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Kiipun kylän menneisyydestä.

Kiipu on ollut J okioisten seura-
kunnan suurimpia kyliä, ehkäpä
suurinkin, sillä vaikka eräissä toi-
sissa kylissä onkin ollut taloja yih tå
paljon .kuin Kiipulla, niiden to np-
pien ja rnäkitupalaisten lulk.u on 01-
iut .pienernpi kuin Kiipun kylässä,
jossa noin v . 1880 oli asutusta seu-
raavasti: taloja 10, torppia 31.ja
makitupalaisia 24

Taloista olivat Jaakkola ja Kle ,
melä melkein itsenäisiä, niin että
niiden o m istajilla oli oikeus myydä
metsäänsäkin. mutta jonkunmoi-
nen pieni vero jokioisten kartanoon
hei.;lläkin sentään ,0Ji. .Suku oikeusti ,
loja clivat Kar a, Kutila ja Valtti.
Suoranaisia larnpuotejaolivat Kurk-
ku, Paae a, Heiikkilä, Mattila ja Las-
si. Torppia o.li Jaaklkolan talon rn ail-
Ia 7 ja Klernelässä yksi. I ämä teki-
vät veronsa emätaloi'h-in, kaikki
muut to rpparit sensijaan JOkiois-
ten kartanoon. Mäkitup alaisista
asui Jaakkolan maalla räätä.i Hel-
minen ja maalarin mamma, Klerne-
iän maalla Valkkarin seppä (Lind-
ström) ja virkansa menettänyt e nt.
siltavo uti Lirnpla (Lindblad). Kaik-

ki toiset tekivät veronsa Jokioisten
kartanoon.

Varhaisernpina aikoina koko kY':ä
oli rakennettu aivan yhteen rykel-
mään, vieläpä senkin jälkeen, kun
k ok o kylä n. 15'0 vuotta takaperin
oli palanut niin tyystin, ettei jäl-
jelle jäänyt muita rakennuksia .k ui n
Hastin tupa ja Kutilan .riihet. Vas-
ta i Szo-iuvun lopujla, jolloin
Kurk un ja Valtin talot paloivat,
ru vettiin talo ja siirtämään vähän
toisistaan erilleen. Sillä kertaa muu-
tettiin jo Kunkun talo, ja sitten
myöhemmin tapahtuneessa maiden
järjestelvssä harven nettiin kylää
melkoisesti.

Entisinä aikoina ihak attiin jokai-
selle huorieelle omat neljä seinään-
sä, vaikkapa ne olivatkin aivan toi-
nen toisensa vieressä. Mutta sit-
ten veistettiin Paaralle kaksi karn a-
ri a, joita toisistaan erotti ainoas-
taan yksi väliseinä. Suuressa kylän
uudelleenr akentamisess , tehtiin ky-
lään myös ensimmäiset sinkkanur-
kaI.

Kiipun kylä on aina ol·lut kuului-
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.sa suurista, vah voista miehistää n.
Sitä osoittaa Paaran vanha pirtti-
'kin, joka oli tehty niin suurista
.puista. että esirn. oviaukkoa varten
oli tarvinnut katkaista vain kaksi
'hirttä sekä toisia kahta vähän .ove-
ta. Ikku nareikiin riitti, kun yksi
hirsi katkaistiin' ja ylintä ja alinta
:i säk si 10vettiin. Sellaisia hirsiä
eivät heikot rnie'het jaksa seiniin
n o stella. Siellä Jussilan lo.hk otilan
.pirtin seinässä on vielä nytkin' nä.h-
tä vänä noita Paar an entisen 'pir',in
'hirsiä.

Kun savupirteistä siirryttiin sa-
vujohtcisiin hu o neisii n, niin uunin-
.piiput muur attiin suoraan ylös; kun
'peltin aukaisi, niin ulkoilma sieltä
silmiin siinsi. - Savupirtit ova: jo
aikoja sitten siirtyneet käytännöstä.
Yli neljäkymmentä vuotta on jo ku·-
Uunut Kiipun viimeisestä savtnp ir-
tistä, mutta s oiko nen korsteini» on
vielä eraassä pirtissä. Siinä on
myöskin malkakatto. viimeinen
jäännös malkakattojen aikakaudel-
ta. Martin Tuomo siinä Maija-Lii,
sansa kanssa asui pitkät ajat. Kun
talo llisteri velvollisuutena oli pI',aa
·hollimies kestikievarissa matkus-
tajien kyyditystå varten, niin Tuo-
mo palveli tällaisessa tehtävässä
monen eri talon vuorolla. Si'ksi.pä
häntä ruvettiirrkin nimittämään
holli., 'I'uornoksi.

Kun Klernelän taloon r akennet-
tiin uusi navetta, varustettiin se
monella suurella ikkunalla. Se oli
muutenkin kyläläisten ihmettelyn
aiheena: se oli niin suuri, että sii-
nä oli tilaa kahdellekymmenelle leh-
m äile. ruokapöytä keskellä ja sei-
nästä toiseen oli .pinkoitettu rauta-

:angat, joissa riippui siirrettä vät
kattolamput. Klemelässä o':i sit-
lo in jo pantu alu.le niittyjen rai-
vaus, vu o.ro viljelys jne, joten toi-
mellinen isäntä osasi Iaskea tule-
vaisuudessa voivansa elättää tilus-
tensa antimilla niinkin .paljo n kar-
jaa kuin tuoh o n uuteen navettaan
mahtuu. Kun sitten jaakkolassa-
.k in tuli uuden navetan rek o tarpeel-
iiseksi, niin kyläläiset saivat jälleen
nähdä uuden yllätyksen. Entistaän
isompi ja komeampi piti navetasta
tuleman, mitä 'kor,kea kivijalkakiri
jo osoitti. M utta nyt isäntä sai
päähänsä uuden aatteen - koko
navetta tehdäänkin kivestä, Mut-
ta kun ,perustus o ii kaivettu vain
.hir sistä rakennusta varten, se rupe-
si pettämään kiviseinäin ylentyes.,
sä ikkunain kohdalle. Ei sille sit-
ten mahdettu muuta kuin veistää
yläosa diirsistä. Mutta ,paljon se jo
sellaisenaankin erosi siihenastisista
pienistä ja pimeistä na vetoista.

Kylän yhteisesti r ak entamia Ja
kunnossapitämiä rakennuksia ei
tainnut ol.a muuta kuin mylly ja
silta. Mylly o li ns. Klernelänk os-
kessa. Se 'oli ,pieni jalkamylly,eikä
siinä ollut vakinaista mylläriäkään,
käyttäjät itse saivat .:hoitaa kaiken.
Vuorokausi ke-rra-llaan oli jokaisei.,
·la osakkaalla oikeus myllyn käyt-
töön. Kun sillä ei ollut vakinais-
ta hoitajaa, niin mylly oli myöskin
sen mukaisessa kunnossa. Eräskin
jauhattaja, joka ei tiennyt, että k i-
verisilmässä täytyi pitää napaluu-
taa, käytteii myllyä koko yön, mut-
ta vilja ei kulunut tuutista juuri
ollenkaan. Aamulla vasta tuli myl-
lyyn henkilö, jalka tiesi rn yllyn ta-



vat ja auttoi asian oikealle toialle.
Ei tässä siis tapahtun ut sen 'hu:Ium-
minkuin että yö kului hukkaan,
mutta ,paljoao.hrasemmin kävi
eräälle Someron pojalle sam allai-
sessa jalkamyllyssä Vanlammin ky-
lässä. Poika oli saanut Ungan isän-
näItä luvan käyttää .ha nen vuorol-
laan. Kiven navassa o.i aukko. jo-
ka piti tukkia .puupalika lla, muuten
jyvät juoksevat koskeen. Tätä ei
Someron .poika .iennyt. Kun Uri-
gan isäntä meni aamulla myllyyn.
ju.tteli poika hänelle, että kolme
p annia .hän on jo kaatanut tuuttiin.
mutta vielä ei ole tullut yhtään jau-
hoja sakkiin. »Mutta kun mää täst'
ny panen neljännen säkin, niin ei-
köös si jo ruppee tulem aan .» Kun
isäntä suu.itti 'reiän. niin jo rupesi
juoksemaan jauhoja säkkiin.
Suonpään isäntä siellä Kiipun rn yl-
'iyssä oli saanut eräänä yönä pala-
vasta kipuriasta tulen vaatteis.insa
kiukaan ääressä torlok uessaan. Ei
mies joutanut vaatteitaan riisu-
maan, kun selkää jo kuumensi.
vaan juoksi ulos myllystä ja heit-
täytyi lumeen pitkälleen.

Jalkamylly on Kleme.ånkosk esta
hävitetty jo aikoja sitten, ja nyky-
ajan ihmiset ovat sen tilal le vr ak en.,
taneet såhkölaitoksen, joka jakaa
valoa kyläläisille. navetoihinkin.
Oikkunsa vain on tämän kosken
varassa toimivilla Iaitoksilla vieä ,
kin, kuten entisinä,kin aikoina. On-
kin .pitänyt laittaa öljymoottori kos-
ken' avuksi.

Kiipun ja kirkon 'välisellä
tiellä on silta Kiipun joen
Se on myöskin kyläläisten
sesti kunnossa pidettävä.

maan-
ylitse.
yhte:-
Kukin
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talo l.ineri toi
k eja, joihin
merkkinsä.

osuutensa siltapalk-
veistivät oman puu-

-i-.-L
l=J1_1

_1 _1
Karan puumerkki. Kemelän puumerkki.

x 1m
Kutilan puumerkki. Paaran puumerkki.

u K
Kurkun puumerkki. Suonpaän puu-

merkki.

Kun sitten joku palk eista tuli
kelvottomaksi, nähtiin merkistä,
'kenen se oli ja hänen oli siis tuo-
ta va uusi palkkio

Maanviljelys .on ollut Kii.pn lla
kuten muuallakin varhaisim.pina ai-
koina osaksi k askernpo lto n varassa.
Lukuisat nauriskuoipat kyl-än metsis-
sä ovat sii;ä vielåki n tcdistu.kse na.
Muistitietona kulkee kylän kesken
polvesta polveen seuraava kerto-
mus Karan vanhasta emännästä:
T'alo o n oii tullutpyhäinpäivästä
:pari uutta renkiä ja ,heti työpäivien
alettua miehet oli viety kauas ta-
kamaille kaskea kaatamaan. Siellä
he asuivat eräässä hiilenpoIttajan
majassa, miilupirtissä, viikosta t01-
secn , Isäntä valjasti härkänså. ;a-
toi r ekeen .ruo ka a ja juomaa noin
kerran viik ossa ja vei noille korven
raatajille. Päästiin siten jouluun
ja miehet tulivat ,ko tiin. Vanha
mamma näki ikkunasta miesten tu-
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lon ja rupesi ihrnetrelernään. mitä
miehiä nuo tuollaiset ovat, kun tu-
Ievat taloon juuri jouluaattona. Ei
tuntenut muori oman talon miehiä.

Kaskenpoltosta on Kii.pulla kui-
tenkin luovuttu jo var haisernrnin
kuin yleensä muualla. Aleksanteri
Suonpää, 70-vuotias mies. sanoo
muistavansa ainoastaan yh de n kas-
kenpolton pikk upojk a-ajoiltaan.
Kului kuitenkin jok unen aika en-
nenkuin kylässä päästiin nykyisiin
viljelystapo ihin, ruvettiin kuo kk i;
maan noita hyvämultaisia niittyjä.
jo ista sitten saatiin sekä viljaa että
.hy via 'heiniä.

Siellä metsässä 0.Ji neljä .pientä
lammia: Äijälammi. My k yrlam rni,
Kaitalarnmi ja Ämpärlammi sekä
neljä vähän suurempaa uota: Ai-
jälam minsuo, Kolinsuo, Pöytäsuo
ja Marjasuo. Näiden lammien ja
soiden r an tarn aj kasvoiva, ru nsaas ,
ti ruohoa, samoin vanhat k ask et,
ennenkuin ne uudestaan metsittyi-

\ät, niin että lehrni.Iå oli kesällä
'kylläkin ravintoa. Mutta talvir uo-
·kinta oli vaikeata, kun suuret maa-
alat kasvoivat pajupehkoa ja vji ,
·hemmän arvokasta kasteheinää.
Nykyinen vuoroviljelys pääsi huo-
mattavampaan vauhtiin vasta vuo-
sisadan viimeisillä vuosikymmenil-
lä. Silloin täyttyi karjasta tuo. ky-
.älåisten ihmettelemä Klemelän
suuri na vettakin, ja maitoa alkoi
herua vähän joka puolelta. Silloin
täytyi Jokioisten meijerinkin ra-
kentaa Kiipulle maidonvastaanotto-
asema, jossa maito kuorittiin ja
te·rma kuljetettiin Jokioisille

Niin kauan kuin .Kiipu n jarvessa
oli enemmän vettä. kuuluu Se 01-

lee n hyvinkin kalaine n, ja si.Ici n
siellä muutamat k alasteliva t a nsait-
sern ise n tarkoituksessakin. Mutta
kun siellä Humppilan ja Metsä-
maan rajoilla olevia j auk kar in k os-
kia alennettiin, silloin Korvenjärvi
kuivui kokonaan kortetta .kasvavak-
si ja siihen Kiipunjarvesta laskeva
Rautaoja alensi tässäkin järvessä
veden huomattavasti, jo iIo in kala-
kanta väheni melkein olematto-
miin. Kylän metsässä olevissa nel-
jässä lammissa ei ole kaloja muis-
sa kuin Äijälammissa eikä siinä-
'kään muita kuin m ustapi ntaisia ah-
venia. Kylän ueunassa virtaava Kii,
pujoki on .pikku .po ikie n o nk ip aik-
·kana kylläkin mukava, vaikka saa-
lis ei täytä ko-vinkaan suuria vaa-
timuksia.

Edellä jo tuli mainituksi kylän
irtaimen väestön suuri lukumäärä.
kaikkiaan 3,1 perhettä. Näistä oli
ensinnäkin ,pari seppää, Lindström
(Valkkarin seppä) ja Juho Lind ,
holm. Suutareita oli ainakin kol-
me: Pö o ni. Lyykin Antti ja Svan-
b e.rg in Kalle. Räätäleitä oli kaksi:
Kustaa Enqvist ja Liisan Herman-
ni. joka oli myö k in ·pelmanni. Oli
kylässä toinenkin pelmanni, itse.Ii-
nen T'hulin. ja muurauksista hu o-
.ehti Kutilan syyttinki Raukko.
\tVessman oli puuseppä, ja lienee
ky·:ässä joskus ollut maalarikin.
koskapa puhutaan maalarinm arn-
.ma n mökistä. j u.ho Kujansuu oli
metsanvar tija, joka sysirniilua ,poJt-
taissaan .puto si miilu u n ja palo i niin
.pahasti, että .pitkien kärsimysten
jälkeen kuoli .palohaavoihinsa. Toi-
nen metsän vartija oli entinen so-
tamies Justus Johansson. Nahk u-



r iliiketta 'harjoitti Salo nius, ja ,hat-
rumaakarin mökki oli Korkeako s-
'ken äärellä, Hakamäen naapurina.
mutta mestarin nimeä ei enää muis-
teta. Kätilönä toimi Lyyhin mam-
ma. ja ku.pparin virkaa ihoiteli it-
sellisnainen Heta Liisa. Torppari
Kujanpää iski suo n ta ja Aaro Ha-
kala keittipotaskaa. Vakinaista
,paimenta ei Kiipulla ole ollut enää
seitsemäänkymmeneen vuoteen.
Kun viimeinen paimen, Eeva, .pois-
tui paikaltaan. ovat k arjain ornis-
tajain 1apset ,huolehtineet paimen-
tamisesta. - Varsinaisia noitia ei
kyiässä muis·teta oll-een. Holstin
J aakolla tosin oli uko n.piili, mutta
vähän ,hänkin si·llä kuului aikaan
saaneen. Kuokkamaan poltossa
hän sai tulen Ievenemisen rajoite-
tuk si kiertämällä .piili nee n palavan
alueen, mutta ehdolla. että ha ne ila
oli muuta sarnmutusvåkeä apunaan.
- Kylän itsellisiin kuului vielä jo
edellä mainittu Lirnpla (Lindblad).
virkansa menettänyt siltavouti. Ei
muisteta enää, mistä hän oli kylään
tul.ut. mutta siellä ,hän viimeiset
vuotensa eleli saaden k un nalta ela-
t ukse n apua. Juopottelu ja asia-
kirjojen väärennys oli vienyt ukol-
ta viran, Noista paheistaan hän ei
vanhanakaari vielä voinut luopua.
Kun .han ta käräjillä syytettiin vää,
rennetyn velkaikirjan k irjoittarni,
sesta, niin hän kielsi tekonsa ja
väitti, että hänen kåsialansakin ' on
vähän toisenlaista kuin esilläole-
vassa paperissa; hänmukaki-rj o.it-
taa vähän pystyrnpäå. Kunnan esi-
miehen nimen väärentämällä hän
sai kerrankin n os te tuk si .puo li tyn-
nyriä rukiita jyvästö n hoitajalta.
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Ei hän tätäkään tekoaan ·hä\'ennyt.
pahoitteli vain, ettei tullut ottaneek-
si enempää.

Kylän muut itse lliset k avi vat
töissä taloissa ja torpeissa tai teki-
vat näiden puolesta veropaivia,
taksvärkkiä. Jokioisten kartanoon.
Toiset ottivat tehdäkseen ainoas-
taan 2-3 paivåa viikossa. ja olivat
viikon muut päivät työssä missä
milloinkin sopi. -Tiinan Tuomo.
joka teki taksvar kkiä vuodesta \'tIO-

teen kaikkina viikon päivinä. sai
tästä erityisc n ·lisänimen,aksvärk-
ki, Tuomo. Olihan niitä renkejä-
kin taloissa sekä torpeissa. oli 2, 3,
jopa joskus neljäkin renkiä yhdes-
sä talossa, mutta työtä riitti vielä
itsellisillek in. Niillä tcnppareilla.
joilla oli hfiliver o. ei siis ollut taks-
värkkiä, mutta Jiiiiipuiden .ha'kkuus-
sa ja miilunteo ssa oli paljon työ-'
tä siinäkin. Varuhernrnat miehet,
jotka eivät enää niin muita töitä
jaksaneet tehåä, hakkailivat hako ja.
saaden talvisin ruokansa ja 50 pen-
niä palkkaa Ipäivästä; kesällä palkat
olivat suu rermpia , Kun itsellisten
vairn oille tuotiin villoja ja pellavia
kehrättäväksi. niin talven yli itselli-
setkin sentään elivät. Muuten kuu-
lui oikein kylän tapoihin. että näil-
le itsellisil.e katsottiin työtä si'l-
loink in. vaikka ei sitä näyttänyt oi-
kein oleva nkaan. Niille taas, jot-
ka eivät jaksaneet enää niin paljon
töitä tehdä. että olisivat siitä saa-
neet elatuksensa, niille talolliset ja
torpparitkin jakoivat vähän ylimää-
r åisiakin antimia, kun .påaasiana
o.i, että kaikkien piti saada elatuk-
sensa. Tästä Kiipunkylälle ·omi-
naisesta ja k iit oksella mainittavas-
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ta tavasta sitten jo.htmki n , että ani-
harvoin kylän vakinaisia asukkaita
joutui kunnan hoitoon. Kun torp-
pie n tai Iarripuo titilojen vuokraajat
tulivat työhön kykenemättö miksi,
uuden vuokr aajan täytyi .pitäå Iiuo-
li heidän elatuksestaan, ja erinäisis-
sä .po ikk eustapauksissa myöskin Jo-
kioisten kartano antoi osuutensa
tällaiseen avustukseen. Näin kun-
ta säilyi avunannosta melkein k o,
kenaan. Myöskin vielä veroa mak-
sa via vuokralaisiaan kartano a vus-
ti heidän vaikeuksiin joutuessaan.
Keruo ta.an, miten Suorrpään tor.ppa-
riakin kohtasi kerran sellainen on-
nettomuus, että häneltä kuoli .hevo-
nen. Silloin tuotiin kartanosta il-
maiseksi toinen hevonen menetetyn
tilalle, eikä se ollut mikään ikälop-
pu tai muuten huo no juhta. vaan

. täysin työkykyinen, jolla torppari
ajeli vielä monta vuotta.

Voimakas yhteistun to vallitsi sil-
loin vielä kartanon ja alustaiaist en
välillä, samoin k.uin kylåssäkin eri
asukkaiden keskuudessa. Ei ollut
kylässä 'varsin varakkaita, muita ei
myöskään mitään erikoista k ur ju u t-
takaan, se hlll h äådettiin yhteisin
voimin.

Mitään luokkarajoja nykyaikai-
sen mallin mukaan ei kylässä silloin
vie.a tunnettu. Paar an aita npor-
taille ja niiden ympärille kylän mie-
het kokoontuivat suvisina sunnun-
taina. niin talotliset kuin torppa,
.rit ja itsellisetkin, talvella taasen
pirttiin. Ei siinä karsain silmin
toisiaan katseltu, ellei nyt sattunut
olemaan jotakin yksityistä .kaun aa,
esirn, tytöistä kahden poikamiehen
välillä. Oli kuitenkin eräs asia.

jossa jonkinmoinen luokkaraja oli
havaittavissa. Se koski riaimiskaup-
poja. Torpanpojat ,kyllä useastikin
ottivat .padvelustyto n .pu o lis okseen
ja renkipoikakin suvaittiin torppaa)l.
vävyksi, mutta taloliiset näyttivät
pitäneen siinä rajaa. Larn.puotita..
C.on tyttökin kelpasi sukuoikeusti,
lalie emännäksi, kun hänellä vain
oli talo n.tyttären nimi. Muuten
näyttivät Kijpun nuoret »saaneen
toisensa» aivan omasta kylästä, jJS-
kin jokunen etsi elämänkumppa-
ninsa viihän etäämrnältä, Hump.pi-
lasta, Ypäjältä, Tammelasta jne.
Niinpä oli Salmenojan Kustaakiri
kotoisin Forssan Kalliomäestä.
Tuomolan torpan poikia; hänestä
sitten t~li Suonpään emännän isä.
Suonpään ,poika Ateksanter: etsi
itselleen emännäksi Kuitasaaren
Miinan sieltä Rautasuon takaa,
H urnppilan ja Metsämaan rajcilta.
ja to rppari Heikki Männikkö oli
Eskolan puustelIinpoika Tamme-
lan kirkonkylästä.

Itämaisen sodan aikana 185""4-56
oli Kiipullekin majoitettu venäläis-
tä sotaväkeä. Joukossa oli myös-
kin eräs puolalainen mies, joka k o ,
siske::'i Karan tytärtä Annaa, ja kun
sitten sota päättyi, Anna lähti hä-
nen mukanaan, mies kun oli va-
kuuttanut nyt pääsevänsä vapaaksi
sotapalveluksesta ja ottavansa An-
nan kotiinsa em ån nåksi. Monen
kymmenen vuoden kuluttua Karan
tyttäreltä sitten tuli kirje, jossa hän
ilmoitti mie-hensä kuolleen ja itse
haluavansa muuttaa takaisin Kii-
pulle. Oli kertonut, ettei hänellä
siellä ole .puutetta e.atuksesta, mut_
ta -muuten Va:IU .ha.uaisi palata



syrmyinseudulleen. Omaisensa ei-
vät tainneet vastata hänen kirjee-
seensä, ei'kä An n aak aan kotiin kuu-
lunut. Ei muisteta ketään toista
'kylän synnynnäistä, joka olisi näin-
kään pitkälle matkalle Iähterryt.
Naapurjpitåjiin kylläkin muutettiin,
ja niistä siirtyi 'asukkaita Kiipulle.
Kerran kotiutui Kii.pul.e muuan
mies, jonka muistellaan tu.];een jos-
takin Pohjanmaan rannikolta, Ei-
kä muisteta enää miehen nimeä-
kään, k u n tapaus o n jo viiden su-
kupolven takainen. Karan taloon
.hän oli työmieheksi . ruvennut ja
siinä useampia vuosia viettänyt.
Hän osasi puhua sekä kirjoittaa
ruotsinkieltä, ja kun kiipulaisille
sattui jokin riitajuttu j ck.o.iste n
herrojen kanssa, mies kirjoitti asia-
kirjat. jotka siihen aikaan piti olla
ru ots ink ie.iset. Pelkäsi vatk ö her.,
-r a t .hä viävänsä tuon jutun vai mis-
tä sitten johtui. että he asettuivat
hyvin yståvållisiin väleihin kirjurin
kanssa. He keho ittivat .ha nta teke-
mään torpan Kiipunjärven rannal-
le, ja käräjöiminen jäi sillensä. Sii-
tä syystä kyläläiset rupesivat nimit-
tämään torppaa vk.iidanlopuksi ; sa-
nottiin sitä myöskin Metsä.Karak-
si, kun tor.ppari sinne Kar alta muut-
ti. Kun järvessä on sillä kohdalla
kapeampi paikka ja siihen purkaa
vetenså suuri Iaskuo ja, jota nimi-
tetään Salmen ajaksi, niin torppa
sai myöhemmin nimekseen Satmen-
oja, ja sil.ä se vieläkin tunnetaan,
vaikka se nyt jo on itsenäinen ti-
la. 'I'äåltä Salmenojasta on sitten
peräisin sekin suku, joka vielä ny-
kyisin isännöi Suonpään loh k ot ilal-
la, nyt jo neljännessä polvessa. Ei
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muisteta senkään miehen ko tip aik-
kaa, joka maailmaa kierreltvään,
Saksanmaalla soturinakin .palvelcee-
n a, oli vihdoin .pysähtynyt Kiipu.le
ja ruvennut sinne torppaa teke-
mään. Miehen nirn i xili Färm. ja
saman nimen .hån antoi tekemäl1een
torpallekin. Vasta nyt Jokiläänin
itsenäistyessä annettiin sille nimek-
si Korkeamäki. Tätä samaa Fär min
sukua on ainakin vanhan Uutelan
torpan nykyiset omistajat.

