kylässä asuneilta eri henkilöiltä (suluissa nimi) sekä toimittamistaan Lottola-kirjoista; ”Porstuvast tup-
paan”, ” Riukuaidat kylätien varsilla” sekä ”Kohvpannu ja kapsäkki kainalos”. 
Tietoja antaneet mm. Juho Kurki (synt. 1800-luvun lopulla, kuollut), Arvi Arponen (s. 1913, kuollut ), Heikki 
Arponen (s. 1916 k. 2002)   Sirkka Arponen (s. 1920, kuollut), Martti Kuukka (s. 1915, kuollut) ja  Veikko Arpo-
nen (s. 1920, kuollut).

PYTÄRÄRÄJOKI = PALOJOKI (luultavasti joen virallinen nimi). 
Välillä jokea sanottiin La-nanjoeksi tai Kalsonjoeksi riippuen siitä, minkä talon maiden läpi se virtasi. Joki alkoi 
Aska-reenjärvestä ja kiemurteli Salokylän ja Suurenkylän läpi laskien jossakin lopulta Vuokseen. (Arvi Arponen)

1 POLTTOKOSKI 
luultavasti sama koski, jossa oli Vesalaisen mylly tai hiukan sen alapuolella. (tarkkaa paikkaa ei enää tiedetä)
Nimi on syntynyt siitä, että koskea louhittiin lämmittämällä. Ensin kallio lämmitettiin kuumaksi polttamalla puita 
sen päällä ja kun se oli kuumentunut tarpeeksi, kallion päälle kaadettiin kylmää vettä. Tällöin kalliosta lohkesi 
paloja. (Juho Kurki).

2. SARKATAMPPI 
sijaitsi n. km. alaspäin Polttokoskesta, kivikkoinen vuolas koski, jossa aikoinaan oli saranvanutuslaitos (Juho 
Kurki) (tarkkaa paikkaa ei tiedetä)

3. EEVA-TÄDIN KOSKI 
muutama sata metriä Sarkatampista alaspäin, suuri putous, jossa on sijainnut Eeva-tädin mylly. Kosken alapuo-
lelta erosi vanha uoma ja nykyisin joki virtasi korkean kummun lävitse n. 1 km. pitkää uomaa pitkin. Tehdyn 
uoman jälkeen joki yhtyi taas alkuperäiseen jokeen (Juho Kurki).

4. LANAN KOSKI
 Lanan mylly, joka aikoinaan kuului kylän kuuden¬nen numeron taloille. (Lana oli yksi kylän kuudesta kantatilas-
ta). Myöhemmin myllyn omisti Valkealasta tullut Thilman. Myllyn lähellä oli hyvä uimapaikka.

SULUNKOSKI
(tarkkaa paikkaa ei tiedetä) (Arvi Arponen)

5. KOTIMÄKI
lähellä Lanan-Kurkea, pellon takana.
Mäen notkopaikoissa kasvoi puita, mutta suurimmalta osalta se oli paljasta kalliota. Kallion korkeimmalla koh-
dalla oli mahdottoman suurta ruisleipää muistuttava joka kantiltaan litteä pyöreä irtokivi. Sen läpimitta oli 1,5 
- 2 m. ja paksuus n. 1 m. (Juho Kurki)

6. LINNAKIVI 
sijaitsi puolisen kilometriä Ukon- ja Akankivestä Marjamäen ja Kosenmäen välisellä alueella. Se oli kauempaa 
katsottuna kuin suuri, vanha köyryselkäinen mies istumassa karvahattu päässään. Kiven ala-osa oli n. 4-metri-
nen, jo pitkälle rapautunutta kiveä. Kiven päällä oli ikään kuin hattuna kuution muotoinen, mitoiltaan 2 metriä 
kanttiinsa oleva kova kivi, joka aluskiven rapautumisen johdosta oli yhdeltä sivultaan tyhjän päällä (Juho Kurki)
Kun Antti Arponen s. 1850, Lanan vanhin poika rakensi aikoinaan itselleen uuden talon, sai se nimekseen Lin-
nakivi. Talo myytiin myöhemmin ja purettiin pois ja yhdistettiin Lanaan veljensä Juhon taloon. 
 
