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Vanhan ajan käsityö läisiä Tamm elassa.

Nahkuri Lindfors.

Viime vuosisadan loppupuolelta
muistamme Forssan nahkuriliikkeitä
useampiakin, esim. Mårdin, Lauhko-
sen ja Tasasen. Aikaisemmin oli
Tammelassakin (Hevoniemessä)
Sundqvist jonkin aikaa harjoittanut
pienempää nahkuriliikettä. Mutta v.
v. 1872 muutti Turusta Tammelaan
nahkurikisälli Kalle Mikael Li n d-
f 0 r s. Hän oli syntynyt Loimaalla
ja valmistunut Turussa nahkuriksi,
Hän perusti Pyhäjärven rannalle
Tammelan kirkonkylässä nahkuri-
verstaan heti samana vuonna. Paik-
ka olikin sopiva, sillä ympärillä oli
laaja asutus, josta tähän tuotiin vuo-
tia valmistettavaksi eri nahkalajeik-
si. Näin varsinkin idästä ja etelästä-
päin Pusulasta, Lopelta, Rengosta,
Hattulasta, Kalvolasta ja Somerolta.
Etenkin perjantaisilla torimatkoilla
muodostui Lindforssin verstaan luo
toisinaan oikein »nahkamarkkinat»,
jolloin raakanahkoja tuotiin ja val-
mistettuja lunastettiin tai ostettiin.
Letkulta päin toimitettiin näitä asi-
oita joskus sunnuntaisinkin kirkko-
matkan yhteydessä. Raaka-aineita
tuotettiin myös Saksasta varsinkin
pohjanahkaa varten.

Nahkurimestari Lindfors kuoli v.
1901, jonka jälkeen hänen poikansa

=

Kalle Vihtori Lindfors (synt. 1873)
jatkoi isän perustamaa liikettä enti-
seen tapaan yhtä laajassa mittakaa-
vassa 37 vuotta. Vuoden 1918 jälkeen
liike kuitenkin väheni ja n. 3 vuotta
sitten verstas hävitettiin. Laajimmil-
laan ollessa oli verstaassa tavallisesti
7 miestä työssä.

Sällit saivat talosta ruoan ja muun
ylöspidon (puhtauden ym.). Alkuai-
koina he saivat palkkaa !1. 7-10 mk
viikossa, sittemmin 150 mk. Muutamat
olivat hyvinkin Iiikk uvaiaia, tulivat
ja pian menivät, mutta vakavammat
pysyivät kauemmin, esim. Mäkinen
30 vuotta yhteen menoon. Ahokanto
samoin. Joku vähemmän sopiva
sälli sai eropassin, ettei mitään ret-
telöitä sällien sopimattoman käytök-
sen, juopottelun tms. vuoksi syntyisi.
Paikkakunnan väestö suhtautuikin
niin liikkeeseen kuin sälleihinkin
varsin myötämielisesti. Samoin muut
maaseutulaiset. Liikeasiat toimitet-
tiin asiallisesti, nahkatyön valmistus
maksettiin rahassa ja tinkimättä
jne. Liikkeessä myytiin myös nah-
kaa ja maaseutusuutarien töitä, 1'as-
vanahkajalkineita. Turkisnahkoja-
k in valmistettiin lampaan ja joskus
hirven, jopa koirankin nahoista.
Myös mänttiä jonkin verran valmis-
tettiin.

Nahan käsittely valmiusasteelle
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saakka on hyvinkin monipuolinen ja
runsaasti puolen vuoden ajan vaati-
va tehtävä. Niiden puhdistamiseksi
ja pehmittämiseksi on niitä liotetta-
va vuoroin puhtaassa vedessä ja
kalkkiliemessä, kaavittava pois liha
ja karvat (josta nimitys »karvari»
entisaikaan oli myös käytännössä),
sitten pidettävä erilaisissa parkkiva-
sissä ja jälleen »töötättävä» puh-
taaksi, rasvattava talirasvalla ja pin-
tapuoli traaniöljyllä, kuivattava,
»vaskattava» (ojennettava), jälleen
kuivattava ja päällysnahka mustat-
tava jne. Tällaiseen hommaan tar-
vitaan satojakin nahkoja vetäviä
ammeita, parkkitiinuja, tylsiä kaa-
vinrautoja, »ryykiveitsiä», vaskirau-
toja ym. Vettä tarvitaan paljon,
pajun ja kuusen parkkia ym. aineita
myös. Emme enää kovin ihmettele,
vaikka nahka, kun raaka-ainekiri
(vuota) maksaa, on kallista. Jalki-
neiden hintaan tulee vielä korotusta
niiden työkustannuksista.

Värjäri Salminen.

Tammelan kirkonkylässä pn aikoi-
naan ollut myös värjäämö. Se sijaitsi
Marttilasta vuokratulla maalla, jon-
ka palstatilallinen A. Salminen ny-

kyään omistaa. Värjäämön oli S j ö-
bio m-niminen värjäri perustanut,
mutta mentyään vävyksi Kauko-
lan Ranttilalle, jonka omistaja-
na hänen poikansa poika nykyään
on, myi Sjöblom v. 1880-luvulla
verstaansa värjäri Juho Sai m i-
se 11 e.

J. Salminen oli syntynyt Some-
rolla ja saanut värjärimestariopin
Turussa, josta hän siirtyi Tamme-
laan. Täällä hän sitten harjoitti vär-
jäysammattia kuolemaansa saakka
(1919), ollen tosin välillä kymmen-
kunta vuotta Ahvenanmaalla, jolloin
hänen poikansa A. Salminen hoiti
liikettä ja värjäystä. Isän kuoltua
lopetettiin liike.

Vierasta työvoimaa ei Salmisen
värjäämössä tarvittu. Kun liike oli
lopetettu, myytiin värjäysvälineet,
värikyypit ym., joihin kuului mm. 2
kuparikattilaa varren keittämistä
sekä lankain ja kankaiden värjäystä
varten, »prässäyslaitteet», tahveli-
pöytä ja pahveja, joiden päälle kan-
gas levitettiin. - Väriaineita, kai-
kenlaatuisia tavallisia värejä, oli
liikettä varten saatu Turusta ja
osaksi Forssasta

J. Ranttila.

Forssan Lehdessä 13. 10. 42.
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Muuan humppilalainen
yksityisyri ttäjä.

Humppilan Huhtaalla elää hyvissä
sielun- ja ruumiinvoimissa mies, joka
on suorittanut omalaatuisen harvinai-
sen elämäntyön. Tämä aito yksityisyrit-
täjä on toiminut puoli vuosisataa hha-
kauppiaana siten, että 'on itse etsinyt
lahtieläimet, teurastanut ne ja kantanut
tavaran pussilla kuluttajain kotiin var-
sin vaatimattomasta kauppavoitosta.
Vuosikymmenien kuluessa, kaikkina
vuoden aikoina mies on pitäjällä
nähty liikkeellä tuttu harmaasta kan ,
kaasta tehty pussi selässään. Vaati-
mattomana on tämä vanhan sukupolven
kansaaomainen »kauppaneuvos» tullut
taloon, ei tunkerlevana tyrkyttäjänä eikä
juutalaiseen malliin tavaraansa rajatto-
masti ylistellen, vaan hymyillen ja korut-
tomasti ilmaissut: »Taas on pussissa
soppa lihaa ja paistia, jos tarvitaan». Tyy-
tyväisiä ovat jo toisessa sukupolvessa
kotien emännät olleet tuttuun kauppiaa-
seen, koskapa hänelle tavalhsesti harja-
kaisiksi on tarjottu kahvitkin, kun vain
on sattunut pannu olemaan kuumana.

Esittämäni mies on lukuisille kodeille
t ut t u Heikkilän Jussi, kuten'hä-
nen yleinen kansanomainen nirnityksensa
kuuluu.

Hän on syntynyt Humppilan Huhtaal-
la Heikkilän. torpari poikana helmikuun
24 pnä 1865. Varhaisemmasta lapsuus-
ajastaan on Jussille erityisesti jäänyt

mieliin ne päivät, jolloin Isä otti hänet
mukaansa seuratoverikseen miilupirti.JIe
Holkerinsaareen. Kotitorpassa oli nimit-
täin hulivero ja niiden valmistustöitä
varten oli asunnoksi metsään rakennettu
erityinen miilumaja. Siellä salolla sai
nuori poikanen kuunnella susien ulvon-
taa. Metsän huminaa rakastava pikku-
mies ei näitä ääniä kuitenkaan säi-
kahtanyt.

Kouluopetuksensa sai Juha poika kol-
messa kanttori Matti Malmbergin joh-
tamassa kiertokoulussa ja näiden päät-
teeksi rippikoulussa. Opintouran päätyt-
tyä olikin sitten 16-vuotl'aana lähdettävä
palvelukseen Vallan torppaan 90 markan
vuosi palkalla. Toisena vuotena palkka
jo sentään kohosi 125 mk :aan, kun nuori
mies osottautui varsin kunnolliseksi· ja
ahkerasti toimissaan. Neljä a.jastaikaa
hän palveli Vallalla sekä vuoden Huh-
taan Laurilassa. Asevelvollisuutensa
suontti Juha kolmena kesänä Urjalan
reserv.ikasarrnissa. Solmittuaan avioli i-
ton Jokioisten Kiipun kylän Raatalin
torpan tyttären Josefiinan kanssa nuori
aviomies puuhasi itsellensä pienen asun-
non kotinsa viereen, jossa hänellä ei ol-
lut mitään viljelysmaata. Siksipä hän te-
kikin taksvärkkiä Martti lan ka.rtanon
vuokraaja E. Hagen aikana Kulmalan
Setälän ja Raitalan torppien puolesta.
Siihen aikaan vaadittiinkin kartanossa
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oikein lujat tinkityöt, halkojakin piti
päivässä hakata kolme syitä sekä riihi-
puita neljä. Tällaisiin saavutuksiin eivät
läheskään kaikki nykyajan mcttimesta-
rit pysty, kun ottaa huomioon, että ha-
lot piti tehdä pelkällä kirveellä, jos
kohtakin vanha, kyynärämittaan perus-
tuva syli oli pienempi kuin nykyaikai-
nen. Heikkilän Jussi olikin nuorena
halkotöihin aika mestari. Niinpä erää-
nä juhannusaattona hän sai tinkinsä suo-
ritetuksi jo kello 11 :een mennessä, kun
teki mieli illalla Jokioisten ma istonkil le
juhliin. Kyllä sellaisessa rytinässä piti
myötäänsä kuulua kirveen kalske. Jus-
silla oli hyvät voimat, va'ikka ei olekaan
kooltaan mikään jättiläinen, pituutta on
nimi ttäin 167 sm. Vallan torpassa Jussi
kykeni kantamaan tynn yr il lisen rukiita
aitan ylisille kapeata, hi rtecn hakattua
rappusta myöten, mikä teko on melko
kiperä temppu, Saman voimannäytteen
yritti suorittaa myös torpan Oskarivävy,
paljoa suurempi mies, mutta säkki pu-
tosi selästä ennenkuin pääsi perille.

Huhtaan Kulmalassa, jossa asui Hump-
pilan ensimmäiset varsinaiset l ihapo rva-
rit, Heikkilän Jussi oppi teurastajan
ammatin vanhemman Kulmalan joh-
dolla. Ensimmäinen eläin, jonka hän
sie llä teurasti, oli 400 kg:n painoinen
härkä. Ennenpitkää rupesi oppipoika
työskentelemään orna an laskuunsa osta-
malla teuraseläimiä, joiden lihat kävi
myymässä Forssan torilla, Hän harjoitti
jo aikaisemmin torikauppaa jauhorl la
sekä makkaroilla, joitten ainekset osti
Kulmalan teurastamosta. Forssan matkat
Jussi suoritti kotcnsa hiljaisella hevosel-
la, joten liikkeelle piti lähteä jo pu o len-
yön tienoissa, koska torikauppa alkoi
klo 5 :Itä. Niukan päiväpalkan sel la i-
se lla kaupalla saattoi ansaita, kun n2,U·
danlihaa piti myydä 15 pennistä bio ja
hyvästä pa ist istnk.n sai vain 20 p :iä k i-

lolta. Tästä vielä monet eukot pyrkivät
tinkimään ja va likorrnaan. Muuankin ki-
tupiikki akka tahtoi välttämättä saada
5-kiloisen kappaleen 50 pennillä. Hump-
pilan lihaporvari ei alentanut, kun tiesi,
ettei ostaja köyhyyttänsä ruikutellut,
mutta päästäksensä eroon kiusallisesta
kundista lupasi antaa ilmaiseksi, jos ha-
luttaa ottaa. Saituri oli kylliksi hävytön
ja vei kun veikin maksutta. Mutta pal-
jon suurempiakin tappioita sai Jussi 'u,p-
pirahoina maksaa näillä Forssan-rnat-
koi llaan. Monet kundit pyysivät nimit-
täin ostoksensa velaksi, joita jättivät
maksamatta kaikkiaan kolmen sadan
markan määräitä, mikä siihen aikaan oli
huomattava summa pienyrittäjän pää-
omissa. Paras kundi ic.li Forssan kauppa-
yhtiön johtaja Fabian Curmanin rouva,
joka maksoi aina reilusti ja antoi vielä
pul lakahvitkin palkkioksi, kun hän
kohteliaana miehenä vei tavaran kotiin
toria jan loputtua.

Kun nämä Forssan-matkat tuottivat
monesti laihoja tuloksia, toisinaan suora-
naista tappiotakin, ja kaiken lisäksi he-
vosen saantikin kävi vaikeammaksi,
lopetti Jussi miltei kokonaan torikaup-
pansa ja kohdisti liiketoimintansa koti-
pitäjän alueelle. iin se sitten alkoi
Heikkilän Jussin varsinainen elämäntyö,
alituinen l.ikkuminen pussi selässä asun-
nosta toiseen, Hänestä tuli kotipitäjänsä

pitkäaikainen toimitusmies tuottajain ja
kuluttajain välillä molemmin puoli-
seksi tyytyväisyydeksi. Tuottajat oli-
V2t hyvillään kun saivat kotoa rioude-
tuo ja katc.smaksul la suoritetun reuras-
eläimensä kaupaksi, ja kuluttajaperheit-
ten emännät säästyivät hakuhuolista ja
vaiv-o.sta, kun Heikkilän Jussi kantoi
valmiit soppalihat ja paistit keittiöön.
Hänen ro imintava lrn iutcnsa on kesäkuu-
kausina ollut niin nopeata, että sama
eläin, joka vielä aamulla söi jonkun



etäänpänäbn sijaitsevan tilan pellolla
taikka navetassa sen lihaa pistettiin
samana päivänä poskiin hyvällä ruoka-
haluIla, esim_. jonkun ra.utatieläisper-
heen päivällispöydässä, Aamuvarhain

lähti Jussi jo kauppamatkalleen hyväll.;
vaistolla siitä, mistä pussi taas tulee
täyteen. Teurastus tapahtui heti paikan
päällä ja sen perästä alkoi lähes joka-
päiväinen marssi taakka selässä tuttujen

kundiensa luokse.
Virassaan Heikkilär; Jussi kehittyi

vertaansa vaiJla olevaksi pussin kanta-
jaksi, Hän oq voinut esirn. Koenkul-
man viljelystiloilta saakka kantaa kah-
denkiri . Iihavaksi syötetyn pässin lihat
pit~jiin keskustaan Koivistoon. Kerran-
kin kantoi tämä lujalla selkärangalla va-
rustettu mies kahden kilometrin päästä
kauppatorille 70 kg:n painoiset lehmän-
lihat välillä kertaakaan lepäämättä. Hä-
nellä ei kesäkuukausina ollut minkään-
laista kulkuneuvoa, talvella kyllä ICI!l d-
lut jo pitkät ajat potkukelkka.

SIihen aikaan, kun Humppilassa pi-
dettiin toripäiviä, oli Jussilla oma
»kauppahall.ikin». Asuntokin on hä-
nellä jo suurempi ja sen ympärillä vil-
jelyspalsta, jonka pinta-ala on H4 ha.

Hämäläisenä kansan miehenä eI' Heik-
kilän Jussi ole koskaan pitänyt keljuile-
misesta. Kun hän kerrankin meni osta-
maan mulJin eräästä torpasta., jonka
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emäntä oli kuuluisa saituri, ja rupesi
maksamaan sitä hintaa, mitä eläimestä
määrättiin, ilmoitti emäntä, ettei hän
sentään annakaan sillä hinnalla, vaan
vaatii 5 mk enemmän. »Pidä sitten son-
nisi minun puo lestaru», sanoi Jussi rau-
hallisesti, työnsi rahat kukkaroonsa ei-
kä sen koommin enää mennyt kaupoille
tähän tor ppaan, vaikka pyyntöjäkin lä-
hetettiin. Muutaman talon poika käyt-
täytyi hävyttömällä tavalla erästä per-
heensä jäsentä kohtaan, Sen jälkeen ei
JUSSI enää milloinkaan poikennut sii-
hen taloon, on vain vakavana selittänyt,
ettei mene sellaiseen koti in, missä asuu
Lusiferin valtakunnan väkeä. Kaupun-
gista: paikkakunnalle muuttanut rauta-
tienkirjurin rouva huomautti Jussilie,
että hänellä pitäisi olla valkoisesta kan-
kaasta tehty pussi tavaransa suojana.
Pussin 'omistaja antoi suorasukaisen vas-
tauksen: »Minun cn mahdotonta pitäii
matkalla pyykkäriä mukanani.» Hänel-
lä on kyllä usein ollut valkokankaasta
tehty pussi toisen sisällä.

Heikkilän Jussi ei ole milloinkaan
eläissään tarvinnut lääkäriä ja saattaisi
korkeasta iästään huolimatta vieläkin
harjoittaa ammattiaan, ellei sota-aika
ohsi sitä lopettanut.

J a I m a r i M a t i 5 t o.

Forssan Lehdessä 22. 10. 42,



Kuoponen.
Entisinä aikoina nimitettiin kuopo-

seksi sellaasta ihmistä, joka oli syntynyt
äitinsä viimeisenä lapsena. Ja heille oli
varattu erikoinen tehtäväkin yksinomaan
syntymäjärjestyksensä perusteella, Kun
niinä aikoina paranneltuin kipeitä selkiä
sotkemalla, käytettiin sotkijaksi kuo-
posta. Ellei itsellä ollut lapsia etsittiin
naapuristosta. Kun poti las makasi sän-
gyssä vatsallaan, käveli kuoponen hänen

selässään avojaloin. Jos sotkija oli täys-
kasvuinen henkilö, kulki hän polvillaan.
Mitä varten kuo posta pidettiin parem-

pana sotki jana kuin esikoista tai jota-
kin heidän väIillään syntynyttä, sitä en
koskaan saanut tietää. Enkä tiedä sitä-
kään, vieläkö tuota seljänsotkemista
käytetään parannuskeinona. Viimeksi
näin srtä käytettävän v. 1899.

J. R.



Suuri rahavarkaus Humppilassa
v. 1875.

Turun ja Toijalan rautatien raken-
nusaikana 1870-luvun puolivålissä teh-
tiin Humppilassa suuri raha varkaus, jo-
ka aikoinaan herätti pa.ljon huomiota
paikkakunnalla.