-!:

Usko nnojlisen elämän ,harjoitus
supistui niinä vanhempina aikoina
kirkossa käyntiin. Harvoin oei ky-
lässä mitään usko nno llisia tilaisuuk-
sia. Sitten tuli' r878 jokioisi.le pa-
prk si tunnettu herättäjä Karl Os-
kar Mannström. ja hän rupesi kul-
kemaan k ylillä raamatunselityksiä
pitämässä. Kiipulla hän sai hyvin
suosiollisen vastaanoton. Nuoret
ja varuh at iko·k'o·ontui.vat .han ta kuu-
lemaan. Mannströmin puheiden
vaikutuksesta rupesi sitten vanha
metsän vartija Rehnberg pitämäån
kylässä py.hako ul.ua ja häneen liit-
tyi Suonpään tonpan nuori poika
Aleksanteri. Näihin tilaisuuksiin,
vaikka ne olivatkin tarkoitetut etu-
päässä lapsille. kertyi aina t uva n
täydeltä var t tun eem.paak in väkeä.
Tällaisessa toimessa h ar jaa ntui
Su onpåän poika, nuori Aleksanteri,
niin 'hyvaksi-puhujaksi samalla kuin
vakaantui yhä paremmin uskonnol-
lisen elämän harjoituksessa. että
hän sitten myöhemmin .ruipesi pitä-.
mään varsinaisia r aamatunselityk-
sra kotikylänsä ulkopuotellakin.
Nyt vanhana, tilan hallinnasta :uo-
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vuttuaa n, .ha n o n antautunut koko-
naan usko n n o lliste n puheiden pitä-
jäksi ja kolportö örin valtuuksilla
hän kulkee verrattain laajalla alu-
eella raamatunse.itvksiä pitämässä.
Aleksanterin isäkin oli syvästi us-
k o n n o ilinen mies, jok a käytti mel-
kein kaikki ,pyhä;päi'vät usko nn cl.,
listen kirjojen lukemiseen ja niistä
asioista hän mielellään jutteli tilai-
suuden sattuessa. Tällainen· k o ti
ei voinut alla jäC,keä jättämättä nu o-
rukaisen .her kkään mieleen. Sitä
todistaa sekin, ettå Adeksa.nterin
nuorempi veli, Kalle Nurminen, jo-
ka o n asunut Forssassa ja useam-
pia kymmeniä vuosia, o n myöskin
.pitänyt uskonnollisia puheita ornas-
sa ympäristössään, Kuh a.an ru ,
ko ushu oneessa ym.

Kiipulaisilla ei tässä tarkkailun
alaisena aikakautena ollut harras-
tusta lapsiensa opintielle C-ä,het"iämi-
seen. mutta kun Klernelän tyttären
poika Oskari Leväneri kouluun
kustannettiin, niin :papiksi hänkin
luki. (Oli Sorner o lia kappalaiseria
1918. kun punakaartilaiset tappoi.
vat hänet.) Oliko. ,hän,kin saanut
usko nnolfisen herätyksensä maini-
tuissa pyhäkouluissa. sitä en tiedä.
mutta uskonnon vaikutuksia tapaa
kylän elämässä verrattain ru nsaasti.

Edetlä On ja mainittu siitä suu-
resta a vuliaisuudesta, ja ta parempi.
osaiset osoitti vat puutteenalaisia
kohtaan. Myöskin m o nien muiden
asiain yhteydessä kävi ilmi .heidä n
uskannalJinen vakaumuksensa. Mal-
lassaunaista puheen o lle n kertai
Saariken vanha mamma, Kustaava.
että kyllä iharrkin ali aikoinaan ollut
k yia n pelloilta hakemassa nauriita

saunan pesaan .paistuma an. mutta
hän sanoi samalla, ettei raätiköitå
atettu, ne pidettiin ja niin arvokkai-
na, ne .kun olivat suuremman työn
takana. ettei niitä sopinut toisen pel-
lo lta orn in lu.pinsa ottaa. Ei myös-
kään amenapui·hin k oskettu, vaikka
ei niitä .hanen nuoruudessaan kyi ås.
sä paljan o l.utk aan.

Jane riuor ten keskeiset edesotta-
mukset sitten. jos joskus satuttiin-
kin menemään niissä liian pitkälle.
niin ne melkein aina savitettiin nai-
misiinme nolla, harvoin tyttö jäi yk-
sinaan kärsimään yhteisenhairah-
duksen seurauksia. .Siveellisyysri-
k o ste n vähäinen lukumäärä o scit-

taa, että siveellinen 'tasa oli kyi ässä
verrattain korkea.la, ja siihen viit-
taa seuraavakin tapaus: muu an sep-
pä muutti Niemenkylästä Kiipulle
ja tai sieltä mukanaan tytön, jo n-
ka kanssa alkoi viettää y'hdyse:lä-
mää. Kun k iipulaiset saivat tietää,
etteivät .he olleet ,keskenään lailli-
sessa avioliitossa, niin he .ru.pesivat
heitä siihen .palco ttamaa n, o t.ivat
kir kko neu vostankin siihen avukseen
ja .pitivat paal le asiasta niin kauan,
että sepän täytyi lopultakin mennä
vihil.e.

Kipulaiset eivät ollee: pohjaltaan
sen pahempia ta'p,pel u pukarei ta kuin
monien muidenkaan kylien miehet.
Olivathan esim. k ylie n väliset jouk.,
kotappelut ihan yleisiä jokaisessa
Lounais-Hämeen .pitäjässä, samoin
kuin kuuluu alleen muuaflakin
Suomessa, Kiipulaisten paha mai-
ne johtui ensikädessä siitä, että
'he saivat toimeksi mitä :ha:usivat,
olipa se sitten .hyvää tai .pahaa. Kii-
pulla eli niihin aikojhin paljo n suu-



ria ja vahvoja miehiä ja vakirik-
kaaria seu tuna Kiipu voi asettaa ai-
na liikek an n alle miehiä isomman
määrän ,kui'n toiset kylät. Eiväthä n

esirn. Latovainion tai jänhijo en
miehet koskaan lähteneet Kiipulle
tappelua tekemään yhdenkyi:än voi-
milla, vaan molemmista kylistä iä,h_
tivät kaikki kynnelle kykenevät
miehet.

Kesällä kokoontuivat kylän mie-
het Paaran aitan portaille ja niiden
ympärille joutohetkiään viettä-
mään. Keskustelun aiheena näissä
tilaisuuksissa oli, paitsi hevoset ja
niiden saavutukset. .parhaasta pääs-
tä juu-ri tappe.ut. Jaakon ja Maijan
ol.essa Paaralla isäntänä ja emän-
tänä oli Paaran .pirtti talvisin mies-
ten k okoo ntumispaikkana. Siinä
Paaran omatkin lapset saivat kuun-
nella ylistyspuheita voittajista. Olio'
,ko sitten ihme, että Jaakon ja Mai-
jan .pojasta Antista kehittyi sellai-
nen tappelija, joka Paara nr yssän ni-
mellä tunnettiin laajaka alueelia J 0-

kiläänin ulkopuolellakin .. Kun Ant-
ti vietti vanhuudenpäiviään, !hän kå,
vi kerran Forssassa itselleen jalki,
neita teettämässä. Mitalla ol.essaan
hän istui tunnin ver-ran suutarin
ve rstaassa kertoen koko ajan e nti-
,iä ta.ppeluksiaan. ja kun 'hän sitten
kåvi jalkineitaan noutamassa, ,hän
istui ehkä ,kaksikin tuntia kertoiolen
nytkin noita samoja asioita. Niissä
jutelrnissa oli kauttaaltaan se sävy.
etteivät 'he tappelijat olleet tehneet
mitään hävettäviä tekoja, 'vaan
päin vastoin y listettä viä, nimittäin
ne, jotka olivat niistä voittajina sel-
viytyrieet. Kun ajan henki ja kat-
santokanta oli tällainen, niin suu-
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restik o sitten jää tilaa ihmette lylle
siitä, jos Anttikiri teki voitavansa,
hän joka oli suuri ja erittäin voima-
kas mies, eikä oKut Jem.peällä lu o n-
nollakaan pilattu. Kun ,hän kerran-
kin joutui Lato vainio ssa suuren
miesjoukon ahdistarnaksi ja järke-
vänä miehenä käsitti asemansa va a-

. ranalaisuuden, !hän 'lä.h,ti pakosa.le,
johon hän myöskin kykeni siinä
kuin joku toinenkin. Mutta takaa-
ajavien joukossa oli eräs hyvä juok-
sija, joka pääsi pääjoukosta toisten
edelle. Kun Antti tämän .huornasi,
hän päästi miehen saavuttamaan [t.,

sensä, ja antoi hänelle koko lailla
tukeva n s e.käsauna n, ja kun toiset
ennättivät paikaäe, o li Antti taas jo
pa ko salla.

Niin tappelu nhaluisia kuin siihen
aikaan o.tiinkin, ei sentään juuri
useink aan koskettu 'yksinäiseen n aa.,
pur ikylä n mieheen, ei ainakaan su u-
remmalla joukolla, - se katsottiin
ala-arvoiseksi teoksi. Sellaiset joh ,
tavat miehet kuin Paara nrysså oli-
vat kyllä siinä ,poikkeusasemassa,
että heihin käytiin käsiksi joukolla-
kiri. milloin siihen vain tilaisuutta
ilmaantui, Että naissa entisajan
tappeluissa o.i 'pääasiana voiman ja
urho ollisuuden. .ro'hkean m iele n
osoittaminen, eikä niinkään pa.jo n
vahingon aiheu t.aminen vastusta-
jalleen, sitä osoittaa sekin, että ne
useimmiten suoritettiin paljain kä-
sin, joku keppi 'tai kalikk a ainoana
aseena muutamilla, varsinkin nuo-
remmiiCa, jotka eivät vielä voineet
oikein luottaa voimiinsakaan. Vas-
ta lähellä viime vuosisadan .o.ppua
eräs .kiipulainen ere'hty'i iskemään
puukolla erään Jokioisten to r.p.parin
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kasivarteen. Tätä .pidettiin koko ky-
lässä .rum ana tekona, ja kun J 0-

kioisten kartanon silloinen isäntä
sai kuulta, että to npp ar i oli itse en-
sin härnäil.yt juopunutta miestä ..
niinhän rankaisi torp.paria siten,
että otti häneltä yhden .pello n ja
uhkasi ajaa koko torpasta. jos hän
vielä toisten aiheuttaisi nuoliaisia
raakoja tekoja. Kun Heiluri-Jussi
ja Pi'Jkä-}oose eräänä mikkelisun-
nuntaina riitaantuivat keskenään
kujalla, jossa karja oli sotkenut ko-
ko maan pinnan saappaan päällisen
'Ylitse ul o ttu vak si savivel.iksi. niin
ei s:inäkään 'voittaja edes kädellään
yrittänyt1yödä voittamaansa. tyy-
tyi vain siihen, että sai kåm menel-
lään li:poa kuravelliä allansa ma-
kaavan miehen suu.hu n.

Viinalla oli tietenkin suuri syy
noihin tappeluihin, varsinkin niihin.
joita kylän omien miesten kesken
toimeenpantiin. Viinaa vi.jeltiin
noina kotipottori ai.ko in a ja vieläpä
senjälkeenkin niin runsaasti. ettei
ole ihme ollenkaan, jos siinä syntyi
riitoja sekä tappeiujakin. On mon-
ta juttua sii,tä, millä innolla usein-
kin miehet toimivat ryy'ppyyn pääs-
täkseen. Pari nuorta miestä oli pää-
siäisen pikkupyhänä ryypyn etsin-
nässä ja poikkesivat Karan taloon-
kin Näkivät siinä tarhassa ,hako-
tukilla kirveen, jolla setämies oli
juuri äsket.äin .hakannu t hako ja.
mutta oi nyt pistäytynyt sisää e
'pirttiin. Pojat väänsivät sedän ha.,
kok irveestä varren irti, menivät
pirttii n ja tarjosivat .kirvee n teråå
sedälle ehdolla, 'että tämä antaisi
heille viina ryypyn. Setä suostu; ja
pojat poistuivat kiireesti talosta.

Vasta työhönsä palattuaan ukko
havaitsi. minkälaisen petoksen uh-
riksi hän oli joutunut.

Ihmisluonteen heikkoudesta joh-
tuu. että kunniantuntokin kehittyy
hänelle toisinaan 'väärään suuntaan.
Niin kävi kiipulaisillekin, He o.i-
vat saaneet laajalla alueella r o.hkei-
den ja vahvojen tappelurniesten
maineen. Niin vähänarvoiseksi
kuin sellainen maine nykyisin jo ar-
vioidaankin, se merkitsi siOoin pal-
jon. Ja sik sipa kiipulaise.kaan eivät
malttaneet maineestaan luopua,
vaikka sellainen jo moniaaja
muualla alkoi saada osakseen anka-
raa arvostelua. Muistuu tässä mie-
leeni eräs 40 vuoden takainen ta-
paus Jokioisten keskustan nuoret
miehet olivat silloin jo jät.äneet
tappelut -päiväjärjestyksestä ja ru-
venneet puuhaamaan iltamia jouto-
aikojensa ratoksi. He harjoittelivat
näytetmåkappalei.akin. joita sitten
esittivät iltaruissaan. Minäkiri olin
mukana eräässä iltamassa vanhassa
k ansak ou.ussa talvella 1893. Väkeä
oli tuvan täydeltä ja ohjelman suo-
ritus sujui kaikiripuolin niinkuin
odotettu olikin. Näytelmäkappale
oli juuri loppunut ja tanssi saatu
alkuun, kun salista aC:koi kuulua h å.,

raisra huudahduksia : »Kiipulaiset
tul-evat 1» Vieras'pai,kkakuntalaisena
en täysin tajunnut noiden huudah ,
dusten merkitystä, mutta sen käsit-
ti sentään sivullinenkin, ettei vie-
raiden tulosta ollut mitään hyvää
odotettavissa. Selvitystä ei tarvin-
nut kauan odottaa. Muutaman mi-
nuutin kuluttua alkoi saliin tunkeu-
tua miehiä sen kun vain oviaukos-
ta ma.htui ja ,heti alkoi t appelu.



'Kaikki jotka olivat vapaina riensi-
vät ulos ja he kertoivat, että kiipu-
.aiset tuleva, aina heidän iltamiinsa
tappelua tekemään. l ltam a täytyy
taaskiri lopettaa, ja kohta kuuluikin
sisäaä patruunan Erkin 'huuto, että
iltarna on lopetettu.

Mitenkä tämä tappeiu päättyi, si-
tä en tiedä, mutta ei ainakaan mitään
vakavarrupia seurauksia siitä tullut ,
k iipulaiset eivät käyttäneet ,puukko-
ja, tarrasivat vain kurkkuihin ja is-
kivät nyrkeillään. Eräs mukin poi-
ka jutteli ulkona, ettei hänkään tap-
pelua oikeastaan pel>kää, voihan sitä
yksi lyödä niinkuin toinenkin, mut-
ta hän ei pidä se.laista muuten sopi-
vana, eikä se ole vaatteillekaan ter-
vee.list ä. Hänel.äkin kuului olleen
aivan äskettäin ostettu puku, joka
011 tullut maksamaan 70 mk. Ei
sellaisia .pukuja joka viikko laiteta,
selitti poika. Mutta kiipulaiset ei-
I'ät siitä piitanneet, he vain .ah to i-
vat säiCyttää lcylälleen sen maineen,
jonka esi-isat olivat sille aikoinaan
hankkineet.

Myöskiri matkamiehinä kiipu.ai-
setolivat suuressa, joskin huonossa
maineessa. }o,k~oisten rautate'htaal-
~e kuljetettiin rannikkoseuduilta
suuret määrät r-aaka-aineita ja val-
mista rautaa vietiin jälleen pitkien
matkojen taakse. Tällainen tava-
rain kuljetus oli kartanon alusta-
laisten tehtåvånä ja 'he muodosti-
va t toisinaan jopa puoieen sataan-
kin hevoseen ja mieheen nousevia
joukkueita. Paikkakunnan asukkaat
eivät olisi mieleliäan majoirtaneet
yöksi asu n to ih in sn noin valtaisia
joukkoja. Siitä oli seurauksena ki-
reät välit jokilääniläisten ja eri paik-
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kakuntien asukkaiden välillä. Huip-
.puunsa ristiriita kehittyi varsinkin
Helsingin lähistöllä, missä oli ruot-
salaista asutusta. Matkamiehet r n ,
.pesivat ilman iupaa yo.pymåån <ta-
loissa. ja jos heidän eåestään ovet
sul iettiin, niin he rikkoivat ne .hak o,
tukeilla, mistä 5'yystäruvettiinkin
hakotukkia yleisesti nimittämään
kiip ulaisten tiirikaksi.

Tällainen olotila synnytti väestön
keskuudessa lopuksi niin paljon vas-
tenmielisyyttä. että Turun k.u ver-
nööri antoi kiellon, 'ettei JOkioinen
saanut lähettää matkoil.e yhdessä
joukossa enempää kuin 2G ·hevosta
ja mi·estä. Ei käy kieCtäminen, että
kii.pulaiset toisinaan tekivät sellais-
takin väkivaltaa, joka vei ol;ut tar ,
peen vaatimaa. Kerrankin he kaa-
toi vat pitkän kappaleen tien vier el-
listä aitaa. Se oli tietenkin tar.pee-
ton ja peräti r u ma tek o, mutta eivät
ne toistenkaan kylien miehet näillä
matkoilla ku.kiessaa n niin peräti
kilttejä poikia olCeet. Kerrotaan
esim. Levän kylän miehistä seuraa-
va ju.tu : Matkan varrella oli erään
talo n väki pellolla herneitä korjaa-
massa. Leväläisten joukosta muuan
nuori .poika otti hernekasan ,päältä
pienen varsitukon palkoi neen. Kun
isäntä tämän huomasi, hän lähti
poikaa ahdistamaan, mutta siiloin
k o ko matkamiesten joukkohyökkä-
si aidan ylitse ja joka mies otti her-
nekasan k ainato-onsa.

Koko Jokilääni muuten oli kuvat-
tuina aikoina erityisen kiihkeässä
mielentilassa, alustalaiset kun oli-
vat siinä uskossa, että heidän itse-
näisyytensä on heiltä vääryydelCä
anastettu. Kansan keskuudessa ku l,



14

kee Kiipulla po lvesta polveen jut-
tu. että Kiipulie, jonnekin siihen
Saarten Eskolan ja Timarin .paik ,
kej.le, piti kerran tehtärnän kar ta-
ne. Tämä ei ollut kiipulaisille ol-
lenkaan mieleen. :he katsoiva. -clo n-
sa tulevan aina sitä huonommaksi,
minkä lähempänä heitä asuu her-
roja. Muistitieto tkertoo, että uuden
kartanon tulevalle torrti.le jo vedä-
tettiin rak ennusaineitakin ja k iipu-
laiset olivat siitä niin pah oit laan ,
että öisin salaa .hie r oivat kalkkia
ajohevosten selkään ja kylkiin. Sii-
tä oli seurauksena, että hevosista
keväällä lähti .karvat. jc.h.uiko se
täs täk iipu laisten mielenosoi tukses-
ta vai muista syistä, tosiasia on k ui ,
te nk in. ettei Kiipul.e mitään kar-
tanoa rehty.

Seurakunnan kanttori oli k un nan
r ahasto nh oitajana, ja ku n Saariko n
'pap,pa meni hånelle kunnanveroja
maksamaan .. piti diänen saman tien
k ä.ydä myöskin kauppapuo dissa os-
to k siLa. Mutta veroherra vaatikin
papaita niin suurta summaa, ettei
häne.lä niin paljoa o llutk aan. Hän
jäi siis jo velkaa täälläkin. eikä os-
toksiin jäänyt mitään. Pappa meni'
kuitenkin puotiin ja kertoi miten
hänen oli 'käynyt ja pyysi tavaroita
velaksi. Kauppias katsoi .papan
kuittia ja ilmoitti, että kanttori on
hä ne.tä kantanut liikoja veroja.
Pappa meni uudestaan kanttorille ja
ilmoitti mitä .kainppias ,oCi tästä
asiasta arvellut. »Pahustakcs niitä
k ui ttej a sitten kaikille n åyttelet»,
kivah ti :kantto.ri, mutta rupesi sen-
tään katsomaan tilikirjojaan uudem-
man kerran. Seurauksena oli. että
pappa sai vielä vähän rahaakin.

mutta kanttori sanoi, että kyllä ka:
Saarikko nyt maksaa sen äskeisen
velan, kun .hänellä kerran rah aa on.
Ja pappa maksoi - ei huomannut,
ettei ihånella enää tämän uuden las-
kennan perästä mitään velkaa ollut-
kaan. Tämänlaiset tapaukset olivat
omiaan pitämään avoinna juopaa
herrojen ja kansan välillä, joka oli
auennut jo silloin, kun jokilään i
menetti itsenäisyytensä.

Mistä ovat saaneet nimensä Ta-
laskivi ja Hahr errkivi, ei enää muis-
teta. mutta Itketyk senkiven muis-
tetaan johtuneen siitä, että sen lä-
.histöllä susi oli tappanut lapsen ja
tämän äiti kävi sitten jonkun aikaa
tä;lä kiveltä istumassa ja itkemässä.
Siunaamattomannotko on taasen
saanut nimensä siitä, että siiheno li-

. si muka joskus vainaja :haudattu, ja
se olisi jäänyt siunaamatta. Kijpulta
Jokioisten kirkolle johtava tie kul,
.kee tämän n o tko n ylitse, ja taika-
usko iset i'hrniset luulivat joskus pi-
m eåssä tätä tietä .kulkiessaan kuu-
levansa siuriaamatta jääneen vaina-
jan valituksiakin tien viereisestä
korvesta.

Taikauskoa oli kyllä runsaasti
Kijputla, kuten kaikkialia muualla-
kin vanhempina aikoina. Kiipulla
esim. jätettiin saunaan sekä kuu-
maa että kylmää vettä, ,kun kylpe-
minen lauantai-iltana lopetettiin
- haltiakin 'sai sitten Ikyl,peä. Kii-
.pulla oli myös oma uhrilähteensä.
ns. Kiviniitynlähde, mutta ei muis-
ta enää nykyinen kansa sitä käyte-
tyn muuhun kuin että sen vecieliä
parannettiin kipeitä silmiä.

'Harakkamäkeä nimitettiin myös-
kin Keinurnäeksi, kun kylän nuor-



(en yhteinen keinu oCi sillä. Samal-
la mäellä sekä Rauko n rnäellä nuoret
.polttivat helavalkeitaan.

Laskiaisrnakenå käytettiin kirkol-
ta tulevaa maantietä. siinä kun on
riittävän suuri Iasku joen y.i j oh-
tavalle sillalle. Kesäisiin huvizuk-
siin k uubui tanssin ja piirileikin o.hel-
la vielä kiekon ja .pallo n lyönti, mut-
ta talvisin tyydyttiin istumaan jon-
kun talon pirtissä tarinoimassa tai
arvoituksia arvailie n. Paaran .pirt-
ti oli .pitkät ajat tällaisena nuorten
k oko ontumispaikkana. Olipa ky-
lässä sellaisiakin taloja, joissa nuo-
.ret eivät viihtyneet, niissä .kun heil-
:ä ei ollut puhe., ja liiku nta vapaut..
ta. Eräässäkään talossa eivät edes
omat lapset nauttineet minkään-
moista vapautta, eivät saaneet edes
nauraa. Jos joku nauroi. niin isän-
täheti ärähti: »Mitäs niitä hampai-
tas siinä näyttelet!»

Kiipun taloudellista kehitystä eh-
käisi aika ,paljon sama syy kuin
yleensä koko J okilääniåkin : väes-
tön olo tiloil.Ja ei ollut niin varmaa
kuin suurempien muutosten .ja pa-
rannusten teko maanviljelyksen
alalla edellytti. 0 lihan siellä viisi
verrattain itsenäistäkin taloa, mutta
koko kylåän nähden asia oli toisin.
Kun vuokrakirjoissa sanottiin, että
irtisanomisaikaa on kolme kuukaut-
ta ja irtisanomisen syitä lueteltiin
monia kymmeniä, niin ei ollut mie-
hillä todetlista intoa ruveta kovin-
kaan suuriin uudistuksiin. Työtä
kyllä tehtiin, toisinaan hyvinkin
uutterasti, mutta niissä uudistuksis ,
sa, jotka maanvilje.yksan alalla
maassamme olivat käynnissä 'viime
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vuosisadan viimeiseltä neljännek-
sellä, niissä kii.pulaiset ku.k ivat vä-
hän jäljessä. ·To.rPlpareiCle, vieläpä
larn.puo tien dialtijoillekin oli muka-
vampaa kulkea talvisin rahdinajos-
sa, josta sai kilisevät markat k ou ,
·raansa. kuin vedättää savea ja mul-
taa .pelloilleen, kun ei tiennyt. saa-
ko siitä vuosien kuluttua rro staa
paikkansa runsaamrn an sadon muo-
dossa.

Samat syyt olivat esteenä myös-
kin uusien peltojen raivaamiselle.
Ensimmäinen nykyaikainen aura
tuotiin Kiipulle 1872, Sen osti Mat-
tilan isäntä Joose, mutta varsinai-
nen vuo r ovilje.ys pääsi alulle vasta
parikymmentä vuotta myöhemmin.
Kerrotaan t o rp.pa.ri Kustaa Suon-
'pään ensi kerran kylväneen var i-
naiseen peltoon kylvöheinää 1890.
Samorhin aik oihin ilmaantui kylään
myöskin niittokoneet, tappurit.
uudenajan koneet, härkien käyttö
ajo ju.hta na lopetettiin ja ne korvat-
tiin ·hevosif.·la. Työpäiviä lyhen ta-
mällä saatiin tyoh o n Lrei.ppaarnpi
tah ti. Kerrotaan eräästä isännästä,
joka kävi miestensä kanssa metsä-
töissä. Kun päivät kevättalvella ye-
nyivät vähän .piternmiksi, isäntä lo-
petti työt jo ennen iltaa, sanoen nii-
tä sinä ·päivänä jo tulleen tehdyksi
riittämään asti. Kotimatkalla m ie-
.het sitten poikkesivat tien varrella
·olevaan torppaan ja istuskelivat sii-
nä jonkun aikaa. kun isännän mie-
lestä oli sopimatonta mennä niin ai-
kaisin kotiin, »sinne ärnrnäin sil-
miin». Miehet kun tuäivat nämä
isännän tavat kerran tuntemaan,
niin 'he mehettelivät sen mukaan,
tekivät työtä uutterasti tuon 11'-
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hyemmän .påivån ja saivat saman
tuloksen kuin nekin, jotka liikkui-
vat hiljakseen 'pitemmän päivän.

Tässä yhteydessä tulkoon myös-
Ikin mainituksi eras uuden ajan il-
miö. joka on kyilä ominainen koko
jokiläänille. ja on suor ariainen seu-
raus Jokiläänin itsenäistymisestä.
Se on entisen suruttoman metsän-
käytön lopettaminen. Kun metsät
eivät olleet talolCisten omia, Kii-
pullakiri oli metsänmyyntioikeus ai-
noastaan Jaakkolalla ja Klernelä.lä,
monissa kylissä ei yhdellä ainoaKa-
kaa n talolla, niin metsää U<äytettiin
monasti hyvinkin surkailem atto-
m asti. Mutta nyt on toisin, Ei ter-
veitä puita enää po ltto.puun a paljon
käytetä. Käsitämme helposti, mikä
kansantalo udeflinen merkitys tällä
itsenäistymisellä on otlut jo yksis-
tään metsänhoidon kannaltakin kat-
sottuna.