Juhon pojista nuorin Heikki Arponen (s. 1916, k. 2002) kertoi, että heitä lapsia oli ehdottomasti kielletty kiipeä-
mästä kivelle ilmeisesti sen rapautumisen takia.
Kivi on edelleen paikoillaan, mutta rapautunut entisestään. Kuitenkin se on edelleen melko mahtava.



7. MARJAMÄKI 
Lanan kulmalla (ensin Arposien ja vuodesta 1926 Viskarien talo) Viskarin ja Henttosen takana oleva korkea 
mäki, jonka eteläpuoli oli rapakiveä, josta irtosi joskus suuria lohkareita vierien rytinällä alas jyrkkää rinnettä.

8. KOSENMÄKI 
Lanalta Kurjelle päin mentäessä mäki jäi tien vasemmalle puolelle (Juho Kurki). Sen lähellä sijaitsi KOSEKORPI. 
Kosenkorven omistivat Toistalon Juho Kurki, Vanhan Lanan Antti Kurki ja Kosenmäen Arvi Kurki.

9. MULLIKKO 
oli Heikintalolaisten (Suurenkylän Arposia) salopalsta, jota nimitettiin tällä nimellä. Se oli lähellä Rahikaisen, 
Ketterä-Marin mökkiä (Juho Kurki, Heikki Arponen.)

10. IIVANANMÄKI
 jossa oli Vännilän puolella suuri kallionhalkeama, n. 2 m. leveä. Siinä oli ns. ”rappeikkoa”, jota myöten pääsi 
kiipeämään ylös. Pohjoisen ja idän puolelta mäki oli metsää kasvavaa jyrkännettä, mutta etelän puolella se pu-
tosi suorana, n. 40 metrisenä kallioseinämänä alas MUSTASUOHON.
Kalliolla oli aikoinaan poltettu juhannustulia. Vuosisadan vaihteen aikana Suomen Suurruhtinaskuntaan sijoitet-
tu venäläinen sotaväki rakensi sen korkeimmalle kohdalle näkö- ja kartoitustornin, joka sitten aikoinaan romahti 
alas. Nimensä se oli mahdollisesti saanut, että kun Isonvihan jälkeisessä Uudenkaupungin rauhanteossa v. 1721 
osa Jääsken pitäjästä ja mm. tämä alue jäi Venäjän puolelle rajaa ja siitä muodostettiin Antrean pitäjä, niin tä-
män uuden historiallisen kauden kestäessä mäki sai nimen, joka jäi elämään. (Juho Kurki)

PELLONMÄKI sijaitsi Kurjelta joelle päin (Juho Kurki)
SILPPEIKÖNMÄKI taas Vännilästä HAUKLAMMELLE päin (Juho Kurki)
HÄRKÄMÄKI sijaitsi Vännilän mailla joen takana (Juho Kurki)

11. PÄSSINKIVI 
oli iso kivi Riuksillan (Ristisillan ) talon pihalla.

12. RUOKSUON SILTA 
sijaitsi Makkaramäeltä vanhaa tietä mentäessä koululle. Ensin laskettiin mäkeä alas, sitten oli niittyjä ja niiden 
keskelle oli kaivettu oja tai ehkä se oli vain perattu. Suuren ojan yli oli Issakan Miina rakennuttanut sillan, jonka 
hän kerran suutuspäissään purki. Koululapset olivat tehneet hänen mielestään jotain sopimatonta. (Juho Kurki, 
Arvi Arponen).

12 A. KOISTERONMÄKI 
sijaitsi vanhan koulutien varrella Makkaramäeltä koululle mentäessä Ruoksuon sillan jälkeen oleva jyrkkä ja mut-
kainen ylämäki (Juho Kurki). Sen lähellä oli Toiviaisen Pekon mökki.