Radan rakennustöissä työskenteli
muuan venäläinen urakoitsija, jonka ru-
mestä en ole onnistunut saamaan selkoa
Hänen, nimensä lienee ollut vaikea suo-
malaisten lausuttavaksi, joten kansa kut-
suikin häntä »poträssikäksi». Hänellä
oli työvoimana Puolasta tuotuja sota,
vankeja ylr 20 miestä, joilla hän teetti
aalloppeja Humppilan ja Matkun ase-
mien välillä. Urakoitsija majaili 41/2
km:n päässä Humppilan asemalta sijait-
sevassa Savikori torpassa, joka ,oJi aivan
radan vieresssä ja lähellä suurinta aal-
lopprtyötä. Vangit asuivat riihessä ja
ladossa, herran käytössä oli torpan ka-
mari kalustoineen. Arkussa hän sai-
Iytteli kassaansa ja arkistoaan. Tähän
vankkarakenteisen arkun lukkoon oli
kaksi avainta, joista torpan emäntä säi-
lytti toista hallussaan puhumatta vuok-

raajalle mitään.
Muutamana kauruina heinäkuisena

päivänä, jolloin kaikki olivat työmaal-
la, hiipi Maija-emäntä aarre arkun luok-
se ottaen sieltä koko kassan, 6.000 rup-
laa; kurssin mukaan se oli Suomen ra-
hassa 24.000 mk, joka oli suuri sum-
m; silloisissa oloissa. Kun torppa oli

aivan metsän reunassa, saattoi emäntä
suuremmitta vaivoitta sinne kätkeä aar-
teen,

Rahojen katoamisesta nousi luonnol-
lisesti hirmuinen rytäkkä. Herra rai-
vosi juu n julmasti. Mies sopotti myö-
täänsä aivan kuin olisi 'ollut tulikuuma
peruna suussaan, kuten eräs silminnä-
kijä kertoi. Hänen epäluulonsa kohdis-
tui vankeihin, varsinkin kun emän-
tä vielä vakuutti, ettei rahoja ole
voinut kukaan muu ottaa. Vangit
vakuuttivat tuiki vakavina, ettei' heidän
joukostaan kukaan ole voinut rahoja
varastaa, kun myötäänsä ovat olleet tY9-
maalla. Heidän puheitaan ei uskottu,
ja kun muuten asiasta ei tullut tolk-
kua, pantiin ryssäläiseen malliin korpi-
laki käytäntöön. Poträssikän venäläi-
nen apulainen komennettiin vahvalla
pampulla vankeja hutkimaan. Apuri
oli roteva ja säähmätön mies, joka löi
kuin »Sumperi pyykkiään». Mies hi-
koili ja punoitti antaessaan nasevia is-
kuja hartioihin ja selkään vaatien tun-
nustamaan. Kaikkien vankien selkana-
hat pehmitettiin parkumisesta huolimat-
ta. Teurastaja Juho Heikkilä, joka
kymmenvuotiaana poikana joutui isän;
sä kanssa katselemaan tätä surkeata
näytelmää, on kertonut samoin. kuin
isänsäkin, että se oh mieltäjärkyttävä
elämys siellä Savikon pihamaalla, kun



syyttömiä pakoitettiin tunnustamaan te-
kemätöntä rikosta. Silloin jo isä Heik-
kilä sanoikin, että syyllinen katseli ik-
kunasta, kuinka viattomia raakattiin,
Mutta ei hänkään uskaltanut tehdä asi-
asta julkista ilmoitusta koskapa ei olisi
voinut toteen näyttää.

Selkäsaunan jälkeen etsittiin rahoja
useana paivana torpasta ja sen lähetty-
viltä kaikista mahdollisista ja mahdot-
tomista paikoista. Ponnistuksista huo-
limatta varkaus juttu jäi selvittämättä,
eikä sitä ryssien Humppilasta lähdettyä
myöhemminkään kukaan ruvennut peri-
kornaan, vaikka, julkinen salaisuus ylei-
sesti tiesi kertoa monien seikkojen pe,
rusteella, kuka varkauteen .oli syylli-
rien. Tietoisuus tästä varmistui yhä
senkin kautta, että salomaan torpassa
myötäänsä riitti venäläistä rahaa, jota
Pietarissa käytiin suomalaiseen vaihta-
massa. Paikkakunnalla asui muualfa
muuttanut parani Hjertta, joka kävi
Pietarissa sukulaisiaan tapaamassa. Hän
toimi vaihdon valittäjänä sainoin kuin
kauppias Härjänmäki, joka teki sinne
kauppamatkoja ostelemassa jauhoja,
ja sianlihaa. Mahdollisesti vielä joku
muukin Pietarin-kävijä palkkiota vas-
taan toimitti rahanvaihtoa. Itse eivät
torpan väet Pietarissa milloinkaan käy-
neet. Savikossa ei koskaan ollut rahan
puutetta. Puodistakin tehtiin ostokset
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aina käteisellä, kun sen sijaan muissa
tor pissa täytyi usein ottaa tavaraa ve-
laksi.

Humppilan ensimmäinen ratamestan
Johan Malm oli hyvin suorasukainen
mies ja rohkea puheissaan. Hän otti
kerran toistakymmentä vuotta tuon ta-
pauksen jalkeen radalla kulkevan Savi-
kon emännän kulkurieuvoonsn ja kysyi
häneltä: »Otitko sinä ne ryssän rahat,
kun ..kaikki ihmiset niin puhuvat ?»

»Enhän minä niitä», tokaisi emäntä ja
jatkoi: »Olisiko se sitten mikään synti,
jos ryssäitä ottaisikin, koska se on Itse
maailman suurin varas ja pettäjä?»
Sen sanottuaan kaivo·i puodiostoksiltaan
palaava emäntä sikarin nyytistään tar-
joten sen mestari lle samalla muuttaen
keskusteluaiheen radan viereisellä nii ,
ty Ilä oleviin Syyrin hevosiin.

Edellisen lisäksi mainittakoon vielä
seuraava tapaus.

Savikon Maija-emäntä joutui kerran
sanasotaan tyttärensä Mandan kanssa
jostakin raha-asiasta. Tiukkoja sanoja
sinkauteltiin puolin ja toisin, kunnes tv,
tär löi ison valtin pöytään: »Ei tei tillä-
kään olisi rahaa, ellei arkkunne lukos-
sa olisi ollut kahta avainta.» Se naula
veti äidin suun tukkoon.

Ja I m ari M a t i s t o.

Forssan Lehdessä 24. 10. 42.



Lounaishämäläisiä merkkimiehiä.
Muistellessamme kauppiaan ja rnaan ,

viljelijä Karl Larsson-Knaapin elämää
ja toirrun taa sekä yksityisenä henkilönä,
yhtenä jäsenenä aikansa »toimivien hen-
kilöiden» ryhmässä me samalla muiste-
lemme oloja niinä oikoina, vuosisadan
vaihteen molemmm puolin, jotka 'olivat
La.rsson-Knaapin parhaita työvuosia. Hä-
nen elin ikänsä sattui aikakauteen, jolloin
maassamme tapahtui yleinen heräämi-
nen kaikilla inhirnil lisen elämän aloilla.
Suomenkielen laajennetut oikeudet, oma
raha, valtiopäivien kool l ekutsuminen,
laajennettu kunnallinen itsehallinto ym.
silloiset tapahtumat herättivät maan
asukkaissa toiveita kansamme valoi sarn-
masta tulevaisuudesta ja n ostatt iv at tätä
kansaa uuteen, toimintaan monilla elä-
män eri aloilla. Tällaisena toimelia isuu ,
den aikaka.utena tarvitaan paljon kansa-
laisia, jotka vaivojaan säästämättä ja
suurta palkkaa toivomatta ryhtyivät
työhön hyviksi havaittujen aatteiden
toteuttamiseksi.

Näiden toimivien kansalaisten jouk-
koon kuului myöskin Karl Larsson-
Knaapi. Hän syntyi kesäkuun 10. pnä
1862 Mustialassa, jossa isänsä oli puu-
tarhan hoitajana. Käytyään Tammelan
kirkonkylän kansakoulun hän pääsi
kauppa-apulaiseksi Forssan osakeyhtiön
omistamaan ·»isoon puotim» .. Mieheksi
vartuttuaan' hän perusti, veljensä Augus-
tin kanssa 'oman, kauppapuodin Kydön
kylään. Kaupanteko ei häntä kuitenkaan

Karl Larsson-Knaapi.

miellyttänyt omassakaan liikkeessä, vaan
muutamien vuosien kuluttua hän, taas-
kin yhdessä veljensä kanssa, osti Knaa-
pio talon Sukulan kylästä ja rupesi pel ,
totöihin. Veljensä kyllä väsyi pian' maa-
työmiehen ammattiin ja siirtyi jälleen
kauppa-alalle, mutta Kaarlo viihtyi ta-
lossa paremmin ja jatkoi Knaapin tilan

hoitoa kuolemaansa asti. Kun talo tuli
muutettavaksi varsinaisesta kvlästä muu-

tamia vuosia sen jälkeen, -kun se 'oh
Larssonin haltuun .' joutunut,' niin -on
ymmärrettävää, että- sellaisen talon' isän-
nälla on runsaasti huolta.' '1 'i .zsrr



Larsson-Knaapi ei ollut niitä mie-
hiä, jotka itse etsivät tai edes haluavat
luottamustoimia itselleen, mutta kun hä-
net sellaisiin valittiin, hän kyllä ne aina
boiti n nn hyvin kuin se vain mahdoL
lista oli. Tämän kirkcittajalla oli tilai-
suus läheltä tarkastaa. hänen luonteensa
ominaisuutta juuri SIinä suhteessa kun
yhdessä hoitelimme ja toimi tim me 'pa ls-
toitetuksi kirkonkylästä ostetun Martti-
lan talon. Larsson samoinkuin useat
muutkin Tammelan talolliset olivat si-
tä mieltä, ettei kunnan pitäisi ryhtyä
taloja ostelemaan palstoitusta varten
k unm.a I!a ei heidän mielestään ollut mi-

tään velvollisuutta tällaiseen toimintaan.
Mutta kun Marttila nyt (1908) kuitenkin
oli ostettu, ja Larssonkin va.littu yhdeksi
sen hortomieheksi, niin hän toimi siinä
aivan kuin omassa asiassaan. En kos-
kaan havainnut hänessä vähintäkään
haluttomuutta tai huolimattomuutta asian
suhteen, päinvastaista kylläkin.

Larsson-Knaapin kykyyn ja hyvään
tahtoon luotettim niin paljon, että hän
valittiin kunnan esimieheksi useiksi vuo-
siksi. Tammelan kuntakokoukse.i vara-
~simiehenä hän oli 1898-99 ja v a r s i -

naisena esimiehenä 1899-1903. Sel-
laisena hän toimi s il loink in, kun ve-
näläisryttämisen mustat aallet ankaram-
pina vyöryivät maamme ylitse. Kun hän-
kin' kuului niihin »passiivisen vast a r in-
n an» miehiin, joita ei pidetty venäläisten
taholta luotettavina kansalaisina, ei sil-
i.rinen kuvernööri e.lää vahvistanut hä-
n en uusintava a l iaan Aluksi järjestettiin
asia siten, että eräs toinen Suk u la.i
:säntä, Evert Kylätulokas, valittiin n i-
-nel l isesri t o irnecn, mutta todellisuudessa
:<:naapi hoiti tehtävät ja istui ku.,takok~-
uksessak in puheenjohtajan rinnalla joh-
rarnassa keskusteluja. Myöhemmin oli
.uovuttava tästä epämukavasta järjestel-
mästä. Pahin sortokausi päättyi kuiten~

II

kin pian, ja Larsson-Knaapi saattoi taas
olla Tammela'.l· ensimmäisen kunnanval-
tuuston esimiehenä (1909-10).

Karl Larsson-Knaapi oli syntyisin
ruotsinkielisistä vanhemmista, mutta
hän ei tuolla syntyperällään halunnut
ylvästellä kuten monet muut, joskin hän
mielellään puhui ruotsia, rnissä siihen
tilaisuutta ilmaantui. Hän omaksui täy-
dellisesti s uoma laisen talonpojan omi-
naisuudet ni:n käytöksen kuin vaatetuk-
senkin suhteen, niio kotona ollessaan
kuin yhteiskunnallisissa tehtiivissäiinkin
kuten kihlakunnan oikeuden lautamiehe:
nä, maanuesseuran, kansakoulun, meije-
riyhtymän ym. johtokunnissa. Vaatimat-
tomuutensa ohella hän oli myöskin avu-
lias tarvitsevia kehtaan. Muistan hauen
kerran valittaneen, että hän on, takauk-
sena yhteensä suuremmasta summasta
kuin mitä hänen koko ornaisi.utensa
riittää vastaamaan. Se painaa häntä, hän
tuntee olevansa petollinen, mutta kun
ihmiset pyytavat häntä takausmiehek-
seen, niin hän ei saata kieltäytyä, kun
hän tällä tavalla voi olla lähimmäisilleen
joksik m avuksi.

La rsson-Kn aa pil ln ei ollut mitään var-
sinaista seurapiiriä, hän muodosti yksi-
nään oman »luokkansa». Perin tuttaval-
l isena miehenä hän ryyppäsi kahvia työ-
1äisen tuvassa, jos hänelli oli asiaa sin-
ne poiketa, mutta monien toimiensa täh-
den hän oli tuttu ja arvossapidetty hie-
n oimrnissa k in piireissä.Muuten hä'.l ulko-
naiselta a·sultaan muistutti lähinnä hä-
l11älälstä talonpoikaa: harmaa sarssipu-
ku, pitkävartiset saappaat jalassa ja val-
kea huivi kaulassa hän asteli kirkkoon

tai johonkin, hänelle uskottua tehtävää
suorittamaan. Mutta jos sattui tilai-
suus keskusteluun hänen kanssaan, niin
huomasi kyllä eroituksen hänen ja ylei-
sen maalaistyypin välillä. Hän oli yk-

_____ J
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Muistelmia talojen perinnönjaosta.
Nuori mies, vakaavararsen talon poi-

ka, meni n aa pu r iky laan rengiksi. Kun
häneltä kysytt iin, miksi hän lähti ko-
distaan vieraan pa lvelukseeo, vastasi
poika, ettei hän tä hal uta tehdä työtä Il-
man palkkaa, kun siitä ei ole hänelle
itselleen mitään hyötyä. Isä ja äiti ovat
luvanneet talon vanhimmalle veljelle,
ja isä on sille jo hinnankin määrännyt
Se on nil'.l alhainen, ettei siitä toisille pe-
rillisille tullut paljon mitään. Mutta ta-
lon saajan on se helppo maksaa: ei muu-
takuin myydä osa metsän tukki puista, niin
talo on hänellä ilmaiseksi, paitsi että
vanhuksille muutaman vuoden maksaa·.
pientä eläkettä.

Näin poika asian selitti, ja tiedämme,
ettei tämä ollut ainoa, ei läheskään ai-
n oa tapaus, jol loin perinnönjako toimi-
tettiin edelläkerrotulla tavalla.

Miksi vanhemmat suosivat lapsistaan
toista enemmän kuin toisia, se johtui
monista eri syistä. Kun pidettiin tär-
keänä, että talo säilyisi suvussa seura a-
villekin polville, niin koettivat vanhem-
mat auttaa uutta isäntää pääsemään al-
kuun mahdollisimman helpolla. Ja että
tähä'.l talonsaajan kohdalle sattui juuri
van hin poika, johtui taasen siitä, että
hän eli jo ehtinyt olla enemmän aikaa
vanhemmilleen apuna, oli jo ehtinyt
kerätä itselleen enemmän kokemusta ta-
lon hoidossa, niin että se hane.i hoidos -
saan paraiten suvussa säilyy. Po ikkeuk-

sia kuitenkin löytyi, sillä eivät ne kaik-
ki vanhimmatkaan pojat olleet yhtä hy-
vässä suosiossa, eivätkä he olleet aina
ha lukkaitakaan taloa ottamaan, varsin-
kaan jos heillä oli tilaisuus päästä toi-
seen taloon vävyksi ja isavmäksi. Eikä
ollut joutunut toiseenkaari taloon se-
kään tänä vuonna kuollut talon van-
himpana poikana syntynyt itsellismies,
vaan oli hänen kotitalonsa joutunut jol-
lekin nuoremmalle veljelleen.

Eräs talon vanhin poika olisi kyllä
ottanut talon, mutta kun hän halusi ot-
taa talossa palvelevan tytön siihen
cmännäksi, eivät pojan vauhernmat suos-

tuneet. Isä meni pappilaan Ja pyysi
kirkkoherran kie ltarnaan pojalta na.rna-
luvan.' Kirkkoherra selitti, ettei hän
voi sitä kieltää, kun sulhanen ja mor-
sian ovat jo täysi-ikäisiä. Isäntä sitten
julisti poikansa perivmöttömäks i. Nai

misiin he kuitenkin menivät ja kun nII-
hin aikoihin talo tuli myytäville, ke-
hoittivat kyläläiset poikaa sen osta-
maan, luvaten mennä takuuseen hinnan
maksusta. Kaikki kävi hyvin ja velois-
ta vapaana pariskunta vietti elärnänsa
iltapuhdetta sovussa keskenään ja so-
vussa kaikkien naapuriensa kanssa.

Jos talon l a ps ists vanhin o li tyttö,
siirtyi talon periminen useasti' häneltä
jollekin pojalle, jos sellaista oli. El le:
poikaa ollut, ets itti m ja toimitettiin ta-

sinomaall1 toiminnan mies, ei mikään
seurusteli ja. Kun, sydäntauti katkaisi hä-
nen e läman sä langan syyskuun 24. pnä
1910, seisoi silloin kirkolle saapunut
kansa kunnioittavana hänen haudallaan,
mutta harvassa tapasi joukossa niitä,
jotka olivat lähteneet liikkeelle vam

siksi, että siellä nyt vihittiin haudan
lepoon juuri tämä vainaja. Hän ei
kuulunut kenellekään, ja ku itenk.n hän
kuului kaikille.

J uho Ra n ta ne n.

Forssan Lehdessä 3. 11. 42



loon vävy, to isinaau pitkienkin matko-
jen takaa.

Joskus tahdottiin lapsi palkita vie lä
m.uullakin tavalla. Anneruin toisel le
pojalle tai tyttärelle miehineen kappale
maata viljeltäväksi ilman veroa heidän
elinajakseen. Sellaista maata sanottiin
silloin syytingiks], Joskus acinetriin val-
mis torppa, myöskin ilman veroa hei-
dän elinajakseen.

Jos pariskunnalla ei ollut lapsia, otet-
tiin taloon kasvatti, joka sitten sai ta-
lon periä. Joskus otettiin niitä kaksi-
kin, toinen isäonan ja toinen emännän

suvusta. Arvalla ratkaistiin, kumpi jou-
tui isännäksi. Mutta kun otettiin tyttö
ja poika, niin he voivat mennä keske-
nään naimisiin, tulla isannäksi ja
emäonaksi. Sattuipa toisinaan niinkin,
että toisen puolison kuoltua hänen su-
vustaan ctettu kasvatti jäi puille pa l-
jaille, kun leski myi talon ja piti itse
rahat, jotka sitten lopullisesti joutuivat
tuon viimeksi eläneen sukulaiselle.

Perinnönjaossa on käytetty sellaista-
kin tapaa, että talo on lohkottu kah-
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deksi kahdeo __perillisen kesken, jolloin
vanhan talon saaja avustaa uutta taloa
tekevää. Niiin tuleekin tällaisesta jaos-
ta mahdollisimman tasapuolinen. Myö-
hemmin tuli tavaksi jakaa talo useam-
paankin osaan, kun kaikki perilliset
ovat halunneet saada siitä osansa.