::-

Tunnen täällä maakunnassamme
jonkun verran useammankin kylän
entistä elämää, mutta niin vapaata.
sanoisinko niin »a vo naista» elämää
kuin KiipulIa en ole niissä juuri
missään havainnut olleen. Peruna-
kuopat olivat Jukitsemattornina,
mutta ei niistä varastettu, vaikka
toisin ·paikoin vietiin lukkoje nkin
takaa. Asuntojen ovet olivat niin-
ikään ilman Gu'kkoja, joten niihin
yölåkin pääsi ken yösijaa tarvitsi.
j a JL''' oli näLkä, niin kopelo i vain
k aapist-r ruokaa syödäkseen. Jos ,ei
niistä mitään löytänyt, silloin täytyi
odottaa aamuun asti, jolloin emän-
tä kyllä järjesti sen asian.

Jos arvostelemme entisajan kiipu,
1ais;a aikakautensa lapsina, niin ern.,

me voi heitä jättää i.man muuta-
maa k iito l.ist a lauselrnaa ikaikesta
siitä, mitä he aikoinaan tekivät ja
mmkä ,perinnön .he jälleen tuleville
jättivät. Eivät .he 'paljoa' jättäneet,
sanonee joku, mutta jättivät he kui;
ten krr; enemmän .kuin minkä itse
olivat saaneet. He jättivät jälkeläi-
silleen muiston uutterasta ja rehel-
lisestä kansasta, joka oli vaimis
ojentamaan auttavan kätensä tar-
vitsevaiselle. joskin tuo sama käsi
o je nnettiin toisinaan toista kohti
riitavetjeri kätenäkin. Mutta niin-
hän silloin tehtiin kaikkialta m uual-
lakin. Se oli silloisen ajan henki.
Emme siis tuornitse noita entisajan
kiipulaisiakaan, vaan annamme
heille tunnustuksen siitäkin, joskin
vähäisestä, minkä he tulevien poi-
vien hyväksi tekivät, muistaen aina
minkälaisissa oloissa he elivät.

Ei ole vie.ä kulunut neljääkym-
mentä vuotta siitä, kun jouduin
kerran viettämään muutamia vuo-
rokausia eraassä maalaiskylässä,
tosin maakuntamme rajojen ulk o-
.puo lella. Talosta en löytänyt muu-
ta painettua sanaa kuin raamatun
ja virsikirjan. Renkipoika haki vin ,
tistäkin ja löysikin vihdoin sieltä
sam ma.ien joukosta .piene n kirjan,
jo nk a nimenä oli Maamiehen sää, eli
ilmakirja. Kun sitten eräänä iltana
tuli .puhe toisen matkamiehen kans-
sa huvi.uksista, ja minä tulin siinä
maininneeksi espanjat aisten härkä-
taisteluista, niin talon tytär kysyi,
missä sellainen paikka on ja olenko
minä sielläkin oIlut. Kun sanoin
saaneeni nuo tietoni lukemalla, niin
emäntä sanoi, ettei raamatussa vain
sellaisista mitään puhuta. Ei ollut



hei,jlä niitä monilukuisia oppikirjo-
ja eikä oppikursseja .kui n meillå
nykyajan eläjiIIä. Siks~pä meidän
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velvollisuuternrne 'on kunnioittaa
noita esivanhempiamme heidän
puutteistaankin ,huolimatta.

]. Rantanen.

Forssan Lehdessä 8, 10. 15, 17
ja 22' 'p :nä m aalisk. 1937.



Forssalainen orkesteri vuosisadan
alkupuolella.

Kesällä 75 vuotta täyttäneellä ent.
tehtaalaisella Kustaa Aadolf Ostermanil-
l'a on taka.n.a.ao pi.t,kä so ittajanur a. Hän
onkin oikeata soittajasukua. Kydön Kirs-
tilän pojat, Ostermanin sedät, olivat
?,0-8o-luvuilla Tammelassa suosittuja
haasoitrajie. Osterman kasvoi lapsuu-
tcnsa Sukulan kylässä ja joutui siellä jo
pienestä pojasta kyläpelimannien kou-
luun: ennen kuin hän sai viulun kä-
teensä hän lauloi taeissinrahria soittajan
vieressä, kuten siihen a ikaan vielä oli
tapana. Varhaisemrninhan oli yleistä, et-
tä tanssisävelmillä oli sanat, kuten taas
meidän aikanammekin,

jouduttuaan sitten Forssan tehtaaseen
Osterman sai soitossa «Ikuopetusta tur k-
kuri Lindforsilta, jonka talossa hän
asusti. Koitui isoksi edistysaskeleeksi,
kun Osterman sitten osti hyväsointisen
viulun Forssan musiikkielämän scnaikai-
selta johtajalta, Rudolf Meyer ilta. S·a-
maa viulua Osterman sitten on soitta-
nut yli neljä vuosikymmentä ja soittaa
vielakin. Kun Meyer kuuli, että Oster-
man aikoo muutamien muitten iono k-
kaitten soittajien kanssa muodostaa \'ä-
häisen orkesterin, hän kovasti kehoitti
opcttelema.an nuo tit ja miehet alkoivat-
kin ponnistella tuon vaikean taidon saa-
vuttamiseksi. Ensi aikoina oli kuitenkin
soitettava kor vakuulost a. Siihen aikaan,

90-luvun alussa, kun For ssan Työväen-
yhdistys vielä toimi Forssan yhtiön luo-
vutt.amassa vanhassa talossa nyk. Lasten-
tarh.an luona, esiintyi Ostermanin viulu-
orkesteri siellä usein. Tähä •..•.orkesteriin
kuuluivat O:n lisäksi Jussi Lindgren ja
tämän varihin poika sekä tytär Sandra.

Vuodet kuluivat ja soittajat Ostcrrna-
nin ympärillä vaihtelivat. Tässä julkais-
tu kuva osoittaa orkesterin kokoonpa-
11Q.a I906:n vaiheilla. Orkesteri soitti
tällöin jo nuoteista ja niin taitavasti,
että se oli suosittu ja usein käytetty il-
tamissa ja pitkin maakuntaa: Por taassa,
Teurolla, Talpialla, Jokioisissa jne. Fors-
san Työväenyhdistyksen soitosta O:n or-
kesteri piti vakinaisesti huolta; yhdis-
tyksellä ei silloin muuta so it tokunt.a.a ol-
lutkaan. Lähes IO vuotta tämä orkes-
teri pysyi koossa, vaikka joku miehistä
sitä ennen taisikin muuttae muualle. J.a
kun tämä sak ki hajosi, muodosti Ostcr-
man taas uuden yhtyeen, jossa K. Sulin
ja hänen kaksi poika.aeisa olivat innok-
kaimmat soittajat. Tämä orkesteri oli
toimessa siihen aikaan, kun työväenyh-
distys majaili Käsityöläisklubin talossa,
siis ennen maailmansoraa.

On syytä painaa aikakirjoihin Oster-
manin pitkä soittajanura. Hän on peri-
nyt vacrhem mao soittajapolven - Sara-
piston, Nappisten Kallen, Mustalais-El-
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lun, Tulokkaan Vertin ym. pelimannien
- t~nssikappaleet ja marssit ja säilyt-
tänyt ne uskollisesti .ruuistissaan. Nuot-
ricaitoisena hän on .ny t vao hoilla päi-
villään alkanut niitä merkitä paperille.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ar-
kistossa on nii tä tallessa jo sa tak u n ta
kappaletta.

E. A.
Forssan Lehdessä 2/10 1936.

Soittajat vasemmalta lukien: Arthur Lindgren (Autio, nyt Amerikassa), Väinö
Osrerman (kuollut), Santeri Takolarider (lienee nyt Helsingissä), Juho Lind-

gren (kuollut), Kalle Leino ja K. A. Osterma n



Kappale H ykkilän asutushistoriaa.

Tammelan H yk kila n kylässä oli
viime vuosisadalla Mäk itä-nirninen
t o r.p.pa niillä niittupyoleilia, jotka
sijaitsevat Kannilan takana ja joil-
le tie erkani Rökornånnyn ve-
,räjä:tä, 'I'onppa uouu,l,u,i Sipilän ta-
,1ron alueeseen. Kerto jamrne. Kön-
nön Heikin isa, Mikko Matin-
poika, jotajsa n ottiin myös Pikku-
Miko.k si, oli saanut torpan viljeltä-
vaksce n 18'33, Mikon äiti 'oli. Könnön
talon tyttiiriå ja joutunut naimisiin
Lenkuri Puosin isånnri n kanssa, Kun
hänen miehensä, joh o» mustalaiset
olivat no itunee; var.astarnisen ,hi-
mon, oli kuollut Iin.n assa, meni leski
uusiin naimisiin Ruostejo en myllä-
rin Matin kanssa. Tämä »rnylly-
Matti» 0.1 ,huonojalkainen mies,
mutta niin vahva, että saattoi reesta
nostaa selkäänsä ruist yriny.rin. Täs-
tä avioliitosta syntyi 1832 Mikko.
Vartuttuaan ,poi,kapalveli renkinä
Isossamäessä ja Puosilia ja meni
sitten Liesjärvelle sahankirjuri
Rönnbergin rengiksi. Parinkym-
menen vuoden iässä .han muutti äi-
ti nsäkotikY'lään, Hykk ilään.

Muistitieto kertoo, että .Makilån
to,npan vanha vi) jelij å ehkä perusta-
jak in, ori Mikko Heidenstrauoh. Tä-
män suvun jäseniä elää vielä Fors-
sass a ja Ko ijårvellå, ehkä muualla-

k in. Ennl- ehtiny, tutkia suvun al-
kuperaä, mutta nimi, viittaa saiksa-
lais.ee n ':ä:htöön. Mikko Heiden-
strauchin poika Kustaa (s. 1813)
oli ainakin 184,0-lu vulla Hyk'k ilån ja
Saaren k ylie n raatalina ja asui van-
hana Loimosten Nummilassa. Van-
hal.a Mik o ila oli muitakin lapsia,
mutta nämä muuttivat kaikki maail-
rnalle, yksi Ko jolle, ja vanhukset
jäivät lopulta kahden asumaan pi-
meään sauhupio ttiinsä ; se oli niin
huono. että lakikiri oli täytynyt 7
töngöllä turvata. Toripan isa n-
t'i ja emäntä olivat kaksi v ar-
sui vastakkaista luonnetta. YIuJs-
titieto mainitsee, että m uija oli ,häi-
iv. mutta ukko kuin .itse lernpeys.
Kerrotaan, että ,hän uu'k o ifi J um alal-
ta anteeksianto a .pahantekijoillee n-
kiri 'I'yo stapalattuaan kerrotaan hä-
nen laskeutunecn .poivilleen rukoile-
maan. Viimeisillä voirnillaan ,hän
vie.a kävi taksvärkissä .. ' Lopulta
väsyneen matkamiehen oE> j#,ätävä
sängyn omaksi, ja kun hän po n nis.,
tautui istumaan, .hån veti kö31destä,
joka riippui :katosta sängyn ko.hdal-
la. - T'orppa tietenkin jou ttfi Mi-
kon ':oppuaikoina rappiolle ja ,hän
jäikin eläk eläiseksi, kun nuori Mi'k-
,ko, joka ei o'llut hänelle sukua, otti
torpari haltuunsa, Kerr ota a n että



torpassa oli tällöin vi'ljeityå maata
enää vain 7 nelikori kylvöön. Van-
ha Mikko eleli torpassa vielä useita
vuosia.

Mutta oliko tuo Mäkilän torpari
eläkevaari todel.la Mikko Heiden-
strauoh? Vaari oli jo kuollut, ikun
kertojamme Heikki, Könnö syntyi,
eikä ole elossa muutaikaan 'henkilöä,
jo k a olisi miehen n aihrryt. Ernka 0.Je
kirkonkirjoista löytänyt Mikko Hei-
denstrauchia Mäkilän torpan koh-
dalla. Sen sijaan siinä mainitaan
1855 alkavassa kirkonkirjassa Matti
Matinpoika. joka oli syntynyt 178'9
ja k uo'ii r858; .håne n vaimonsa Eeva
Rooso,Ji syntynyt 1799 ja kuoli
vuotta myöhemmin kuin miehensä.
Tässäkö olisikin Mäkilän torpan
vanha parisk unta?

Mutta palaamme takaisin torpan
uuteen isäntään. PikkucMikk.o pani
sen entistä eh o m paa n kuntoon. hä-
vitti savupirtin ja uusi rakennukset
kokonaan. Joka vuosi hän lisäsi
vilje-ysrnaata ja sai sitä vuokralle
Erlok ilästäkin. Ennen .pitkää tuo
uuttera mies hankki ikaksi dievosta
ja ajoi paljon .rahtia, ,poltti tervaa
ja vei sitä markkinoille. Talvi-
aamuisin Mikko 'kiirehti rankojen
vetoon jo niin varhain, että vabkeal-
la piti tarkastaa, mi,nkä ran'kakasat
oli maalilla merkitty. Hän meni
ac-vuo tiaana naimisiin. Vaimon ni-
mi oli Maria Kustaava Tr opp. ko-
toisin Rengosta, jonka Iukka.rin
mukaan hänen sukunimensä oli
otettu Hän 'oli ,pa·ri vuotta miestän-
sä nu ocernpi. Nuorella .pariskun-
nalla oli kolme lasta, näistä kaksi
tytärtä, Eeva Maria (s. r854) ja
Hilda U'lr iika (5. 1857) sekä poika
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Heikki (s. r860). Mikko toi Mäki-
lään myös vaimonsa äidin, Katar ii-
nan, ja veljen, Erkin, sekä Letkulta
oman isänsä; äiti 'oli jo !kuollut. Oli
siinä .pienessä torpassa väkeä. Mut-
ta emäntäkiri oli ihyvånlaitanen ja
höveii, ja kun hän lisäksi keitti 'hy-
vän kahvin, kävi torpassa mielel-
lään vier aitak in , Sipilän silloiset
haltija väetkin vallan ahkerasti.

Heikki-pojasta kasvoi pian isän
toiruekas apulainen. Jo pienestä ,pi-
täen tuo vanttera poika näytti sel-
laisia työnteon ja -taido n taipurnuk-
sia, jotka sitten elämän varrella niin
erinomaisesti toteutuivat. Kolmi-
vuotiaana hän taapersi Sipilän Jus-
sin kanssa metsässä lintuja pyssy-
miehen eteen peljättamåssä ja ,kah-
deksanvuotiaana .hån isänsä kanssa
tunki tervasmetsään. Tosin Vii,
mannin Jaakko, joka istui ,pirHinsä
akkuna npielessä ja näki mäkiläisten
menon, .piti nauretta vana noin vähä
pojan yrityksiä ja kysyi tervasten-
'kisk ojan .palatessa Mikolta : Onks.
teiltä siälä kaks nuijaa" kun kUUlU
niitten ääntä? - Ei, vastasi Mikko,
poika panee kirveellä vaan niin ku
minä nuijalla. - Ja pikku Heikki
hakkasi kannoista tervaslaikkoja,
tarkkaili, kun isä miilua rakensi ja
poltti ja niin hän vähä .pojasta oppi
tervanpoltori taidon juur'ta jaksain.
Jo ro-vuotiaana Heikin tavallinen
tinkityö päivässä oli kuorma ha,ko-
ja. Pian .hän jo -olikin kykenevä te-
kemään töllin taksvärkkipäiviä Si-
pilän taloon. I2. ikävuodellaan hän
ajoi talon hevosells kuorman Tur-
·kuun. Yk sin ja isänsä kanssa ,hän
kuljetti tervaa, 'puutavaraa ja .harnp..
puja Tu rkuun ja Saloon, lihaa ym.
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maalaistuotteita Hämeeniinnaan.
tervaa Uudellem aatle ja Helsinkiin.
halkoja Forssaan jne. Hän oppi
tuntemaan majapaikat Vär m älässä
ja. Liedossa, Euran ja Rengon .pa-
hat ahteet, Helsingin tien talot jne.

Niin vuodet vierivät, Kun sitten
Hykkilån k ylass å toimitettiin I·808o-
luvun ensi vuosina isonjaon täyden-
nys. Mäkilän torppa joutui Kö n ,
nön maalle. Mikko iolisi J,:y;lä saa-
n ut jäädä paik a'lleen, m utta hän
,katsoi viisaammaksi vuokrata Lies-
järveltä Niinimäen talon, joka vuo t-

ta aikaisemmin oli joutunut valtiol-
le. Mikko muutti joukkoineen
Hykkilåstä kahdella hevoseIJa. 0 Ii
·häne;lä jo karjaa ja k alua ja tava-
raa. Niinirnäessä olikin isotrai-
vaamisrnah dol'iisuudet. Heikki ra-
kensi sinne suu.ren asuin·tuvan ja
muitakin suojia, aukaisi k u o'kk a.,
maata ja 'korpea ja kunnosti pelto-
ja. Ja niin työ-J.Jä ja ahkeruudella
:.\,[i,',on väki menestyi Niinirnäessa.
va ik.ka ialon ulosteot olivatkin suu-
ret.

Mutta Mikko !kuoli Niinim äessä
jo I887. Kun Könnön talo oli siL
ten joutunut Forssan yhtiölle, se
tarjottiin Heikille vuokrattavaksi.
ja niin Heikki Könnö 19'03 muutti
takaisin kotikyläänsä, mistä ihän oli
ollut .poissa 24 vuotta.

Mäkilän torppa oli jo aikaa hä-
vinnyt. Mikon Ipoistuttua ei siihen
enä-ä otettu uutta torp,paria, ja .ra.,
'kerinuksetkin pian ·hajoitettiin.
Stenberg sai tuvan ja Ojala kama-
rin. Ja .pihat ja .p.o'lut ja rakennus-
ten sijat vähitellen nurrnettuivat ja
k uor tuivat karnar alle. Monta .kyrn-
mentä vuotta rn yolhermrn in, kun
Heikki Könriö vaelsi Iapsuute nsa tu-
tu il'la ,p,ol,ui,Ila, .han huomasi vie.å
muinaisen asuinsijan elå.vä n .rner.k in :
entisen humalatapo n kohdalla kas-
voi .humala ntairnia. Hän 'löi niiden
tueksi seipään. ja humala on jäIJeen
rehoittunut kasvamaan ja julista-
maano.hikulkijoilIe: ,tässä kerran
asuivat ihrn iset.

E.A.

Forssan Lehdessä mealisk. 19 p:n:i
1937, Tässä, lyhennettynä,



Ankaran kasvatuksen aikakaudelta.
» Joka kuricta .kasvaa, hän .kunniatt·a

kuolee», sanoo vanha viisas sananlasku,
ja uskonnolliseksi elämänohjeeksi on [iy-
vaksytty 1r.a>aJm.atunl.ause:»joka vitsaa
säänää, hän vihaa, Iastansa. Mutta joka
lastansa rakastaa, hä.n myöskin sitä iku-
ritt.a,a.»

T'ärnan poriaarteen mukaan on. lapsia
vi tsalla kasvatettu sekä kodeissa että
kouluissa, j-a viime vuosisadan lopulle as.,
ti esivalcamrne käytti ruumiillist.a kuri-
tusta taysik asvuisiekin ihmisiä' rangais-
tessaan.

Omko varsin-aisen k,ansan keskuudess-a
vitsojen käyttö ollut jo v'ilJnlhast.a,anylei-
neo kasva.tuskeino vai onko se om-aksut-
tu vasta kirkon j-a koulun vaikutuksesra,
sitä on vaikeata mennä päät<tämään il-
man erikoistutkimuksia. Niin kaukai-
sclla ajalla, mihin muisti tieto suinkin
kykenee tunkeutumaen, oli ruumiillinen
kur itus, nimenomaan vitsojen käyttö,
kansan keskuudessa jo aivan yleistä. Toi- •
nen mielenkiintoinen .kysyrnys tässä suh;
tcessa on, oliko vanhanaikaisessa [aseen-
kasvatuksessa vallalla isän- vaiko äidin-
valta. Kolm-anneksi: käytettiinkö las-
ten kasvatuksessa ja rangaistuksessa ko-
tona muita keinoj,a kuin kucitusta, esim.
lapsen eristämistä muitten yhteydestä
joksikin aikaa, erilaisia kieltoja ja va-
pauden rajoituksia? Mitkä seikat lasten
varsinaisten »pahauD.tekojeri» ja ' tottele-

mattomuuksien lisäksi olivat r angaistavie
tekoja (esirn, va.hingot, lasten taitarnat-
tomuus)?

Seuraavassa julkaisemme J u ho R a n-
t ,a sen muistelman, jok.<l! ikosketrelee
ma.o.ittuja, seikkoja.

Muistan vielä Markus nimisen ukon,
joka joskus vier-aili kotonani ollessani
vähä poika. Hän !kertoi olevansa kotoi-
sin Pusulan Karkölasta, mutta oli ollut
sieltä poissa siitä piraen, kun pikku poi-
kana oli lähtenyt vihastuneena isä.n .aC1-
karasta kurituksesta. Hänen oli täyty-
nyt itse haikea vitsa metsästä ja laskea
housunsa alas. - Myöskin äitipuoli ker-
toi, että hänenkin kotonaan piti l-asten
itse tuoda kuritukseensa vitsat. Kerran-
kin äiti käski jonkun. syyn takia häntä
ja veljeansä hakemaan vitsan, Veli sai
sisaren hakema.an sen ja »palveluksen-
takia äiti piiskasi tyttöä vähemmän >kui.n
poikaa. - Oli meillä sentään siitä hy-
vä, kertoi ajtipuoli vielä, ettei meitä juu-
ri koskaan lyöty muulla kuin vitsalla,
mutta naapurin isan ta h~kk.asi lapsiaan
kepillä ja .kalikalle, mikä v.ain käteen
sattui, ja paljaalla kädellään korvallekiei.
Kun riaap urrn pojat olivat huonokuuloi_
sia, niin kertoja katsoi sen johtuneen
noista korvatilhkoista,

Kun tulee puhe lasten ruumiillisesta
kurittamisesra, niin toiset lausuvat sen jo
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ihan san.anparrcksi tulleen ajatuksen, et-
tä hyvä ei sitä kaipa« ja paha ei siitä pa_
rane. Mutta monet ovat sitä rnielca, et-
tä Iastenkasvatus ilman 'ruumiillista ku-
r itusta on .kercassaan mahdotonta. M«-
ri<t Saiko (Juhan Maija), joka 'On synty;
nyt Urjalassa r8 p:nä :kes,äk. r847, oli
myöskin sitä mieltä, ettei lasten kasva-
tus menesty ilrnen kuritusta ja mitä siinä
sopi sen mukavammin käyttää kuin juu-
ri vitsaa. Se oli yksinkertaista ja tehoa-
vaa. Enimmän aiheutti vitsankäyttöa se,
kun lapset eivät tahtoneet opetella lu.ke-
maan, eikä silloin viejä ollut mitäan
kouluja siinä suhteessa vanhernpain .apu-
na. Toinen vitsarukäytön aiheuttaja oli
se, kun lapset menivät kylään (kylaile ,
maan) ilm-an vanhempien lupaa. Kysy-
rnykseeni, kurittivatko papit lukukirike-
reilla lapsia, vastasi Maria, etteivät muu-
ta kuin »pauhasivat» niitä, jotka eivät
osanneer lukea. Vasta täytenä ihmisenä,
Tammelaan muutettuaan, hän näki
Granfelrio panevan pikku poikia pöydän
a,J]e ja isompia nurkkaan hapeamäan.
Moeri" oli sitä mieltä, että lasten kuritra-
minen oli enirnmäkseen äitien tehtävänä
ja sa.naa mieltä oli Ja.akko Visakin, joka
on. syntynyt Jokioisten Varsanojan ky-
·lä·ssä r 860 ja siellä 'kasvamut. Monien
kerrojain kesken on muuten hyvin ylei_
nen se mielipide, että äitipuolen tultua
perheeseen isäkio rupesi entista 'enem-
män lapsiaan kuritternaan, »Kun tulee
äitipuoli, niin culee isapuoli», oli yleisenä
sananpar tena.

Lasten kurittaminen oli muuten vaa-
rällä tolalla sikäli, että se ei tapahtunut
oikeudenmukaisesti, Jos lapsi teki il-
man pahaa tahtoa jotakin sellaista, josta
oli pienikin aineellinen vahinko seurauk-
sena, niin selkäsauna siitä tuli, mutta
jos hän i1.keyksissään teki jotakin, josta

ei tullut aineellista vahinkoa, nnn kuri-
tus jäi useinkin saamatta. Ja jos vahin.,
ko koski naapuria, niin ei silloinkeao
r.ankaisemisesta juuri suurtakaan lukua
pidetty.

Tällaista nurjaa käsitystä kuvaa erin-
omaisesti seucaevakin tapaus. Vaimoni
oli jollakin muulla asialla ja minä lähe-
tin pienen poikani maitoa hakemacn.
Kotiin päästyään pojke kompastui pi-
meän eteisen rappusissa ja maito kaatui
lattialle. Annoin pojalle rahaa ja käskir,
hänen hakemaan uutta. Poika lahti
juoksemaan ja sai maitoa. Asun.nossam-
me oli tämän tapahtuessaerås vanha nai-
nen, joka pojan lähdettyä .rupesi ihmet-
telemään, että mitenkas se noin kävi.
Olisi rnuk.a 'pitänyt ruveta poikaa kurit-
-tama.an. Selitin hänelle ettei poika sitä
tahallaan tehnyt, vaan että sille tuli va-
hiriko. Mutta se ei auttanut, selkäsauna
vain olisi pitänyt .a,nt<t,a. - Edellä jo
mainitsemani Markus valirti juuri sitä,
että vaarin saatu kuritus sai :hät1et 10-
puita niio sydamystyrnaån, että hän
päätti jättää kctinsavvaikka olikin edes-
sä kerjuutie. Kun oli perheessä useam-
pia lapsia ja heidän havaittiin jotain
»pahaa» tehneen, .niin ravallisesti sai
rangaistuksen se, joka oli .heikompi yh ,
teisessa kuulustelussa puoliaan pitämään.
Ei joudertu tai ei tahdottu asiaa perin-
pohjin tutkia, ja niin jäi caaskin tuoLlai-
nen väärin annettu rangaistus saajan
mieltä karkeroit.tarna.an.

Kotini .naapur istossa oli minun piene-
nä poikana ollessaeri kolrnekio :huuto-
poikaa, jotka saivat usein selkäsaunoja.
Ruokaa ei heiltä pidätetty, mutta kol-
mas heistä, jo r 5...:vuotias halvoattu poika,
sai aina syödä yksinaan ovinurkassa.
vaikka ei perheen muu väkikaari ollut
itsellisia komiempaa herrasväkeå. Mutta



er aassa naapurissa oli oma, vähän heik-
kolehjainen poika, jota usein kiusat riin
syömättä pahojen tekojensa rangaistuk-
seksi. Moo ta kertaa poika sai ruokaa
eräältä vanhalta vaimolta ja tämän luona
hän joskus yöpyikin, kun ei uskaltanut
kotiin mennä, eikä kylmien ilmojen tul-
tua tarjonnut ulkohuoueissa nukkua.