13. MAKKARAKALLIO
 Makkaramäen torpan vieressä oleva kallio.

14. LAATTUVANMÄKI 
tarkoittaa suuria kallioita, joiden juurella oli vetinen paikka HÄRKÄ-HAAKSI kutsuttu (Juho Kurki) Huom. myös 
numerossa 41 Veikko Arposen mukaan on voinut sijaita Laattuvanmäki?

15. PYÖRÖKORVENMÄKI 
Siellä oli hyvä kuuntelupaikka lehmiä etsittäessä. Siellä oli myös niin korkea puu, että kun kiipesi sen latvuksil-
le, niin sinne varmasti kuuli lehmien kellojen äänen (Veikko Arponen). Mutta kuului sinne myös Enson tehtaan 
pillien puhallukset (Arvi Arponen).

16. KAIJAISSUONKANGAS (Veikko Arponen)

17. SAVELAN AHO (Veikko Arponen)



18. SUURMÄKI
jonka päälle ja rinteeseen oli tehty hyppyrimäki. Se oli luonnonmäki, mutta ylärinteeseen oli tehty puinen koro-
tus. Mäki oli Rahikaisen takana, Kultamiehen (Kurki) mailla Kupariselle menevän tien lähellä. Siellä kasvoi kaksi 
erikoisen suurta puuta lähekkäin. Niiden väliin oli kaatunut puu, jonka juuret olivat kuitenkin maassa kiinni. Kun 
sen latvaan kiipesi, ja taivutti sitä ensin ja sitten löysäsi, sai siitä mojovat lentokyydit, kertoi Arposen Veikko. Hän 
sanoi leikkineensä siellä tällä tavoin Raution Eeron kanssa. 

19. RÖTKÖ
 oli Leveyssuon (tai kuten kyläläiset sanoivat: Levveisuon) ja RINTAISSUON välissä oleva vetelä paikka tiessä. Se 
oli ”senssipaikka” , kohtauspaikka kylän nuorille, jotka halusivat  tavata salaa. Rötköstä alaspäin olevat poikki-
viivat = TONINKANGAS (Veikko Arponen).

RINTAISSUO
Jossakin näiden kahden suon Leveyssuon ja Rintaissuon takana oli Jääsken Pappilan maita, joissa Heikki Reijo-
nen kävi metsätöissä. (Hän asui joitakin aikoja kylässä).

20. PAIMENTEN KUUNTELUKIVI
 josta kuunneltiin metsähaassa olevien lehmien kelloja paimenessa ollessa (Veikko Arponen).

21. JÄKKÖNIITTY (Maiju Mässeli)

22. MATARAHO (Maiju Mässeli)

23. SAARENMÄKI (Veikko Arponen)

24. SOMEROJA

25. LINNAMÄKI 
Jyrkkäreunainen vuori, jossa oli luola. Kerrottiin kyläläisten menneen sinne piiloon vainojen ja sotien aikana. 
Luolan perältä oli päässyt kiipeämään vuoren päälle. Vuoren seinämässä oli eräänlainen uloke, jota myöten 
luolaan pääsi. 

26. LEPPOOKIVET 
Makkaramäeltä koululle menevän vanhan tien varressa olevat kivet, lähellä Toiviaisen Toivon ja Akselin mökkiä. 
Kivillä vanhat ihmiset lepäsivät. (Arvi Arponen)
Kerrottiin, että kivien luona kummitteli (Juho Kurki)

27. KOULUMÄKI 
jolla kansakoulu sijaitsi ennen sotia. 

28. KASANTOJA

29. VARTEUSMÄKI
jossa kylän Rukoushuone sijaitsi.

30. NAAPURINMÄKI
jossa sijaitsi Viskarin Annin ja tyttärensä Tyynen mökki. Tyyne oli kylän ompelija

31. MOISIONMÄKI (Ilmari Soppi)

32. PIRTINHARJU 
sijaitsi Suurenkylän puolella. Sen keskellä oli kivinen mäki, jossa kerrottiin olleen kylän ensimmäisen talon Lotta-
nen (Pirtin Lotta) Luultavasti paikka on ollut myöhemmin Rukoushuoneen ja Issakanmäen nykyisen tien oikealla 
puolella Jääski-Viipuri tieltä tultaes¬sa ja Salokylään mentäessä? (Arvi Arponen)