Jos poika tai tyttö rne.ii naimisiin
isän ja äidin vielä eläessä, annettiin'
he.Ile myötäjäisiä, jotka tcisten mieles-
tä olivat liian suuret, kun ei niitä vä-
hennetty pois heidän lopullisesta pe-
rintöosastaan. Monia muitakin vali-
tuksia tehtriu perinnön epätasaista ja-
koa vastaan, eivätkä ne aina niin ai-
heettomia olleetkaan. Tällaisen apean
mielen aiheuttama oli varmaan sekin

'laulu, jota pikku poikana kuulin lau-

lettavan:

»Jos mina olisin jo piene.iä kuollut,
mun kummini k ain a loihm,
kun ei ole mulle osaa luotu,
mun papparn tavaroihin.»

]. Ra n t a n e n.

Forssan lehdessä 5. 11. 42.
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450 vuotta kulunut Etelä~Someron kylien
siirrosta Someron 'seurakuntaan.

Nykyään tunnetuissa historralli-
sissa asiakirjoissa on ensimmäisen
kerran puhetta nyky-Someron alu-
eesta 1436, jolloin mainitaan Pitkä-
järven kylä, Sen ja nykyiseen Kos-
ken kuntaan kuuluvan Värmälän
kylän välillä käytiin silloin rajoja;
itse Someroa ei samassa yhteydessä
mainita. Mutta kun 13 vuotta sen
jälkeen uudelleen puhutaan Pitkä-
jarven kylästä, jonka maatiloista
kuninkas Kaarle Knuutinpoika 1449
täänitti muutamia Kort Svart nimi-
selle miehelle, sanotaan nimen-
omaan, että Pitkäjärvi on Someron
pitäjässä (i Sommares sokn). Seitse-
män vuoden perästä Someron seu-
rakunta voi siis viettää 500-vuotis-
juhlaansa.

Tänä vuonna Someron pitäjällä on
kuitenkin toinen huomattava merk-
kivuosi. On näet tullut kuluneeksi
450 vuotta siitä, kun Etelä-Somero
liitettiin Someron seurakuntaan. Tä-
mä mainitaan kuin ohimennen
eräässä latinankielisessä 'asiakirjas-
sa, joka sisältyy piispa Mauno Sär-
kilahden kopiokirjaan. Siinä maini-
taan, että syyskuun 14 pnä 1492 tut-
kittiin Somerolla eräitä ,valituksia,
joita Someron isännät olivat tehneet
kirkkoherraansa Mikkoa vastaan.

=

Tutkintoasiakirjan loppuun on mer-
kitty: Allamainitut kylät tulevat
tästä lähtien Someron seurakunnan
alaisiksi. Ja sitten luetellaan nuo
kylät. Uskelan seurakunnasta H ä n-
t ä Iän, Tai v i s i 11a n, R eki p e-
t' ä n, S y v ä no jan, Suo n-k a n-
n 0 n, La u tel anja I{ a s k i s t 0 n
kylät. Kun nimien viereen on kir-
joitettu, että mainituista kylistä on
Somerolle yksi peninkulma, Uske-
laan neljä, riitti kai, se perusteluksi
kylien aluesiirtoon.

Sen jälkeen jatketaan: Lohjan
seurakunnasta siirretään: Leppä-
korpi, Hyrkkylä, Herrala, Hauhula,
Hattula, Marttila, Karjasjärvi ja
Ahonpää. - Nämä ovat kyliä, jotka
nyt kuuluvat Pusulan seurakuntaan,
Selitykseksi sanotaan, että maini-
tuista kylistä on 3 peninkulmaa So-
merolle, 5. Lohjalle.

Uskelan kirkkoherran sijainen ei
kuitenkaan suostunut luovuttamaan
Someron kirkkoherran alaisuuteen
!~yli9.,50ist~, hänellä oli varmaan hy-
vät tulot. Piispa Mauno Särkilahden
täytyi puuttua asiaan. V. 1493 hän
erottaa Uskelan kirkkoherran sijai-
sen virastaan, kunnes tämä alistuu
tehtyyn siirtoon. Riita näyttää kui-
tenkin jatkuneen, kunnes tuomio-
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kapitulissa 1495 päätettiin, että So-
meron kirkkoherra maksaa Häntä-
Iän ym. Uskelasta siinetyistä kylis-
tä 2 mk veroa. Mahdollisesti tällä
hyvitettiin Uskelan kirkkoherraa.
vaikkei sitä nimenomaan sanota.

Leppäkorven, Hyrkkälän ym. Pu-
sulan kylät kuuluivat vielä 1500-

. luvun puolimaissa Portaan suureen
hallintopitäjään, mutta kauan ne
eivät olleet Someron kirkkopitäjän
alaisuudessa. .

Kuten tunnettua siirrettiin Etelä-
Someron kylät kunnallisesti Some-
roon vasta uuden lääninjaon voi-
maan tullessa 1831. Rekiperällä
tarkoitettaneen R eki jo k e a, joka
nykyisin kuuluu Kiikalaan, sekä
Sucnknnnol!a Suo j 0 k e a.

Oliko kirkkoherra tappelijakin?

Someron ensimmäinen tunnettu
kirkkoherra, Mikko eli Mikael ni-
meltään. mainitaan siis samassa
asiakirjassa. Hän tä vast aan oli teh-
ty suuri joukko syytöksiä, jotka oli
käsitelty viittä päivää aikaisemmin,
mahdollisesti tuomiokapitulissa pi-
detyssä kuulustelus a. Pääasiallisesti
kirkkoherraa syytettiin siitä, että
hän oli kieltänyt ripityksen muuta-
milta köyhiltä ihmisiltä eikä ollut
useille kuoleville antanut kirkon py-
hiä sakramentteja. ASiakirjassa mai-
nitaan useita somerolaisia, joiden
sanottiin joutuneen tällaisen kohte-
lun alaiseksi, mm. 'Olavi Kuris
(Kuri) Lahdesta, Esko Lappalainen
(Eskillus Lappe), Lauri niminen mies
Kultelasta ja Pieti Vähä (? Petrus
Lille). Lisäksi kerrottiin, että joku
pyhiinvaeltaja oli seurakunnassa
kuollut ja jäänyt hautaamatta ja

koirat raatelivat hänen kätensä ol-
kapäähän asti.

Valitukset tutkittiin Somerolta
edellä mainittuna syyskuun 14 pnä.
Tällöin kuultiin useita todistajia ja
samalla esiintyi syyttäjiä. Näistä
mainitaan Heikki niminen mies Hat-
tulan kylästä, muuan toinen Heikki
sekä Pieti, molemmat Pusulasta,
Markku Kimalasta, Heikki niminen
mies Härkäiästä (Henrieus Herky)
ja vielä kaksi muuta Heikkiä, toinen
Oinasjärveltä, toinen PeUolasta.
Kirkkoherrallakin oli kaksi todista-
jaa, joiden valaan hän vetosi, nim.
Pieti tai Pietari Lahdesta (Pedrus
Lahiados) ja Sigurd Susu.

Kirkkoherra Mikko katsottiin syyl-
liseksi Esko Lappalaisen tapaukseen
ja tuomittiin 11 mk:n sakkoori sekä
velvoitettiin maksamaan Lappalai-
sen perillisille 7 mk maanlain mu-
kaan. Lisäksi kirkkoherraa sakotet-
tiin 6 markalla sen vuoksi, että
oli jossakin käsikährnässä muki-
loinut Heikki Härjän puolisoa.
Mutta kaikista muista syytök-
sistä kirkkoherra vapautui todis-
tusten puutteessa. Maanlain mukaan
syyttäjät saivat sakkoa, puhumatta-
kaan väärän valan vannojista. Siten
Pieti Puosi niminen talonpoika sai
6 mk sakkoa Olavi Kuritun asiassa.
samoin Pieti Pusulasta, Heikki Pel-
lulasta ja Markku Kimalasta 6 mk:n
sakon jokainen Kultelan Laurin ta-
pauksesta. Heikki Härkä ja Heikki
Oinasjärviläinen tuomittiin 6 mk:n
sakkoori väärästä valasta. Pyölin
kylästä kotoisin oleva Heikki (Hen-
rieus Pölle) tuomittiin hävyttömästä
haukkumisesta 3 mk:n sakkoori.
Myös Heikki Oinasjärviläinen ja



Heikki Härkä saivat kumpikin 3
m'k:n sakon hävyttömästä haukku-
misesta. Useinmainittu Heikki Oinas-
järveltä tuomittiin vielä 3 mk:n sak-
koon siitä, että oli tapellut Marian
syntymäpäivänä. Kirkkoherraakin
syytettiin siitä, että oli samaan Heik-
kiin iskenyt pääsiäispäivänä 7 veri-
haavaa, mutta vapautettiin hänet
syytteestä. Kirkkoherran ja Kima-
lasta kotoisin olevan Markku nimi-

L ä h tee t: Finlands Medelstids-
urkunder II!, S. 109 ja 464, V, s. 360
-362 ja 397.
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sen miehen välillä oli ollut toraa ja
tappeluita, joissa kerrankin oli lyö-
ty 12 haavaa. niin että seurakunta-
laisten oli pitänyt mennä väliin.
Mutta vaikka kaikesta tästä oli lu-
kuisia todistuksia, ei asian johdos-
ta langetettu sakkoja.

Tällaiset riidat papin ja seurakun-
talaisten välillä eivät vielä myö-
hemminkään olleet harvinaisia. Ne
kuvastivat omaa aikaansa.

E. A a !t 0 n e n.

Forssan Lehdessä 23.11. 42.



Uskollisia

Sunnuntaina joulukuun 27. pa.lvana
pidetyssä juhlallisessa jumalan palve-
luksessa Urjalan Välkkilä:J. kansakou-
lussa jaettiin Maatalousseurojen Keskus-
liiton muistorahat viidelle uskolliselle
maatalouspalvelijalIe. Esittelemme hei-
dät seuraavassa:

Maataloustyömies Nikodemus Mäki~
Isotalo.

Hän on syntynyt 31. 5. 1878 Punka-
laiturnen pitäjän Hankurin kylän Kel-
kan talon Mäen to rpassa, Lapsesta pi-
täea häJ.• on ollut vieraan työssä. Muut-
ti 14·vuoti2ana Urjalaan maanviljelijä
Aaprahai n Mattilan mukana Välkkilän
Mattilaan, josta kävi tippikoulun. Oli
senjälkeen samassa talossa 4 vuotta.
Muutti sieltä Suikoselle, jossa palveli
vuoden, sitten Perhon Ylitalossa. niin-
ikään vuoden. Täältä hän siirtyi Välk -
kilään Kalle Sykkä!än torppaan. Nyt
tulikin muutto siihen taloon, jossa hä-
nen pitkä eiämäntyönsä on suoritettu.
Välkkilän .Isoatalon työpäiväkirjan mer-
kinnän mukaan on muutto tapahtunut
ennen vuotta 1906. Kun talossa on jo
kolmas sukupolvi isäntänä, 'ei varrnuu-
della 'voida sanoa aikaa, jolloin Niko-
demus Mäki tuli taloon. Muistitiedoc-
mukaan olisi se tapahtunut jokin vuosi
aikaisemmin. Kuitenkin tuli Nikode-
mus Mäki mainitun työpäiväkirjankin
mukaan pyhäinmiestenpäivänä tänä vuon-

palvelijoita.

na oUeeksi samassa talossa 32 vuotta. Se
on pitkä aika saman taloa ja suvun pal-
vel uksessa ..

KU:1 silloinen nuori mies, harvinaisen
pitkä varreltaan, kokonaista 181 cm,
saapui Isoontaloon, antoi muu palve-
luskunta hänelle heti lempinimen. »Pit-
kä-Teemu». Sillä nimellä hänet kaikki
olemme koko iän tunteneet. Talon sil-
loinen isäntä Vihtori Isotalo maksoi
nuorelle rengille rahapalkkaa 160 mark-
kaa ja parseelit. Nämät olivat: sarssi-
kankainen puku, 3 kappaletta aiviuaista
paitaa, rohtimimekko ja pari rohtimisia
housuja sekä 'kaksi paria rasvanahka-
saappaita. Marraskuussa, oli kaksi »it-
teviikkoa», lcmaviikot, joiden viettoa
varten renki sai »pääsinkckur», S.o. 2
kuivattua larnpaanlapaa, 2 suurta kui-
vaa juustoa, 2 isoa ohrarievää ja 10 ru-
kiista leipää. Vuoden mittaan sai Ni-
kodemus talon haltijoilta erinäisistä
palveluksista pieniä lahjoja. Oltuaan
jonkin vuoden talossa loppuivat parsee-
Et ja tilalle tuli pelkkä rahapalkka. Luon-
nollista sentään oli, että asunto ja ruoka
kuului talosta. Asuntona oli »Va nhassa
pytingissä» suuren pirtin muur in vierus-
sänky. Ruokapaikkana oli aina OITI?n per-
heen peru starni seen asti pirtin pitkä pöy·
tä. Työ oli raskasta ja 'päivät pitkiä,
mutta kun kohtelu. oli 'hyvä, viihtyi Tee-
mumme hyvin talossa.

Valtava on se kehitys ollut, mikä



Teemun renkin ao loaikana on tapahtunut.
Hallaiset suot ovat muuttuneet viljavik-
si pelloiksi ja maanviljelystavat ovat
nyt paljon toisenlaisemmat kuin hänen
ralo oa tullessaan. Silloin oli vain yksi
kahden hevosen vedettävä rautainen au-
ra; sänkimaat kynnettiin sahroilla ja
maa pienennettiin jousi. ja piikkiäkeil-
lä, kun risukarhi oli niin isossa talossa
v$l,hanaikainen. Ensin puitiin vilja rii-
hissä, mutta pian sitä alf";;r suorittaa
kolmen miehen kierrettaväll., puirnako-
neella. Kun tämäkin viljelysten laajen-
tuessa kävi hitaaksi, muutettiin kone
kahden hevosen vetämäksi. Jonkin vuo-
dea kuluttua isäntä osti valtavan »Rus-
tOn-Proktor»-nimisen englantilaisen höy-
ryl lä käyvän puimakoneiston. Tämäkin
laitos 'on jo poistettu käytännöstä ja sen
tilalla on kotimaista valmistetta olevat
sähköokäyttämat koneet.

Monta muutakin ulkonaista muutosta
on talossa sanottuna aikana tapahtunut.
Kaksi kokonaista sukupolvea en uskol-
linen palvelija saanut Isostatalosta saat-
taa haudan lepoon Urjalan kalmistoon,
jopa kolmannenkin sukupolven täysi-
ikäisen jäsenen haudalle on hänen tiensä
johtanut. - Nyt hoitaa isännyyttä ta-
lossa jo kolmas sukupolvi samaa sukua.

ikodemus Mäen pitkä palvel usaika
on siis kulkenut omaa tuttua rataansa
vuosikymmenestä toiseen. Vain yksi
huomattava tapaus on hänelle sattunut:
vapaussotavuonna 1918 solmittu av io-
liitto samaa talon palvelijan Aino Sofia
Nurrnelan kanssa, Nuoripari muutti
maantien la.idassa olevaan pieneen pu-
naiseen tupaan asumaan.

Pitkän työpäivänsä aikana olemme
oppineet tuntemaan Teemumme uskolli-
seksi omalle kutsumukselleen, Olipa
kesä tai talvi, pouta taikka tl'isku:-
neo sää, hän on a iaa liikkeellä. Kaksi
ensimmäistä vuosikymmentä hän teki

-
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kaikkia talossa esiintyviä toita jalan ja
hevosella. Viimeisenä vuosikymmene-
nä on hevosten hoito ollut hänen pää-
ryönään. Huolimatta vuosien painosta

miehen jalka nousee vielä kepeästi, vaik-
ka pitkä elämän taival on tosin vartalon
hieman kumaraan painanut ja hopeansa
ohimoille valanut. Silti sujuu Teemun
tehtävät vissiin tyyliin, aivan kuin olisi
nuori poika vain.

Luonteeltaan tämä vanhankansan us-
kollisen palvelijatyypin edustaja on mi-
tä harvinaisin persoonallisuus. Suoras-
taan valtava on hänen muistinsa, mitä
esrrn. talon vaiheita koskee, Ne, jotka
ovat olleet samoilla pelloilla töissä
kuin Iikodemus Mäkikin, ovat saaneet
\":(',t:1:: unhott um attomia hetkiä hänen
mehev-ä juttujaan kuullessaan. Aina sa-
n ava lmiina ja suurena huumorin ystä-
vä.IJä on hän monta harmia ja ikävää
hetkeä torjunut. Teemun mietelause
kuuluu: »Meidän orkesterissa säveltää
niin.» Hänen toinen suuri avunsa on
oikea palvelijan mieli, nöyryys ja us-
k o l l isu us v:ibässä.. Siinä onkin se rai.
ka, jonka voimalla ovat vuosikymmenet
samassa ta lossa vier incet. Tehkaämme
k uoni aa sellaiselle uskoll isuudel le.

Karjanhoitaja Maria Honkala, Vi:inikka.

Hän on syntynyt Rengossa, Lietsan
kvlan Keskitalon Honkala nimisessä
torpassa syyskuun 19. päivänä 1876.
Suuren sisarusparven jäsenenä hän jou-
tu: jo varhain olemaan vieraan töissä,
Rippikoulun käytyään oli edessä koko-
naan vieraan leipä. Ensin hän oli va-
jaan vuoden Pitkäjärven talossa Ren-
gon Lietsassa. Sieltä muutti saman ky-
Iin Eerkolaan. Piian vuotuinen raha-
palkka oli silloin 50 mk sekä parseelit
yhdessä ylöspidon kanssa. Parseeleihin
kuului tässä talossa: Sarssinen (kotiku-
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toinen) ja pumpulinen hamekangas, 10
kyynärää 'li io aa ja 101 a ivinais-
ta paitakangasta. 2 päal iinaa, 2 paria
rasvanahkakenkiä ja 2 naulaa hyviä vil-
loja. Syksyllä oli tavanmukaiset kaksi
»itteviikkoa». Näihin sai talosta hyvät
pääsinkakut. Hyvin kun työnsä teki, sai
vuoden kuluessa isäntäväeltään pieniä
lahjoja. Ne olivat etupäässä vaatetarpei .
ta. Työ oli raskasta: kello 4 ylös ja
iltapimeään tehtiin töitä. Talvisin oli
puhdetöitii.

Oltuaan Eerolassa kolme vuotta Mai-
ja muutti Tammelaan, Pääjärven Uu-
teentaloon, jossa palveli taas 3 vuotta.
Sieltä tuli muutto Ojajärven Heikkaril-
Ie. Neljän vuoden palvelun jälestä oli-
kin aika muuttaa, Urjalaan. Ensimrnäi-
nen palveluspaikka täällä oli (nykyisin
Koijärveä) Kokonkylän Kalle Eskolan
talo. Kokonaista 12 vuotta kului talos-
sa, joskin Maija välillä oli kahteen ot-
teeseen poissa, ensin vuoden Välkkilän
Suikosella, sitten toisen vuoden Teuron
Tuomelassa. Kokon Eskolasta Maria
Honkala muutti 1915 saman kylän
Tassolle, Juho ja Selma Tasson palve-
lukseen. Oltuaan tässä talossa vain kol-
me vuotta hän muutti 24 vuotta sitten
saman isäntäväen toiseen taloon Välk-
kilän kylän Viinikkaan. Tämä talo,
jonka isäntä oli kaatunut vapaussodas-
sa, tulikin Marian 'elämäntyön varsinai-
seksi suoritus paikaksi. Kun talon isän-
täväki asui lähes 4 km:n päässä, olikin
hänellä oikeastaan koko tuo iso talo
hallussaan, sen kaunis päärakennus
asuntona ja karjasuojat työpaikkana.
Noin 10 vuotta sitten isäntäväki muutti
samaan taloon, ja Maijasta tuli oikeas-
taan perheen jäsen. Huolimatta, siitä,
että hänenkin hartiansa ovat kumaraan
painuneet ja ohimonsa hopealle hohta-
vat, hän yhä suorittaa uskollisesti teh-
täviään. Aikaisemmin yksin hoitaes-

saan Viin ikkaa oli sen karja kuulu siis-
tcydestään ja :lyvästä tuotostaan. Nyt-
kin jatkuu hänen perinteensä, joskin
nuoremmissa käsissä. Maria Honkala
on saanut useita ensi pa.lk inroja mai-
donhoidosta ja nuorempana myös 1 pal .
kinnon kankaankudonnasta. Hyvänä
kehrääjänä hän vieläkin ahertaa r ukkin.
sa ääressä.