Että lasten kur ittarninen joutui enirn-
makseen äitien tehtäväksi, johtui mah-
dollisesti osaksi siitä, että äidit oleskeli-
vat enemmän .korosalla, isien käydessä
töissä kodin ulkopuolella. Isä vain ko-
menreli äitiä: Sun täytyy katsoa noitten
kakaroitten perään, ettei ne saa käydä
sotkernassa ja repimassa papumaara, taik-
ka kiskomassa räätiköitä maasta. Sa-
moin äidin oli pidettävä huoli siitä, että
lapset lukivat katekisrnustaan taiaapis-
taan. Kun äidillä oli täll-aiset velvolli-
suudet niskoillaan, eikä hän saanut lap-
sia t ortelemaan, niin hän k iivauk sissaan
ja kiireissä·än tarttui v.tsaa n.

'Muistan eräänkin tapauksen, kun olin
pyhänä naepur issa kyläilemässä ja airi
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snna JO m uura mia kertoja kehoirti lap-
siaan otrarnaan kirjan käteensä, mutta
lapset eivät rorelleer. Silloin äiti rai-
vostui, huusi kuin mikäkin ja sanoi:
"Minua teidän täytyy totella, sillä minun
teidän saakelien haukk urnistann e kum-
minkin täytyy kuunnella ensin luk usil-
la ja sitten vielä korona.»

Ollaan yleensä sitä mieltä. että isä saa
lapset paremmin tottelemaan kuin äiti.
Juhan Maija sanoi tämän johtuvan siitä,
että äidit eivät olleet kyllin jyrkkiä va a-
rirnustensa takana. He voivat antaa sa-
man määräyksen useampia kertoja, men-
nen aina välillä muille askareilleen ja
lapset to ttuvat siihen, ettei sen käskyn
noudattamisella niin mitäån kiirettä ole.

Lopuksi tulkoon tässä vielä mainituk-
si eräs tapa sieltä vanhoilta ajoilta. Kun
lapsi oli saanut selkasaunansa, niin hä-
nen piti suudella vitsaa, toisinaan myös-
kin piisk aajaansa. Mutta jos kur itrajana
oli isä, niin riitti se, kun kädestä pitäen
pyysi »r ikostaan, anteeksi.

Forssan Lehdessä hu;httik. 5 p:nä 19'3'7.



Forssan orkesteri 70~luvulla.
Forssan orkesteri en jo p a r i YUO[[a 01-

luc hajaanruueena ja kauppalan varoilla
ostetut soirikot.k ici on luovutetr u pois.
Kuin'k a merkittävä tekijä tuo orkesteri
vielä muutamia vuosia sit teo oli paikka-
kunoarnrne kulttuurielämässä, sen kaikki
huomaavat vas ta nyt, kun sen sävelet

o vat laao neer k uulumasta.

Forssan orkesterin tämänkertainen

elinaika kesti 6-7 vuotta. On kuin
kohtalon määräys, että vuosikymmentä
k.auernpa.a ei yksi·kään orkesteri jaksa
paik k.akuno alle rnrne toimia välillä nuk-
ku.rnatt.a. jark uv.at elinmahdollisuudet
ovat täällä ,Iii·an niukat ja liiaksi vain
yksityisten io.nosturieitten henkilöitten
uhrautuvaisuudesoa riippuvat. Orkesr eri.,

soiton ensimmajnen kukoistuskausi 1870-
luvulla kesti n , 7 vuotta. Seuraava v uo-
sik yrnrneo oli tehta.anrniehisr a kokoon-
p<!nnun suuren tor v isoit to k un n an loisto-
aikaa. V. 1895 saat iin tänne jälleen Fors-
S<Ln orkesterin työn jatkaja ja ain.ak io
vuosisadan loppuun saakka se oli oival-

lisessa kunnossa, jopa ajoicrain 19-jäse-
ninen. Torvisoiton .a.Iaila on jatkuvaisuus

ollut sitkeämpää, sillä kun on ollut
myöskin .kay rarmöllisiä tehtäviä:

suojelusk unn.ao soittokunta on kii[että-
västi jatkanut sitä perintöä, minkä Fors.,
san VPK 1892 oli ottanut harteilleen.

Mutta jos musiikkielämän elinmahdol-
lisuudet ei var paikka.kunna llarnme lähi-

vuosina n.c ruvasri parannu ja laajennu,
voidaan saada kulkea ajassa 19-to-Iu\'ulle
asti, ennen .kun uusi or kesr er ik ausi jäl-

leen täällä a.k aa. Sitä k iiruhtaaksemrne

muisrelkaarnme menneitä!

.;:

Sen jälkeen kun 1933 kuvailin Van-
han Forssan elämää nimisen julkaisuni
II osassa paik kakuo nan musiikkielämää
ja ollerikin Forssan orkesterin toirniut a.a
187o-luvulla, sain nahdak seni Forssan
yhtiön a rkistossa sailyrerravan kirjan,
joka sisaltaa F {) r s s a 0 r che s t e r-

F ö r e n i n g'in tilit vuosina 1871-77.
Niistä voi poimia paljon havaio no llisia
pikkutietoja ennestään tunnettujen seik-

ko jen selventämiseksi.
Forssan musiikk ihar rastuksilla oli v.an-

hast aan Rudolf Meyerissä taitava ja in-
nostunut johtajansa, ja kun paikkakun ,
nalle 187'0 muutri apulaisisäonöitsijäksi
z s-vuorias, hienosti sivistynyt ja lahja-
kas insinööri August Borgström, joka
myös oli hyvä viulunsoittaja ja musii-
kin intomielinen rakastaja, oli riitravas-
ti edellytyksiä orkesterin perustamiselle.
Yritys .aloiterriin varsin suuripiirrcisesri:
jo keväällä 1871 palkattiin orkesterin
johtajaksi saksal-ainen kapellimestari Ar-
no Lohse, jolle makse tr iin pal.kkaa 800

mk vuodessa. Useimmilla soittajille oli
itsellään soitikko, joten ei tarvinnur os-



caa .muita kuin kontrabasso sekä pari

patarumpua. Lisäksi hankittiin 8 nuor.,
titelinetra ja Stuttgar tist a tilat tiin nuor-
te ja. Yhteensä oli orkesterilla meno ja
vapusta 1871 seuraavaan v,appuun

1,214: 95, siis senaikaisen rahanarvon
mukaan melkoisen paljon. Tämä sum-

ma koottiin sitoo, että Iahjoituksilla saa-
ciin 964 mk ja kahdesta konser tista jäi
nerroa n. 250 ·mk. Ensimmäinen ,kon-

serrri oli pidetty jouluk. 10 p:nä 1871,
toinen helrnik. 18 p:nä.

Toisena tili vuotena ostettiin jälleen

nuotteja ja tilattiin 36 kpl valokuvia,
joten Vanhan Forssan elämässä julkaistu

valokuva on siis otettu 1872. Jälleen pi-
derriin ka.ksi konser rtia, joista jäi voit-

toa yhr. 136 mk, mutta kun tilivuoden

menot nousivat 989: 4o:een, piti listoilla
kcrätä 747 mk. - Kolmantena tilivuon ,
na (73-74) ostettiin pienempi kontra-
basso, triankeli ja nuotteja sekä rurn-
puun uusi kalvo. Vain yhdestä kcnser-
tista 00 tileihin merkitty nerroa, joten
menot nousivankin yli tul-ojen, vaikka
lahjoituksilla edelleen saatiin 700 mk.

Tilivuonna 74-75 kertyi listoilla enää
vain 51'0 m'k, rnutra .rouvien ornpeluseu-

ra lahjoitti 300 mk ja joulukuun 13 p:nä
toimeeopantu »soir ee» tuotti voittoa
178: 38. Lisäksi lontoolainen toiminimi
Broadbeo r läheni orkesterin kuvasta,
joka sille 'kohteliaasti olitoimitetru, 5

puntaa, josta saariin 125 mk. Vajaus oli
näin saatu vahentyrnaan 50 rnk.aan.
Tämäkin katosi seuraavana tilivuorena,
kun menot saatiin supisteruksi niin, et-
tei niitä yli kapellirnestar in palkan ollut

kuin 26: 38. Listalla kerättiin jälleen

525 mk ja syyskaudella I875 pidetystä
-soireesta» jäi ne ttoa 232: 60. Se llainen-

kin tulo mainitaan tileissä kuin puu-
tarhuri Rydbergin antama I6 mk. minkä
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summan hän oli saanut »Forssan puu-
tarhassa tuomituista sakoisra».

Ahkeran kapellimestarin palkkaa pin
lopulta korottaa I,OOO .mk .aaei tilivuon-
na 1876-77. Isännöitsijä Wahren mak-
SOI tämän korotuksen, koskapa häneltä
on tileihin rner.kitty 200 mk:n lahjoitus.
Lisää soitikoita ostettiin: 2 k larinettia
ja waldhorni,

Touko'kuusta 1877 orkesteri vieiä F't-
koi toimin taansa, mutta syksyllä tuli
odotte.maton loppu. Lokakuun 1 p:n
kohdalle on rner.kitty Lohscn saaneen
loppu palkkansa 200 mk, ja sen jälkeen
hän näyttää lähteneen paikkakunnalta.
joitakin erimielisyyksiä oli sattunut her-
rojen kanssa; ryömies-soittajaehan piti-

vät hänestä kovasti ja järjestivät hänelle
kauniin jäähyväisjuhlan.

OrkesteriLla oli viimeisen puole nroista
tilivuoden a ik ana ollut menoja yht.
1,324: 50, mutta tuloja vain 854: 58. Va-
jausta oli 470 mk, mikä summa oli yh-
tiöltä la in.a rtu ja k.ai jäi maksamatta,

Yhtiön muu avustus näyttää olleen 30<J

mk vuodessa.

Kun uutta kapellimestaria ei enää
palkattu, näyttää orkesterin toiminta
surkasruneen ja sammui piao kokonaan.
Sen työ oli kokonaan pohjautunur avus-
tusten varaan, ja kun uhrautuvaisuus
viileni, kuoli kaunis, hento sivistyksen
kukka.

Tilikirjan loppuun liirerysra luerrelos-
ta sa.amrne käsityksen or.kester in korkea-

tasoisesta soitto-ohjelmistosta. N uotis-

tossa oli overryyrejä II, sinfonioita 6
(Haydnin ja -Moz art in), tanssikappaleita
12, näistä neljä Lohsen omaa sävellystä
(G.alopade Lieder, Blicz Galopa ja pari

polkkaa), marsseja 5 ja muita nuotteja
7. mm. Maamme-laulu. Venäjän k ansal-
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lislaulu ja Mozarrin andante. Soitin-
.Iuertelosta käy selville, että orkesterille

oli hanbttu myös huilu (gök).
Neljän konsertin ohjelmat on painet-

tu ja vielä tallella. Nuo .konser tit taik-
Ji.,a oik eastaon iltamat (soiree) annettiin

Mustialassa vuosina 1871-74. Soitto-
ohjelma oli jaet-tu ~~lII1teen osaan kuin
nykyisin radion .ään·ilevyru.nnit: konserr.,
riosaan ja tanssimusiikkiin. Edellisen
ohjelmassa, mainitaan mm. Bagdadio ka-
lifi ja Haydnin rr io sekä d-duuri sinfo.,
mia, Straussin komea An der schönen
blauen Donau, Bellinin Norrna-overryy-
r i, Rossinin Taknred-overtyyr i, Moz ar ,
Iin Tirus, Beriotin viulukonser treja,

Lohsen sävellyksiä, Schmidrin Sadova-
rnarss. jne., yleensä siis vielakin käyt-

tökelpoista, jopa klassillista oh jelmisroa.
Kolmessa konsertissa Lohse soitti viu-
lul,la soolokappaleen.

00 säilynyt myös sen .konser tin oh-

jelma, joka annettiin Forssassa elokuussa

J 874. ;\1utta nyt kai mustialala isct oli-
va t vasta vierailulla, sillä soittajien jou-
kossa mainitaan forssalaisiksi vallan ou-
tojz nimiä: Vesterlund, Kaleva, Nyberg,
Lithenius, Sundroos, Grönlund, Hannen

ja Sundgren. Beethovenia ja Boieldieut a
nämä pojatk in va m vctelivar.

Musiikki on sivistykseo korkeimp!?
ja jaloimpia ilmennyksiä. Forssan 70-lu-
vun musiikkihar rastukset enteilivät
omalla tavallaan sitä suuren kansanosan
rna.hravaa marssia kohti sivistystä ja
hengen valoa, mikä sitten Se-luvulla <11-
koi. Mutta musiikkielarnan oi.kukas ja
vaivalloinen rata senjälkeisessa yhteis-

kunnassamene parhaiten osoittaa, kuinka
kaukana vielä olemme siitä hengensivis;
tykses ta, missä musiikki jaksaa yleistyä

Ja kukoistaa. Täytyykö Forssan. osan
sellainen olla?

E. A.

For ssa n Lehdessä huhtik. J 2 P :llä 1937.



Lounais-Hämeen kuuluisin parantaja.

Vuonna 18-1'0, tammikuun 29 palvana,
syntyi Koijärven pitäjässä Ilvesojan Ju-
iiaian talossa tyttölapsi, jolie rka~teessa
.Jfl;:'ettiin nimi Elisabet. Kun tyttö siitä
välhitellen var-ttui, n.aapurin emäntä rn.ie-

listyi häneen niin, entä pyysi hauet ta-
loonsa -Iapsenpiikaksi». Elisaber oli sil,
10i:1 .kymrneuvuotias. Kun juhelassa oli
kolme unuutakjn tytärtä, niin joutihan

heistä yksi naapuriirskio. Täällä Elisabet
viipyjkio ,koLmetoisua vuotta eli siihen
asci 'kunnes meni n-ajrnisiin, muuta hän
3:iilytti kuitenkin koko tänä rairka.na lä-
heisen yhteyden korivakensa kanssa.

V, 186} Elisabet solmi avioliiton Tan '-
rrielan kir.korak ylassä asuvan rä,ätä,lin

Tuomas Cederskrinin kanssa. Viisi
vuotta myöhemmin pariskunta osti Eli-
sabetin kotiralon, juh.alan, jota viljeli vii-

sitoista vuotta. Kun he sen sicten myi-
vat Kojon .k.arranon yhteyteen, he pi.,
dattivat siitä itselleen vapaan asunnon
ja vähän muitakin eläke-etuja. Tuomas

antautui järlleen yksinornaan räätälin-
työhön, jota sitten jat.ko i kuolemaansa

asti.

Tällainen elämänjuoksu oli »Juha.lan

ma mmalla», jonka elämäntyötä kiitolli-

sin mielin vielä muistellaan koko Lou-
nais_Hämeessä, vieläpä sen ulkopuolella-
k~. .

Siihen a ikaan, jolloin Elisabet syntyi,
oli maaseudull.a lääkäreitä vielä hyvin
harvassa, jot e.n kansa oli sa ioauksicn

sattuessa pakoitetru turv auturna.a.n
omim tietoihima ja ra itoihinsa. Kun
sitten joku »pappa:» tai »rnamrn.a» S'H-

vurti ruollaisena irseoppincena lää,kärri-

nä vä'hän,kään suuremman armmanl'O~l-
don, turvauduttiin heihin mieluummin,

kuin olisi jacetty potilas omien, epä-
varmojen 'ko,keillujen varaan. Juh>aJ!.a,n

emäntä, Elisabetin äi,ti, oli eräs seH,a'L-
nen hcn.kilö, jota läheisessä yrnpar istös-,

sä käytettiin paranrajaoa. Häneltä sit-
tcn lapscnsakin oppivat jonkin verran
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kansanomaisen lääkitsemiscn taitoa,
'Vaikka eivät ha lun neer kaan siihen lä-

ihermmin per ehtya.
Miten Elisabet joutui ja tkaenaa.n aicin-

sä aloitt.a.maa toirniritaa, SHU on hänen
ryrrarensa, ,emä,ntä Iida Simola ,väm,ä.n
kir joicrajajle kerron ut seur aa vaa : Pidet-
tiin juuri ait ivaina jan haurajaisia, kun
taloon tuli jostain ka'uka,a eräs vaimo,
jok.a ei tiennyt mitään emannan kuole-
masta. Hän ,kysyi ernantaa ja saatuaan
'kuu!l.a, että tassa Juuri vieteeaan ernao.,
man hautajaisia, vieras lankesi suuren
epatoivo n val vaan ja ilmoitti että heillä
nyt on an kara sairaus, johon olisi tarvit-
tu juhalem ernannan a'pua. Kaikki t y t-

.t ar et tiesivat laakk ecn tuon vaimon

.ma inirsernaan tautiin, mutta ,kukaan ei
ollut halukas n yt täHa,iseJ].a heok ella

rupeamaQn sellaista va lrnistaonaao. Kaik-
ki vain kehoinivat toinen toista.an. Vih-
doin eräs miehisista hautajaisvier aista
ehdotti, että asia on ar va.ll a r ackais-

tav a. Joka saa pitkan tikuo, hän vaJ-
mista,a lääkkeel1. Arpa l,a,nkesi Elisa-

betin kohdalle ja hän sitten valrnisci
Lääkkeen, - Tämä tapaus johti Elisa-
betin sitten a ja tt elern.aan, etta hänen
velvollisuutensa on jackaa äitinsä a.lullc
panemaa toimintaa. Onhan kauheata

ajoatell,a ihmistä saireana, ei,kä hä,ntä au-
ta kukaan sellainen, joka siihen kyke.,

nce. Hän siis otti haltuunsa äidin jät-
tämän perinnön, rupesi pare ntelernaan
ihmisten sair.auksia si,käli kuin taitonsa
myöten antoi,

Muna hän ei tyytynyt ainoastaan ta,l-
[er oa.ma.a,n äidin jättämiä tietoja, vaan
hän yritti ,kO,keit,a .teke.malla laajerite a

par annusraitoaan, ja vähitelleo: hän saa-
'Vuttrkio, tehtävässä, se'llaiscn kyvyn, e't,~ä
vain har-voin etsittiin turhaan hänen
apu,aan ulkonaisissa va mrnorssa : sisäi-

ien tautien parantamiseen hän ei JUU-
ri ryhtynyt, Kun Elisabet eli vcrrat-
ta in korkeaan ik aam, lähes 92 vuoden.
va.nhaksi, ja hän vapaucu i talon emän-

nän tehtävistä lähes 50 vuotta e n ne n
,kuolem'a.ansa, niin jäi ,häneJ,I.e r unsaast i
,ai,ka.a laakirsernistoimioca.nsa ha,rjoitta-
rnisee n. Mutra tacvit tiink in siinä aikaa,
.kun potilaita tu,l,i jopa kymmenen pe-
ni.n.k ulma nk in rn atk.alta. Tuli sellaisia;

k in pot ilaita, JOLka täytyi ottaa rays-
hoitoon useamman vuor ok auden ajaksi.
Rautasorvari Tuure Lyly Forssasta ol.
y.ksi sellainen. Hänen toinen j,a,l,kansa

oli kipeä nilk asta, hä,n oli siiheo etsiny r
apua se:kä Harneerulineian että Helsin-

gi,n saira.aloissa, rnut ta ilman tulosta .
Hänelle selitetciin, että jalan karkaise-
.rnin en on ainoa keino -rä.l.Jaisessa rapauk-

sessa. Lyly ei antanut mitään a.r voa
itseoppineille par amtajille, mutta vaikea,
ta oli luopua jalastaankin, ja niin hän
vihdoin suostui lähtemään juhalan rnarn-
malle. Mamma otti .hanct hoieoonsa,
valmisti puuroa, jolla peitti koko jalan
paljon yläpuolelle polvernkin. Näissä
hommissa päivä oli .muuttumuc Jllaksi ja
nyt alkoi Lylylle sellainen yö, jolloin
hän e.h.ti tuhannesti ,katua tälle mackal-
le lähtöään, jalkaa .kun mojo oti nii.n,
ettei .nukkurninen tullut :kysymy:kseen-
kaan. Aamulla> mamma tuli kysele-
mään hänen voimciaan ja iloitsi tktlul-

lessaan tä'stä pot ilaan tuskallisesta yös-
tä, a vasi k aareer ja nähdessään siellä
runsaasti ulos vuotao.utta mankaa, en-
nusti porilaalle pikaista palfa'n,emista. Ja
kävi niin kuin .hä'l1 ennustik in, muuta-
rnan viukon p erasta oli jalka terve, -
Toinen forssalainen, Oskari AhlJors,

etsi apua kylk eensa, se tkun oli ruven-
nut markimaan siitä lonkkaluun ylä-
puolelta. Lääkärit selittivät, ettei sitä



'Vai leik ar a, ja kun muuta.kaa n keicioa

'ei ollut, hänkin turvautui juhalan marn-
ma.n ~puun. Puur oilbaan tämä siitak in

eriarat ulos .kiskoi ja mies parani enti-
selleen. Kun tiedot tällaisista tapau k-
sista le visivat yrnpac istöön, .kas v.att iva t

ne yhä suurempa,a [uor.rarnus ta m.a.m-

rn.a n par armustajtoon, ja sskali potilai-

den luku yhä. lisääntyi.
Juhalan anamma olisi nyt vo:o ut ru-

veta raidollaan "nsai,ts'em'a,a,n vara ilisuu.t-
ta.k in, mut ta sitä hän ei halunnut. Tä-
mä johtui osaksi siitakin, ettei häneLlä

ollut orn.a.isuuden. kokoamiseen välttä-

mätöntä tarvetta, .hariella kun oli riit-
tävä jok apaivaioeo leipä, mutta paa-
asiassa se joh.tui kui,tenkin siitä 'kristi'l-
Iisen rakkauden .lämmittämästä mieli-
oa,l,asta, jaka tuli nakyvijn koko hänen
maallisessa vaellukscssean. Paaasiane ol,i
,ih;nis,kun,nan karsirnysten Iie ventami-
neo, ansio oli sivuasia. Kun hän Iaicroi

. lääkkeen itse kokoamistaam a in eista, hän
'ei niistä ottanut juurimi,tä,än maksua,
rn utt.a rnuuelta ostamistaan 'l,ä:.ikkeistä

oli taiksa tietysti ,toinen. Helsingissä
asuvan .tyttarensa valicyksclla [ian tuot ,
ti sieltakin usein lääkeaineiea silloin,
kun ei Forssassakaact vielä rohdoskaup-

poja ollut. Susik'kaan kylässä 'k~svoi
r unsaast: eräsra ruohoa, jota .mamsna

tar vitsi paljon j,äJäkk,eisii'nsä ja jote I1-

vesoja.n kylässä ei ollut. Maeruman vä-
vy, Sirnolao. isäntä, vei .munxarnia ,tätä

ruohaa k asva.via turpeita Ilvesojalie ja
se viihtyi siellä ,hyvi,n ja silJä se asia
tuli autetuksi. Ker.ran, ollessani itse
ha,kemassa una.ru madta lääk.:kei,tä, istuin

keittiössä, joruka Iicdella oli 1ääkekaniJa
kiehumass,a. Huomautin sii,tä makeasta
hajust~, joka kattilasta levisi huonee-
scen. - Se on tuo kai ruoho, jok.a nnri

anakealta haisee; siellä kiehuu kyllä kaL
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rnca muutakin ruohoa, m utt.a ko.i.rua-
.hosta tuo .ma.k ea haju tulee, seli rn

rna mma.
Niina enrisima aikoina, jollain ta.k a-

usko oJi. vicla h y vin yleistä k.ansarn me
'kesk uudessa, olivat monet sii.na uskos-

sa, että Juha,l"n marnman hormnassa ali
r aikornincn pää'asi,a ja »punrat» seka
»Iiomct» vain muodon vuoksi. Mon-ta
kertaa .m.a.m.rna sai tä,tä asraa seli.tt aa

a pua etsiville. Ker r an m a.mrna oli Su-
sikkaa1J.a tyttärensä luon.a v ie ra.ijul]a.

Tieto siitä ,0Ji kulkeutunut Kalv 0 J.a,n
pir ajaaok in ja sielotäoli lahten yt kaksi
miestä hänel.tä m euvoa ,h"a'kemaa,n.' Mies,

reo sa<tpuess,a .marmrna oli. ky!:ä'iJ.emässä,

mutaa .kun Si.molan vemanta .kuuli, ruin-

,kälaiseen tani.t iin Il,ää:kettä ·ta,rviuii,n, ,ni'l,n
hän kyHä Iupasi sellaisen v almistea, hä-
nellä .kun jo silloin ,ol,i, 'hallussaan .1110.-

ruarta a itinsa omaamua tietoja. Miehet
ei.vat kui.terukaan haluo.neet ottaa hä-

nelta lääikkei,tä, kun epäilivät, eotei hän
osaisi nii,hi,n k unnollisesti ni,i.rä lukuja,
joica s,i,inä tar vjtaa.n, ja 'n,i.in rnendsi koko.

asi.a pi,l"lle. Emäntä vakuutti, ettei hä-

nen äidillää,nlkä:än mitään lukuja eilkä
na.ikoja ole, ja kun <hä,n carjosi laak.keet

ilmaiseksi, niin rniehct suostuiv.at ne
seuraan lopultaikim v,a's,t,a,a,n,ODt,am,a"n.

Sama rakkaus kärsivää ih.misk unraa
koht.aan, jaka johdatti juhalao rna-m-

man lääkä'rin rehtaviin, se sama tunne
jahti ,h,ä,net myöskin kä,ti;l'ön uralle. Oli

synnyttäjänä yksinainen .nainen, jolle

ei kukaan halunnut mennä kä,tilQä et-
simään. Vasta vi.irne hetkessä tuli ta-

paus .mc-mmank in tiedoksi ja hän Jä,hti
o t ta.maa.n selvää, voisiko <hän siinä asias-
sa alla apun,a. Siica sitten alkoi ikä,ti_

lön ura, jatkui monia vuosik yrrsmenia
ja päättyi sa.rnanl.aiseen tapaukseen kuin
oli alk.anutk in, si,llä eroituksella kuiten-
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·kin, että tässä viimeisessä tapaukse sa
hänen tä'ytyi toumit ta.a vastasyntynyt
kasteelleki.n, kun ei kukaan muu kar-
SOinut olevemsa velvollinen sellaista pal-
velusta vianomalle Japseile tekemään.
- MOI1JeJ.le ihmiselle Juhalan ma·mma

ehti ao tarnac n ensjav un hänen tähän
HJoa,aiLm.a,an tullessaan, monta hän hoi-
vasi tarnan vaell uksen kestäessä ja mo ,
nelle hän teki vinmerse n paivelukse.n

täältä läJHi,essä. Hänellä kun oli kau-
nis ä:äni jll hyvä »riuotin» taito, nun

häntä ,käytetti:(]. padjori -edellave isa ajan a

vainaja.a tuo ta essa ulos asunnosta.an tai
läJhdettä-essä vicmaan hautausmaalle.