33. KUUKKALA

34. LEVIÄNURMI (Veikko Arponen)

35. OLAVINHARJU 
Jakosen talosta johti Lottolan naapurikylään Ihalempiälään oikotie, joka ylitti Olavinharjun (Ilmari Soppi, Veikko 
Arponen)

36. KEKINMÄKI
jota sanottiin myös MATTILANMÄEKSI. 

37. AIJANKANGAS
Kun sieltä laskettiin alas (Maitolasta päin) edessä oikealla on Lappeen talo, Kaarna. (Ilmari Soppi).

38. NIKARI (Veikko Arponen)

39. LIKORANTA 
oli pellavien liotuspaikka Eevalanjärven rannassa. Sieltä sai myös ongella lahnanparkkeja (Veikko Arponen)

40. HARAKKA-AHONKANGAS (Veikko Arponen)

41. LAATTUVANMÄKI 
sijaitsi erään tiedon mukaan  Pihlajamäen Ihalempiälän puoleisella reunalla. Toista puolta sanottiin JUNLAHEN-
MÄEKSI.

42. LAMMINSUO
pieni suo Lamminpään talon lähellä. Siellä kukkivat kullerot.

43. REKSUO
Suurestakylästä Salokylään vievän tien varressa juuri ennen kuin se muuttuu metsäksi, Lamminpään talon koh-
dalla, mutta vasemmalla puolella. Taloa sanottiin samalla nimellä. Ensin siinä asuivat Rautiot ja sitten sen omisti 
juuri ennen sotia Lamminpään talon nuorin poika Vilho Viskari. 

Seuraavista ei ole tarkkoja paikkoja tiedossa:
KEVÄTOJANMÄKI 
sijaitsi vanhan koulutien varressa Makkaramäeltä mentäessä KOISTE-RONMÄEN ja metsätaipaleen jälkeen (Juho 
Kurki)

UMMONMÄKI 
oli Jääsken korkein mäki. Sen lähellä sijaitsi KIRKKIVI-niminen talo ja siellä oli KARSIKKOPETÄJÄ = RISTPETÄJÄ, 
johon tehtiin risti ruumista hautaan viedessä ettei sielu päässyt entiseen kotiinsa kummittelemaan.

JÄKÖNMÄKI 
oli pieni saareke Lampilan mailla Suurenkylän puolella. Se sijaitsi peltojen keskellä Lampilan ja Ahvenlammen 
välillä (Juho Kurki)

LITURKITIEksi 
sanottiin tietä, joka oli lähellä Lappeen taloa, Kaarna (Juho Kurki)

MUSTAKORPI 
sijaitsi Lampilan talon, Ahven- ja Hauklammen takana



HAUTAHON NIITTY
Riuksillan maat ulottuivat Ummunmäelle (Ummonmäki) saakka ja siellä oli ko. niitty, jossa Arposen Eljas 
(Makkkaramäen Eljas) kävi metsätöissä (Arvi Arpo¬nen, Eljaksen poika)

ANIKAISENSUO
joka toisen tiedon mukaan (Juho Kurki) oli Vännilän lähellä, mutta kartan mukaan Suurestakylästä Ahvolaan 
päin. 

KOKAHO, Lanan kulmilla (Juho Kurki)

SIKASUO, Lanan kulmilla (Juho Kurki)

HASSIIMAA (haasia) sijaitsi vanhan Kurjen ja Arposen (myöh. Viskari) välillä (Juho Kur-
ki)

Seuraavat nimet löytyivät Maiju Mässelin runosta. Ne sijaitsivat jossain hänen kotinsa, Jakosen lähellä:

HAKASUO, MATARAHO, SOMEROJA, TIITTOSENHARJU, HOLMINNITTY, KUO-
MIVAN-HARJU, JUNINKANGAS, TONIKANGAS, OPOTANNIITTY, JÄKKÖNIITTY, 
SAARENMÄ-KI, YLÄKORVENPELTO, ALAKORVENPELTO.