Me olemme oppineet tuntemaan Ma-
ria Honkalassa hartaan ja vakavan kris-
tityn. Hänen ulkonainen elamansä on
kulunut huomiota herättämättä, mutta
kunnioitettava on se pitkä työpäivä,
jonka hän on samalle isännätle suorit-
tanut. Mainittakoon, että Kalle-Esko-
laila, jonka palveluksessa tämä uskolli-
nen palvelija oli 12 vuotta, io.li Marian
nykyisen isännän sisar emäntänä. Näin
ollen hän tulee kokonaista 39 vuotta
yhtämittaisesti olleeksi saman suvun
palvelijana, joskin eri taloissa. Nyt on
hänellä jo helpot vanhuuden päivät isän-
täväkensä ja koko kylän kunnioittamana.

Etumies Juho Aug. Rantanen, Saarikko.

Hän on syntynyt Urjalassa 15. 4.
1883 työmiehen poikana. Jo pienestä
pitäen hän joutui vieraan töihin. Pal-
vellut useissa taloissa poikamiehenä
vielä ollessaan. Solmittuaan avioliiton
alkoivat pitemmät jaksot samalla isän-
nällä. Muutettuaan Akaaseen, hän pal-
veli Riisikkalan Iso lla-Raukoll a 11 Y2
vuotta. Kun hän sitten oli -välillä pal-
vellut parissa paikassa, tuli hän Urjalan
Välkkilän Saariken taloon, jonka
omisti maanvilj. Vihtori Korpisaari. Ta-
lossa, joka on kylän suurin, 'on etumies
Juho Rantanen hoitanut tunnoJlisesti
tehtävänsä. Erikoisesti hän onansioitu-
nut sota-aikoina, Talvisodassa samoin
kuin nykysodassakin, jolloin talon isän-
tä on ollut sotapalveluksessa, on suuren



talon töiden johto yhdessä emännän
kanssa ollut Juho Rantasen harteilla.
Vaikka ajoittain on 7 :kin miestä talosta
ollut poissa" ovat työt sujuneet hyvin.
Näinä vaikeina aikoina on talolle kor-
vaamaton onni, että töistä vastaa pysty-
vä ja hallitusväkensä luottamusta naut-

tiva työnjohtaja.

Kotitalousapulainen Hulda Maria
Salminen, Isotalo.

Hän 'on syntynyt nykyisen Koijärven
Kokon kylän Karppilan maalla olevan
pienen mökin tyttärenä 1893· Jo pie-
nenä hän sai lähteä vieraan palveluk-.
seen, ensin lapsenl ikkana. palvel len
mm. Isossatalossa. Oli sitten välillä eri
Faikoissa palveluksessa ja tuli 1920 Ur-
jalan Välkkilän Isoontaloon Matilda
Isontalon kotitalousapulaiseksi. Siitä asti
hän on tunnollisesti hoitanut tehtävän-
sä. Luonteeltaan Maria Salminen on
erikoisen vaatimaton.

Etumies Toivo Matias Niemelä,
SuIkonen.

Hän on syntynyt 1904 Kurikan pitä.
jässä Etelä-Pohjanmaalla pien tilan poi-
kana. Kansa- ja ripppikoulun käytyään
hän oli vielä jonkin vuoden töissä koti-
tilallaan ja palveli sitten parissa talos-
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sa. Suoritettuaan asevelvollisuutensa
hän oli vuoden verran kotiseudullaan.
mutta muutti v. 1928 Urjalaan Välkkilän
Suikoselle, jossa ensin, toimi tallimiehe-
nä. Viimeisinä vuosina hän 'on ollut etu-
miehen tehtävissä. Hän osallistui talviso-
taan ja nyt käytävään sotaamme, josta
ikänsä perusteella on vapautunut. Hän
on naimisissa.

Etumies Toivo Matias Niemelä on
tunnettu ahkeraksi ja erittäin pystyväksi
maatalous mieheksi. Vaatimattoman luon-
teensa ansiosta hän on hyvin pidetty se-
kä isäntäväkensä että työtoveriensa pa-
rissa.

Edellä olen lyhyesti kuvannut koti-
kyläni uskollisten palvelijain 'elämän-
vaiheita. Ne ovat niin harvinaisia ja
kunnioitettavia saavutuksia, että niissä
on jokaiselle paljon oppimista. _Sellai-
sen tuloksen saavuttamiseen on osuu·
tensa myöskin isäntäväillä, mutta niin-
pä näiden talojen työt ovatkin raskaina-
kin vuosina tulleet ajoissa tehdyksi. Niis-
sa taloissa, joiden palvelijat nyt uskolli-
suudesta julkisesti palkittiin, on aina
vallinnut hyvä suhde isäntäväen ja pal-
veli joiden kesken. Tänä kansamme
koettelemuksen aikana on noiden nais-
ten ja miesten suuri uskollisuus suoras-
taan liikuttavan ihailtavaa. Kunnia heil-
le!

A r v 0 K y t ö 1 ä.

Forssan Lehdessä 29. 12. 1942.



Urjalalaisen kehrääjämummon
elämäntarina.

Seuraavassa kerron kotikyläni
yksinäisestä kehrääjämummosta, jo-
ka 84. ikävuodestaan huolimatta yhä
kehrää mitä hienointa lankaa.

Pyryisenä. ankaran pakkastalven
päivänä 1859, helmikuun 1. pnä
syntyi savuisessa saunassa pirteä
likkalapsi. Vaatimaton oli koti,
Mäntylän torppa, Kalvoilan ja Ur-
jalan rajamailla. Sen turvekattoi-
nen savupirtti oli pienen paitaressun
ensimmäinen koti. Talven kylmät
viimat suoraan ulkoa pirtin lattialle
puhalsivat, kun ovi lämmityksen
ajaksi avattiin. Niukka oli aurin-
gonvalo, joka puuluukkuisista räppä-
nöistä tunkeutui pirtin nokisten or-

sien alle. Mutta kun kesän valoisat
päivät koittivat. oli torpan kivinen
piha lapsen oikea paratiisi. Lähellä
oli toinenkin savupir tti, Hirsimäen
torppa.

Vuodet vierivät. Syntyi sisaruksia
koko parvi, 6 vankkaa veljeä ja 2
tyttöä. Jo lapsena antoi köyhäkin
koti sen parhaimman lahjan. mikä
sillä 01i tarjolla, jumalanpelon ja
hu rsk aan mielen. Ripp.koulun pel-
lavapä.nen tyttö kivi 12 »ruot tin
virstan» päässä »Keikkalan kirkos-
sa». joksi KaI voilan kirkkoa leikilli-
sesti sanottiin. Tietön oli taival ja
ainainen pel xo metsän pedoista r ip-
p ikou lut y tol rå. Rlppi-Isänä oli ro-
vasti Skogstr örn. Monta ihanaa
muistoa on vanhuksella rippikoulus-
ta kerrottavana. Kodosta on monta
muistoa, mm. kovista nälkä vuosista.
jolloin pettua syötiin, ja isän kuole-
masta. Suuri oli ilo. kun 12-vuotiaan
tyttösen kotiin tehtiin uusi pirtti.
jossa oli sellainenkin ihme kuin
uloslämpiävä uuni ja oikea lasi-
ikkuna.

Ehdi ttyään 17-vuotiaaksi tuli lähtö
kodista vieraalle. Eivät olleet koti-
mökistä lähtiessä suuret omaisuudel
haittana - vain rohtiminen yksimit-
tainen hame [a uudet tuohivirsut ja-



lassa. Mutta olipa eräs lahja, minkä
Heta vieläkin muistaa: jumalanpelko.
Se on voima, joka aina on auttanut.

Ensimäinen palveluspaikka oli lä-
heisyydessä sijaitseva Siivolan vau-
ras torppa. Palkka oli vain sattu-
manvarainen, etupäässä vaatepuolta.
Sitten tuli muutto Urjalaan. Hirsjär-
ven takamaataio Välkkilän metsä-
kuimalla oli Hetan 2-vuotinen pal-
veluspaikka. Hänellä oli jo oikea
piian palkka: 40 mk vuodessa ja
kunnolliset parseelit, nim. 5 kyynä-
rää rohtimista, 5 kyynärää aivinaa
ja 5 kyynärää liinaa, 2 paria rasva-
nahkakenkiä ja yksi naula villoja.
Tietenkin oli myös ruoka talon pöy-
dässä, talvisin sänky pirtissä, kesällä
aitassa. Syksyllä oli kaksi vapaata
»itteviikkoa». Siksi ajaksi sai talosta
evääksi hyvät pääsinkakut. Raskasta
oli työ, mutta nopeasti vuodet vie-
rivät. Oli vain ikävä, että Urjalan
kirkolle tuli matkaa yli 30 kilo-
metriä.

Hetan seuraava palveluspaikka oli
Pellontaustan vauras torppa. Sen
toimeliaan Ulla-emännän johtamia
töitä Heta-neitonen teki 3 vuotta.
Kiitollisena muistissa säilyy hyvä
oppiaika, jonka hän Pellon taustassa
sai tulevaa elämäntehtäväänsä, kan-
kaankudontaa ja kehruuta varten. -
Täältä johti tie viimeiseen palvelus-
paikkaan, rikkaaseen Anttilaan, ta-

. loon, jossa aina oli selvä rukiinen
leipä pöydässä. Rahapalkka oli nyt
80 mk vuodessa ja hyvät parseelit.
Talossa palveli samaan aikaan Os-
kari-niminen nuori renkimies. Yh-
dessä töitä tehdessä syttyi heidän
välilleen rakkaus, joka johti avio-
liittoon. Koska talon tytär Miina
samaan aikaan naitiin oikein »ulko-
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pitäjään», 'I'oijal an Köyvärille, pi-
dettiin talossa komeat häät. Sulha-
sen kotikylästä tuli peräti torvisoit-
tokunta. Kun talon tytär Miina vi-
hittiin vierastuvassa, puhalsi torvi-.
soittokunta - muuten ensimmäinen
kerta, kun Kokkojärven rannalla
torvella soitettiin. Talon halpa-ar-
voinen piikalikka ei kelvannut s-a-
manaikaisesti vihille. Sillä aikaa,
kun varsinainen hääväki valmistui
hääaterialle, vihittiin Anttilan Heta
renki Oskarin kanssa samassa vie-
rastuvassa. Mainittakoon vielä näis-
tä häistä, että silloin alkoi kova
ukonilma, niin kova, ettei sellaista
ole jälkeenpäin, lähes 60 vuoteen, ol-
lut paikkakunnalla. Kyllä pelit lak-
kasivat soimasta, kun oikein jyrisi.

Nuori pari oli yhteistoimin raken-
tanut itselleen pirtin järven itäpää-
hän Koivulan torpan maalle. Siitä
sitten annettiinkin torpan emännälle
liikanimi »Koivulan Heta». Pitkä-
aikaiseksi ei avioliitto tullut; vain
vajaat 7 vuotta se kesti. Tuoni tem-
pasi Oskarin pois.

Leskeksi jäätyään alkoi täydestä
todesta aherrus jokapäiväisen leivän
eteen. Aamuvarhaisesta iltamyö-
hään helskyivät kangaspuut. Sato-
ja ja taaskin satoja kyynäriä val-
mistui tukevaa parkkumia, miesten
harmaata sarssia tai peräti sarkaa,
puhumattakaan valkoisista liinoista
ja rohtimisista. Tuskin on sitä per-
hettä Kokkojärven rannoilla, jossa ei
Heta-muorin kankaita olisi pidetty
ja hyväksi havaittu.

Oltuaan 18 vuotta leskenä solmi
jo osittain hopeahapsinen leskimor-
sian uuden avioliiton itsellismies
Juho Toivolan kanssa. Tosin vain 2
vuotta onni kesti. Jälleen leskeksi
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jäätyään alkoi vanhuuden vietto.
Hiljalleen saivat uskolliset kangas-
puut jäädä pois. Ne täytyikin myy-
dä. Nyt tuli rukista työtoveri. Sen
parissa on viimeinen vuosikymmen
vierinyt. Noin 5 vuotta takaperin
vanhus myi mökkinsä, joka oli käy-
nyt kovin hataraksi, ja siirtyi asu-
maan kylän keskelle kunnan omis-
tamaan pirttiin. Siinä on Hetan
vanhuus vierinyt. Yhä surisee hä-

c

nen rukkinsa huolimatta korkeasta
iästä ja vierii rulla mitä hienointa
pellavalankaa. Elämän iltahetkien
parhaana .virktstvksenä on Jumalan
pyhä sana. Useasti näkevät ohikul-
kijat lasinpieleen nojaavan harmaa-
pään lukemassa, rakkaita kirjojaan.
Koko kylän suuresti kunnioittama-
na elää kehrääjämummo Koivulan
Heta.

A r v 0 K y t ö 1ä.

Forssan Lehdessä 12. 1. 1943.
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Muuan humppilalainen tervan- Ja
hiilenpolttaja.

Viime vuosisadalla toimi Humppi-
lassa useita tervan- ja hii lenpo ltta-
jia. Esitän tässä erään heistä, itsel-
lisen Kai I e Hei ki n p 0 i k a
K a r e n i n, jonka tuotteet aikoi-
:naan olivat hyvässä maineessa.

Kalle Karen, joka vieraskielisen su-
kunimensä sai sotaväessä ollessaan, oli
syntynyt Huhtaan Setäiässä el ok. 9. pna
1836. Vanhemmat olivat Heprik Kris-
tofferinpoika Setälä ja Anna Matinty-
tär. Tulevalle tervamestarille vanhem-
mat olivat hankkineet kastetilaisuuteen
kokonaista kymmenen kummia, jotka
olivat sekä Huhtaan että Koiviston ky-
läläisiä. Opinteille ei Kalle poika kos-
kaan päässyt, joten sai koko ikänsä ol-
la luku. ja kirjoitustaidoton. Myöhem-
mällä iällään kuultiin hänen usein pa-
hoittelevan, kun 'ei nuoruudessaan edes
lukutaitoa saanut. Mielellään hän olisi
tämän konstin oppinut, koskapa joskus
vetäytyi saunaan ja- siellä yksinäisyy-
dessä yritteli tavailla aapisesta »Isä
meidän rukousta». Rippikoulusta oli
Kalle kuitenkin jollain tavoin selviyty-
nyt, sillä tai toa arvosteltaessa oli kat-
sottu »Iäpi sormien».

Sotapalveluksensa Setälä suoritti ruo-
tuväessa. Sieltä vapauduttuaan hän ryh-
tyi tallimieheksi Nummelan kartanoon
Jokiläänin alueella. Samaan ~aikaan pal-
veli kartanossa VilhelrniiD,<t Jaakonty-

tär, kotoisin Jokioisilta ja syntynyt 30.
1. 1838. Hänen kanssaan sai Kalle so.l-
mituksi avioliiton, vaikka, Miina aluksi
ensin ilmaisi tovereilleen, ettei sellaisesta
miehestä kukaan tyttö huoli, Vieläpä
itse Tammelan kuulu. rovasti A. E.
Granfelt yritti tehdä tenän, kun nuori
pari meni avioliittokuulutuksiin ilmoit-
tautumaan. Rovasti pudisteli päätään
sanoen vakavana Miinalle : »Voi sinua,
likka raukka, kun otat tuollaisen mie-
heksesi, härjän, joka ei osaa edes lu-
kea.» Miina ei perännyt, vaikkapa
Kalle lisäksi vielä vahvasti ryypiskeli-
kino

Varoja ei nuorella parilla ollut oman
mökin rakentamiseen. Siksipä Kalle tur-
vautuikin veljensä apuun. Matti-veli
oli Huhtaan kylän perukoille rakenta-
nut Savikko-nimisen torpan, josta vero
piti hiilissä suorittaa Jokioisten karta-
noon. Sitä varten Matti rakensi noin
parin kilometrin päähän synkkään kor-
peen miilupirtin. Tähän pirttiin, jon-
ka ympärillä sudet ulvoivat, pääsi nuori
pari asumaan. Tällä .tavoin Kallesta
tuli korven asukas, joka kehittyi tai ta-
vaksi tervan- ja hiilenpolttajaksi.

Hiilenpolttajana Karen ensin pitkän
ja vaivaloisen korpielämänsä aloitti. En-
simmäiset miilut olivat Matti-veljen ve-
rohiiliä. Sitten tuli lähimpien naapu-
rien vuoro. Jokainen uusi miilu lisäsi
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ammattita.itoa samalla kun itse polttaja
tuli laajemmalti tunnetuksi. Karen val-
misti hiiliä kauppatavaraksi, mutta kä-
vi myös monilla viljelystiloilla miilu-
jen polttajana. Ennen pitkää hän sai
kutsuja naapuripitäjiinkin, mm. Urjalan
Maunulassa Karen kävi säännöllisesti
joka vuosi tilan. hiili varaston valmista-'
massa. Oman kunnan tiloista mainitta-
koon Venäjän ja Matti lan kartanot ja
Ison-Kätön talo.

Hiilet olivatkin silloin niin välttä-
mätöntä tavaraa, että jokaisessa talossa
ja suuremmissa torpissakin oli oma hii-
likoppinsa, oikein hirsistä tehty suoja
tätä mustaa tavaraa varten. Pajaan men-
täessä piti välttämättä olla myös hiilet
mukana, ja Karesiin valmistamat tun-
nusti jokainen seppäkin oiva llisiksi. Ve-
rohiiliäkin joutui Karen vuosien ku-
luessa valmistamaan suuret määrät kym-
menien eri vuokraviljelmien laskuun.

Rinnan tämän työn kanssa tuli Kare-
nista myös taitava tervanpolttaja, jopa
siinä määrin, että uusi työala alkoi tul-
la varsinaiseksi ammatiksi hiilen pol-
ton jäädessä toiselle tilalle. Kerran

mies vain kävi jossain tervahaudalla ja
siinä oppinsa otti ja konstit painoi mie-
leensä. Suuria pääomia ei siinä toi-
messa tarvittu, ei kaliiita työkaluja ei-
kä runsasta työvoimaa. Synkän korven
eläjänä hän sai läheltä tarpeellisen raa-
ka-a.irieen »v apr iik iinsa», jonka lait-
toi noin 50 metrin päähän asunnostaan.
Yksin hän teki kaiken työn tehtaassaan
käyttämättä edes apuaaan vaimoaan tai
lapsiaan, joita hänellä oli kaksi tytärtä.