.Maroa.skuussa 1927, m.a m m a.n ollessa

siII.oin jo SS-vuotias, hän oli matkalla
A ka.an pitäjässä jota·ki·n sairasta para.n-
ulma,ssa. Kotimeckalla, routaisella ja
k uoppa isella riella, hänen istuessaan yk-
sin auton takaosassa, hä'n sai n r.ri pa_
hoja täräyksiä, että hänen v a ts snsa rc-
pesi }l leikkaus oli toimitettava. Täs-
tä hän ku iteruk in viela toipui ja suoric-
n tehtavaansa vielä neljä vuotta. Ai-
noast aan muu ra.man vuorokauden sar.,

r asre r ruaan hän srrtcn. kuoli jou lukuud
6 p:n.ä I93I.

Elisabet Cederskrin oli J uhalan mern-

man n·imellä aikomaan tuno ett u hy-
v in-kin laajassa yrnparrstossa. Mucoa
kyllä tunsi ·häill-k.in ympäristönsä. Hä-
nejl a oli tar.kk.a siLmä ja h.a,rvioaisen osu'
va arvostelukyky. Ihan täytyi ilhmetel-
lä, että .hän vähäisen yhdessaolon jäl-

keen kykeni vcncovier.aasta ihmisesta
sa ncrnaan »rriinka hengen lapsia» tämä
oli. Ollessae.n ali,miseen tekemisissä mi-
tä erilaisimpie n ilhmi,ste.n kanssa haoen

ihmistuntemukseosa oli kehittynyt m-nh-
dc llisirnpaan råydeldisyyreen. Leikilli-

syyttä hän ei vicroksunut, mutta hä-
nen ,katseess;lan, niin, koko häne-n ole-
muksessa·an ilmeni sejlaiocn ylevyys ja
vaka vuus, joka pakojtti leukimlaskun

hänen laheisyydessaan pysymaan tar-
peellisessa kurissa ja säädylli.syydessä.

juhale n mamma .kuului niihin toi-
mellisesti v.aeltaneitten joukkoon, jcisca .
on sanottu, että he tulevat rauhaan ja

lepäävät k arnmioissaan.

J. Rantanen.

Forssan Lehdessä .huhtik. 26 p:nä, 1937-



August Viksten.

Tänä vu on n a tulee kudu neek si /0
vuotta siitä. kun Tammelassa en-
simmäinen k ansakc-ulu ahk o i vaiku.
tukserisa. Samana vuonna oli
maamme 'ens~mmäinen seminaari
(Jyväskylässä) .päästärryt ensimmäi-
set oppilaansa ja vasta edellisenä
vuonna (r866) oli kansakouluase-
tuskin valmistunut ja Suomeri k an-
sako ululaitouselle tie uaivattu. Kan-
sassa elävät 'terveet, valoon 'p')",rkivät
elämänvaisto-t olivat ilmenneet jo
monin paikoin kansakoulun ,ka:lpu'u-
na, ja vapaaehto isen a kansakoulu;
laitos sitten ylipuoJ.en vuo sisataa
kehittyi, 'kunnes yleinen .o'p'p:.velyo1l-
Iisuus säädettiin. }o ennen kansa-
kouluasetuksen julkaisemista o:i
muutamissa maaseurakunnissa pe-'
rustettu va-rsinaisia vlempiä kansa-
kouluja (ja niiden y'llä.pi,doksi val-
tio apuak in saatu), yhteensä n. 20,

mm. Viipurin seudujla. Hausjärven
Erkkylåsså. Urjalassa, Ilmajoella ja
j ana/okalan Hamppulassa, jossa juu-
.ri viime syksynä vietettiin koulu.n
/5-vuotisju,hlia.

Kuri Tammelan lkiorkonky'län k an ,
sakotnlun ensimmäinen pitkäaikai,
sermrnan opettajan Herman Toivo-
sen elämää ja toimintaa olen aikai-
semmin Forssan Lelhdessä 'ku.vaillut

venrattain laajasti, On s)1ytä tänä
merkk ivuo nna esittää muutamia
Ipii'rteirä koulun toisestakin mies-
opettajasta August Wskstenistä, sil-
lä ,hänen elämäntyöllään on paitsi
.paikallista myös yleiserrnpääkin mec,

kitystä kansan valistushistoriassam.,
me.

A u g u s t W i k s te noli synty-
nyt Mynämäen pitäjän Velimaan
ika'P'pe:issa jo uluk. 9 p :nä r855. siis
samana vuonna, jolloin tehtailija.
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Wah re n lausui Tammelan kansa-
koulun syntysanat piis.pantark astus.,
rilaisuudessa. Wiksteriin perhe
muutti sittemmin Perniöön. Siejlå
isä toimi hnkk arina ja kiertck.vcpet-
tajanakin. jota tointa poika August,
varih in lapsista, sai ennen semiriaa-
a iin menoaan myös harjoitcaa. Jy-
våskydän seminaarista .päåstyäån
Wik sten valittiin Tammelan k ir ko n-
kylän »i'( ä s i t l' ö k 0 u 1 u n» olpe-l-
taj aksi 29/6 1880.

Semmoinen koulumuo to oli Tam-
melan kansakoulun yhteyteen syn-
tynyt A. W. Wahrenin ja piirilääkä-
,ri A. J. Frirnanin siihen tark,o·ituk-
seeri lahjoittaman r ahaston varassa.
Wahren .cli jo v . 1868, Ipannut ,ra-
illaston alulle, ja ,brio Fr irn an testa-
mentissaan 1873 määräsi Tammelan
kunnalle 5,000 mik , josta 'V'UJotuiset
1,oro,t tuli käyttää veistonopettajan
paölckaamiseksi ja veistori ediståmi-
secsi Tammelan kunnassa. »Yh-
teistuumin kunnaålislautakunnan
kanssa Ipi,ti Mustialan opiston JOIMa-
jan ynnä jonkun opettajan selkä teh-
tailija A. W. Wahrenin saada mää-
rätä tä·ssä. suhteessa vau-ojen käy1t-
tämisestä.» Kasityok oudun nimi
muutettiin sittemmin »veistokou-
luksi» ja n'j"(,y.ään se toimii valtio-
apua nauttiv a n a am m attikouluna,
'f amrrielan mieskoti teollisuuskouhr-
na. sillä sen ohjelmaan kuuluu muu-
takin kuin veisto n opetusta.

Kun Wjksten valittiin käsityö-
ko uiu n opettajaksi, myönnettiin ,hä-
nen palkkaeduiksee n vapaa asunto
lärn mi tyk sineen sekä tUlhat markkaa
vuodessa. V. 1871 -o li ikuntako,ko,uk-
sessa Ipäätetty »kansan lasten '\'oi-
rnistelun ja Ikäsitöi·den harjoituksen

vuoksi ,koulun asemalle rakentaa
suurempi tupahuone ja eteinen». V.
1S84-86ralkennus'ta .laaje nrrettiin.
Ku tannukse; suoritti kunta ja A.
\V. Wahr en Ylhteisesti. V. 1884 va-
li ttiin :käsityölkoul ullie O(111:aj ohto-
!kuntakin. jonka esimieheksi tuli
kauppaneuvos A. »: \Vana··en.

Kauan ei Wiksten ollut .pelkås-
tääp käsityökoulun opettajana, sillä
ensinnäkin hän oli ensimmäisen
vuoden käsityör ahastosta saamil-
laan apur ah o illa opiskelemassa
::\ääsin veistoserninaarissa Ruotsis-.
sa ja sitten - kun varsinainen veis-
tok o ulu syystä tai toisesta ei vielä
vo inut aikaa - valittiin hänet .hel-
mik. 2'0 p :nä 1883 Kirkonkylän k an.,
sakouiu n Iisäopettajaksi. Silloin
näet »joh tokunnassa otettiin kes;
kusteltavaksi lisäopettajan ,toimiHa-
rninen .po ik akansako uluun ja päät-
ti johtokunta .. että koska nyt jo on
60 oppilasta poikakansakoulussa.
niin -on varsin -ta.llp,eell]i.sta PYIYltää-
valtio apu a toiselle opettajalle, jd,a
kaikkia koulun opetustuntia työs-
ke ntelee eri aineiden opettarnises-
sa e.ri luokilla ja että Iisäopetta-iax-
si on otettava nykyinen käsityökou.
luuopettaja August Wiksten. Asia
lyk åtfiin kuntakokouksen pää>teHä-
väksi.» Ja k un veisto ko u'lu.nikin al-
kaminenoli jostakin syystä Iykkaa n.,
ty ny t. kuntakokous päätti toisen
miesopettajan viran iperustaa. jota
myös Wahren kannatti si,l,;ä ehdol ,
la. että Wiksteri toimeen valitaan.

Samana syksynä Wiksten aloitti,
kin uuden toimensa ,Poiikakansaiko,u-
IUI1 toisena opettajana. Siihen ai-
kaan ty:!ö·t olivat vielä eri kouluna
naisopettajan hu o stassa. Mutta t'oi-



sen miesopettajan v a lti o a.vun saan-
ti yii'pyi S vuotta ja vasta sen rat ,
kettua suotuisasti I~,oulun joineo-
kunta ,hänelle anoi virkavahvistus-
Ikirjaakin.

Ku.unean vuo sj'cymme nen aikana
(1882-9r) kuului johtokuntaan
IPu,heenj'olhtajana ti,reiht. C. A. Zit-
ting. varaesimiehenä toht. A. E.
Ora nfelt, varastonhoitajana ensin
insin ', A. Borgscrörn, sitten k aupp.
F. Churm an : muina jäseninä A.
W. Wa'hren. Ju,ha Vekki·:ä. j aako
Mikkola, J tnha Sipilä, H. Savela,
Fina Churman, Olga Nyman, Anna
Lana ja Hed'Vig J aak ola ; var ajase ,
ninä A. Bocenius, K. H. Nyman.
D. A. Aimonen ja A. Nyman.

Pnik akansako ulussa oli aik aisern ,
minkin - vars inki n koulun alk-u-
aikoina - käy,tetty muutamia va n-
!helTIIpia' ja etey'ämpiä oppiiaita avus-
ramassa nuorempieri opetustyötä.
Mainittavim mat sellaiset colivat sit-
temmin erittäin huomattavat koulu;
miehet K. G. Tamminen ja Herm.
Niemi. Edellinen' oli k,o'ui!,un ensim-
m a isia oppilaita ja hän vielä koulu-
aikansa Joiputtuak in opinnoita jat.
kaessaan toimi samalla »apuopetta,
jana», saaden siitä eri .kou-vaudcsen

"joihtokun nalta. Nämä m olemrn at
sittemmin ovat seikik aperäisesti ku-
vailleet koulun alkuaikoja. edelli-
nen U. Aucassa 1917 (I :0 83) ja
jalkimäinen Opettajain Lehdessä
19I7 (N:o 35-36). Cygnaeuks-en
~periaatteita -oli koulussa noudatet-
tu siinäkin suhteessa. ·että. ko ulu.n
työ ja toiminta' tälMäsi ja perustu:
,kä'ytännölliseen elämään. Sucrnes-
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sa Cyg naeukse n suunnitelman rnu-
ka an liittyi ,kanswkoulun,o,pe:u·kseen
heti alusta alkaen esim. käsityöope ,
rus. Tammelassa ·oE n.s, kouluneu-
\·05-tO. jonlkap'u~heenj'olh.taja·na toimi
tri Granfelt ja jäseninä m.m. Zit-
ting ja Wa'hren, jo r865 laatimas-
saan laajassa ohjesäännössä m ai-
ninnu, myös Ikasvitalnhan 'hoitami-
sen ja toivomuksen, et'ilä aikaa myö-
ten annettaisiin joku tieto »o ikeas-
ta jårjeliisestä m aanviljelyk sestå ja
karjanhoidosta» .

Koulun entiset traditiot säi'l'Yi'Yät
arvossa myös op, Wikstenin aika-
na. Niinpä tehtiin .retk ia ynupar is-,
töön, luontoon; esirn. syiksyisin n.s,
sieni.retkiä, joskus Saaren metsään
saakka, olipa ai'x aisem m in . kåyt.y
Hylckilassäkin. Maantiedon opetus
oli aivan nyk yajan -tapa'an aloitettu
»kotiseutuopista», vaikka tämä ni-
mitys ei silloin viela or'Ut käytän-
nössä. Sarn oin laskennon, buonno n-
tiedon, pi iru stulkse n 'y.m . ai n eiden
opetus tarkoitti .pa'lve lla kåycännöi-
lista elämää.

Kun Wiksteri aloitti toimintansa
'koulun opettajana samana vu on na
kuin tämän kirjoittaja tuli ko-ulun
oppilaaksi. ori sitä. aikaa k oudut a.,
pa-htumi.neen eri<ttä,in mieluisaa pa-
Iauttaa muistiin. Ko'ulliu' toimi sen
jälkeen 'vielä neljän 'vuoden ajan
kahtena 'e-ri ko uluna. ,po:,k'akansa-
ko u.u miesopettajain ja ty,töt nais-
opettajan (nti Ada Weisellin) 'hoi-
dossa. Vain .rukoulkset ja k oulu.,
julula.t .pidettiin '}'Ihdessä. Op. Wik.,
ste nin ensi.mrnåisen opetusvuoden
ajan (r8'83-84) sijaitsivat pojka-
koulun i;';'a1,klkiluokat vielä samassa
huoneessa. koulun nyk yisessa isom-
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massa luokka salissa. »Salin» 'kes-
keJIä oli musta taulu. jonka takana,
opettajan as un no n .puo leisessa
päässä, opetettiin vanhempia oppi,
laita samaan ajkaan kuin hiekan
etuosassa nuc.rermpia. Er ikoisem ,
paa 'häi,riötä 'en muista tästä järjes-
telystä syntyneeen. sil·lä kun.i oli .hy-
vä ja oppilaat to.(ttui.va't ta,p:,;kaa-
maan oman opettajansa. opetusta.
Suurempi rnahdollisuus oli salin
takaosassa istuvain oppilaiden tair'k.,
kaavaisuuden :häiriintymiseen. kun
he voivat seurata myös tapahtumia
huoneen etuosassa. Joka' tap auk ,
sessa siirr ettiin sittemmin ylenipäin
lu.okkain opetustyö toimitettavaksi
toisessa ·ra·1'ennulks,essa, kåsityöhuo-
neen viereisessä huoneessa. n.s.
»pikkuduolcassa». joka rrykyä a n on
alakansak.vopettaja n asuntona. Se
oli sjllo in vähän isompi ja yl·ä.iu·ok-
kain oppilasmåäcå pienempi, k u n
kaikki oppilaat eivät suorittaneet
koiko ,kansakouluku,rssia .. Kun sit-
ten poitka- ja tyttökoulu 1887. )'111-

distettiin yhteiska nsakouluksi, »se-
k ak an saik-oudu/ksi». asetettiin ylem-
mät luokat isoon ';'urokikasaliin.

Tammelan ,kansakoulu oli .vi·elä
1880-luvullalkin laaja'lla alueella ai-
noa laatuaan ja mainittiin ta valli-
sesti »ison koulun» nimeltä. Oppi-
laita oli sjlloin aina Perttulasta
(Ypåjältä) saailck-a. m.m. jo maria l-
·Ie rnen myt op. J. Reunanen ja Fors-
san Lehden »tun ne ttu nimimerkki»
Edv. Rautanen. Vaikka Forssassa-
kin »Aleksanter in kansakoulu»
aloitti. roim intansa 1883, ,kä'\'i fors-
salaisia edelleen Tammelan kansa-
ko udussa ja muutamat jatkoivat
op into ja a n Tammelassa. su oritet,

tuaan 'ensin oman kans a'k-culunsa
lcmrssin.

August Wilks.ten oli ihmisenä ja
to verin a »yksi .panhaimrnista». ku-
ten hänestä muistosanoissa todet-
tiin. Kun .hån myös oli innokas
toiminnan ja käytännön mies. jolla
oli .hyvä tietovarasto. o.i hänellä
h-y\'ä.t opettajanedellytykset. Y stå.,
\'ällIisYlyttä ja hihpey>ttä säteili hänen
ole muk-sestaan. kun hän selvään ja
täsmällisesti kaikella inno·I1aan ·talh-
to i oppilaitaan rjkastuttaa tiedoilla
ja taidoijla, opettipa .hå n laulua, ,pii,..
rustusta. mibtausoippia. maantietoa
tai mitä ainetta tahansa. H" uskas-
ti Wikstenin opetusbun nit kuluivat.
»Viivantopiiru stuss ja käsityö ·0.Ji-
vat a.kuaikoina iha ne n varsinaisia
»Iempiaineitaan». Pnjk ako ulu n ai-
kana oppiaineet olivat opettajain
kesken jaetut niin. että Wikste n
opetti kaiik,l<ia edellamainittuja ai-
neit a ja kaunokkjoitusta: T'oivo neu
opetti uskontoa. .histo.ria a. lu.o n n.on.,
tietoa, lukemista, oikeinkirjoirusta,
laskentoa ja voimistelua.

Opetusvälineet olivat vielä. täihän-
k in aikaan verrattain .puutteelliset
nykyoloihin verraten. sillä esim.
kuvatauluja abkoi vasta seuraavalla
vuosikymmenellä yleisemmin ilmes-
tyä. Kuitenkin oli. Tammela kou.,
lun alkuaikoinakin o nneslisernmas-
sa asemassa ikuin moni muu 'PaiJk-
kakun ta, sil'lä, sivistvneistö .tää.llrä Ipi-
ti 'h·u'ol,ta koulustaan tässäkin sUlh-
teessa. Niinipätri Fc irnan ·0Ii, lah-
joittanut koul,ullle 'hyvän urkishar-
moonin. Mustialan opiston lehtori
Paldan Palestinan seinåkartan. ja



samalla tavalla oii rk,oulu saanut
semmoisen »Suorrien k o r.kokarta n»,
ottä senarvoista on käytettävissä
vain harvoissa kouluissa. Opetus-
välineitä sitten vä'hi,tellen kartutet-
tiin ostoillae.in ja o'p,piikirjat myös
otettiin :käytän:öön: esirn. r88o-1u-
v,u.I,ja Valliuin ihisto.riat. Celanderin
luonnontieto. J uutin Suomen ja
Erslevin Yl. maantieto. Länkelän
lukukirjat ja Maammekirja. Eu-
renin Lastenr aarnattu, sittemmin
Leinbergin Bibl. historia. Omin
sanoin kertominen pidettiin 'hyvänä,
.paitsi Luoh. ja Svebil. katexistus oli
osattava »sanasta sanaan». Tä'hän
aiik'aan käyciin vielä Iukuaineissa
vuosittain pääasiallisesti kaikki
kucssij läpi, kun l1iy,k,y,ään sensijaan
vuocokurssijärjestelrnä on käytän-
nössä. Kun p'oiik'a,kou,lu tuli 2-0Ipd-
tajaiseksi, sopi esirn. maantiedosta
alauuokilla Iukca Suomen ja yläluo-
kiila YJo. maantieto. Uskorit okucs-
si järjestyi samaan suuntaan, ja vä-
hitellen ylåluokallakin käytäntö
johti vuoookuassijäcjestelmään.

Koulun ensimmäisten oppitaiden
muistokirjoituksista saamme tietää,
että oipe tt. 'T'oivonen jo niinä aikoi-
na aloitti esim. maantiedon opetukv
sen aivan nykyaikaiseen tapaan ko-
tiseutuo.petuk sella ,piir,tåmäl1ä is olle
taululle :k,o,u.]un aseman, J.älheisen
maantien ja ympäristöä. Samaa 'pe-
riaatett , noudatti sitten op. Wik-
sten. Havainnohlisuuden auttami.,
seksi ,pii,rcrettiin er,iko,is,blJrtto,ja,
m.m. sunsria vesistökarotoja ; o:ppi-
Iaaj samoin pienempiä itselleen. Tu;
lipa esirn. Suomeri maantieto niin
selväksi, ettei sijhen myöhemmin
Oil,lut, juuri paljon lisättävää. Sa-

37

m0111 Euro opasta .piir.rettii n ka-rHo-·
ja esim. Alp:pien, jokieri tarlkeirn-.
.pirie lisäjokineen y.m. Maantiedon
samoinkuin kaunokirjoituksen ar-
vo steluun Wik sten antoi joskus op-
.pslaiden ottaa osaa, j'ä,likimäiseen
vain etevim,päin. Hyvä, maantiedon
taidonnäyt- olikin, jos luokan oppi-
laat vuoronperään saivat Ikalr'calla
olevalle tehdä 'kysymyksen melkein
mistä tahansa (vaikka oplpibrjan
ulkopuoleltakin) eikä saatu, »kiin..
ni», vaan t ayt y] 'kunniaHa Ipäästää
karta lta-paikalleen, toisen joutuessa
ko ke eile. - Kun op. Wiksteriillä
o,:i kaunis ja säa.nnöjlinen käsiala ja
ihyovillä malliäcirjoituksitlaan herätti
ja Ik'ehiHi oppilaidenkin kaunoais,
tia, 'käytti 'hän oJ11uutamia etevåmpiä
oppilaita apunaan kauriokirjoituk..
senkin arvostelussa. Wiksten opet-
ti 'halua'ViHe myös ipiikaU\:i,rjoitusta.
Kau niilla ikäsialalla ihå n oli seinälle
asetettuun SlJ.ureen,pa:hoville liistat-
t u u n paperiin Ip,ii'rtäny~ .pik a'kir-jo itus-
:koilrjaimet, jooka heråttiwät oppilais,
sa ihailua ja jäljentämishalua. Yli_
määråisjllå tun neibla saivat sieten
muutamat oippil aat 'häneltä pikakir-
joitustaidon alkeet.

Laudunopetus Ollirnyös Wikstenin
mieliaineita. Hänellä oli niin hYlva
ja kuuluva Iauluääni, että usein ibr-
Ikossa toimi »lukkarin» puolesta esi-
veisaajana ja sitä johtoa kyUä kel.,
.pasi seur ata. Hän osasi myös soit-
taa viulua, jota ihan joskus ,kä)"tti
lauiunopetuksessa »'pilkilw luokassa»,
jossa ei ollut harrnoo nia. 'I'orvisoit-
toa:kin hän harrasti ja johti Ylhteen
aikaan unk uri K. A. Luotosen k-ans-
sa pientä paikallista torvisoittokun,
taakin. Wikstenin ikoractlins,oitto-
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taito sen sijaan ei ollut 'k'ehittlynyt
yhtä sujuvaksi lku in opett. Toivo .
sen. Mutta nuottio.pin ja nuoteista
laulamisen taidon intervallien avulla
hän sai cppilaidleen niin .h yvåan
-k-un too n. että siitä oli vastaisille
opinn.oille ja ikeh itykseile 'hy1y,ä .poh-
ja, varsinkin jos oli - k ute n tämän
kirjoittaja - tilaisuudessa o sallis-
tua niihin kiertokoulunopettajaiu
va'lmistuslku,rsseilhin. joita Tamme-
lan Iko'ulu'lla opettajat Toivonen ja
Wiksten valtion 'k'annattamina .pa-
nivat toimeen. Paitsi musiikin teo-
riaa ja iau lua Wiksteri opetti näillä
kursseilla .raarnatun .historiaa ja sen
opettamista, luo nno noppia, ainekir-
joitusta ja laskent o a : 'I'oivo nen
opetti 'raama'Uua, katekism. -cpetta-
rnista, sielutiedettä. Ika's,vatus- ja
o.petuso.ppia. Kiertolkoulunopetta.
jiksi aiko.vie n opetusharjoituksista
huolehtivat molemmat opettajat.

Enimmän opett. Wiksten joutui
kiinni ttärnään huomio,ta veisto n
opetukseen. Olihan Ihän sitä varten
vuoden ajan opiskellut Ruotsin in-
nokkaim man kasvatus opillisen \'eis-
ton .puclustajan ja järjestäjän Otto
Salomo nin johtamassa • ääsin -veis-
toriopettajain seminaarissa. Jo Her-
baoto li vaatinut, että joikaisen kas-
vava n Lpojan pitäisi oppia kaytta ,
mään puusepän työkaluja viivotti;
men ja ihar.pin kera'lla. Oygriaeuk;
sen .peria atetta juur! tähän suuntaan
kelhiHilV,ä.t meillä Suomessa Eero ja
Lauri Mäkineri Sortavalassa. T.
Jii.!'vel.äi'nen Helsingissä ja A. Wik-
sten 'I'ammelassa. »Vii vainpiirus-
tus» Ituli hyvin Itä:rrkeäiksi' tekijäksi
veiston ')'11te)idessä. T.ämä, kehitti
esinepiirustusta, sillä teh.tawia töitä

jopa työ tapo jakin .piirrettiin luo'n-
noksina ja puhtaiksi. Op. Wikste n
kehitti sitten osittain -T. }ä,rveläis,ell-
kanssa ja vähän myöhemmin myös
aivan itsenäisesti oman mallisarjan-
sa välisarjoineen ja piirustuksinee n,
jo ista näkyi mallien muodot rnittoi-
neen, välisarjoista työmuodotkin.
Monena kesänä, hän .pani toimeen
valtion varoista saamansa avustuk-
sen tukemana veistokursseja Ikäsi_
työnopettajiksi aikoville. Nijhin
osallistui usein k ansakouluriopetta.,
jia.ki n. jotka sitten samalla telki'v,ät
ko uluunsa m allikoloo elman.

s Kovaanto-opetus» oli myös
Wjkstenin !haJ.l·ussa. Ylemmillä luo-
'killapiilfflettiin r88o-il,uvullla erikoi.
sesta kokoelmasta valictujen .pienien
mallien mukaan .hyvirukin tarkko ja
ja kauniita kurvia, esim. mallista
suurennettuja .henlkilokuvia isolle
,pa!pe,rille (iloo'ko esim. soX35 cm) i

jonimoisia tämän .kirjo ittajatla .ori
vielakin kokoelma muistona tal-
lella.