UKONKIVI
erittäin suuri kivi Salokylän keskellä, kylästä vanhalla koululle menevän tien varressa. Se oli korkeudeltaan pitkän 
petäjän mittainen ja muiltakin mitoiltaan samaa luokkaa. Rakenteeltaan se oli sileä ja jyrkkäseinäinen, ettei sen 
päälle ollut mahdollista kiivetä. Sen huipulla kasvoi pieni petäjän käkkärä. (Juho Kurki).
Kivestä on olemassa seuraava tarina ”Ukonkivi, ison tuvan kokoinen välillä Lampila-Lana, noin kaksi kilometriä 
välimatkaa. Saanut nimensä kahen isännän seikkailusta. - Kun olivat kesän kiireet loppuneet, tuumivat isän-
nät, pidetään kekkerit, kun on vielä Pyhäinpäivän aika. Lampilan isäntä laittoi paimenpojan kutsumaan Lanan 
isäntää kahville. Täällä ukot maisteli omaa keitostaan myöhään iltaan. Sitten tuli tuuma lähteä Lanalle pitämään 
yökestiä. Panivat konttiin viinaa evääksi. Päästyään tämän kiven kohdalle luulivat jo olevansa Lanalla, tavoitte-
livat ovea ympäri kiveä. Ovea ei löytynyt, tuumasivat käyvvään tähän tuvan seinän viereen istumaan, ryypätään 
kontist viinaa, tul¬looha ne akat yöl käymää ulkon. Männää sit tuppaa. Ukot nukah¬tiit huomisee puoleepäivää 
ast. Ko hyö heräsiit, hyö huomasiit ettei hyö ookkaa Lanal.  Tää o tarina Ukonkivest.” (Antti Kurki 1878-1952)

AKANKIVI
vajaan 10 metrin päässä Ukonkivestä, mitoiltaan vaatimattomampi kuin Ukonki¬vi, n.6-7 metriä pitkä ja muo-
doltaan erikoislaatuinen. Se muistutti jyrkkää kattorakennetta, ollen maasta lähtien n. 3 metrin läpimittainen ja 
huipentuen samoin 3-metriseksi harjaksi. Kivi sijaitsi niin lähellä tietä, että pikkupojat usein sonnanvetotalkoissa 
kilpaa palatessaan raapi¬vat kärrin pyörän rummut Akankiven kuvetta. (Juho Kurki)¬¬¬

KUSKIVENHARJU Salokylässä.

EEVANSUO
jonka Jääsken puoleisessa päässä oli KIRVESMAA. Kun Anna-Liisa Ikävalkoa tuotiin miniäksi Oralle, niin miehen 
isä oli kyntämässä lähellä Eevansuota. Yhtäkkiä hevoset pysähtyivät kuin seinään ja he kaikki näkivät, kuinka 
karhu seisoi kahdella jalallaan suon reunassa ja löi etutassujaan yhteen. 

TAIVAANTIE (merkitty vihreällä) 
lähti Makkramäeltä kohti Jääsken kirkonkylää. Se oli varsi-naisesti talvitie, mutta Arvi Arponen ajoi sitä pitkin 
Rouhialan voimalaitoksen rakennustyömaalle myös kesäisin. Tietä pitkin vietiin myös vainajat hautausmaalle. 
Seuraavat nimet liittyvät tuohon tiehen: KORPAHONMÄKI, HYTTISENPELTO, RUUNASSUO, KYTÖSUO, NUR-
MOSTENNIITYT, AITTAMÄKI (Arvi Arponen)

HAUKKAVUORI



KIRKKIVENHARJU

PALLEISSUO Korpelan talon lähellä

LAPPEENKANGAS Maitolan-Kuntunmäen seutuvilla

KATTAISSUO, KATTEISUO, kansakoulun lähellä oleva suo

LEVEYSSUO
Levveisuo, josta useat talot omistivat maata ja nostivat sieltä mm. sammalta lehmien alusiksi navettaan. 

RINTAISSILLANROTKO sijaitsee Leveyssuon päässä
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