Raaka-aineena Karen käytti melkein
yksinomaan kantoja, juurakoita sekä
tuulen kaatamia puita. Ainoastaan hy-
vin pienessä määrässä hän käytti teh-
taaseensa ketopuita. Näiden muokkaa-
minen tapahtui siten, että hän kirveellä
tai vikahteesta tehdyllä k oloraudal la

poisti kuoren puista siinä järjestykses-
sä, että ensimmäisenä keväänä otti kuo-
ren noin kyynärän ja toisena, keväänä
miehen mitan korkeudelta, Pohjan puo-
lelle rukoa hän jätti kuoren, jottei puu
olisi ruvennut kuivumaan. Sellaisina
puut saivat olla kolme vuotta. pihkaan-

. turnassa. kunnes neljäntenä keväänä ko-
loaminen jatkui ylös asti, niin että ko-
ko kuori tuli poistetuksi, myös pohjan
puoleiselta osalta. Samana vuotena
marraskuussa hän kaatoi puut ja veti
talvella tervahaudalle, jossa ne pilkot-
tii.n pieniksi säröiksi kuten muutkin
tervasainekset. Keväällä lumien sulat-
tua tapahtui itse polttaminen haudassa,
joka oli tuulelta suojattu.

Ennen tervaksien latomista Karen
peitti haudan pohjan tuohilla asettaen
ulkopuolen maata vasten- Tuohien
päälle häo latoi hyvin leveitä päreitä,
Kansanomaisia tervahautoja on o.llut
kahta lajia: rattirnaisia sekä rännirnäi-
siä. Esirn. Säkylässä ja monessa muus-
sakin pitäjässä on käytetty edellisen
mallisia, mutta Karenilla oli aina jäl-
kimmäistä muotoa. Siinä terva pantiin
juoksemaan haudan pohjalla olevaan
suureen, taikinakaukaloa muistuttavaan
astiaan, jossa oli reikä ja tappi, mistä
kaukaloon valunut terva laskettiin 'ne-
likkoon. Tervakset ladottiin säännölli-
sesti navaksi pystytetyn puun yrnparil le.
Sytyttäminen tapahtui samanaikaisesti
kaikilta . suunnilta, koska oli tärkeätä,
että paiaminen tapahtui tasaisesti kai-
kiila puolilla. Viidessä vuorokaudessa
oli palaminen tapahtunut. Tänä aikana
polttaja joutui valvomaan päivät ja yöt,
joskaan työ ei enää ollut niin raskasta
kuin kantoja kiskoessa, vetäessä ja .pil-
kotessa. Tulos oli kustakin panoksesta
4-6 nelikkoa tervaa. Tervavesikin otet-
tiin talteen, sillä siinä liuotettiin mm.

uusia ko ipia.



Osa tervasta meni kaupaksi kotoa,
mutta suurin määrä piti hevosella kul-
jettaa kyliin myytäväksi. Kauppamarko-
ja varten oli tehty suuri tynnyri, joka
veti monta nelikkoa ja mittoina seura-
si mukana tuoppi ja nelikko. Alkuai-
koina terva pysytteli maidon hinnassa
eli 10 penniä tuopilta; nelikon mitan
sai neljällä markalla. Hinta oli silloi-
sissakin oloissa varsin alha.inen, kun ot-
taa huomioon, miten pitkällistä ja vai-
valoista sen valmistaminen ja kuljetus
oli huonoa tietä myöten kulutuspai-
koille. Karen sai ensin pitkälti kuljet-
taa rervatynnyri aan sellaista maastoa
myöten, jossa ei o.llut mitään tietä.

Samalla vaivaa olisi voinut ottaa hie.
man korkeampaakiri hintaa saadakseen
paremman hevosen, kuljetusvälineet se-
kä elämisen edut. Mutta Karen, kuten
muutkin vanhae kansan taitomiehet, te-
kivät työnsä yhteiskunnan parhaaksi
vaatimattomasta maksusta itse kärsieri
puutetta. Tervamestari pysyikin koko
ikänsä rutiköyhänä, vaikka koetti mm.
rahdin ajolla sekä pa.rkistarn isel la pa-
rantaa taloudellista asemaansa. - Park-
keja Karen kuljetti Forssaan, jopa Tur-
kuun saakka sekä Iaakkuja Venäjän
kartanon sahalta asemalle.

Kunnollista hevosta Karenilla ei ol-
lut milloinkaan. Hän tulikin niin kuu-
luisaksi huonoista hevosistaan, että oli
tapana sanoa, jos jollakin oli kehno he-
von en: »Karenin mallinen koni». Ker-
ran muuan Karenin naapureista esitti,
eiköhän olisi jo parasta lopettaa ikä-
loppu huono hevonen, joka vain vai-
voin kykeni liikkumaan eikä harripaista-
kaan enää ollut paljon mitään jälellä.
Omistaja suostuikin naapurinsa esityk-
seen antaen hänen tehdä hevoselleen
lopputilityksen, koskapa hän ei itse sitä
kyennyt tekemään. Mutta oitis Karen
~.sti mustalaiselta 15 markalla saman-
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tapaisen kaakin tilalle. Hän ei ollut
eläinsuojeluaatteen ystävä, ja siksipä
hän käytti piiskaa, jonka päähän oli
kiinnittänyt tavaravaunun Iukkon a käy-
tetyn lyijyplommin. Tällaisesta piis-
kasta nousi kerran Paavolan kauppa-
puodin edustalla aikamoinen rytäkkä.
Ka.renin ollessa makasiinista noutamas-
sa suolaa käski kauppias puoti palveli-
jansa poistamaan Iyijyrnotin. Siitäkös
ukkeli suuttui silmittömästi ja olisi var-
maan puotipojan pehmittänyt pahan-
päiväiseksi, jos va.in kiinni olisi saa-
nut.

Paitsi huonoja hevosia oli Karenilla
muukin irtaimisto saman mukaista. Ul-
konaiseen asuunsa hän ei korven elä·
jänä pannut mitään huomiota. Niinpä
nähtiin hänet kesälläkin kulkevan koi-
vet jalassa, ja likainen rikkinäinen mek-
ko huonojen pukimiensa suojana sekä
vuosikymmeniä vanha lakki pitkätuk·
kaisessa päässään. Rippikirkkooo, mis-
sä Karen säännöllisesti kävi, ei hän sen-
tään mennyt tällaisessa asussa. Ellei 01·
lut värjätystä kankaasta tehtyä pukua,
niin lainasi naapureiltaan. Sellaista
»herrasvaatetusta» hän ei kuitenkaan ar,
kipaivina olisi päälleen pukenut. Kalle
Karen edusti kaikissa suhteissa mitä tyy-
pillisintä korven eläjää. Kun aikoinani
kävin Kainuun perukoilla, kirjailija Il-
mari Kiannon kuvailernan Ryysyrannan
Joosepin asunnolla, tuli mieleeni koti-
pitäjäni tervanpolttaja Karen,

Asunto oli Humppilan »Joosepilla»
hieman parempi, vaikka olikin alkuaan
tehty miilupirtiksi. Se oli hakattu hy-
vistä hongista, kooltaan 5+5 m sekä
varustettu kahdella pienellä ikkunalla.
Pirtin suoranaiseen yhteyteen Karen oli
rakentanut saunan, tallin ja· rehnladon.
Ulkopuolella tämän rykelmän sijaitsi
halkovaja. Kaivoa hän ei viitsinyt lait.
taa, vaikka sen olisi helposti saanut, jo-
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ten vesi tuotiin melko pitkän matkan
päässä olevasta lähteestä. Entisellä rnii-
lupirtin tonttialueella sijaitsee nykyään
Ali-Setälän talo, jonka saunarakennuk-
seen on kelvannut vielä tuon pirtin hir-
siä.

Synkkään korpeen asettua ut tervan-
polttaja sai eläissään nähdä, mitenkä
korpimaisemat alkoivat ympäristöllä
muuttua. Ensin teki suuren muutoksen
Turun ja Toijalan välinen rautatie, jo-
ka, toi höyryveturin kolinat ja viheli yk-
set erämaan hiljaisuuteen rakennetun
miilupirtin viereen. Vuosisadan vaih-
teessa ruvettiin läheiseksi naapuriksi
rakentamaan Kanta-Setälän taloa, jossa
tarmokkaasti raivattiin korpeen uutta
viljelysmaata, Entisetkin lähimmät. naa-
purit Koenkytö, Mailahti ja. Kettula (ny-
kyään Virtala) lisäsivät viljelysaluei-
taan. Jospa Karen olisi saanut elää
jonkin verran vanhemmaksi, hän o.Jisi
nähnyt, mitenkä Humppilan .keskukses-
ta Matkun asemalle johtava maantie
suunnistautui aivan hänen pirttinsä vie-
restä. Edelleen hän olisi saanut v.iela
nähdä, kuinka Koenkulman kaksikerrok-
sinen kansakoulu r~kennettiin läheis.ek-
si naapuriksi, ja radalle tehtiin Siron
seisake, josta korpitehtailijankin olisi
ollut helppo pistäytyä junaan, joskaan
ei mahtavaa tervatynnyriään olisikaan
saanut mukaansa.' Nykyisin' on kehityk-
sen pyörä tuonut miilupirtiri paikalle
jo puhelimen ja radic»: sähkövalo vie-
lä toistaiseksi puuttuu. Tällaista ei
Num~elasta tullut tallimies Miinansa
kanssa olisi uskonut siihen aikaan, k~n
ensimmäisinä oma kuuntelivat miilu-
pirtissä susien ulvontaa.

Kareno.Ji luja vakaumuks.en mies, jo-
ka kaikissa- olosuhteissa puolusti kan-
taansa aitohämäläisellä sitkeydellä.
Mainitsee tässä vain valtiollise~ puo-
luekysymyksen. Vaikka Karen kuului-

kiri »ryysyköyhälistöön», jota sanaa käy-
tettiin voimakkaana iskunimityksenä
puolue intohimojen riehuessa, ei hänestä
kuitenkaan koskaan tullut marksilaista,
päinvastoin tuon suunnan jyrkkä vas-
tustaja. Hänen mielestään virheet ja
epäkohdat yhteiskunnassa, tulee korjata
työnantajain ja -tekijäin yhteisellä so-
vittelulla eikä luokkavihaIla, koska rii-
doilla vain pahennetaan asioita' puolin
ja, toisin. Maailmassa täytyy oila mo-
Iempia, johtajia ja tekijöitä. Karen sa-
noi, että jos Suomenkin markat ja muu-
kin omaisuus tänään tasattaisiin, niin
viikori perästä täytyisi taas uusi jako
toimittaa, koska toiset syntyvät maaiI-
maan laiskempina, toiset taas ahkeram-
pina. Karen käytti sosialisteista nimi-
tystä »sofialisti». Vasta äskettäin mie-
hen elämäntyötä tutkiessani sain tietää,
miksi Karen oppimattomana kansan-
miehenä käytti tällaista sanaa. Hän oli
eräälle tuttavalleen kertonut nuoruu-
dessaan tunteneensa Sofia nimisen nai-
sen, joka oli oikein rääväsuinen ja myö-
täänsä haukuskeli kaikkia, ihmisiä ollen
aina nurjal la mielellä. Hän siis tarkoi-
tukse~la käytti tuota nimitystä, vaikk-:
ei sen alkuperäisyyttä kaikille selittä-
nytkään.

Koenkydön elopellolia sattui kerran
tapaus, joka, hyvästi kuvaa silloista P" ,.
lueintohimojen aikakautta: Paitsi Ka-
renia, oli elotalkoissa mukana myöskin
entinen torppari Mäkelä, innokas mark-
silainen, joka porvareista käytti nimi-
tystä »polvaari», todennäköisesti myös
tarkoituksella, koska sana merkitsee
eräänlaista piiskaa. »Sofia listi lle» ja
»polvaarille» tuli puolueasioista niin
kova väittely, että oli vähällä johtaa
käsikähmäan, 'elleivät toiset 'olisi ehti-
neet välittäjiksi.

Karen ei muuten ollut mikään tuh-
ma mies, vaikka ei nuoruudessaan saa-
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tystä. Tapion valtakunnan asioista hän
tiesi paljon kertoa ja olisi varmaan voi-
nut a.ntaa monia hyviä neuvoja metsä-
tieteilijöille. Hän eli metsissä kuin ko.-
tonaan ja piti hyvää huolta siitä, ettei
hänen pirttinsä ympäristöillä saanut ku-
kaan harjoittaa metsänvarkautta, vaikka
ei ollutkaan mikään virallinen metsän-
vartija. Eräät kyllä arvelivat, että h~'11-

tä olisi Jokioisten kartanon puoles-
ta pyydetty toimimaan jonkinlaisena
salapoliisina, mutta Huhtaan piirin rnet,
sänvartija Aug. Moberg kertoi, ettei
asiassa ole mitään perää. Karenilla
vain oli siksi rehellinen luonne, ettei
sallinut laittomuutta harjoitettavan.

Korpien asukkailla on usein omitui-
suuksia, jotka herättävät kummastusta ..
Niinpä Kareninkin perhe-elämä oli ta-
vallisuudesta poikkeavaa. Pariskunta
eli kyllä samassa pirtissä, mutta ruoka-
talouteen kuuluva tavara pidettiin tar-
kalleen erossa. Kun esim. vaimo keitti
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kokonaisia perunoita, niin miehensä
potaateihin oli pistetty tikku merkiksi.
Jos miehelle tuli vieras, sai vaimo maa-
räyksen keittää kahvia isännän omista-
mista pavuista- Sekä pienemmistä että
suuremmista. palveluksista täytyi mie-
hen suorittaa vaimolleen rahallinen
korvaus määrätyn taksan mukaan. Maan,
viljelystä ja karjanhoitoa he eivät har-
jcittaneet, joten kaikki elintarvikkeet
oli naapureista tai kauppapuodeista
haettava. Miina lienee nuorempana ol-
lut tarmokas ihminen, koskapa kykeni
kuljettamaan Turkuun saakka parkki-
kuormiaan. Vanhoilla päivillään täytyi
kumpaisenkin turvautua kunnan apuun.
Tyttäriltä, jotka nuorena lähtivät palve-
lukseen ei riittänyt tarpeeksi avustusta.

Kalle Heikinpoika Karen kuoli van-
huudenheikkouteen Iokak. 26. pnä 1915
79 vuoden ikäisenä. Hänen vaimonsa
Vilhelmiinan elämä sammui helmik. 20.
Dnä 1919 81 vuoden vanhana.

J a Im a. r i. M a t i s t o.

Forssan Lehdessä 19. 1. 1943.



paimenet osaksi omaa hauskuuttaan var-
ten, osaksi peloitellakseen susia pysy-
maån loitommalla karjasta, joka kulki
kaskenaholla. Kun sitten »vuonna kuu-
sikymmentäkuus tuli Suomeen laki uus»,
kun viinan kotipoltto lopetettiin, niin
silloin monet rupesivat keittämään vii-
naa metsässä, laitelIen sitä varten edel-
lä kuvattuja tulisijoja. 'On työlästä
enää päätellä, kuinka vanhoja nuo uu-
nit ovat. Jonkinlaisia vertailuja niiden
iästä voisi tehdä sen perusteella, kuin-
ka syvälle maahan ne ovat painuneet,
jos ne kaikki olisivat samanlaisessa
maastossa, Mutta sitä ne eivät ole. Ki-
vikkoisella pohjalla ne säilyvät kauem-
min kuin pehmeämmällä maalla.

Maria Saiko, joka aloitti paimenen-
urakkansa Urjalan Välkkilässä B-vuo-
tiaana, o.li niinikään rakennellut met-
sään tuollaisia uuneja. Kun hän 80-
vuotta myöhemmin kävi entisellä syn-
nyinseudullaan lapsuusmuistojaan veres.
tämässä, hän meni katsomaan maita,
joilla oli paimenen» liikuskellut. Tääl-
lä hän tapasi jossain kivikkomäessä
tuollaisen uunin sellaisena kuin hän
oli sen siskonsa kanssa rakentanut. Ka-
run ympäristönsä vuoksi se ei ollut vie-
lä paljon sammaltunutkaan. Mutta toi-
nen, jonka he rakensivat pehmeämmälle
maalle, oli painunut jo maan sisälle,
niin että näkyvissä oli enää vain se le-
veä laaka, jonka he olivat uuninsa pääl-
le asettaneet-

Sammalen peittämää historiaa.

Tapaamme metsissa tasaisellakin
maalta sammalen peittämän kulmikkaan
ko.rokkeen, jonka pituus on n. pari met-
riä, leveys puolet siitä ja korkeus puoli
metriä, joskus enemmänkin. Tällaisen
peitteen alla ei toisinaan ole muuta kuin
suoraviivaisen ulkomuodon saanut Juon.
nonkivi. Mutta joskus tapaa sieltä iho
miskäden muodostaman rakennelman,
jossa on pienistä kivistä muovailtu kak-
SI »seinaa» niin etäälle toisistaan, 'että
niiden välille on jäänyt n. puolen met-
rin levyinen ala. Seinät on sitten yh-
distetty toisi insa päätykivellä, mutta
toinen pää on avonainen. Seinien vä-
lillä on maan päällä tuhkaa, hiiliä ja
palaneen kiven murusia. Näkyy siis sel-
västi, että tulta. siinä on käsitelty. Kun
rakenteen toinen pää on jätetty avonai-
seksi, on siinä ollut helppo polttaa pi-
tempiäkin puita, työntää niitä hiilustal-
le sitä mukaa kuin ne siellä palavat.

Tällaiset »uunit» ovat selviä todistuk.-
sia siitä, että paikalla on joskus oleskel-
lut ihmisiä. Ne ovat siis historiaa ne-
kin, mutta mistä ne kertovat, sitä on
työläs ihan tarkalleen määritellä kussa-
kin tapauksessa erikseen. Uuneja on
varmaan käytetty useaan tarkoi tukseen.
Kun ihmiset aikoinaan kulkivat ns. erä-
retkillä, he tarvitsivat tulta paistaak-
seen sillä kaloja tai lintuja. Paimenet-
kin rakentelivat kivisuojuksia tu lensa
ympärile, siten estääkseen tulta kulona
leviämästä. Tål laisi a tulia laitto.ivat



Kun isäni kuokitutti torppansa maa-
ta aikana, jolloin vielä olin pieni poi-
ka, oli ku okkuri iskenyt kuokkansa
mullan alaiseen kiveen. Kuokkamies
jätti kiven paikoilleen, mutta kun isäni
myöhemmin kynti samaa maata ja aura
kulki vähän syvemmällä, tuli esille usei.
ta kiviä ja todettiin, että siinä oli maan
sisään painunut tulisija. Senkään ikää
ei voitu arvioida. Kivien reunat oIivar
hyvin tylsiä, ikäänkuin laineiden hio-
mat kivet järvien rannoilla.

Mutta Rääsikön metsässä, Linikkalan
kylän maalla, kahdessakin tuollaisessa
sammalen alta esiin kaivetussa uunissa
on monissa kivissä teräviä reurioja, Ki-
vien ulkomuodon eroavaisuudesta ovat
monet halukkaat vetämään johtopäätök-
sen, että tylsät kivet ovat -niiltä ajoilta,
jollain ihmisillä ei ollut vielä aseita,
joilla olisivat voineet kiviä rikkoa, kun
taasen nuo teräväsärmäiset kivet olisi-
vat olleet ihmiskäden kosketuksen alai-
sena. Kansan keskuudessa ,0<0 vaJlalla
sellainenkin mielipide, että lähteen lä-
hellä olevat kiviuunit olisivat peräisin
eräretkien aikakaudelta, sillä kun ihmi-
set asettuivat pitemmäksi aikaa o leske-
lernaan samalle paikkakunnalle, niin he
valitsivat paikan, missä 'olli hyvää vettä
saatavissa, Tätä otaksumaa tukee kyllä
se tosiasia, että useimmat kivitaltat on
löydetty juuri jonkin lähteen läheisyy-
destä. Tulevaisuudessa toirneenpanta-
nt tutkimukset luovat ehkä lisävalais-
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tusta näihinkin asioihin. Toistaiseksi
on varmaa ainoastaan se, että metsissäm-
me on sammalen peittämänä historiaa
esivanhempiemme elämästä.