Wikste nin opetustapa oli viehät-
tä,vää ja virkeätä. Mutta Ikmll'i11ipi-
dollinen puoii ei ollut ylhtä vahva
ja ankara Ik,uin Toivosen. Opetuk,
sen elä vyys 'vailk'ultti, ettei 'Y'stälväJlt-
lisrnielisyys ja ihie'lW vapaudenrun-
ne erjkoisemrnin Ihäilriill1'Y,t järjes.,
tystä. Jos joku tunnilla pyrki olle-
maan liian pinhelias, annettiin sel-
laisiHe väliaikoina hiukan )'1Iitöi,t·ä,
lum enluo ntia t.m.s, Levottornim-
.pain nimet .pilti järjestäjäri merkitä
sitä, varten muistiin. Ku.n Jempeä-
luontoinen mies joskus kiivastuu,
on se silloin tavallista nmttrvarrupi,
.kuten sai ker.r a n Ik'OI].;:eaeräs .po ika,



jcik a oli varastanut hyvän m essinki-
sen ihanpin.

Koulutyo tä .teht iin siihen aikaan
runs aammin Ikuin yleensä ny';..:yä·än.
silia oipetusvalineet oli-vat .puutteel-
lisempia. mutta ,työ,päivä·t .pitempiä.
Oppilaat o livat kuitenkin .vaottu-
.neempia ja heikointa oppilasaines-
ta ·tuli vähemmän kouluun. - Osoi,
tukse n a siitä, m ite n suuren 21r-
vo n Tammelan ensimmäisen 'kansa-
ko mlun toiminta oli saavettanua. on
sekin, että kowlun jo'htoku nta v.
189.6 .ptuheenjo'htajansa trio G. G,ro-
tenfeltin ehdotuksesta yksimielisesti
päätti pöytäkirjaan s opettajiile ,kii-
toslauseeksi ja tulevaisuudelle muis-
tiinpantavaksi», 'että 'koulun 'v,uotui-
set »tutkinriots ja koulun tarkastuk-
set ovat selvästi näyttäneet, <että
ko.ulun opettajat (Toivonen. Wik,
sten ja Weiseld) »ei ainoastaan
erinomaisien tietojen nojalla vaan
myös ·ha,pvinaisen '0rr>etuskyvyn ja
innon kautta olivat toimittaneet
opetustelitä vänså ja istuttaneet o.p-
piiaihinsa sangen selviä tietoja ja
-eläviä käsityksiä ko ulu n oippiaineis-
sa».

Samoin seuraa vana vuonna on
prof. A. Rindell joihtokunnan Ipää-
·töksen mukaisesti 'plyy;nnöstä todis-
tanut, että op, Wiksten käsitvökou-
lun johtajana on Ikaikinpu'o,lin ete-
YäH.ä tavalla .hoitanut vsrkaansa se-
k.ä v rsta 1-8-83alkaen myös »inriolla,
uutteruudella ja hyväillä rnenestyk,
sellä työskennellyr saman .kyl\,än se-
kaka·nsa'kxJU.lussa. Paitsi tä,tä on
hän vielä valtion varoilla' .kan natet-
tuna .pitänyt veistokurs seja kansa-
kouduno.pebtajia varten vuosina
1895. 1896 ja 1897 Tammelassa se-
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kä v . 1894 Helsingissä yhteisesti T.
jänve äisen kanssa. Kun hän vielä
on ·osoittanut erinomaisen innon
puutaohah oido n edistämiseksi ja -elä-
mässään o llut Ikavkin puolin .ku n nol-

.line n, niin ei ,v'c,i muuta kuin -va ljt-
taa, jos Ihän mahdollisesti tulisi eroa-
maan ko ulustamrne.»

Oip , Wiksten jäi edelleen e ntiselle
työpaikalieen ja valittiin op. To ivo-
sen erottua sair auden ja vanhuuden
tähden toimestaan .ha ne n tila.lee n
ikou.Jun johtajaksi elok. 21 p:nä
1899. Samalla Wjksten tuli myös
Tammelan kansakoulujen yhteisen
johbokun nan sihteeriksi, kunnes v .
1896 asetettiin 'kuHekin koululle oma
johtokun tansa.

Kun 'brkonky-':än .kansakoujuno p;
pilasmäärä koulujen lisäantyes sa o li
vähentynyt, asetettiin 1904 kunta-
kokouksessa erityinen valiokunta
järjcstämaän kolmannen opettajan
siirtoa samoiikuin käsityökoulun
am matillisek si »veistoko uduiksi»
muuttamista !koskevia seikkoja.
Seuraavana vuron na kjnk o nkydån
kansakoulu jäikin z-opettajaises-s..
sil.ä toinen miesopettaja siirtyi Li-
nikkalaa n.

Yleishyödyllisiin edistys- ja siVlS_

tysrientoihin Wiksten otti inriok-
kaasti osaa op. Toivo sen, u.rk uri
Luotosen ja papiston kera; mm.
1884 .per ustetun »Kaikua-r aittius ,
seuran sekä ajkaisemmin »Kr istilli-
sen sivistysyhtiön» toimintaan. Sitä
varte n chän harjoitti ja johti myös
lautukuoro a. johon kuului jäseniä
Kuustosta aina Kauko.laan saak'k a.
Tästä puoli vuosisataa siten toimi;
nee st a \Yi.kstenin sekakuorosta on
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muuan bassolauiaja ·k'l1ul>unut ny-
lky,iseen Tammelan kirkkokuoroon-
~in. Tammelan .kansakouhln-
opettajayhdistyksen perustajia V'.jj,L
sten oli myös ja sen ensimmäisen
jOIn.t·CI;(Unnan jä-sen, joskus yhåis-
tyiksen Ipuiheenj,olhtajaki·n. Fo,rssan'
yditeisk oulum innokkaimpien perus-
tajien j'0,u!lclwon hän myös ik u.u.lui;
pitipä asian valaiserniseksi esitel-
rnänkin ensimmäisessä valmistavas-
sa Ik'okouksessa Rukoushuoneessa
1899. - Missä Ih)"viä asioita .harras;
tettiin, Wiksten oli mielel.ään mu-
kana

Ansaitsee vielä tulla muistiin mer-
Ikityiksi, että Wiksten oli isältään
Ip'e1rin:yt Jääkintä- ja ,:,i'1"u1rgitietoa.
'I'aipaturrnain sattuessa sai moni ihä-
neltä vammoihinsa apua, ajokset ja
paiseet pehmitettiin, avattiin j.n.e.

Pu u, ja kasvi tarhanboitoasia. oui
aivan erikoisesti Wikstenin sydä-
mellä. Siihen drån uh.rasi Ipalj'on ai-
k aa ja voimia sekä teorian että 'kä-y-
tännön hyväksi. Suornensipa ,hän
Mu stialan puutaohuri Klas Stenin-
gin kanssa ruotsalaisen E. Lind-
grenin kirjoittaman ,puu- ja kasvi-
taoha nh oitokicjankin, sovitellen sen
Suomen oloihin, - Hänen as·un-
torisa - nyk. »kunnarshuoneiden»
- ja maantien välisen maan y,liosa
'oli 188o-lulvun aJl1kllipuolella vielä rai.,
vaamaton. Mutta siitä alkaen OIP'

Wjksten sen muoikkasi. Käyttjpå
hän joskus aixuisempia .koirlupoi-
kiakin apunaan; ikiviä väänneltiin ja
kivireellä kuljetettiin suuriakin iki-

. viä pois. Opettajan ahkeralla uuras;
tuksella syntyi ja "vähnte1llen laajeni
paikalle kaunis puutarha, laatuaan
varmaankin ensimmäisiä kansakou-

luissa. Monenlaisia hedelrnäpuula-
jeja, varsinkin ornenapuita, Wi.k-
sten vkoke ili ja jalo steli. Niin suu.ri
häneri innostuksensa olli, että hän
sittemmin puutanhansa laajentuessa
jakoi oppilaiileenkin pa,liklkiok'si jois-
takin .piloku vpalvehsksista hedelmä-
puiden ja rnarjapensaiden taimia tai
siemeniä, herättäen siten .pu.ntar.,
hanhcido n .harratusta ympäcistös-
säkin, jopa kautta Tammelan. Yihå
useampi !k'y'seli Wiksteniltå .puu, ja
ikasvitarh an dioitoa koskevia neu-
voja, osti häneltä tairnia j.n.e. Kå-
sityökurssien yhteyteenkiri Wiksten
jårjest] myös .puuterharshoitoa ,kä-
sittävää opetusta. Niin ,hän tuli
tunnetuksi kauHa maan etevänä
puutanhamiehenäkin. Oii sen vuok-
si luonnollista, että. Iko·uluhallitus,
järjestäessään kansakouluja varten
k asvitarhanhoidon neuvojan (,PUU-
ta.nhako nsulentin) toimen, asetti
.puur i op. Wikstenin tämän viran
ensimmäiseksi ihoitajalksi. - Hä-
nen puutarhansa .perusosan kunta
sitten lunasti koululle pysyvaiseksi.

Koulun johtokunnan k okoukses-
sa 4/1 19W myönnettiin op. W,i:k-
steniile virkavapautta Ikevätluku~
kauålE!',si toimiakseen k ouhnhafli-
tuksen asettamassa uudessa viras-
saan. Virkavapautta myönnettiin
sitten toukok, 17 p.nä ,lisää yhdek-
si vuodeksi eteenpäin. Mutta sitä
hän ei enää tarvinriutkaan, sillä jo
samana kesänä kuoleman vii/kate
.katkaisi tämän uutter an , toinieliaan
ja 'e,;ämänhal·u.is·en työmiehen elä-
mänlangan. Katkaisi juuri si:Joloin
kun hän oli vasta ikunnollisesti pääs-
syt alkuun tä.!lä uudella työsar al-
laan. johon ,häneil.ä oli erinomaiset



ede]]'y"V)'{,'set: ammattitai toa, k oke ,
musta ja innostusta, ja jossa th,äl7-

o.pettajia'kin ym mactavjinå -
olisi saanut laajemmalla alalla ko-
kemuiksiaan tlöytäntöön. Kansa-
ko uåun IPUU- ja kasvitar.hanhoido n
suunnittelijana, henkisesti nuoru,
kaisen .hehkuvin innoin ja r uumn.-
lisesti hatrvinais,en terveenä hän
alo itti toimensa, josta .odo tettiin
pa.ljo-n. Työnsä ääreen hän »kaa-
tui», sillå wiokamatkallaan h.änoli
vilustunut ja sairastu] koudukokuu.,
meeseen. Hän kuoli elok. II ,p: nä
1910 Eiran sairaalassa 55 vuoden
ikäisenä.

Kaunis kulkkakumpu ja muisto-
puheet Wiikstenin h auda'lia todisti-
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vat, että .hän oli lä.hes 3,0-v,uotisen
vaiku tuk se n sa aikana saavuttanut
paikkakuntalaisten rakkauden,

Kaipaamaan jäi.vät J.älhinnä Ihy'vää
perheen isää puoliso Sofia Wjksteri
(o.s. Lindholm, syntynyt Kiskossa
tilanomistajan tyttärenä) ja lapset,
2 poikaa ja .t tytärtä. Nuorempi
pojista on etevällä tava'll a jatkanut
isänsä j'empi,ha-roras'tusta, puutarhan-
,h.oi,toa, isän iharskkim alla ja hYlvään
alk.ukuntoon valrnistamalla koti-
palstalla. 'Toiset toimivat eri vinka.,
aloilla, toinen ,p,ojista opettajanakin.

Kauniin ja eheän muiston opet.,
taja August Wjksten on jättänyt
jälkeensä.

Forssan Lehdessä :,., 14· Ja 19· :J.
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Tammelan ylängön
Tammelan ja Hämeenlinnan, Lo-

pen ja Urjalan välillä sijaitsee m o.n,
ta sataa neliökilometriä laaja yh te,
nainen metsäalue, jota pääosansa
mukaan näkee usein maantieteelli-
sessä kirjallisuudessa nimitettävån
Tammelan ylängöksi. Alue jakaan-
tuu Rengon, Tammelan, Hattulan,
Kalvolan ja Urjalan pitäjien kes-
ken.

Tuolla vä.hän tunnetulla seudulla
on yh tenaiset luonnonolot. Kun savi
ja niityt puuttuvat, pellot ovat pie-
niä ja kuivikkaita, lehtimetsää kas-
vaa paljon havumetsiin verrattuna,
salojärviä ja niistä virtaavia puro ja,
sahia, on runsaasti, tuntuvat tållai-
setperusseikat kyllä elinkeinoelä-
mässä, minkä lisäksi tulee seudun
meidän päiviimme asti kestänyt eris-
tetty asema. Helsingin maantie, jo-
ka kulkee alueen etelälaidan halki
Urjalasta päin Lo pelle, rakennettiin
vasta 70 vuotta sitten, ja paikallis-
tiet. jotka eri tah oilta tunkeutuvat
metsäseudun sydämeen. ovat todel-.
la kulkukelpoisina vie.ä nuorempia.
lukuunottamatta vanhaa Hämeen-
linnasta pa m t ule va a Hakimäen
nummitietä

Ajamme Hattulan ja Ka lvolan
metsäkulmille Teuron ja Kuuslarn ,

metsäseutujen elämää.
min kylien kautta, ja tulemme en-
sin Silmalän harjulle, josta avau-
tuu kaunis näköala Härjänsilmän
eli Silmäiän larnrnille ja Koveron
koukeroiselle järvelle. Oikean kä-
den tie johtaa Mryllyharjulle. Siinä
on syvän ojan teen varrella poljettu
keto, jonka asema ja muoto todis-
tavat, että tässä on joskus ihmi-
nen elänyt ja toiminut. Siinä olikin
monta vuosisataa 'I'eur on ja Kuus-
lammin kyläläisten mylly. Harjun
pohjois.puolelle avautuu nyt laaja
kortetta kasvavana vesijättö, jonka
reunoilla jo kilometrimäärin kasvaa
koivumetsää ja paikoin on niittyvil.
jelystäkin. Vielä 67 vuotta sitten
siinä oli aaltoileva järvi, Päällinen
eli Ylimmäinen. Siitä Aliseen eli
Mylly järveen virtaava vesi käytti
myl.yå. Mutta sitten täälläkin ru-
vettiin maita ja metsiä kuiv atta-
maan ja myllypuroa syvennettiin.
Ylimrnäisen vedet pääsivät ryöstäy-
tymään suurella pauhulla ja ryskee l-
lä. Väkevä virta repäisi puron reu-
noista suuria maakappaleita. niin
että kapea oja leveni päältä 4 sylen
levyiseksi. Isoja -kiviä kuin saunan
kiukaita ui vesiryö.pyn mukana Myl,
lvjärveen ja samaa tietä tuli Mm-
ronkosken sahan tukkilauttakin.
Sotkan järvestä Ylim mäiseen vir ,



taava n .. puolen kilometrin pituinen
joki oli uomaltaan syvä ja sitä tietä
imeytyi So tkakin pahasti kuivaksi.
Kyläläisten mylly oli siirrettävä
Kiamurakoskeen, ja ainoa jäte tuos-
ta kerran vesi rikkaasta Ylirnrnäises-
tä on jonkun sadan neliömetrin laa-
juinen silmäke. jossa voi sentään
olla vettä 3 :kin m:n syvyydeltä.
Entistä myllypuro a on jälkeenkin
päin syvennetty ja sen pohja la u-
doitettu tuki n uitt oja varten.

Mutta me jatkamme matkaa
ylemmäksi Myllyh arjulle. Sen rin-
teet kasvavat salskeata mäntyä, joi-
den välitse voi korkean veden ai-
kana nähdä monen pikku järven
vedenpin nan k im altelevan. Tuolla
on Valkeelammi, tuolla Rautjarvi.
tuolla Keskinen ja Kuuslamrni ja
lähinnä tuo entinen Mylly järvi ja
sen takana Härjänsilmä. Myllyhar-
julla on Tammelan, Hattulan ja
Kalvolan pitäjien raja. Tie johtaa
eteenpäin Hattulan metsäkulmalle,
lähinnä Takavehrnaaseen ja vasem-
malle Sctkajärven rantaan. Täällä
on Kylmälahden vanha talo. Ollaan
t ietavi naan. että paikka o.isi ollut
jatkuvasti asuttulla jo 300-600

vuotta. So tkajärvessa oli alkujaan
vain kaksi saarta. Se.kasaari ja Kirs..
tirikivi, mutta laskunsa jälkeen se
muuttui varsin saarekkaaksi ja ki-
vikkoiseksi, Hyvä kalajärvi se sen-
tään taitaa olla, vieläkin. koskapa
siell» käydään kalastamassa Fors,
sr.sta saakka, Täällä oli vielä muu-
t am ia vuosia sitten KerImäen van-
h:l savupirtti - Sotkalta voidaan
jatkaa matkaa Puk arajårvel.e asti,
missä on Lehtitaipaleen yksinäis,
asuma. - Valtavia puu tavar ak uo r.,
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mia kuljetetaan nykyisin näiltä met-
säkulmilta autoilla. Myllyharjun
tietä on niille koverrettu ja levi-
tetty,

Emme halua jatkaa matkaamme
kinttupolkuja pitkin, vaan palaam-
me auto lla taikka polkupyörällä ta-
kaisin Silmä.ä n luo ja pc ikkearnrne
\ asemrn a n käden tielle. ~ eljä viisi
kilometriä kiemurtelevaa, mutta
rm.r.t en hyväajoista tietä kuljet-
tuarn me kohtaamme Ojajärven ky-
län. Yli-Heikkarin uusi korkea
asuinrakennus mäen laella pistää
ensimmäisenä silmään, Järven .ran-
taan jää »alikylä», jossa on Heik-
kilän ja Mattilan vanhanmalliset
talot aivan toistensa kyljessä. Kum-
massakin talossa on vielä »luhti-
alanen», soma Iuhtir aken n us, jol-
laista ei Tammelan puolella enää
juuri tapaakaan.

Yli-Heikkari on siksi mielenkiin-
toinen talo, että se ansaitsee toi-
sel.a kertaa oman lukunsa, Nyt
kiirehdim me eteenpäin. Joskun ki-
lometrin päässä tie nousee jyr käl,
le mäelle. Viereinen Kanajärvi on
jo 14'0 metriä merenpinnasta (Py,
håjärvi vain 96), mutta tässä lä-
hellä kohoaa muuan mäki, Kana-
jär venkorkee, 170 m:n korkeuteen
muodostaen siten Tammelan y.än-
go n korkeimman k ohdan. - Kana-
järven kuulun talon rakennukset ja
luonnonkaunis asema ovat todella
nähtävyys. Historia kohtaa täällä
tuli ja n : tämä on Emanuel Kana-
j a r ve n kotitalo, tuon edistystä ja
valistusta h arrastavan talonpojan,
josta tuli valtiopäivämies ja joka
kokoili verrattoman kirjaston, Hän
eli täällä vuosina 1&01-1868.



44

Ylängön länsiosaan erkanee kul-
kuväylä Tammelan Lautaportaasta,
kohdalta, mihin muutama vuosi sit-
ten rakennettiin saha. Siitä nousee
kaunis harjutie ohi Pitkäjärven ja
To rajarven. Näköalat ovat kau-
niit ja rannat tarjoavat hyviä uinti-
,pa;kkoja. T'uos'sa rinteessä on
Saarnakivi. josta tarina kertoo, että
tässä Suomen sodan aikana pidet-
tiin jumalanpalvelus suomalaisille
sotilaille, jotka tämän kautta pe-
rääntyiviit ryssien edestä.

Ajamme ensin 'I'orajärven ky-
lään, joka sijaitsee lähes yhtä kor-
kealla mäellä kuin Kanajärvenkor..
keakin on. Laaja näköala aukenee
yli rannattomien metsien varsinkin
itäiselle ilmansuunnalle. Kylässä
on kaksi taloa, Puhtila ja Heikki,
lä. Viimeksimainitussa on vielä
soma aitta pari ja vanha luhti. Kal,
velan raja on lähellä ja siellä rnäel-
lään kansakoulu. Patakankaan
nuorisoseuran talo on Tammelan
puolella. Tie kulkee ohi uuden ja
Vanhan Patakankaan torpan ja sen
pa tarnaisten kallioitten ja yhtyy
pian Kanajärveltä tulevaan tiehen.

Pikonkorvessa on vanhoja mie-
lenkiintoisia rakennuksia, kaksi ta-
loa, Ylitalo ja Alitalo, sekä useita
muita asurnia. Täällä lähe.lä on
Alasentien lohkotilakin, jonka Upe,
rosta kotoisin ollut isäntä kasvatti
10 poikaa ja yhden tyttären. todel-
la komean veljessarjan. - Tie jat-
kuu kylän .ävitse aika lailla huono-
kulkuisena Mäyrään, jossa on Eero-
lan ja Ylhäisten talot, nekin taas
mäellä. Seutu on ihmeen kaunista.
Vähäisen lammen takaa kohoaa
Mikkolan kallio, jonka lae.ta on

laaja näköala. Urjalasta näkyy mm.
Perhon kylä ja Ahlajärven kartn-
Ilon katot. Elleivät etualan puut oli-
si estämässä, näkis: Urjalan ase-
mal.e asti.

MäyräItä jatkuu tie toisaalta Ur-
jalan puolelle, toisaalta pohjoiseen.
Tullaan kauniille m yl.ylle, Mylly!än
eli Vuoren myllylle, jossa vielä ke-
vaism pyörii vanhanaikuinen siipi-
tukki, mutta jossa ei pariinkymme-
neen vuoteen ole enää jauhettn ,
tehty vain päreitä. Vähän edempä-
nä on toinen yhtä vanhanaikainen
ja.kamy.ly, ns. Sahan mylly. Täällä
päin asui vielä joku vuosi sitten lä-
hes oo-vuotias Sahan Kalle, joka
loppuun saakka elätti itseään omal-
la työllään. 'I'äål.ä on vieä muita-
kin jalkarnyllyjä, tosin kåytto kelvn t;
tornia (Viipurin mylly, Sonnin myl.
:y, Uperon mylly).

Pitäjien väliset rajat ovat täälla
Tammelan yläng öilå aikakausien
kuluessa monesti muuttuneet. Var-
.haise na keskiaikana tuli Hattuasta
.:a siihen kuuluvasta Kalvolasta sekä
Rengosta erä miehiä ja kaskenp c lt-
tajia Tammelan ylängön laajoille
metsä- ja järviseuduille. Asutuk-
se.taan paljon nuoremman Tamme-
lan miehet pääsivät saaliinjaolle
pahasti myöhåstyneina. 0 pettaja
E. Mikkola on merkinnyt ·nuistiir.
tarinan, jonka mukaan Pikonkorven
ensimmäinen asukas, Pikko nimel-
tään, olisi tullut Rengosta ·'Ii 600

vuotta sitten. Tarina soveltuu sii-
hen, mitä näiden seutujen isutta-
misesta historialiisten lähteitten
pohjalla tiedetään. Kuuluihan reri-



kolaisille vielä r aoc-Iuv uila laaja
metsaa,ue nyk. Tammelan Pääjär-
yeltä Teurolle päin. Eräretkillä re n ,
ko:aiset tulivat surm anrieeksi erään
Mustia:an talonpojan ja sovin-
noksi piti heidän ajan tavan mukaan
antaa suuren metsäalueen. tuon
eclel:ämainitun Pääjärven.c..Teuro n
vä:isen seudun, jolle nyt annettiin
nimi Hintamaa, koska Se oli s urrn a .
tu n verih in ta. Ehkäpä samaan
alueeseen. jonka rajo ja ei tähän asti
tunnetuissa asiakirjoissa tark emmi n
mainita. kuuluivat myö nykyiset
Pikonkorven seudut. Joka tapauk-
sessa Mustialan talonpojat olivat
niitä omimassa rz oo-Iuvun lopulla.
Muuttip a sinne vakinaisia asukkai;
takin, 'koska sitten' Mustialan kunin-
kaankartanon alaisuuteen 1500-: u-
vun toiselta puolisk olta alkaen kuu-
lui 3 sikäläistä lampuotia - var-
maan samoja vi.jelrniä, joista sitten
aikojen kuluessa muod ~,;tuil'at
Pikc nkorven. nykyiset talot.

Ka.vo lan vanhoista rajoista on
viime aikoihin asti osattu hokema,
jota tuskin enää ehjänä taidetaan
sanoa. Kuulin vanhoiksi rajapai-
koiksi nimitettävän: Maanpykälän
Hongasta (jokin välillä) Lungin
turpeeseen, Lungin turpeesta Lies-
järven Iietteeseen, Liesjärven liet-
teestä Myllyharjuun, Myllyh arjus-
ta Kanajärvenkorkeeseen. Kana-
järvenkorkeesta Liettan myll yrina-
·paan. - Maanpykälän honka kuu-
lui olleen lähellä T'ornukorpca U r ,
jalan rajalla. Liesjärvi ja Lun ki
ovat vähäisiä salojärviä He.singin ,
tien kahden puolen Lautaportaasta
muutamia kilometrejä Urjalaan'
.päin. Myllyharjun ja Kanajärven-
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korkeen lukijat jo tuntevat. Liet ,
tan kylän yhteinen mylly oli aina-
·kin myö.hempänä aikana Myl.yjär-
ven rannalla, mutta jos ~aja on
tänne Kanajärvenkorkeesta käy-
nyt, on se tehnyt merkillisen terä-
vån mutkan. Myllyharjun rajapaik ,
kakin lienee ennen ollut sivummal-
la. si.lä muistetaan, että kun teur o.,
laiset yli 300 vuotta sitten rakensi-
vat myllynsä, he tekivät sen oman
kylän maalle, mutta myöhemmin se
on joutunut Ka.vola n Lhalcmpsin
kylån piiriin. - Muuan rajahoke-
ma ku u.ui : Juvan kynnyksestä Pa-
tamon portaaseen. Kerrotaan
myös, että Juvan myllyn tokeitte n
alla olisi joskus ollut rajapyykk i ja
sen mukaan myllyn yläpuc.el.a ole-
vat niityt c.isivat kuuluneet Urjalan
:perholaisille n 200 v. sitten. Nykyi-
sin ne kuuluvat Niemen kartanosta
itsenäistyneiJ:e Mäyrän ym. taloi l-
le. Perholaisten niittyjä on vielä-
kin Uperon ylåpuo lella. - 1700-lu-
vul.a, kun Kalvo.ankin ja Hattulan
kylissä suoritettiin isojaot,:.1ettiin
koko nyt puheenaoleva alue kylien
kesken pitkiin, ko illisesta lounaiseen
ulottuviin palstoihin. jotka .siatta-
vat o.la parikymrnentäkin "'i:amet-
riä .pitkiä. Kalvolan aluekin jaet-
tiin täten 13 kylän kesken. O jajär-
ven kylän maat esim. tulivat Kutis-
ten kylälle ja sieltä Kutisten karta-
non läheisyydestä Ojajärven talot
sitten siirrettiinkin nykyisille pai-
koilleen.

Olen huomannut Ernst Lam-
perun ensimmäisenä kiin nittå neen
huomiota siihen, että kansamme
joukossa on niin pa.j o n m ustanve-
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revaa väkeä. Heissä on »rnustan
kansan verta», sanoo La mpen, ja
etsii sen merkkejä kautta koko
Pohjois-Hämeen ja näkee mustan
kansan asutusjuovan kulkevan Po h.,
ianm aalle. Aiheetta Larnpen näkee
tässä ilmiössä mustalaisten jälkiä.
vaikka tosiasiassa rodun .sekoitta,
j a t kätkeytyvät jo kauk aisi:n niko i-
hin.

