Matti Johannes Haikonen 05.01.1919 – 22.03.2011
Matti Haikonen syntyi Karjalan kannaksella, Räisälässä Härskeensaaren kylässä Pekka ja Anna Haikosen perheeseen
05.01.1919. Matilla oli jo vanhempi sisar, Aili ja vielä Matin
jälkeen syntyi veli, Tauno. Tauno kaatui jatkosodassa 1943.
Mattiin iski aivan pienenä lapsihalvaus, josta syystä hän ei joutunut sotaan, linnoitustöissä hän oli kuitenkin aktiivisesti mukana. Aikuisiässä tämä vamma ei kuitenkaan haitannut hänen
maanviljelijän uraansa. Liekö tästä johtunut, että Matti oli hyvin
neuvokas ja kätevä käsistään. Hän suunnitteli ja rakenteli kaikenlaisia lisälaitteita maatalouskoneisiin, traktoreihin ja vaikka
mihin.
Matin evakkotaival kulki talvisodan jälkeen Pohjanmaalle ja
sitten jatkosodan aikana 1942 takaisin kotiin Räisälään. Toinen
lähtö tuli taas Pohjanmaalle 1944.
Pohjanmaalta perhe siirtyi satakuntaan Euran Neittamolle ja sen
jälkeen Kiukaisten Paneliaan. Lopulta Paneliasta löytyi maapaikka, johon Matti isänsä kanssa rakensi ensin navettarakennuksen ja sitten asuinrakennuksen. Evakkomatkalta Matti löysi
vaimonsa Taimin. Avioliitto oli lapseton, mutta lähisukulaisten lapsia oli usein kesällä Matilla ja
Taimilla. Matin äiti kuoli 1952.
Matti ja hänen vaimonsa Taimi muuttivat 60-luvun loppupuolella Pöytyälle isompaan maataloon.
Matin isä kuoli Pöytyällä 1968. Matin ja Taimin siirtyessä eläkkeelle 80-luvulla, he myivät maatalonsa ja muuttivat Keski-Suomeen Rutalahteen kauppias Kemppaiselta ostamaansa omakotitaloon.
Rutalahden paikka oli lähellä Taimin syntymäkotia. Taimin siskoja ja veljiä asuu useitakin näillä
seuduilla. Asuintalon vieressä virtasi pieni joki, josta oli padottu pieni suvantopaikka. Tähän suvantopaikkaan syntyi hyvä lohilammikko. Matti kasvattikin lohia useana vuotena tuossa lammikossa.
Kovin montaa vuotta Matti ja Taimi eivät ehtineetkään asustella yhdessä tuossa omakotitalossaan,
sillä Taimi kuoli 1988. Matti asusteli vielä muutamia vuosia omakotitalossaan kunnes halvaantui
niin, ettei hän voinut liikkua muutoin kuin pyörätuolissa. Hän joutui muuttamaan lopullisesti Leivonmäen palvelutaloon.
Matilla ja Taimilla oli hyvin normaalit suhteet uskontoon. Pyhät vietettiin pyhinä eikä silloin tehty
töitä, vaan hiljennyttiin pyhän viettoon.
Matti nukkui pois 22.03.2011 kunnioitettavassa yli 92 vuoden iässä. Hän oli viimeinen ja vanhin
Haikosen sisaruksista. Hänen siskonsa Aili nukkui pois pari vuotta sitten lähes yhtä vanhana.
Matti Haikosen siunaustilaisuus pidetään Toivakan kirkossa lauantaina 16.04.2011 klo 12:00
Muistotilaisuus järjestetään Toivakan Seurakuntakodissa.

Tämän muistopuheen on kirjoittanut Matin sisaren poika Veikko Vesamala.