Eivät kuitenkaan kaikki cs ivanhem-
paimme rakentelemat 'kiviröykkiöt ole
sammalen peittämiä. Marrask. 10. päi-
vänä 1935 kaivettiin päivänvalo:on muu-
.lan, joka on varsinaisella pellolla, ollut
-.iis jo monen sukupolven aikana kyn-
läjän, kylväjän ja niittäjän jalkojen
alaisena. Se oli Häiviän kylässä Ylita-
Jon pellolla, Häiviänjärven rannalla,
l Jlkornuodostaan päättäen jäännös on
jonkin kiukaan pohja. Se on tehty ko-
leonaan pyöreistä lohkareista; mitään
»Iaakoja», Iitteitä kiviä ei siihen ole
käytetty, Raot ovat täyttyneet tuhkalla
ja hiilellä. Kun rakennelman päällä oli
multaa jo n, 30 sm, täytyy sillä olla pit-
kälti ikää. Kiukaan läheisyydestä, muu-
taman metrin päästä, löydettiin vähän
aikaisemmin kynnöksen mukana pin-
nalle tullut kivitaltta. Tällaisia talt-
toja on samalta seudulta löydetty yht.
4 kappaletta. Salomaan pellon reunas-
ta, tavatun taltan välittömästä läheisyy-
destä löydettiin maanpinnan alapuolelta
hiiliä n. 3 m:n pituudelta, mikä voi vii-
tata siihen, että paikalla on j oskus
polttarna lla ja kivi taIttaa käyttämällä
venettä veistetty. Näillä seuduilla on
siis ollut asutusta jo hyvin varhaisina
aikoina.

J uho R a n t a n e n.
Forssan Lehdessä
30. 1. 1943.



Tarinoita
Pirun todellisesta olemuksesta, sen

voimasta, viisaudesta ym. ominaisuuk-
sista ei voida enää saada täy:tä selvyyt-
tä, kun emme ole sen. kanssa niin jo-
kapäiväisessä kanssakäymisessä kuin esi-
vanhempamme olivat. Näihin päiviin
asti säilyneistä kertomuksista käy ilmi,
että piru .:oisinaan kykeni tekemään
melkeinpa mitä vain, mutta toisaalta
ei taasen tarvittu suurtakaan temppua,
kun sen teko voitiin estää. Avuliaskin
piru näyt~ää olleen, eikä noista kerto-
muksista käy selville, että hän teoistaan
olisi varmasti palkkaansakaari saanut.
Aikaa pirulla myös näyttää olleen run-
saasti, sillä usein se kulutti sitä ihan
tarpeettomasti, jos sillä joskus sentään
kuuluu vähän kiirettäkiri olleen.

Kerrotaan miehestä, joka riiteli naa-
purinsa kanssa pellon rajasta ja pyysi
riitaan piruakin avukseen. Piru lupasi
tulla riitapaikaIle vasta vähän myö-
hemmin, koska sen piti ensin pikimäl-
'ään pistä ytyä paikalla, missa kaksi
miestä vaihtoivat hevosta; sen täytyi
mennä joukkoon »pattia silittämään»,
s.o. peittämään hevosen jalassa oleva
patti niin, ettei toinen miehistä sitä
näkisi.

Lopella kerrotaan pirun asustel leen
pitempiä aikoja Kylmänojan torpassa,
mutta ei kukaan tiedä, mitä se siellä
teki muuta kuin vain oleskeli. Kukaan
ei häntä koskaan nähnyt, mutta sen
ääni kuultiin usein, mil loin permannol-

pirusta.
ta kynnyksen vierestä, milloin uunin
takaa, milloin mistäkin. Mutta kyll i se
sitten tiesikin kaikki, mitä torpassa ta-
pahtui, tiesi päivällä kertoa vielä sel-
laistakin, mikä jo' yöllä oli tapahtunut.
Ei suuttunut pienistä loukkauksistakaan.
Kun torpassa työskentelevä suutari työn_
sä lomassa puhalteli savuja piipustaan,
piru pyysi saada myös vetää pari sau-
hua, koska hänen suunsa oli muka niin
vetinen kun mikäkin. Suutari kieltäy-
tyi antamasta piippua sellaiselle, jonka
suutakaan ei ollut näkyvissä. Piru ei
vain näyttäytynyt, tyytyi ennen olemaan
ilman sauhuja,

Eräs mies oli kerran nähnyt pirun
kirkossa. Hän oli aamulla pukeutues-:
saan vetänyt toisen sukkansa nurinpäin
käännettynä jalkaansa. Se oli tapahtu-
nut kokonaan miehen huomaamatta ja
ilman mitään erikoista tarkoitusta. Mies
ei tietänyt ollenkaan siitä, että jos jokin
vaatekappale oli nurinpäin, siitä ihmi-
seltä ei piru voisi pitää itseään näky-
martömana. Tämä mies siis näki, kun
piru veteli pensseli.Jlä ihmisten silmiin
jotakin voidetta, joka heti nukutti kirk-
koväen. Kun piru siinä häaräsi perin
ahkerana, niin miestä vähän nauratti.
Pi ru huomasi sen, syöksyi kiireesti hä-
nen luokseen ja sanoi: »Sinäkin olet
tullut kirkkoon, vaikka et osaa vielä
itseäsi . vaatettaa, olet pannut aamulla
saappaan ensin vasempaan jalkaan, vaik-
ka oikeaan pitäisi panna ensiksi.» »Se
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on pian autettu», sanoi mies, riisui mo-
lemmat saappaansa ja veti sitten ensin
saappaan oikeaan jalkaansa. Ei puhu-
nut piru mitään siitä, ett" miehellä oli
sukka nurin päin, sillä se ei halunnut
ihmisten saavan tietoa, että nurinpain
olevalla nutulla oli niin suuri vaikutus.

Piru tunnettiin usein siitä, että sillä
oli toisena jalkana hevosen kavio, jonka
se usein tahtoi piilottaa. Eräskin vanha
herra, joka oli peräti ahkera kortinpe-
laaja, oli nähnyt tuon kavion. Pimeänä
syystil-ana herra oli pelannut yksinään
korttia, kun ei o.llut ketään saanut
kumppanikseen. Silloin naputettiin ak-
kunaan. ja kun herra meni kysymään,
kuka siellä oli, niin vastattiin, että eräs
kulkevainen pyysi päästä sisälle lepää-
maan. Herra päästi kulkevaisen sisälle,
'ja näki, että se oli oikein hieno herras-
mies. Herra kysyi sitten vieraaltaan,
halusiko hän pelata Korttia, mihin tä-
mä ilmoitti olevansa hyvinkin suostu-
vainen. Herra otti ryypyn ja antoi vie-
raallekin ja sitten peli alkoi. Tuo vieras
voitti aina, vaikka herrakin oli vanha
tottunut pelaaja. Kun herralta sitten
putosi kortti lattialle, hän kumartuen
sitä ottamaan näki, että hänen vieraal-
Iaan oli hevosen kavio toisena jalkana.
Samalla kun herra tämän näki, vieras
katos] ilman vähintäkään melua pitä-
mättä.

Toisinaan piru katosi näin äänettö-

mästi, mutta usein tapahtui päin vas-
toinkin. Kerrottiin eräästäkin jumalat-
tomasta miehestä, että kun hän kuoli,
eikä kukaan huomannut vetää huoneen
savupel~iä auki, piru meni miehen sielu
mukanaan savupiipun kautta ulos sel-
laiselJa ryskeellä ja helinällä, että koko
huone tärisi. Tuomarit tiesivät tämän,
ja kun he huomasivat lakituvassa, että
joku vannoi väärän valan, he käskivät
vetämään savupel liri auki. Piru odot-
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teli tä~ä kärsivällisenä. Eikö pirulla
sitten ollut aikaa tai halua jäädä laki-
tupaan koettamaan viekoitella vielä toi-
siakin väärän valan tekoon, on selvittä-
mätön asia.

Eräs mies rupesi myllyn katolta lui-
sumaan alas kuohuvaan koskeen. Mies
huusi Jumalaa avukseen, mutta ei siitä
näyttänyt olevan mitään apua, hän lui-
sui vain yhä. Kun hän oli jo aivan lä-
hellä räystästä, hän hupesi huutamaan
pirua avukseen. Ja se auttoi. Mies jäi
mekostaan kiinni räystään oksaan, josta
häriet : sitten pe lastetriin. Menettikö
mies tuon avustuksen palkkioksi pirulle
sielunsa, sitä ei tiedetä.

Muudan isan ta oli renkinsä kanssa
ri.ihessä viljaa puhdistamassa. Tuli siinä
puheeksi äskettäin sattunut .~apaus, kun
joku mies oli hirttäytynyt puuricksaan
niin matalalle, että hänet löydettiin
maasta polvillaan. Renki ihrnetreli, mi_
ten sellaisessa asennossa voi kuolla,
mutta isäntä tiesi, että piru kyllä tulee
auttamaan, kun tietää saavansa itsernur-
haajan sielun. Renki tuli uteliaaksi ja
sanoi, e:tä olisi hauskaa nähdä, tuleeko
piru apuun, jos hän hirttäytyy riihen-
parteen. Isäntä kehoitri koettarnaan ja
lupasi sitten katkaista nuoran ennen-
kuin mitään pahempaa tapahtuisi. Juuri
kun renki pudottautui nuoran silmuk-
kaan, kettu ilmaantui riihen kynnyk-
selle. Isäntä sieppasi pesän edestä ka-
likan aikoen sillä lyödä kettua. Tämä
väistyi kuitenkin jonkin matkaa päähän,
mutta isäntä arveli sen siitäkin vielä tao.
voittavansa. Ja tavoittihan hän sen ja
yletryi lyömään sitä selkään. Kettu ei
kuitenkaan siitä kuollut, olisi pitänyt
saada annetuksi isku päähän, mutta ket-
tu väistyi aina sen verran, ettei isäntä
juuri ja juuri ulettunut, Tällaista menoa
jatkui jonkin aikaa, mutta sitten ket-
tu katosi kokonaan isännän näkyvistä.
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Nyt huomasi isäntä olleensa pirun kans-
sa ,~ekemisissä, muisti renkinsäkin siellä
nuorassa roikkumassa ja kiir~hti häntä
auttamaan. Mutta se oli jo myöhäistä,
henki oli jo paennut miehestä. Piru oli
ketun muodossa saanut rengin saaliik-
seen.

Ypäjän pitäjässä Palikkalan kylässä oli
eräs Rahkio niminen niitty vähän kau-
empana kylästä. Sinne kyläläiset meni-
vät oikein joukolla heinänkorjuuseen;
tapana oli, että koko niitty niitettiin
yhtenä päivänä. Se oli suuri, eikä sii-
nä ollut heinänkorjuun aikana ollen-
kaan vettä. Sentähden miehet veivät
sinne vettä kiululla, että saivat vikah-
teita hioessaan kastaa kovasinta. Ker-
ran kun miehet taasen olivat tulossa
Rahkion niityltä, he näkivät tien vie-
ressä miehen hirttäytyneenä puu:nok-
saan. Miehet katkaisivat nuoran, mies
putosi maahan ja virkosi vielä. Tästä
piru suuttui Palikkalan miehille niin,
että rupesi ajattelemaaan kostoa. Kun
miehet sitten seuraavana kesänä meni-
vät Rahkiota niittärnään ja Iaittoivat

vesikiulunsakin kuntoon" piru laski sii-
hen myös omaa vettänsä. Tästä oli seu-
rauksena, että viikatte~t eivät tulleet oi-
kein:eräviksi, eikä niittyä sitten voitu
yhtenä päivänä niittää. - Kun pikku-
poikana k~ulin tuon tarinan, siihen sil-
loin lisättiin sellainen »peräkanetti»,
ettei Rahkiora voida vieläkään yhtenä
päivänä niittää, mutta syyksi sanottiin
se, että paikotel len niityllä oli heinää
niin vähän, ettei sitä kannattanut niit-
tää ollenkaan.

Lasta odottava emäntä tuli kerran ai-
t~st,a avain riippuen vyöl läan. Häntä
vastaa9 astui aittapolulla talon vanha
vaari ja sanoi: »Annas toi minulle»,
näyttäen sormel laan emännän vyötäröä
k~hden. Emäntä luuli vaarin pyytäväill
avainta ja sanoi, etta kyllä sen vaan saj! .
••.•.• It •. 1

»En minä sitä nyt vielä ota», vastasi
vaari, »vasta sitten kun se tulee viiden-

toista vanhaksi, silloin tulen sen hake-
maan». Samalla vaari katosi emännän
näkyv.istä, jälelle jäi vain tulikiven kä-
ry, Emäntä huomasi nyt vasta.vettä pi-
ru oli puhutellut häntä vaarin muotoon
tekeytyneeaä ja että hän oli sille lu-
vannut vielä odottamansa lapsen.
Emäntä oli tästä tapauksesta kovin
murheissaan ja hänen pelkonsa lisääntyi
yhä sitä mukaa, kun poika rupesi tule-
maan viidentoista', vanhaksi. Mietittiin
varokeinoja ja parhaaksi katsottiin, että
poika viedään siksi yöksi kirkkoon ja
pyydetään pappia häntä sinne puolusta-

maan. Ei kuitenkaan tahdottu saada
ketään pappl,a tuota tehtävää vastaanot-
tamaan, sillä kaikki yanhemmat papit
sanoivat, etteivät he olleet niin puhtai-
ta synnistä, että kykenisivät pirun kans-
sa taistelemaan. Yihdoin saatiin jostain
kaukaa eräs nuori pappi ottamaan teh-
vavan vastaan. Pappi meni pojan kans-
sa alttaril le, ja kun yö kului sille kel-
lonlyönn ille, jolloin poika oli syntynyt,
silloin piru tuli kirkkoon Nähtyään pa-
pin pojan rinnalla, piru tiuskaisi, ettei
alttarilla saa olla niin synristä miestä
kuin oli tuo pappi, joka oli pikkupoi-
kana varastanut rahaakin äitinsä kuk-
karosta. »Niin varastin», sanoi pappi,
»kun teki mieleni lukea Jumalan sanaa,
eikä äitini ostanut mulle katekismusta
vaikka pyysin. Mutta minä olen sen
varkauteni saanut jo monenkertaisesti
anteeksi sekä Jumalalta että äidilräni.»
Kun pappi .@i poistunut, piru rupesi
houkuttelemaan poikaa pois tekeytyen
milloin miksikin ja luvaten mitä vain.
Mutta pappi' neuvoi poikaa kaikkia ~oi,-
ta »pirun juonia» valrtärnåän. Pappi
sanoi, että piru saa kyllä näyträrnäan siltä
kuin ,<>lisi jo päiväkin, mutta siitä rie -
tää sen valheeksi, kun ei näy aurinkoa,



jota piru ei voi saada näkyviin. Piru
voi lukea raarnattuakin, mutta siitä tie-
tää,että lukija on piru, kun se ei voi
lausua Jeesuksen nimeä. Virttä, joka
alkoi sanoilla »jeesuksen muisto iha-
na», piru yritti kiertaå siten, että lausui
.Suksen muisto ihana». Mutta poika
kuuli sen tarkasti, eikä siis uskonut pi-
rua äidikseen, vaikka se sillä hetkel!"
näyttäytyikin hänen äitinsä hahmossa ..
Oli pannut piru käyntiin täydellisen ju-
rnalanpalveluksenkin kirkossa sinä yö-
nä. Seurakuntaa' oli runsaast] koolla,
urut soivat ja seurakunta veisasi. Pappi
meni saa;nastuoliin j~ saarnasi ja taas

41

veisattiin. Mutta se oikea pappi, joka
oli pojan kanssa alttarilla, sanoi po-
jalle, että se on kaikki pirun ilveilyä,
minkä tietää siitä, kun alttarille ei tule
ketään.

Kaikkia vehkeilyjä piru oli sinä yönä
yrittänyt, 'ja ahkerasti oJlut toimessa
koko yön, kunnes sitten aamuJla alkoi
kirkonkylästä kuulua kukonlaulua. 'Sil-
loin. piru, «xli poistunut kovalla ryskeel-
lä läpi katon, ja katkera .~ulikiven käry
täytti kirkon. Mutta poika oli pelas-

1 ~ , ,

tettu, ja pappi sai suuren suosion ja
paljon lahjoja.

J. Ra n ta n en.
Forssan Lehdessä 2. 3. 1943.



Kaskuja lukukinkereiltä.
Lukukinkerien alussa pappi pi taa

yleistä kuulustelua, puhuu lepopäivän
pyhiträrnisestä, ja kysyy sitten Sarnulil-
ta: »Eikö siis sapattiria saa' tehdä mi-
tään työtä?» - »Saa auta a härkää ylös
kaivosta», vastasi Samuli. »Mutta jos
kaivoo:n putoisi lehmä, saisiko sitä auc-
taa?» kysyy pappi. Samuli miettii ää-
nettömänä, kallistelee päätään ja miet-
tii. Hän oli lukenut katekisrnuksesta,
että härkää saa autaa, mutta ei puhuta
lehmästä mitäan. Siinä on miettimis-
tä, mutta selkiihän sekin sentään ja Sa-
muli vastaa: »Ei tu lehmää niin surkeet
(saali )».

*
Pappi selosti Iuomishisto riaa ja mai-

nitsi, e:tä Jumala on luonut mm. kaikki
eläimet. »Niin ja 'o,ravat ja»,lausui sii;
hen Takapyölin vanha setämies.

*
Pappi kuulusteli vanhan sotamiehen

Ananiaksen . kristinopin taitoa, mutta
melkein ilman tul osta. Pappi vihdoin
'kysyi sitäkin, kuinka monta on Juma-
laa? »Neljä», vastasi Anaaias. »Mis-
sä ne kaikki sitten ovat?» kysyi pappi.
»Kyllä ne vaan ovat kaikki yhdessä ki-
kulissa», vastasi Ananias.

*
Pappi kutsui Pertun eteensä luke-

maan. Perttu astui esiin, kosketti kä-
delläänsitä kohtaa ruumiistaan, jossa
se1jän nimi muuttuu toiseksi ja sanoi:
»Lue siinä si, kun tuala on semmonen

ko rnikä.» - »Mikä se semmonen mikä
sitten o:n, ettei lukeakaan anria.?» kysyi
pappi. - »En minä häntä nyt täsä näyt-
telemään ruppee», sanoi Pertru, »mutta,
minulla on kaksi todistajaa, jotka eh-
tuolla saunassa näkivät, että suuri pai-
suma se on.» Sanoi ja siirtyi muun kin-
keriväen joukkoon.

*
Isä ,ja poika, kutsuttiin yhdessä papin

eteen lukutaitoaan näyt:ämään. Pappi
tiedusteli isän käsitystä kasteensakra-
mentista, mutta huo:nolla tuloksella.
Pappi kysyi pojalta ja sai parempia. vas-
tauks ia, »Poika tietää paremmin kuin
isä», lausui pappi. »Hän muistaa pa-
remmin, kun 'on vielä nuorempi, vas-
tasi isä.