Tämä seikka johtui mieleeni pa n ,
nessani merkille, että vaalean hä-
mäläisen kansanaineksen jo ukko o n
on Tamme.an y.ä ngön ka n ta-nsu k-
k aide n joukossa paljon tumrn ahi-
piäistä ja mustahiuksista väkeä . .T 0

Susikkaan kylästä lähtien näkee
»mustan kansan» jälkeläisiä, ja siel-
lä täälä Ka.volan met sä'k ulrnalla
niitä tulee vastaan, Pik onko rven
VIitalon entiset ornistajatkin, joi-
den suku vielä elää Kalvolan puo-
lella. c l.v a t kuu'ema kovin tum-
man vere via. samoin 0 jajårven
H eikkarin vanha omistajasuku. jo-
ka sitten muutti Ihalempsiin. Vaik-
ka tumman isän lapset saattavat
\'ie:äkin olla mustia »kuin ;)ikipal-
10b>, saa kuitenkin sen käsityksen.
että mustanverevä sukukunta on
väistyvåä, harvinaistuvaa, .kivan-
hasta alkuperästä polveutuvaa. Kun
mu stialalaiset ja renk olaiset (Ren-
kossa on myös Mustialan talo) ovat
'I'amrnelan ylängöllä isännoineet, so-
pii muistuttaa, että Mustia oli vanha
suomalainen miehen nimi ja epäile;
mättä alkujaan annettu mU5t:lI1Ve-
revälle miehelle. Näistä .isio ista
pitäisi antropologien ja sosiologien
ottaa selko. Nyt sellaisille väittä-
mi.le kuin että mustat miehet ovat
tappelu virn maisempia kuin .a aleat.

ei \'01 oikein antaa t c distusvo imaa.

*
Tammelan ylängön metsäseuduil,

la ovat säilyneet Etelä-Suomen vii-
meiset ja.k arn ylly t ja kiuaspirtit.
jälkimäiseen seikkaan o.i eräå nå
vaikuttavana tekijänä se, ettei ollut
savea saatavana lähempää kuin
Tammelan ja Hattulan savitasan-
goilta (t av , Pih tikoskelta tai Kat in -
alasta). Olen eräässä kirjoitnkses.
sarn (Hämeenmaa IV) esittänyt
siitä seikasta näytteen. Varsi nki n
ko yh emmisså .paiko issa o.i pakko
käyttää luonnonkiviä tuisijo issa
vielä senkin jälkeen, kun sii-r yttiin
savujohtoisiin uuneihin. Tav.rllises-
ti vain ympärys muu rattiin '"iistä,

Seudun viimeisistä kiuaspirteistä
on täällä vielä e.ävä muisto. 80-
vuotias Kaaro .kertoi m inu.Ie usei-
ta vuosia sitten muistavan sa la p-
suude najal taan ki uaspirtit V ehko ja n
Leppäkorvessa ja Klaatilas sa sekä
Lintuvii rassa. Hietajärven rannall a
Löytyssä oli niinikään sauh apirtti,
joki hävitettiin n. 2S vuotta sitten,
Sauhu.asta on kiuaspirtti hiivi tetty
n. 4<l vuotta sitten, -T'uomistostai.
ja vuotta takaperin. Taka ve h.na m
torpassa 'Mäyrän kulmalla isuttiin
sauhu n seassa vielä rS'SQ:n vaihei>
la , ja Patakankaan tor-pan lähellä
sijaitsi vielä eräitä vuosia ~aakse-
päin Väliiän savupir tti. Sotk.m ra n ,
na.ta hävitettiin Kerilahden pirtti
192'4 ja Nisulan kiuaspir tti, 'ok a si-
jaitsi n. 4 km Ojajärveltä, vasta
1929. Rengon N umme nk y.ässå 011

,kai vieläkin pystyssä kolme ,auhu-
pirttiä, joista kuitenkin enää vain
yhdess ä asutaan, nim. Mäenpäässä.



Alkeellista elintapaa oli sekin. kun
riihtä käytettiin myös saunana.ku-
ten meidän päiviimme asti o n ta~
pahtunut, taikka kun elukoita pi-
dettiin ta:visaikaan sisällä pirtissä.

::-

Kaikinpuolinen metsänkäyttö on
tä.laisella alueella tietenkin ensi-
luokkaisen tärkeä asia. Tämän vuo-
sisadan alkuun asti poltettiin lääLi
.kaskia. Puut ensin vesattii n > sitten
vasta kirvesmiehet k aatoivat ne
»lalvat samaan jamaan, tyvi 11 .stet-
tiin suoraan». Poltto tapahtui seu-
raavana vuonna, teloista tehtiin
kaskiaidat. Kaskeen jäi valipaikko ,
ja, jotka eivät palaneet nuu te n
kuin viertämäLä. z-kyntisel.ii ka s..
kurilla m uokatti in si tten po ltettu
maa kyl vo lle.

Tervaa on täällä poltettu ;., Kau-
kaisista ajoista asti ja po.tctaan
vielakin vaikkei siinä määrässä k ui n
Liesjärve.lä ja Somerniemellä. Siel-
lä täällä, esirn. Lehtitaip rieella.
Ko rkeern åe.la ja T'aka vehm aalla,
Kangasniemessä ym palavat alku-
kesästä tervamiilut. Yksinomaan
k uo ppam iiluja käytetään ja nekin
pienen.puoleisia ; keskimääräinen

. tulos on n. 2·0nelikko a. 'I'ervaska n ,
loja saadaan parhaasta päästä val-
tion ja Forssan yhtiön metsistä,
Metsänorn istaji.le annetaan kor-
vausta kannoista tavallisesti joka
8 :S, 9:s tai 10:S nelikko. Aikoinaan
torpparit saivat ottaa kantoja talon
metsistä. T'akavehrnaan puolessa
maksettiin kymmenkunta vuotta
sitten yhteen miiluun tarvittavista
kannoista tynnyri tervaa ja 8 tyn-
nyriä sysiä; sysikopat sai silloin teh-
dä talon puista. Kun myö h emrni 11
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torpparien velvollisuudeksi tu.i
myös talon metsien vartiointi, vä-
heni kantovuokra; viimeksi se o.i 2

nelikk oa tervaa ja 4 tynnyriä hiiliä.
- Tervanpoltolla ei kukaan :,Ie va ,

k in aisesti elänyt. »Tappik a-rpa.Ia»
eli »litrarätingillä» sitä kävivät savi-]
tasankojen taloissa myymässä, kun-
nes viime aikoina terva on enim-
mäkseen au t o il.a kuljetettu 'kaup-
poihin.

Päreitten ja tu oh e n kisko nta on
puheenaolevilla metsäseudui.la sai,
.ynyt yleisempänä paljon ::auem-
rn in kuin muualla. Vieläkin tendään
·pärekop·pia ja kuljetetaan niitä
kuormakaupalla Forssan .nar kk i,
noi.le. Näiltä saloseuduilta ovat
enimmä kseen ne tuohkosetki n, joi-
ta Forssan tor il.a vielä näkee myy-
tävän. Aikoinaan tuohta käytettiin
paljon malkakattoihin, ja kun tääl-
lä tehtiin ensimmäinen pärekatto
vasta niin myöhään kuin 1885, tar-
vi ttiin katto tuo hia paljon. f)jajär_
"en alakyläläiset veivät aikoinaan
veitsipäreitä Kutisten kartanoon
ver on a. Noin 60-70 vuotta sitten
vietiin täältä kuten muualtakin Ete-
lä-Suomen metsä seuduilta paljon
parruja kaupungeihin, sekä omia
että varastettuja, ja viime1ikoina
on varsinkin paperipuita ja .ialkoja
hakattu suuret määrät. 'Teitten var-
silla näkee kaikkialla pinoja, joita
autoilla kuljetetaan joko Hämeen-
linnan suuntaan tai Urjalan asern al-
.e, vähemmän Forssaan. Rakennet,
tiinpa Lautaportaaseen toissa kesä-
nä sahakin. ja on täällä vähäisiä sa,
h o ja ennenkin ollut, rn.rn. T'or ajär,
vellä. Siukolassa ja Sahankoskesaa.

::.
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Tammelan ylängön metsiss ä kas-

vaa villinä niinipuu ta, aluee.la joka
alkaa Hykkilästä ja ulottuu -Jjajär-
ven toiselle puolelle. Pääasiassa si-
tä käytetään enää vain erikoisvihto-
jen tekoon, mutta Ojajärven Heik .
karissa on sen käyttö säilynyt rno-
nipuoisena. Niinestä tehdään sie.lä
kestä viä köysiä ja kauniita ja siis-
tejä lattiamattoja. Kanajärven nie-
messä on vähäinen niinirnetsä. josta
vuosittain kaadetaan muutamia pui-
ta. Kuoret revitään iho npu olelta.
missä .pinta on kovempaa. Kuoret
viedään sitten suveksi järveen iik o o.,
maan sidottuina kimpuissa seipää-
seen, joka lyödään järven pohjaan.
Yksinkertaisella kelalla sitten kier-
retään 3 säätä toisiinsa. Oksista saa-
daan saman tien hyviä vihtoja.

Alueelia. jossa avoimet niitut
ovat tuntemattomia, on aika peli
karjanrehusta. Ei ole kortejärviä
ja niinpä täytyy k o rte tta käydä te-
kemässä aina Koijarvellå ja Loirn a-
larnrn illa asti. Ennen yritettiin vä-
häisiltä niitunlapuilta niittää 'uo n-
nonheinää, mutta piti päivärikin
hei.ua, ennen kuin sai pienen hä-
kin kokoon. Nyt ne on suurimm ak-
si osaksi jätetty laitumiksi taikka
kasvavat metsää. Vanhaan ~I;:(aan
niitettiin heinää myös kask ist a.

Heinän puutetta talviruokinnassa
on koetettu .poistaa lehtipuiden m o-
nipuolisella käytöllä. Haavasta rii-
vitään lehdet taikka taitetaan ok-
sat ja kuivataan kerpoissa, jotka
pistetään pystyyn latojen ::cinille
taikka asetetaan riippumaan sei-
nänraoista. Kun heinät tuodaan
lato on, kootaan .kervo t ja pannaan
ladon pohjallekasoihin, heinät

päälle. Myös riihessä kuivataan
leppä- ja haapakerppoja. Muutama
vuosi sitten kuivattiin erää!läkin
pien tilalla parisataa leppäkerppoa.
Riiheen ei saanut kovin 'cuurn aa
päästää. Sitten lyö tiin lehdet hå-
killä eli alttarilla kepakoitten avul,
la irti oksistaan ja k o ot+iin ko.p-
piin. risut karjupihalle. 'I'ä.laisia'
lehtiå annettiin lehmille sax ka n a,
jossa hauteen joukkoon oli pantu
jauhoja ja sakaksia (peluja yrn).
Hevosille lehdet syötettiin s.lppu-
na. Hevonen pitääkin kovin s·i:-
pusta, missä on mukana haavanleh-
ti; kalvaapa se haavan ku crta-
kino Haapa lähdettåå hevoses-
ta karvan aika nopeasti, vaikkei niin
pian kuin viljaruokinta. 'I'ahrnea-
karvaisissa hevosissa k ar va onkin
sitkeätä lähtemään : sanotaan sen
vasta juhannukseksi tapahtuvan.
Lampaastakin lehtir u okin ta kuu-
lema lähdettää villan. Lampaan
sanotaankin kärsivän, ettei. se saa
lehtiä. Lehmään .ehtiruokinta taas
vaikuttaa sen, että voi tulee vårik ,
käämpää, kun se muuten tahtoo ke-
våisi n olla vaalea ta,

Myös pihlavan.eh tia annetaan
lehmille, jo ska syövät niitä mielel-
.ään tuoreina, mutta vielä rlaluk-
k aam min marjoja. Lehmät saavat
usein pihlajataudin. Se on '<ivutta-
va tauti. joka tekee virtsan punai-
seksi Lopulta lehmä kuihtuu.

Leppää käytetään kuivikkee n a.
Myös sontaa lepistä tehtiin hakkaa-
malla niitä karjapihalle. Lepät :yö-
tiin poikki 1%-2 m :n korkcude. ta
ja tehtiin lim otö rtilö iksi, jotka sitten
ladottiin kahden-puun väliin. 'I'ållai,
srssa kasoissa limctörtilöt saivat



metsässä olla, kunnes ne talvikelillä
kuljetettiin pois.

Hyvä lehdeksensaanti etu paassa
on aiheuttanut, että vuohia on var-
sinkin Hattulan ja Kalvolan metsä-
kulmilla kasvatettu suurin joukoin
ja myöhemmin kuin muualla näillä
m ain. Yli puolen vuosisataa sitten
oli esim. Mäyrän Vitikalla ja Ylh äi,
sissä 20-30 vuohta, mutta nyt ei
enää yhtään. Ohtisten Heinolassa
(Haapanieme.lå) oli viime vuosisa-
dan lopulla vuohia 40 .ee n asti ja
Heinun kulmalla oli aikoinaan vuo-
hia niin paljon, että täytyi pitää var-
sinaista vuohipaimen ta V u oh en.
juusto ja vietiin Forssan ja Hä-
meenlinnan markkinoille, jopa Hel-
sinkiinkin. Kun vuohet haaskasivat
pahasti metsää, ei Niemen kartanon
taholta oikein hyveksitty vuohien
p.to a. Mutta vie.åkin on vuohi pari
monessa pieneläjän k arja ssa. jopa
Kotkajärveliä ja Kyherössä päin
4-3 .kin huushollia kohti. Sieltä
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pa1l1 ta itavatk in oli. kotoisin ne k u ,
tu njuust o t, joita vielä joskus Fors-
san to ril.a on myytävänä.

Vielä on mainittava muuan vilje-
lyskasvi, jo ka jo on tyystin hävin-
nyt savi tasankojen pelloilta, mutta
elää vielä Kalvolan m etsäk ulmil.a
Se on tuo merkillinen kaksineuvoi-
nen hamppu. Ainakin vielä muuta-
ma suvi sitten sitä kasvoi Mäyrän
Ylhäisissä. Siemen oli tuotu Kuus-
lammin Rih imaestä. Puoli vuosisa-
taa sitten hamppua viljeltiin seu-
dulla j o.ka paikassa ja vieläpä kapi-
nan jälkeenkin useassa talossa.
Markkinoille vietiin raiteja ja suvi-
h o us ukangas Ui. puh urna ttakaan
niistä ajoista, jolloin harnppu a kul-
jetettiin Turkuun kalastajain ver-
konaineiksi. Nyt siitä valmistetaan
Mäyråssä pyyheliinakangasta ja sen
kuituja käytetään mm. Iokomobiilin
tiivisteenä. T'arvitaanpa sen sieme-
.n-a ja lehtiä yms (= h alu kka)
laakkeenäki n hevosen .päåntaudissa.

E. Aaltonen.

Julkaistu (laajemmassa muodos-
sa) Forssan Lehdessä 8. r'o., 12. ja
I'j. 11. -37.



Kärrynpyöräntekijöitä Humppilassa.
Viime vuosisadalla tuli Humppi-

lan Myllynkulma tunnetuksi taita-
vista käsitee Lis u usrne stareis taan.
Paikkakunnalla asui näitä taitomie-
hiä ainakin puoli tusinaa. joille saat,
toi antaa tuon kunniakkaan ar vo ni ,
men, vaikka heil.ä kellään ei ollut-
kaan virallisilla leimo i.la varustet-
tuja mestarin kirjoja taskussaan.

Useimmilla oli kärryjen pyörät
erikoisalana. Ne tulivatkin laajalti
tunnetuiksi sir o udesta an, kestavyy..
åestään ja siitä. että ne oli vamis-
tettu .hy vista aineista. Mestarit osa-
si va t jo tarvepuut hankkia sellaisel-
la viisaudella ja taidolla, josta nyky-
ajan miehillä olisi paljon oppimista.
He tiesivät tarvepuut kaataa oikeal-
la ajaIla. Tarkkaan otettiin 'huo-
mioon vuo denaika, taivaallisen kuun
vaihe ja tuulen suunta. Kuivaami-
sessa oli omat menetelmänsä, Oli
tiedettävä, mitenkä kauan .puita en-
sin pidettiin ulkoilmassa katoksen
alla sitkistymistä varten, ennenkuin
ne tuotiin tuvan orsille kuivumaan.
Näin tuli hyvää ainesta, joka ei h al.,
keiIlut eikä muuttanut muotoansa.
Mestarien huolellisuudesta tarveai-
neiclen suhteen mainittakoon pari
esimerkkiä.

Kun eräs mestareista kutsuttiin
muu taruaan r ustholliin valmista-
m a a n kärrynpyöriä ta.o n hankki-

mista aineista, katseli mies hetkisen
tarvepuita ja sanoi sitten päätään
pudistellen: »Huonoa tavaraa, en
minä rupea noin kelvottornilla ai-
neilla mainettani pilaamaan. Puut
on kaadettu pahalla ajalla, eikä niis-
tä tule kestäviä pyöriä.» Näin mes-
tari lausui vakavana jäyh åt, tiriki ,
mättömät sanansa ja aivankuin hal.,
veksu misensa vahvik keeksi sylkäsi
puitten pää.le pitkän, väkevän tu-
pakkasyljen. Rusthollari kutsui toi-
sen mestarin, mutta ei hänkään ryh ,
tynyj töihin, vaikka isäntä koetti
turkulaisella rommiryypylläkin mie >

tä peh m ittää.
Jos mestarit olivat tuiki tarkkoja

jo tarvepuun ,hankinnas~a. niin kyl-
lä tekotapa ja kokoonpanokin oli
kaikin puolin huolellista. Jokainen
kappale sopi liito kseensa, aivan kuin
olisi säannö.lisen mallin mukaan
valettu. Siksipä esim. kärr ynpyörat-
kin tulivat niin lujia, että kestivät
vuosikymmeniä sen aikuisilla h uo ,
noilla teillä. Ei tar vi n n u t pelätä, et-
tä särkyivät, vaikka toisinaan oli
neljäkin henkeä kärrvilä, kun rnen.,
t.in emäpitäjän kirkolle Tammelaan
tai kuljetettiin raskaita k u 0 rm ia
kaupunkirna tkoilla.

Siroutensa puolesta olisi niillä
kelvannut silloisten keisarienki n
matkustella. Ne ajope.it .suurin.,



pyonneen, jotka ovat säilytettävä-
nä Pa ltam on kirkolla keisarin tal-
lissa, muistona siitä, että nii:lä on
matkustanut itse Venäjän keisari
Aleksanteri 1. ovat paljon k ömpe-
lömpää tekoa kuin Myllynkulman
miesten valmistamat ajoneuvot.
Mestarien teoksia on vie.a jäljellä
Humppilassa ja naapuripitä jissä.

On muistettava, että näillä entis-
ajan mestareilla olivat sorvit ja työ-
kalut paljon alkeelliscmrnat kuin
nykypäivien miehilä. Monessa
muussakin suhteessa he saivat työs-
kennellä paljoa vaikeimm.ssa olo-
suhteissa ja .huo no mmal;a palkalla
kuin myöhemmän ajan k äsiteolli-
su uden harjoittajat.

Vanhin näistä Myllynkulman
mestareista oli M a t tiM a t i n-
p ° : kaP e n t t i 1 ä. joka s.yn-
tyi e:ok. 2 p :nä 1820. Elämänsä al-
kutaipaleella Matti palveli renkinä
Humppilan ky.än torpissa Heikki-
lässä, Mäkelässä, Hakalassa. Saari-
ko ssa, Sa vikossa. Jaakkolassa eli
Koskenojassa sekä jyvärenkinä Ra-
si.Kauppilassa, Yli-Kauppilassa ja
Kennillä, asuen Edenin tor passa.
Mattia mainittiin taitavaksi puhde-
töitten tekijäksi. Siksipä isännät
hänet ha.usivat mielellään rengiksi,
kun mies osasi taitavasti käyttää
kirvestä ja muitakin työkaluja. Sen
sijaan Matti oli huono npuoeinen
lukumies. kuten monet muutkin ai-
kalaisensa, saaden 'heikkoutta os oit-
ta via merkkejä lukuseteliinsä Oli-
·pa Matti kutsuttu kesåk 24 p:nä v.
1869 pappilaan kuulusteltavaksi lu-
kutaidossa, ko sk a ei ollut kinkereil,
le säärinöl.isesti saapunut.

YIutta komeita, kestäviä pyör.ä
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pyo ri myötäänsä Penttilän työpa-
jasta y.i kymmeneen eri pitäjään.
Niitä ehti valmistua kun nio itetta ,
va määrä: yli tuhat paria.

Tähän tulee lisäksi vanhojen pyö-
rien kengitykset, joitten lukumäärää
Penttilä ei voinut muistaa niiden
paljouden takia. Hän puuhaili mel-
kein yksinomaan pyörien valmista-
rnisessa.

Hinta oli mestarin omista aineis-
ta 5-6 mk parilta sekä kengittarn i-
sestä 4 mk. Alkuvuosina o.i Pent-
tilän taksa huokeampi. Teettäjän
luona tyoskerinel.essä teki päivä-
paikka täysihoidon kanssa 1 :-1 :50,
jota .pidettiin hyvin kohtuullisena.
kun PenttIan työpäivän pituus o li
tavallisesti kaksi kertaa 8 tuntia.
Ei silloisten mestarien työaikoja
kellon viisarit mäaräil.eet. Kesällä-
k.n he ryhtyivät töihinsä nie.keinpä
kohta auringon nousun jå.kee n

Penttilän mestaruuden valtakau-
tena oli puu niin ar vo to n ta, ettei
aina tarvinnut metsänomistajalta
edes lupaa kysyä, kun lähti tarve-
puita ottamaan. Eräänä vuonna sai
Penttilä koko talven ottaa Syyrin
tilan metsästä tarveko ivu nsa, kun
kengitti mainittuun taloon maksut-
ta kaksi pyöräparia. Siinä urakassa
tuli muutakin tarvekoivua kuin mi-
tä pyörien teossa tarvittiin. Tämä
tyypil.inen aikakautensa mestari
kuoli vanhuuden ·heikkouteen v.
19-03 83-vuotiaana. Va.m o nsa kuoli
jo ·paljoa aikaisemmin e.i v. 1877.

Mestari jätti kätevyyden perintö-
nä po jalle nsa M a t t i 0 j ala l;
I e, joka syntyi tammik. II p :nä v.
1846. Poika-Matti c: ehtinyt päästä
pyörien teossa nelinumeroiseen lu-
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kuun eikä siis lyömään isänsä ennä-
tysmäärää, mutta kahdeksansatai-
nen pulska luku tuli reilusti täy-
teen. Lisäksi sadat kengitykset.
Ky.lä poika oli a.hkera mies, kuten
isänsäkin, mutta hän teki lisäksi
paljon muitakin käsitöitä. Sorvaili
esim. suunnattomat määrät aisan-
nuppeja ja tyn nyrinhanoja, joita
m.m. kulkukauppiaatkiri levittivät
laajoille aloille. Ojalan hanatkin
olivat hyvässä maineessa, kuten seu-
raava tapaus todistaa.

Muutamassa talossa ta pah tui jo u ,
luaaton vastaisena yönä sel.airien ta-
paus, että sa htityn nyristå irtaantui
hana, jo.loin juhlajuoma va.ui kel-
larin lattialle. Sahdin valmistaja,
talon to pakka emäntä, antoi tällai-
sesta onnettomuudesta isännälle
kelpo perheripitykset tiuskaten :
»Mikä sinunkin, senkin vietävä, pa-
ni Turun markkinoilta ostamaan
sellaisen töpön hanan, joka ei :ä-
vessa pysynyt, kun kerran omassa
pitäjässä on Ojalan Matil.a paljon
parempia ha no ja. Mene paikalla
hakemaan sieltä, taikka muuten saat
joulun olla ilman sahtia.» Auran
rannoilta tuotu hana sai loppunsa
tuvan tulisessa takka vaikeassa ja
jou. ujuh lina lirisi kaksikorvaisee n
katajatu c-pp iin uusi sahti Ojalan
Matin .pettämättömästä hanasta.

Poika-Matti oii lyhyt mies, ku-
ten isäkin ja nähtiin vieraana mel-
kein jokaisessa paikkakunnalla pi-
detyssä huutokaupassa. Hän ehti ol-
la kaksi kertaa naimisissa ja kuoli
sydän tautiin v. 1924 ollen viimei-
nen näistä kuuluisista Myllynkul-
man mes tareista.

Suuret määrät ehti eläissään pyö ,

riä valmistaa ja kengittää A n t t i
J uho n p 0 i k a R a n tai a, sil;
lä hän teki vain yksistään tätä ta-
varaa. Rantala ei voinut esittää las-
kelmia, miten paljon oli tullut vaL
mistetuksi. Mestari sanoi tiedustel-
taessa vain ylim alkaisesti : »Olisihan
niitä pitkä jo n o, jos perättäin ase-
tettaisiin maantielle.» On arveltu
hänenkin 'ylittäneen tuon nelinurne,
r oisen luvun raja viivan. Rantalan-
k;n pyörät olivat siroja ja halpoja.
tu n nettuja ulko pi täjissäkin Ver-
rattain näppärästi kävi Antti-mesta-
rilta työ vielä senkin jälkeen, kun
oli palelluttanut päihtyneenä sor-
mensa ni:n pahoin, että ne oli kat-
kaistava. Rantalan ensimmäinen
vaimo tuli mykäksi äå nielimiensä
h a.paantumisen takia.

Pyrkiessään toisen kerran avio-
liiton satamaan Huhtaalta Laurilan
tyttären Mandan kanssa, tapahtui
vihkiäisissä hauska tapaus. joka sai
kaikki häävieraat hymyilemään.
Papin kysyessä vähäkuuloiselta
morsiamelta, tahdo tk o ottaa jne ..
kääntyi Manda ylkää nsä-päin ja sa-
noi päättävä ilme ka svoillaan: »Mi;
nä otan sun, poika.» Mestari kävi
siis poikamiehestä vielä leskenäkiri.
Vanhempi suku pol vi muistaa 'vielä
hänenkin »verstaansa», joka sijaitsi
nykyisen Lekan talon paikalla. Ant-
ti Rantala syntyi lokak. 10 p mä v.
1830 ja kuoli jouluk. 28 p :nä Y.

1894
MyI I ä r i - Joe I i. virallisel-

ta nimeltään J celi j uho npoika, ei
o.Iut syntyperältään lo unaishämä-
läisiä, vaan Pöytyän poikia. Koti-
pitäjästään muutti hän Humppilaan
jyvärengiksi v. 1865 za-vuctiaana.