*
Kinkerien lopussa kysyi v.t. kirkko-

herra, onko kenel läkaän muistuttamista

luku piirin yleistä siveellistä elämää vas-
taan. Eräs isäntä sanoi, ·e:tä hänen ren-
kinsä oli juovuksissa pitänyt sopima-
tonta rnel lastusta. Naapurin isäntä se-
Iitti, ettei heistä kukaan niin .:arkoiin
lakia täytä. »Sinäkin kaupunkiin läh-
tiessäsi kehoitit renkiäsi tuottamaan vii-
naa itselleen», sanoi hän naapuristaan.
»Kyllä se 'on ikävää», puuttui asiaan
pappi, »kun ensin autetaan ihmistä pa-
huuteen ja sitten tullaan sielunpairne-
nelle valittamaan». - »Ei se ikävää 0»,
vastaa naapuri, »kyllä se lystiä on, rnut-



ta se on sitä rärnrnösen syrjäkylän lys-
tiä».

*
Kanttori oli saanut luetettavakseen

kinkeritalon hevosten hoi 'ajan ja kysyi,
minkälainen kaurasato taloon tuli syk-
syllä. »Tu lihan niitä tavallisesti», vas-
taisi mies. »Hauskaa kuulla», selittää
kanttori, »rne olimme monta päivää niin
köyhällä kulmalla, ettei minunkaan Pol-
leni saanut kauroja koko matkalla».
Tämän sanottuaan kanttori ojentaa' mie-
helle lukusetelin ja kehoittaa häntä me-
nemään hevosia katsomaan. »Teillä on
lukusetelissänne hyvät merkinnät kris-
tirropin käsityksestänne, ja. sanassakiri
sanotaan, että vanhurskas armahtaa juh-
taansa, mutta jumalattoman sydän on
arrno-on.»

*
Pappi puhui lukukinkereillä siitä Raa-

matun kertomasta Susannasta, joka oli
niin kaunis, että vanhat ukotkiri häneen
mielistyivät. Pappi selvitteli, että tämä
kauneus tuotti SusannalIe siis ikävyyk-
siä ja lisäsi siihen, että kauneus on
usen ollut syynä ikävyyksiin, onpa se
usein johtanut ihmisiä suoranaiseen kur-
juuteenkin. Muudan leikkisä itsel lis-
mies huomautti tähän, ettei sekään väi-
te aina pidä paikkaansa. Ei ainakaan
hänen vaimonsa ole tarvinnut vielä ker-
taakaan mennä ehtool lisetra nukku-
maan. »Jaa, Kaisako?» - »Niin, Kai-
sa», sanoi pappi. »Hän palveli vaimoni
kotitalossa silloin kun minä siellä kosi-
massa kävin. Mutta kyllä vaimoni oli
kauneempi kuin teidän vaimonne.» -
»Hu llu kehuu hevostaan, mielipuoli ak-
kaansa», lausui joku sieltä ovensuunur-
kasta. »Niin sitä sanotaan», vastasi
pappi. »Mutta sanotaan myös, etta mei-
dän tulee aina ajatella ja puhua hyvää
lähimmäisestämme, kun vain pysymme
totuudessa. To.tu~s ennen kaikkea», se-
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Iitti pappi ja siihen se keskustelu päät-
.:yi.

*
Mikko oli kolme vuotta peräkkäin ol-

lut poissa lukukinkereiltä. Kirkkoher-
ra, joka. nuorempana oli toiminut sota-
väen pappina ja perehtynyt kurinpitoon,
määräsi Mikon -olemaan kirkon pors-
tuassa jalkapuussa sunnuntaina kirkon-
menojen ajan. Eräs Mikon tuttava sii-
tä ohikulkiessaan uteli; mistä hän siinä
istuu. Mikko vastasi surullisella äänel-
lä: »Jallaasta.».

Eräässä talossa istuttiin kinkerien
pääryt-yä aterialla ja talon pieni poika
käveli. vieraiden joukossa. Hän ei osan-
nut vielä kunnolleen puhua, mutta ki-
roilernisen taito hänellä jo oli. Poika
siinä kävellessään pysähtyi kirkkoherran-
kin luo ja sanoi: »Syö pelkeleesti vaan
loolaa, sitä on kaikki paikat täynnä ja
sitä en vielä Tuomolan Iool isakin.»
Emäntä häpesi niin poikansa. käytöstä,
ettei tullut saliin niin kauan, kun kirk-
koherra siellä 'oli.

*
Kirkon edustalle kokoontuneessa

miesjoukossa kerto.iltiin kaskuja luku-
kinkereiltä. Kan-torikin kertoi emännäs-
ta, joka ruokapöydässä pahoitteli,että
oli ottanut »räätin» väärin, vaikka hän o li
kaihden talon emäntä. »Ja me papit nau-
roimme niin», lisäsi kanttori. »Jaa, etta
kanttori on o.llu t joskus pappina kans,»·
kysäsi Tuorno laa vaari. »Millä vuosi lu-
vulla sellainen on tapahtunut?» Kantt o-
ri huomasi itsekin puhuneensa vähän
sopimattomasti ja poistui kiirein askelin,
jättaen vaarin vastausta va il le.

*
Kojon kylässä asui aikoinaan mies, jo-

ka vuosien 1808-1809 sodassa oli nuo-
rukaisena taistellut alusta, loppun asti ja
sen jälkeen kulkeutunut Kajon kylään,
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missä hän vielä vanbuksenakin yritti
elättää itseää.n sorvaustyöhlä. Siksi häntä
nimitettiinkin yleisesti Kuppi-Eeroksi.
Tammelan kirkkoherra Granfelt oli pi-
tämässä lukukinkereitä Kojolla, ja Eero-
kiri, tuo tlltiseva' vanhus, ilmoittautui
kuulusteltavaksi, Granfelt nousi tuolil-
t~alO 'ja puhui kilOkerivä~II~, että tämä
Eero on yksi niitä harvoja vielä elossa
olevia, [otka isänmaan vaaran hetkellä
nousivat sitä puolustamaan. Niin ur-
hoollisesti ~e tayttivat tehtävänsä, että
voittaja-keisarikin sitä ihaili j~ antoi
Suomelle enemmän vapauksia kuin hä-
nen vo itrajana olisi ollut pakko antaa

»Muisrakaa nyt, kojolaiset, pitää huoli
siitä, ettei tämä urho joudu vanhoilla
päivillään puutetta karsirnäan.» Kun sit-
ten kinkerien toimi henkilöille tuotiin
kahvia, Granfelt otti kupin, pani kerman
ja sokeria kuppiin, nisuleipää kupin
juurelle ja no~~i tqo,liltaa1) kehoittaen
Eeroa ne nauttimaan. Edeskäyvät ' toivat
sitten kirkkohe~ralle' om;n' kuppinsa ja
t.oista kuppia rarjo ttaissa saivat he kum-
pikin.

Kyläläiset san oivat : »Kyllä tuo Gran-
f~lt ~n ,!~kara' mies, m~tta kyllä se osaa
ystäv~IIi..~enki~ ,olla.»'

J. R.
Forssan Lehdessä 9. 3. 43.

Vanha savupirtti

oli Forssassa ainakin vielä syksyllä
1937. Si·io:J.äei enaa asuttu, eikä 'Ollut
asuttu koko sen Fo-rssassa-olon aikana.
Se oli n. 3 metrja pitkä ja saman ver-
ran leveä, korkeutta siinä oli 14 hirs-
kertaa eli lähes 3 metriä. Akkuna oli
40 sm:n levyinen ja saman korkuinen
Entinen savu pirtti oli Linikkalan Num-
mella Juha Sundbergin hevostal lina niin
kauan, ettei kukaan enää muista, mistä
Juha sen toi; se vain muistetaan, että

ihmisten asuntona, sisään lampiaväna
pirtrina se on alkuaan ollut. Kun tiede-
tään Forssari seudulla viimeksi asutun
tuollaisessa pirtissä vielä muutama vuo-
sikymmen takaperin Lunttilan, Viere-
maa ja Kalsun kylien rajamailla, niin
voi olla mahdollista, että puheena oleva
pirtti on sieltä siirretty Nummelle. Vii-
meksi sen omisti valokuvaaja Urho
Lindstedt.

J. R.
Forssan Lehdessä 9. 3. 43.

-



Paikanni miensypnystä.
On paikannimiä, joiden aihe vielä

muistetaan. Kun talostaan hävinnyt
vanhus meni metsästä puita vuornaan
ylen vanhalla ja nälkiintyneellä heviosel-
la, joka rnatka.l la kuoli, ruvettiin tapah-
tumapaikkaa nimittämään K'o n i mä-

e k s i . Kun teerillä on ,~apana oleskella
niittyjen koivikoissa, on tällai~ia paik-
koja al~ttu nimittää sen mukaisesti. Si-
ten on syntynyt esim. Tee r i m ä en

torpan nimi Ypäjän Levän kylässä. -
Tammelan Sukulassa pidettiin Humalai-
sen talon karjaa kesäl'aitumella niin
k~ukana kotoa: ette( niitä t~otu kotiin
yöksi, vaan ni'ille aida,ttiin' pieni' tarha
yöksi' lairumen vieressä olev~an mä-
keen'. Kun tarhaan sitten myöhemmin
rakennettiin talo, se sai nimekseen Ta r-
l} a m ä k i. Koijärven Kajon taka-
~ailla eI eli perhe pienellä -vuokra-aIu-
eella, joka maanmittarin toimittamassa
jaossa siirtyi toiselle omistajalle ja sik-
si rp.äärättii,n ,~oi'Ppa pois muutettavaksi.
Kt;n torppa sitten uuden' sopimuksen
kautta sai jäädä paikalleen, vaikka asu-
kas muuttui, sitä. 'ruvettiin nimittämään
p-.~ i s m u U t e tta v ? k s i. -' T~me-

la:l,I Liesiärven kylässä laittoi Turpeen
talon isäntä ns. kapulasilla~ paikalle,
jo,sta talon' 'karjan täytyi' k~lkea laitu-

~elle iQ,~~;l.i!,s.~.' PJt~ '~iJt~a ruv.~t,ti.in
nimi~t~mään Turpo on karjasrllaksi.
fiyöhe:n~in nimi Karjasilta oli kuiten-
kj~" ,;ä~ntynyt 'K ~ '~'Ju s iiI a k s i j,a

'.< ,- ,/< " . '. { ;

sJI)ä ,(l,ifTIeIlä ny] tunnetaan sillan ,I,~.hC;i-

•••

syyteen rakennettu talo. - ]okioisteq.
Kiipulla on järvi, joka eräältä kohral-
t~'~~ k~pe~,~e sa lrneksi. 'Tähän s~lmeen

yhtyy suuri laskuo ja', jot~ f}imi~että~n
s a l !p e n q j a k s L Klln sep rannalle
raken'nettiin torppa, sai sekin' nimekseen
Salmenoja. ' " '

. Somero II!!, Sylvänän kylässä on Kol-
jo-niminen tal~'. Sitä nimitetään k~i~

;, . .~, ~,( -. .~ I

tenkin hyvi? yleisesti ~ e tel i k ~ 1:
Muistitietojen mukaan olisi Suomeen
muuttanut "S,aksasta' herrasmies, joka oli
rikas, mu-ta hyvin synkkämielineo. Hän
~ii'o,sta~ut Pin~in talon Tam~elan iKau.~ . , . . \

kijärven kylästä. Hän ei viihtynyt vielä
täälläkään, tavallisessa maalaiskylässä,
vaan ~yi Pinnin ,ja me~i rakentamaan
uutta taloa Sylvänän kylän takalisto lle,
jossa ei ollut muita asumuksia Iähellä.
Tä~än miehen ris~iminimi o-li Eidel, ja
siitä tuo F;teli~ '~imi o~ saanut ,alkun., •.. ~,
sa,

Tammelan Kirkonkylän miehet kävi-
vät aikoinaan eräretkilli1' Pyhäjärven ~te_
läpuo lella, kaatoivat sinne ka.skia ja
niittelivät hei,nä~ karjalleeri talven ya-
;aksi: Tekivät' sinne sitten riihenkin.
Kun miehet veneillään souteIivat tuon

.••.. • l' '( •••

riihen läheiseen rantaan" ruvettiin paik-
kaa nimittämään R i i hiv a l k a m a k-H~' . , , ~

s i. Linikkalan kylässä oli aikoinaan
karjanlaiturp.eIia erä's kivikkoinen ,~i~e,
jota nimitettiin K anu u n a m ä e k s i.
N. 70 :vu~tt'; ~~aperin t~ki siihe~' ;s,~n.

, .,~ l' l' • _ - .,

rsn?~ eräs Rontti (Fr,opt) nimil,lf,l,l kiyi-
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mies, ja nyt ruvettiin paikkaa o imittä-
maan Ron t t i sen m ä e k s i, (Vähän
roistakyrnmentä vuotta sitten se sai uu-
den nimen: Kalliomäki.

Tammelan Liesjärvellä sijaitseva suu-
ri valtion metsä on jaettu erinäisiin
lohkoihin eli ruutuihin, jotka ovat sa-
mansuuntaisessa järjestyksessä toistensa
rinnalla. Mutta Levojärven ja Lintu-
maanjärven välisellä kannaksel la tällai-
nen ruutu sopi paremmin tehdä toisiin
verraten poikittain ja aluetta ruvettiin
nimittämään P 0 i k k i p u o l i a i-
i e k s i, Kun sille alueel lc sitten teh-
tiin torppa, sekin sai nimekseen Poik-
kipuoliainen.

Kun Jussi rupesi tekemään torppaa
tien käänteeseen, niin K ä ä n n e tuli
paikan nimeksi, - Entisinä aikoina ni-
mitettiin talojen vanhoja isan.ciä ja
emäntiä papaksi ja mammaksi. Kun
Haudankorvan Kassilan talon vanhuk-
setkin asettuivat eläkkeelle ja saivat it-
selleen pienen asunnon talon Iähclfa
olevan mäen rinteellä, niin tuota mäkeä
on siitä alkaen nimitetty P a p p ala n-
mä e k s i. - Kun Viksbergin kartanos-
sa oli aikoinaan viinatehdas Loimijoen
rannalla, niin nimitetään tuon po lttirnon
(prännin) läheistä peltoa vieläkin R ä n-
n i 1u h d a k s i. Kun takaa-ajettu
varas piiloutui erääseen valtaojaan, sen
ylisyrjästä ulkonevan »kammakon» alle,
on ojal la vieläkin V a r k aan 0 jan
nimi.

Härkien aikakaudella kävivät Viks-
bergin kartanon härjät suvilaitumella
kartanon läheisellä hakamaalla. Härjät
lopetettiin ja haka kuokittiin pelloksi,
mutta H ä r k i h a k a on tuon pellon
nimenä yhä edelleen.

Tammelan LiesjärveJlä hakattiin ker-
ran valtion metsästä ratapölkkyjä, Kun
siellä päin nimitetaän pölkkyä tölkiksi,
niin tuli tuon hakkuualueen nimeksi

T ö I k k i k '0' r p i, - Pieni poika lähe-
tettiin kerran soutamaan Liesjärven
ylitse erästä vanhaa, vähän höperöä
naista, jonka nimi oli Vappu. Poika
luuli soutaneensa mantereen rantaan,
mutta joutuikin lähellä rantaa sija.itse-
vaan saareen ja laski vanhuksen sinne.
Siellä tämä sai olla kaksi yötä ja yhden
päivän, ennen kuin eräs kalamies hänet
pelasti. Tämän tapa uksen johdosta saar-
ta ruvettiin nimittämään V apu n s a a-
r e k s i. -' Eräs vanha herra' oli tullut
kerran keväällä Liesjärvelle ja laittanut
jonkinmoisen majan eraaseen saareen.
Täällä hän sitten vietti kesänsä kalas-
tel ema.lla. Tästä ruvettiin saarta nimit-
tämään Herransaareksi, mutta tuo nimi
on aikojen kuluessa kiertynyt niin, että
sitä nyt nimitetään H e r r a i n s a a-
r e k s i.

Humppilan pitäjässä, lähellä Urjalan
rajaa, on Tuo m ari n suo niminen.
suo ja siinä samanniminen saari. Muis-
titietojen mukaan tämä nimitys olisi
saanut alkunsa siitä, että joku tuomari
olisi siellä metsästysretkel lään ollessaan
taitta.iut jalkansa. - Humppilan Taipa-
leen kylässä on eräs kallio, jonka sano-
taan saaneen nimensä siitä, että sonni
on karhua paetessaan syöksynyt a.las
tuolta jyrkältä kallioita ja taittan ut nis-
kansa. - Mustialan kartanon metsässä
on korkea kivi, jota nimitetään S i p i n_
k i v e k sija, sen läheistä metsää Sipin-
kivenmaaksi. Tämä nimitys jc.htuu kuu-
leman mukaan siitä, että muudan Sipi
niminen mies on kiven päällä ollut vi-
haista sonnia paossa. - Jokioisten kir-
kon ja Ki ipun kylän välisen tien var-
rel la on pieni osua, jota nimitetään 1 t -
ke t yk sen suo k s i. Nimi johtuu sii-
tä, että eräs tyttö oli tappanut lapsensa
ja kätkenyt sen suohon. Ohikulkijat oli-
vat joskus kuulleet sieltä lapsen itkua.
Tammelan kirkolta vähän länteenpäin



on Syrjätien varrella pieni pelto (pyöli),
jota nimitetään R u : t 0 ta r h a k s i .
Siihen on joskus haudattu muutamia
rutto on kuolleita ihmisiä.

Itäma.isen sodan aikana (1854-56)
oli Viksbergin kartanoon majoitettu ve.
nälaistä sctavakcä. Rakennus, jossa oli
päällikön virkahuone, sai nimekseen
K a n s Ii a. Kun läheisyyteenmyöhem-
min rakennettiin toinen asuinrakennus
työväelle, nimittivät leikinlaskijat sen
S i n a a t i k s i . Läheisyydessä, pienes-
sä pirtissään asuvaa yövattijaa pilkattiin
hänen huonon asuntonsa tähden. Mutta
ukko sanoi, ettei häntä saa pilkata, sillä
hänen asuntonsa on H 0 ve r ä ä t t i
(hovsoikeus}, jossa kaikki asiat lopulli-
sesti päätetään.

Joskus nimien synty on melkein ko-
konaan sattuman varassa. Tammelan
kunta ost: kirkonkylästä Marttilan talon
tilattorni l le jaettavaksi. Siitä tehtiin kol-
metoista lohkotilaa ja yhtä monta asun-
topa.lstaa, Jakoa hoitavan komitean sih-
teerinä jouduin maanmittarille" sanele-
maan nimiä mitä miel-eeni tuli. Käär-
meniemen torpan maista tehdyn lohko-
tilan nimen muistin siinä kiireessä vaih-
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taa S a·I on i e m e k s i. Kun olin tar-
jormut Tammelan seurakunnalle yhden
palstan papin virkataloa varten, pantiin
sille nimeksi P i k k u p a p pii a .

Forssan kauppalassa osti aikoinaan
toistasataa vuokralaista tonttinsa omak-
seen ja niillekin tapahtui nimenanro hy-
vin mielivaltaisesti. Koko alue oli entis-
tä si lcätä peltoa, eikä mitään historial-
listakaan pohjaa ollut nimiä va rten, jo-
ten koko toimitus ,jäi sa.ttuman varaan.
Perhe neuvotteli, minkä nimen tontille
antaisi. »Ei tässä ole maatakaan sen
enempää kuin että tähän juuri pirtti se-
pii,» sanoi joku joukosta. Toinen lisäsi:
»Siinähän se nimi jo löytyi: P i r t i n -
p 0 h j a sopii main iosti.» Ja se tuli sen
tontin nimeksi. Samantapaisen keskuste-
lun perusteella erään voisen tontin ni-
meksi tuli T i Ik k u. Leipuri Paattinen
sanoi, ettei hänen oma nimensä ole oi-
keio sopiva tontin nimeksi, mutta
R u u h ei a on samaa heimoa ja vastaa
paremmin suomenkielen vaatimuksia.
Tällaisen pelkän keksinnön varaan no-
[autuvia nirnia on paikannirnistössä
melkoisen paljon.