Tämä hiljainen ja hyväntahtoinen
muonamies rupesi muutaman vuo-
den kuluttua mylläriksi Ylimyllyyn.
Kätevänä miehenä rupesi hänkin
kärrynpyöriä valmistamaan »varas-
tettuaan» oppia ja ammattisivistys-
tä edellämainituilta mestareilta.
Työ sopikin hänelle hyvästi, kun
pienessä myllyssä ei aina riittänyt
jauhattarnista. Taitava mestari
pöytyäläisestä kehittyikiri. Hän te-
ki yksinomaan vain pyöriä, joitten
lukumäärä nousi myöskin satoihin.
Mylläri-Joeli tunnettiin erittäin ha r.,
taaksi tupakkamieheksi. Senpä
vuoksi hän kuolin vuoteellaan arveli
vaivojensa johtuvan liiallisesta tu-
pakan käytöstä. Elåmän.anka kat-
kesi pitkällisen sairauden jä.keen
tammik. 17 p :nä v. 1899 58- vuotiaa ,
na, joten hän oli ikänsä puolesta
nuorin kuuluisassa mestariryhmäs-
sä.

Paljon korkeamman iän saavutti
J u h aKu s t a a K i v i s t ö , jo-
ka syntyi huhtik. 25 p :nä v. 1832
ja kuoli vanhuuden heikkouteen
marrask. 21 p:nä v. I920 88 v. ikai-
senä. Vanhemmat olivat taloll.
Matti Ylä-Rukko ja Eva-Liisa Sa-
muelintytär Huhtaan Tiiriltä. Kun
pitäjänapulainen B. Fr. Gädda kas-
toi Juha Kustaan kolmen päivän
vanhana, oli tälle tulevalle mesta-
rillehankittu kokonaista 15 kum-
mia, joista 8 oli Humppilan kylän
talollisten .poikia. Siihen aikaan oli
vanhernrnilia yleensä tapana laittaa
.paljo n ku m rn eja, mutta tämä poika
sai niitä tavallista runsaammin. Tuo
lukuisa joukko antoi ikäänkuin
kummin lahjana Kustaalle taitavan
kätevyyden veistotöihin. Itse ukko
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kertoi vanhoilla päivillään olevansa
nälän opettama puuseppä.

Nuorena hän ensin kulki Turun
läänin saaristo p.täjissä paikasta toi-
seen, ilman mitään vakavampaa pää,
määrää e.ämä nur an valinnan suh-
teen. Mutta kuten sanottu, tuo ikä-
vä vieras, nälkä, pani ottamaan työ-
välineitä käsiinsä ja opettelemaan
puusepäksi. Hänestä kehittyi sel-
lainen mestari, joka ei tehnyt ai-
noastaan pyöriä, vaan koko kå rry-
jä, vieläpä ri.lojakin ja kirkkcrekiä.
Kärryjen valmistus olikin Kivistön
varsinainen työala vuosikymmenien
aikoina. Niitä : on vielä runsaasti
jäljellä todistamassa valmistajansa
kätevyyttä. Lukumäärästä ei ole
tietoa, si;lä mestari sanoi, »ettei ole
tullut kirjanpitoa pidettyä». Sen
tiedämme, että huiman pitkä rivi
niistäkin tulisi. Kivistö opetti lap-
sensakin käsiteellisuutta harjoitta-
maan, mutta nämä ovat muuttaneet
pois paikkakunnalta. Myöhemmällä
iällä mestarista tuli kristillisyyttä
rakastava mies käyden ahkeraan
kirkossa ja har tausseur oissa, Kirk-
koneuvostossakin hän oli jäsenenä
10 vuotta.

A a roH u h t a n e n, edelli-
sen veii, syntyi elok. 8 p :nä v. 1837.
Aaro-poika sai tyytyä kahdeksaan
kumrniin, kun hänet vietiin kasteel-
le kahden päivän vanhana. Oltuaan
ensin renkinä Ala-Rekolassa ja
Isolla-Kätöllå kohtasi 'häntä tapa-
turma, jonka johdosta hän sai kär-
siä loppuikänsä ruumiillista heik-
koutta. Raskas rengin virka piti
jättää ja etsiä hieman helpompaa
työalaa. Ajan tavan mukaano!i
Aaronkin täytynyt oppia puh det oi-
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tä tekemään, koska sellaisen pa:-
velijan. jo'k a ei .pys ty n.yt kirvestä
k a y ttele m aan. kävi vaikeaksi paikan
saanti. Aaro 'Pystyi. ja kun e.ä m a n.,
koulu täydensi palveluksessa saa-
tua alkuopetusta, tuli hänestäkiri
taitava mestari, jonka käsistä lähti
maailmalle runsaasti hyviä karr y n ,
pyöriä sekä sen lisäksi rattaita, re-
kiä. h einähäkkejä, seinäkaappeja ja
muitakin huonekaluja. Luoriteel-

taan o.i Huhtanen leikkisä lasketel-
len mielellään sukkeluuksia, kun sen
sijaan veljensä vakavaluentoisena
miehenä ei juuri ollenkaan viljellyt
hämäläistä huumoria. Pikku hipra-
kassa ollessaan Aaro tavallisesti h y,
rai.i lauluja osaten ulkomuistista
moniaita sen aikaisia arkkiveisuja.
Huhtasen Aaro kuoli naimattc m a ,
na jo uluk. 5 p :nä 1'. 1905 68 Y. ikäi-
senä.

Jalmari Matisto.

Julkaistu (Iaaemrnassa muodos-
sa) Forssan Lehdessä 26. 1 l. -3,·



Harvinainen
Tammelan Torrolla palveli aikoinaan

renkinä eräs Mikko Juhanpoika. Hänet'

kuolemastaan lienee kulunut jo n. 150

vuotta. Mikko oli luontceltaa n vakava
ja hiljainen. Oli hän kerran nuorena
rakastunurkin eräaseen tyttöön, mutta

saanut tältä rukkaset, ja niin hän sitten
eleli poikamiehenä elärnansa loppuun as-
ti, palveli en nuorempana ensin milloin
missäkin talossa, ·kunGes hän vihdoin ko-

tiutui Pompun taloon, jossa palveli ai-
nakin kolmekymmentä viimeistä elin-
vuortansa,

Jo nuoruudestaan asti Mikko nautti
yleistä kunnioitusta ja arvonantoa kylä-
läisren keskuudessa, mutt a vanhemmak-
si tultuaao hän saa vutt] sellaisen ase-

man, että hänet kursuttiin pitoihinkin,
kuten r alollisetk in. Jos oli kysymyk-

sessä sellaiset pidot, esim. haat, joissa ar-
veltiin vieraiden runsaasti hurn.alruva n,

niin pitojen isäntä pyysi jo etukäteen
Mik koa pitämään huolta asioista, kun

riedettiio, ettei Mikko koskaan ryypän-
nyt itseään juovuksiin asti.

Kun Mikko sitten vanheni ja hänen
työkykynsä väheni, isants koetti järjes-
tää hänelle sellaista työtä mihin Mikko

testamentti.
vielä ilman suur emp.a ponnistuksia ky-
keni. Ja kun hän vihdoin painui sairas-

vuoteelle, niin kaikki talon asukkaat.
isäntä, emäntä ja palvelijat, pitivät yh-

teisesti huolta siitä, ettei Mikolta mi-

tään puuttunut, ei ravintoa, puhtautta
eikä lämpöä.

Kun Mikko aavisreli .kuolemansa jo ole-
van lähellä, hän pyysi hakemaan luok-
seen naapur italon isännän ja tämän po-
pl1. Mikko jutteli heille, että hän on
k utsun ut heidät todistajiksi, kun hän
nyt tässä t esta m en t ta a kaiken jälkeensä
jäävän omaisuuden talon isännalle. Tä-
mä kielsi Mikkoa sellaista testamenttia
tekemästä, ja kehoirn luovurt amaan

omaisuutensa sukulaisille. - Tästä ta-

losta minä sen saa nutk in olen, ja tänne
sen pitää jäämän, selitti vain Mikko eikä
luopunut aike estaan millään ehdolle.

Eihän niistä silloisista r e nk ie n palkois-

ta suuria säästöjä voitu tehdä, mutta
k er tojan] sanoi kuulleensa arvelun, että

olisi Mikko niillä säästöillään voinut
elellä vuode!'! tai parikin. Mutta sum-
man suuruus onkin tässä' toisarvo.o en
asia. Periaate rnuodcst a i siina asi an yti-
meno

J. Rantanen.

Forssan Lehdessä 26. 11. -37.



sisadan perua, pikemminkin tämän vuo-
sisadan alkuvuosilta. Rautaisia, ristin

muotoisia muistomerkkejä on muuta-
mia jo vähän varhaisernmiltakin ajoilta

ja lienee niiden lukurnaara n. 70.
Vuosistamme ensimmäiset ajat näyt-

tävät kuluneen vielä noissa entisajan

merkeissä. Mutta sitten tapahtuu ihan
selvästi ha v.aitt ava muutos. Ki visiä
muistopatsaita kohoaa kymmenittäin jo-

ka vuosi, niin että niiden lukumäärä OL'

120:n vaiheilla. Niiden joukossa tapaa
jo muutamia sellaisia suurempiakin, ki-
visillä airauksilla varustettuja hautakurri-
puja. Minun siellä käydessäni oli sil-
loinkin paraillaan tekeillä sellainen.

Haurojen hoitoon oli .muutcnk:o kiinni-

tetty entistä enemmän huomiota. Kuk-
kia oli istutettu monille kumrnuill e ja

kasrelulla !?idetään huolta siitä, että ne
siinä myöskin hyvin viihtyvät. Myöskin

siinä suhteessa on tapahtunut muutos
entisestä, että nuo entisajan muistomer-
keissä käytetyt pitkät raa.ma tunlauseet,
virrenvärsyt ym. ovat nykyisin jätetty

pois; ainoastaan muutamissa on enää jo-
ku yhden rivin pituinen, vainajan muis-

tolle omistettu lause.

Jokioisten seurakunnan hautausmaalta.
Murrosajan merkkejä tavataan kaik-

kialla tämän maailman elämässä, mutta
tuskinpa .monessak aan paikassa ovat van-

han ja uuden ajan väliset rajat selvem-

min nak y vissa kuin Jokioisten seurakun-
nan hautausmaalla. Ajalta ennen VUOt-

ta 1900 ei siellä ole montakaan muisto-

merkkiä osoittamassa, kuka kullakin
kohdalla viimeistä untaan nukkuu. Mer-
keistä päättäen näyttää siltä, että sellai-
sia on kyllä pystytetty, mutta kun ne

ovat olleet puupaanuja. on .ajanhammas

ne hävittänyt lyhyessä ajassa, ja niin on
tälle hautausmaalle muodostunut pari-

kin sellaista verrattain suurta aluetta,
joissa ei ole ain utrak aa n muistomerkkiä

tai muuten koristeltua hautakumpua.

Siinä kirkon lähellä on sellainen kai-

vooar k k ua muistuttava kivinen muisto-

merkki, joka on pystytetty Karl Johan
Sjernvallille 1815, samoin kivinen pat-

sas, pystytetty pastori BonsdorffiJle
1870, ja ruukinpatruuna Palrnille pYSty-
tetty 1882. Puisia paanuja tapasin siel-

lä n. 50, mutt a ne oli va t jo niin ajan

hampaan kulutramia, ettei niiden ikää
voinut enaa selville saada, Tuskinpa
niistä sentään on montakaan viime v uo-

J. Rantanen.

Forssan Lehdessä 26. T 1. -37.
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Vanhan kansan tietoa ja tiedettä.

Äitini ja tät.ni, ensimmäiset
kansatieteen opettajani, eivät itse
luottaneet va nhanaikaisiin pitäm yk ,
siin ja uskomuksiin, mutta n o udat-
tivat niitä sikäli, kuin heidän ha.,
litsemiensa talojen töiden kulku
vaati. Eivät he sallineet palvelus-
tyttöjen lakaista lattiaa ovensuusta
peräLe päin, eivät suvainneet lep-
päpiiskaa paimeriella, eivätkä lait-
tarieet pitkääpiimää valmistumaan
ukonilman uhatessa. Tietysti olikin
asian mukaista, ettei pirtin oven-
suun pahinta basilliruuhkaa luuda l-
.a levitelty pitem mä.le, eikä lepän-
oksista tartutettu lehrn iin pu na tau ,
tia kuljetta vaa puuntäitä, . mitkä
terveydenhoidannolliset seikat lie-
nevät p uheenac levill- emäntäihmi-
sille o l.eej sokeata tapaa paremmin
tied cssa.

Maitotaloucien tärkeimmät aska-
reet entisajan emännät aina suorit-
tivat o mak ati s es ti itse, ja ankarat
nuhteej saivat ne sivulliset, jotka
uskalsivat kohottaa heiciän' k ir nu-
hu rstiaa n, eikä kimunta-aikaan ta-
loon sattunutta vierasta katseltu
suopein silmin. Taikuudesta he
~i;s välittivät, mutta he tiesivät ko-
kern uksesta voionnen pi.aarn isee n
riittävän vähäisen .huolim atto rnu u-
den ratkaisevalla hetkellä.

Muitakin tärkeitä suurtöitä va-

rattiin pah o ilta silrn ilta ja vastaan-
h angoi ttelevalta pah ansuopaisu u-
delta sikä.i, että niihin osaaottavaa
naisjoukkoa .pidettiin hyvällä m ie-
le.lii kahvikestityksella, perätipä vii-
nanaukuillakin. Saatteihan yksi ai:-
noa ärtyinen tai hajamielineri tyttö-
letukka pahasti pilata kankaan ra-
kentamisen, ja syysyönä ,pyykkiä
hautoville eukoille kahvikn orri oli
suoranaista vilusturnisen lääkettä.
Entiset emännät olivat eteviä työ-
ilon taik ojin ja yh teishe ngen loihti-
joita.

Joskus kuitenkin heidänkin ky-
kynsä ·pettivät, niinkuin sil.oinkin.
kun kotonani eräänä leipomapäivä-
nii kailok i asiat menivät hullusti.
Ensiksikin uusi .palvelustyttö tyh-
myyttään oli pessyt taikinatiiriu n ja
vie.ä ku umalla ve del.ä. 'Toisekseen
tuuli kääntyi pohjoiseen leipäin
noustessa. Kolmanneksi leivinpuut
olivat huono ja, ja uuni savuttui, tu-
li »musta sika» uuniin. Tuloksena
o.i likilaskoista, raakaa, huonosti
kypsynyttä leipää. Äitini oli epä-
toivo.rien, kun vielä myliärinemän-
tä sattui vieraaksi, eikä hänelle ison
talon .eipo muksestn hakemallakaan
löycletty hänen ar vc nsam ukaist a
lämpimäisleipää. Lop·pujen lopuksi
todettiin viikon päivä vääräksi, ja se
väärä päivä sai si.lä kerralla paljon
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syytä ja voitti varoittavaa mainetta.
Kai sen onnettoman leipomapäivän
mukaan paika..inen ajanlaskukin
muutettiin, sanottiin: vuotta jäl-
keen kuin Kylä-Pälsin emäntä lei-
pänsä poltti ja vuotta ennen kuin
Uuden talon äijä suonsilmään si-
kansa hukutti.

Edelliseen kylähistoriai.iseen
merkki vuoteen olisi hyvinkin saat-
tanut liittyä vielä muita tapauksia,
esim. pellavien valmistusvahinko.
teuraslihain pi.aanturnine n, jou.u;
o.ue n hap·paneminen tai muita ikä-
västi muistuttavia satturnuksia. Ne
olisivat voineet osua saman talon-
kin kohdalle ;a saman leiporn uksen,
sa po.ttajan emännän aiheuttamik-
si, mikäli hän olisi menettänyt
malttinsa ja itseluottamuksensa ja
pettävin hermo voimin jäänyt odot-
tamaan onnettomuuksien tuloa. Ai-
na varautumattomalle vahinkoja
sattuu, ja huolimatonta seuraa .hu o-
110 onni. Se vanha tieto ei .ole vie-
läkään menettänyt påtevyyttåän.

Muistelen äitini toistekin rikko-
neen vanhan kansan pitämyspäiviä
vastaan ja ainakin kerran saaneen
Viitalan Eerolta muistutuksen siitä,
että leikkasi minun, po ika nu.ika n,
tukkaani ala kuu 1 i a. Se aika
näet soveltui puiden kaatamiseen,
jotka kuivuivat hyvin, mutta ei en-
sinkään hiusten katkomiseen, kos-
ka myös tukka siitä kuivettui ja
harveni. En tiedä, olisiko yläkuineri
leikkaaminen auttanut tukkani kas-
vua, mutta kovin se aina on ollut
alakuineri.

Samainen kuuhan se hallitsi ja
vallitsi kaikkea entisajan maaais-
elämää. halonhakkuuta. kaske nkaa.,
toa, kalanpyyntiä. säänvaihteluja,

ihmisten ja kotieläinten terveyttä.
Muistan seitsenvuotiaasta minäkin
seuranneeni kuun vaiheita oikein al-
lakan mukaan ja panneeni merkil-
le kuun syntymiset, ensimmäiset ja
viimeiset ne:j.ännekset, sekä ennen-
kaikkea n.s. Falbin-päivät, jotka
isäni lehtitietojen mukaan oli vuo-
den alussa merki.nnyt ajantietoonsa.
Piankin huomasin näiden ensim-
mäisen ja toisen luokan myrskypäi-
vien sattuvan uuden- ja täydenkuun
aikoihin, ja ku n etevän allakka rnie-
·hen. Nissen-faarin leinikoh taukset
noudattivat samaa aikajärjestystä.
syvennyin yhä enemmän kansan-
omaiseen astronomiaan. Mutta en-
nustetut Falbin-päivät eivät lähes-
kään aina osuneetkohdalleen, sitten
Nissen-faari leineineen meni kaiken
maailman tietä, ja jälelle jäivät toi-
silleen uskolliset aliakka ja kuu.
Niitä seuraan yhä vielä, ja iloitsen
uuden kuun terävistä sarvista mil-
tei yhtä vilpittömästi kuin ennen
pikkupoikana. Lienee siis jäänyt ja,
lel.e jonkin verran tuota lapsuuden,
aikaista kuu-uskoa, niinkuin sopi
jääcläkin, koskapa sen hoitelerninen
ja säännösteleminen oli miesten
työtä ja miesten uskoa, viikonpäi-
vien varteenottamisen jäädessä ak-
kaväenhörpsähtäneeksi kohuksi.

Puolenpäivänpiiru tu van eteläi-
sessä akkunalaudassa riitti ajan-
o so ittajaksi vanhan seinäkellon
seistessä, mutta tarkkaa kello nrnåä.,
rää tuosta viivasta ei voitu lukea.
Se oli vedetty vain kaupunkimies-
ten taskukellon mukaan, eikä sitä
oltu saatu suoraan pohjantähdestä,
niinkuin pätevimmät ,puolenpäivärt-
piirut suunnattiin. Siihen taas oli-
si tarvittu kaksi pystysuoraa r iu-



kua ja osaava mies ensin yöllä täh-
täämään ja sitten päiväl.ä all akan
mukaan kelloa siirtämään. Tämä
tiedettiin, vaikkei viitsitty eikä eh-
kä kyettykään kaikkein [a rk irrta au-
rinkokelloa laittaa Meillä 'pikku-
miehillä oli aika työ tuon m er ki.li-
sen pohjaatähden Ioytåmisessä, ja
nyt aikuisina yhä ihmettelemme,
miten se jaksaa pysyä paikallaan,
vaikka on näköjään kovin mitätön.

Lienee ollut harvassa sellaisia
vanhankansan ihmisiä, jotka pystyi-
vät yö.lä Otavasta ajankulun mää-
räämään. Tämän sinänsä täsmälli-
sen kellon käynti eroaa sekä ko-
neeJlisista ajanmittareista että au-
ringosta, eikä ollut mahdollista mää-
rätäeroa rähtitieteeliisittä k o jeitta.
Mutta sen verran Otavaakin oli
opittu, että voitiin sanoa, mihin
suuntaan sen sarvi viittasi sydän-
yöllä kunakin vuodenaikana.

Kuten nähtiin, oli vanhassa kan-
sanomaisessa tähti tieteessä kansain-
välisiä o pillisia aineksia suorastaan
allakasta ja sanomalehdistäkin luet-
tuja tietoja, joita käyte.tiin niin ,
ikään y.eisrn aailm allisten uskomus-
ten tukena. Minkä verran muussa
mittauso pillisessa kansantiedossa
oli ·k,orkeampaa oppia, mikä oli van-
haa kotoista perua, sitä ei ole aivan
helppo ratkaista,

Katsotaan.han harpin, tuon tär-
keän geometrisen ko jeen, kansan-
omaista käyttöä ja ymmärtämistä.
Harppi on ikivanha kapine, ja sitä
on tääl.ä .pohjoisessakin käytetty ;0

'esihistoriallisina aikoina, samoin
kuin esim. lappalaiset ja eskimot
tuntevat sen ja koristelevat sillä
luuesineitään. Tämä alkuaikain
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harppi on ollut aivan pieni, ja sillä
on pyöräytelty n.s. häränsi.mia,
vanhojen luu esineiden yleisimpiä
koristeita. Myöhemmin hanppiko ,
ristelu saavuttaa kukoistuksensa
viime vuosisadan suomalaisissa
puuesineissä, vakoissa, rasioissa ja
kuontalopuissa, joissa ympyrä vii-
vaa, sen osia ja yhdistelmiä on käy-
tetty erittäin mieliku vi tusrikkaasti.
Mutta tämä harppiharr astus on vain
taiteel.ista, tositarpeeseen kelpaa-
matonta Ieikittelyä, eikä se auta
käyttelijöitään ymmärtämään yrn-
pyräviivan Iaskuo p illisia suhteita.
Mainitut .harp.pitaiteilijat näet jou-
tuivat ymmälle, kun heidan piti mi-
tata astianvanteen täsmällinen pi-
tuus, eivätkä he milloinkaan sitä op-
pineetkaan. Tiedettiin: koLme läpi-
mittaa ja vähän päälle, sekä katkot-
tiin vanteita ja ko rjailtiin kiiloilIa.
Vanhat m aaiaissepät niinikään :oli-
vat epävarmoja r attaanpyö ria rau-
doittaessaan, koska heillä tuon sa-
laperäisen ympyrän suhdeluvun li-
säksi oli tiellään kuumenrietun rau-
dan Iaaje nemisarvo, josta heillä ei
myös o.lut tarkkaa tietoa. Luotet-
tiin ko kem u sperai seen arviointiin
ja tultiin toimeen.

Luotinuoran ja vatupassin käyt-
tö lienee peräisin kirko nrakentaji.,
ta, mutta vanhat suomalaiset pirtit
pystytettiin näitä tärkeitä 'kojeita
käyttämättä, ja niiden asemasuun-
nittelussa tarpeellinen suorakulma-
ki n on usein va.h vasti silmärnääräi-
nen. Näköön ja myös tuntoon
luottaen rakermeltiin rekiä, venei-
tii ja puuastioita. joissa viimeisissä
pohja useinkin 0:.1 epäsäännöI:inen,
h arpitta veistetty kiekko. Vanhan
kansan puumestarien työtapa erosi
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huomattavasti nykyisten puusep-
pien menettelystä, ja heidät on lä-
himain luettava 'nykyaikaisten m uo-
vailutaiteilijain joukkoon, jotka
tarkkaa mittausta niinikään käyttä-
mättä silmämääräisesti luovat teok-
siaan.

V oimaa säästä viä alkeel.isia »ko-
neita» on kansanomaisessa käytös-
sä o l.ut paljonkin, vipu kivikankena
ja kaivo nvintti nä, kiila pu.se n a va a-
jana ja rautakirveenä, pyörä vene-'
telana, värttinän vauhtipyöräna,
käsikivenä ja myöhemmin myös
rattaanpyöränä. Nämä voim ansääs ,
tökoneet ovat meillä yleensä jääneet
verra ten kehi ttymä ttömäksi, mutta
yksi niistä, kaikkein tehokkain, on
saanut erittäin laajan käytön. Tar-
koitan yhdistettyä väkipyörää, tuo-
ta i·kivanhaa Arkirnedeen m a ai.ma n
siirtäjää, taljaa, tietenkin suomalai-
sittain muunnettuna ja paljonkin
yksinkertaistettuna. Me m aa.aispo-
jat olemme tuolla talja vehkeellä
monet kerrat vetäneet lu okkava.,
jaitten länget kiinni, ja mitä hei-
kompia olimme, sitä useampaan

mutkaanheitimme rinnustimen, ja
ner okas mekaniikantuntemuksem-
me voitti jäykän koivtiisen luokan
pakostakin. Emme tietysti ä.ynneet
tieteellisellä alalla liikkuvam me, ei-
vätkä sitä käsitä eskimotkaankis-
koessaan samalla pyörättömäl.ä
talja.ai tteella maihin pyytäm iaän
isoja merieläimiä. Samaa voimaa'
lisää vää taljajärjestelmää käytetään
myös kuorrnia köytettä.essä ja ra-
kennushirsiä rioste.taessa. Tämän-
iainen alkeellinen pyörätön talja on
tietysti toista alkuperää kuin var-
sinainen, esim. purjeita .hissattaes-
sa käytetty, pyör ällinen voimakone.

Huomaamme vanhan kansan
tiedon alallaeh tineemine ta van-
omaisista' ja usko mukse.lisista, ai-
van pakanaliisista men ettclyist.ä
kylmästi tieteellisiin koneisiin. Nii-
tä On paljonkin, kuka ne kaikki
muistaakaa n. Hyvä vain olisi, jos
niihin tutustuneet ja niitä nimen-
omaan käytelleet merkitsisivät
muistiin näitä. kansankulttuurimme
hä viäviå apuneuvoja.

Sakari Pälsi.

Julkaistu Forssan 'T~ehdessä 22,

I2. 37,



SISALL YSL UETTELO:

Kiipun kylän menneisyydestä, J. Rantanen 3
Forssalainen orkesteri vuosisadan alkupuolella, E. Aaltonen 18
Kappale Hykkilän asutushistoriaa, E. Aaltonen 20
Ankaran kasvatuksen aikakaudelta, E. Aaltonen 23
Forssan orkesteri 70-luvulla, E. Aaltonen 26
Lounais-Hämeen kuuluisin parantaja, J. Rantanen 29
August Viksten, J. Ranttila 33
Tammelan ylängön metsäseutujen elämää, E. Aaltonen 42
Kärrynpyöräntekijöitä Humppilassa, Jalmari Matisto 50
Harvinainen testamentti, J. Rantanen 55
Jokioisten seurakunnan hautausmaalta, J. Rantanen 56
Vanhan kansan tietoa ja tiedettä, Sakari Pälsi 57