J. R-lnen.
Forssan Lehdessä 11. 3. 43.

--



Huumorin harrastusta Lounais-Hameessa.
Ollaan yleensä sitä mieltä, että b.i-

mäläise- ovat hiliaista, vakavaa väkeä,
ainakin verrattuna »Karjalan lapsiin
laulaviin, leikkiviin», niinkuin nämä itse
ovat itsestänsä todistaneet, ja savolai-
siin, jctka ovat yksimielisesti tunnuste-
tut maamme parhaiksi vitsin ikkareiksi.
Onhan totta, e-rä me Lounais-Hämeen
asukkaat olemme vakavasti harkitsevaa
väkeä, usein harkitsemrne pien täkin
asiaa suhteettoman kauan ja harvoin
saamme toiselle antamaamme vastauk-
seen sovitetuksi mitään huumorintuntua.
Vähän vuolaampana leikinlasku vuotaa
sentään silloin, kun ei keskustelu koske
varsin asiallista asiaa, vaan tar.inoidaan
ainoastaan ajan kuluksi. Sorner on pi-ajä
poikkeaa siinä suhteessa jonkin verran
maakuntamme muista pitäjistä, että sen
asukkaat ovat yleensä rnonisanaisernpia,
ovat yleisessä keskustelussa muutenkin
vilkkaarnpia ja keksivät leikinlaskua ju-
tun höysteeksi herkemmin kuin varsi-
naiset hämäläiset. Kaikkihan me mielel-
lään leikki puheita kuuntelemme, kun
vain joku niitä kertoilee, ja oikein juttu-
mestarin mukana itsekin innostumme
yrit-ämaan parastarnme.Mutta kun »seu-
rakunta on sekalainen», niin meillä on
sellaisiakin henkilöitä, jotka eivat voi
suvaita toistensa leikinlaskua. Muistan
esimerkin niiltä ajoilta, jolloin Forssa
ja Tammela vielä olivat yhtenä kuntana.
Eräs forssalainen, joka oli jäsenenä kun-
nal l islautakunnassa, valitti, että siinä
on muuan Tammelan isäntä, joka laskee

leikkiä lautakunnan kokouksissa. Hänen
mielestään ei sellainen ole sopivaa, hän
on is:intää siitä muutamia kertoja muis-
tuttanutkin.

Huumorintaju ei tietystikään ole riip,
puvainen varallisuudesta eikä eri ikakau-
sistakaan. Eräs hyvin pienissä varoissa
elävä vanha eukko oli meille tullessaan
langennut melkein sileällä tiellä, mutta
naurusuulla hän kertoi tuosta tapaukses-
~a, ihmetellen vain sitä, että ihminen
vanhana tulee tuollaiseksi könkäriksi.
Jos nuorena joskus lankesikin, pääsi s.iitä
pian ylös, mutta vanhana saa, yrittää pit-
kät ajat ennenkuin pääsee jälleen volpil-
leen , Tuo 80-vuotias eukko kertoi lan-
keemisensa johdosta tulleensa ajatel-
leeksi sitäkin, että tuskinpa hän enää
pääsisi uusiin naimisiin, jos hänen mie-
hensä ·sattuisi kuolemaan -. »Kukapa täl-
laisesta kantturasta enää huolisi», ilveili
vanhus.

Raitis ja järkevä huumori oikealla
ajalla ja tavalla esitettynä virkistää läs-
näolevia ja palvelee si.is yhteiskuntaa
oikealla tavallaan. Mutta meillä löytyy
myös sellaisia, huumorin viljelijöitä, joil-
ta puuttuu siihen kyky, hyvää tahtoa
heillä kyllä olisi. Kun joku »vitsi» ei
ole vähimmässäkään yhteydessä tosiolo-
jen kanssa, ei sen kertominen ketään hu-
vita, Tämä koskee etenkin sellaisia juttu-
ja, joissa käsitellään ihmisruumiin raken-
netta ja sen elintomintaa. Nämä ovat
kuitenkin sitä laatua, etten niistä juuri
voi esittää esimerkkejä väitteeni todis-



tukseksi. Näytteeksi ts.Iraisesta olemat-
tomasta huumorista kerron kuitenkin
eräästä tapauksesta. Aamulla työhön
kokoonnuttua eras miehistä ilmoitti työ-
"O'vereilleen, että yöllä oli heillä vierail-
lut pirttimuori eli paarmuska (kätilö).
»Pojkako tuli?» kysyi joku. - »Poika
tuli ja sitten sel la.inen poika, ettei niitä
usein näekään. Heti paarrnuskan käsistä
päästyään se käveli pöydän 1uo, jolla oli
puolikas leipää korissa. »Eikös piimää
missään ole ?» kysyi poika. - Etsin hä-
nelle piiruatuopin ja poika söi leivän
piimän kanssa. Tarjosin hänelle silakkaa-
kin, mutta poika sanoi, ettei hän ole sel-
laiseen tottunut, mutta jos olisi siankyl-
jestä leikattuja, käristettyjä lastuja,
niin kyllä saisi o.lla muutamia. Syötyään
poika veti saappaani jalkaansa ja lähti
nurkan taakse .... Sieltä tultuaan hän
pyysi minulta piippua ja tupakkaa. Sa-
noin hänelle, että piippu kyllä olisi,
mutta ei ole polttotupakcita ne ovat
päässeet kuivumaan. »Mutta pane mälli
poskeesi!» Poika vastasi, ettei sellainen
nyt sovi, kun hän aikoo mennä äitinsä
luo ottamaan selvää, olisiko häneltä saa-
tavissa vähän jälkiruokaa.

Tuossa jutussa on kaiken kukkuraksi
käännetty tupakkaa koskeva osaki.n vielä
ylösalaisin, sillä kuivaahan polttotupakan
pitääkin olla. Lieventävänä seikkana
voimme ottaa huomioon, että suurissa
työoläisryhmissä pidettiin huumorin vil-
jelyä hyvin etualalla niin työssä oltaessa
kuin vapaahetkinakin- Kukin koetti kek-
siä jotakin toisia huvittavaa. Jos joskus
tuli Iyhytkin hiljainen hetki, niin kyllä
joku kohta kysäisi, eikö nyt kukaan
mitään uusiakaari tiedä. Sellaisissa, olois-
sa nekin, joilla ei ollut kertomiskykyjä,
yrittivät jotakin esittää.

Sellaisilla ihmisillä ,~aasen, joiden
huumorintaju on suoranainen luonten-
ominaisuus, se pursuaa esille ilman pon,
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nisrelua, tulee esille vaivojen ja vasruk
sienkin kohdatessa, Muistan usein
kuvaavan tapauksen nuoruusvuosi ltani.
Oltiin metsässä halkoja tuomassa ja eään
miehen kuorma kaatui melkein heti pi-
noIta lähdettyä. Kun hän sai sen jälleen
kuntoon, se kaatui uudelleen muutaman
metrin kuljettuaan. Rupesiko mies nyt
kiro.ilemaan? Ei, vaan hän heittäytyi sii-
hen lumelle 'selälleen ja oli ihan hiljaa
parin rninuutin ajan. Sitten hän rupesi
puhumaan: »Ihme, kun mun sappeni ei
haIkea.» - »Sitäkö sinä olet siinä odo-
tellut» kysyivät avuksi tulleet työtoverit.
»Sitä niin», sanoi mies, »sillä tällainen
tapaus käy sentään sapel le jo enemmän
kuin laki myöten antaa. Mutta minulla
onkin isän perintönä vahva sappi. Sillä
äijällä on sitten sellainen sappi, että
vaikka hän on jo yl.i viidenkymmenen
ikäinen, ei hänen sappensa ympärille ole
vielä yhtään tarvinnut vannetta takoa,
Täytyy ihan ensi pyhänä mennä ukkoa
kiittämään ~ästä perinnöstä.» - »Käy
nyt isäsi tykönä sillä aikaa, kun me lai-
tamrne kuormasi kuntoon ja viemme sen
tielle», kehoit tivat toiset.

Suuremmissa työkeskuksissa, esirn. kar-
tanoiden renkituvissa ei tyydytä yksin
suulla suor itettavaan leikinlaskuun, vaan
käytetään toisinaan käsiäkin apuna. Joku
mies ottaa nokea hyppysiinsä, menee
toisen luo, 'koskettaa, nokisella sormellaan
häntä otsaan ja sanoo: »Mitäs roskaa
sun otsassas on? Jaaha, se oli vain tuol-
lainen», hän sanoo ja poistuu. Kaveri ei
tiedä mitään erityistä tapahtuneen, mutta
toiset näkevät hänen otsallaan paksun
nokiviivan ja nauravat salaa. - ]:oku
käärii aamulla pienen laudanpalasen pa-
periin ja pistää sen toisen eväsreppuun.
Kun tämä sitten rupeaa syömään päiväl-
listä ja löytää tuollaisen »evään» repus-
taan, hän ihmettelee, miksi hänen vai-
monsa oli tuollaista särvintä hänelle an-
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tanut. Oikea särvin löytyy sentaan repun
pohjalta, mutta näin on saatu taasen jo-
tain hilpeyttä ruokatunnin virkistykseksi.
Yleinen tapa oli myöskin, että jonkin
koukun avulla yritettiin kiinnittää pa-
peri tai kangastilkku toisen selkään.

Sel laisista laajemmallakin alueella
tunnetuista. leikinlaskijoista, kuten esim,
Kupari-]ussista on jo aikaisemmin ker-
rottu toisessa yhteydessä, samoin Hyk-
kilän sepästä, joka sorvasi härkänsä
sarviinkin messinkiset nupit. Saman sepän
pojista oli kaksi perinyt isältään runsain
'määrin lekinlaskurairoa. Isänsä tapaan
nuo pojat, Oskari ja Leanreri, muistivat
kaikissa elämän oloissa pitää silmällä,
saisivarko tuosta tai tuosta tapauksesta
jotakin hauskuutta irti. Kun esirn., Lean-
reri katseli väkipulkan vetoa ja näki
miesten ponn istelevaa niin tasaväkisesti,
ettei kumpikaan saanut toistaan nouse-
maan ylös, hän sanoi toiselle: »Koitas
nyt vähän viheltää!» Seura uksena oli,
että veto laukesi kokcnaan, sillä vetajat,
samoin kuin katselijatkiri remahtivat
'aikuvaa'l nauruun. Samalla tava l la hä-
nen vaimonsa nauru pilasi' kaiken
vaikka oli aikonut sillä miestään vähän
kurittaa. Mies oli viivy tel lyt vähän myö-
häiseen ja voima asetti ehtoolliseksi
pöydälle leivänpalasen ja yhden silakan,
meni sankyyn ja oli nukkuvinaan mie-
hensä kotiin tullessa. Leanteri katsoi eh-
toollispöytään, otti silakan käteensä ja
kysyi: »Kumpi meistä nyt toisensa syö,
syötkö sinä minut vai minäkö sinun?»
Vaimo ei voinut salata nauruaan ja niin
hänen piti nousta antamaan miehelleen
muutakin syötävää. - Kun Oskari tuli
veljeään tervehtimään, tämä vei hänet
katsomaan uutta perunakuoppaansa. Kun
tällaisiin kuoppiin pyrkii usein vettä las-
keutumaan, niin täl~ä kannalta asiaa ar-
vostellen veli lausui: »Kyllähä:n se nyt
muuten hyvä on, mutta mistäs saat vettä
siihen ,» - »Täytyy käskeä akka lap-

sineen ämpärill& kantamaan», vastasi
Kuopan omistaja. Näin he aina käsitte-
iivät asioita huumorilla höystettynä.

Laajemmalla alueella tunnetuista lei-
kinlaskijoista 'ulkoon tässä mainituksi
myös eräs Silander niminen mies, jota
yleisesti nimitettiin Silliksi. Kun hän
palveli renkinä Tammelan Martt;'lssa
joo ka si.lloisra isäntää nirnittettiin herrak~
si, ja oli isäntäänsä soutarnassa yli järven;
hän Ioiski airoi l laan vettä herran päälle.
Herran piti antaa soutaialleen vähän
»ympäri korvia». Mutta sellaista Silli ei
halunnut, vaan pujahti järveen. - »Ei
sinua suotta si lliksi sanota, kyllä sinä
resielain olet, etkä sinä maalla mihin-
kään kelpaakaan», päätteli herra autraes-
saan Silliä ylös järvestä. Sillissä oli huu-
morintaju mennyt Iiian pitkälle, niin
että hänen jokapäiväiset tehtävänsä siitä
kärsivät. Hän oli saanut kaikilta hyvi lta
hengettäriltä yhteisenä kummi lahjana.
iloisen mielen, mutta pahat hengettäre-
olivat päässeet sekoittamaan siihen myös
huolettomuutta ja liikaa vallattomuutta
Siitä joutuivat alituiseen ,kärsimää~ sek~
isäntäväkeasä että koko ympärisÖ. Mil-
loin Siili meni pimeänä ehtoonakirkon
katolle, milloin taas hautausmaalle ja
peloitteli sieltä ohikulkevia. milloin teki
kotona palvelusr overe illeen kaikenmoisia
kepposia. Niihin hän etsi tilaisuutta päi-
vin ja öin. Kylässä oli eräs vajalahjainen
nuorukainen, Eräänä valoisana kesäiltana
Siili houkutteli nuorukaisen seuraansa
erään naapuritaion ikkunan takana, näyt-
ti pojalle nukkuvaa palvelustyttöä ke-
hoittaen tarkoin ohjein tuota vähäjärkis-
~ä menemaan tyttöä kosimaan. Poika
meni ja kal listi itsensä tytön vuoteelle.

Tyttö heräsi ja nähtyään odottamattoman
vieraan ~urvautui sekä käsiin että jalkoi-
hinsa" ja siinä tuokiossa »kosija» oli
kaukana permannolla. Kun poika palasi
Sillin luo, tämä kysyi, miten matka



Olli onnistunut. »Kyllä se kokolailla hy-
vin meni», vastasi hupelo, »mutta en
rnin.i sentään toista kertaa sellaiseen me-
n e.» - Kyläläiset esittivät Marttilan
herralle, että hän ajaisi talos-aan tuol lai-
sen miehen, mutta herra sanoi, et-ei hän
sitä kesken vuotta erota, kun kauppa. on
kokovuotinen. Kotipolton aika.kautena
oli MarttiJassakin viinaa myytävänä ja
sitä tarvitsi Siili hyvin usein. Milloin
oli kuun syntymäpäivä, milloin auringon
pimenemisen vuosipäivä, milloin Löyhä-
häsen persaan kuolinpäivä, milloin iso-
isän isän nimi päivä jne. Kun sitten vuo-
den tilinpäätös tehtiin, näkyi kirjoista,
että Si Ili oli vähän velkaa isännälleen.
- »Ei sillä tavalla, mutta tasossa ol-
laan», sanoi Silli (vieläkin käytänriössa
oleva sananparsi). »Mutta kyllä 'kai her-
ra nyt sentään antaa minu!Je yhden pul-
10:1 läksiäisiksi». ]a herra antoi. Siili
rne:ii ny: ]okilääniin erääseen torppaan
rengiksi. Siellä oli hiljainen ja työtäpel-
käävä isäntä.murta Siili komensi isän-
nank:n virkeään toimintaan. Kesään
mcntai ssa isäntä tuli Silliä kohtaan mus-
tasukkaiseksi, ja kun Siili tämän huo-
masi, niin hän poistui 'c rpasra pahem-
pia seurauksia välttääkseen. Turku-mat-
kallaan Tammelan miehet tapasivat Si.J-
Iin Liedon pitäjässä torpan isäntänä.si l-
loin jo vanhana miehenä. Hän oli nainut
lesken, jolla oli torppa. Vakavaksi mies
oli tu l lut, oli san.onut .katuvansa noita
entisiä kepposiansa,

Entinen kaarti lainen, Malmström, »ker-
santt] ja upseeri», kuten hän itseään ni-
mitteli, oli niin ikään suuri humoristi,
mutta hän ei pystynyt hallitsemaan het-
ken tilanteita, kuten monet muut Ieik-
kisät miehet. Hän sepitteli valheellisia
juttuja ja; koetti niillä ihmisiä huvittaa
Hänhän kerskui osaavansa ruotsin kiel-
täkin, mutta siitä esittämänsä näytteet
menivät melkein aioa harhaan, ku-
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ten seuraavakin esimerkki osoittaa:
»Saa ren herrasväkikin tuli tiellä vastaani
ja sanoi: Hustatu til nyt Malmströmi,
ja minä vastasin kohta että Kaukolas-
pyy».

Ypäjän Levän kylässä toimi kylän yh-
teispaimenena toinen vanha kaartilainen,
Frid. Istuivat miehet erään talon pirtissä
talvisen illan jo vähän hämärtyessä, kun
näkivät Malmströmin tulevan. Keho it-
tivat Frid'iä menemään penkin nurkka-
ukseen seinällä riipuvien vaatteiden taak-
se piiloon, ertä Malmström tohtii parem-
min valehdella. Malmström oli kuitenkin
huomannut kepposen, ja kun miehet ke-
hoittivat häntä kertomaan muistelmiaan
kaartista, hän sanoi, ettei sieltä ole mi-
tään kerrottavaa. »Kyllähän siellä ajal
hauskasti kuluivat, se vaan ,0-1i ikävää,
kun se Riiti parka sai niin surkeasti sel-
kääs, melkein joka päivä». Tätä Frid ei
enää jaksanut vaiti ollen kuunnella, vaan
~uli esiin piilostaan ja sanoi: »Älä nyl
taas niin hävyttömästi valehtele».
- »No, jätetään 'nuo vanhat asiat sillen.
sa», lupasi Malmström ja rupesi puhu-
maan uusia. Somerolla oli muka viinaa»
kuollut kaksi vanhaa akkaa, »Sekin 0:0

sinun valheitasi», sanoi Frid. »On nyt
kummallista, ·kun. et voi luopua pahasta
r avastasi, vaikka ~illä iällä pitäisi ruveta
kuolemaansakin ajattelemaan». - »Riit
onkin pahalla päällä», sanoi Malmsträm,
»täytyy lähteä, että se ehtii rauhoittua
ennen maatamenoaan. niin ei sitten näe
kuin pahoja unia». Kyllähän kaikki tiesi'
vat, että Malmström val-ehteli, mutta
säälistä vanhaa sctamiestä kohtaan an
toivat hänelle ruokaa ja yösijaa, odorel-
Ien, että hänen jutuistaan joskus tulisi
joku naurunalainen kertomus.

Leikinlaskua harrastavat miehet ovat
useimmiten Iernpeäluon.roisia, mutta e,
sentään ilman poikkeusta. Viksbergir,
kartanossa palveli aikoinaan »vanhan
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j'oosen » nimellä tunnettu mies, joka oli
kiivas luonteeltaan, mutta silti leikki-
puheet ja rekilaulut olivat hänelle iban
kuin jokapaiväistä leipää. Ei 80 ikävuot-
takaan kyennyt hänestä tuota harrastusta
vaimentamaan. Hän oli erityisen harras
tekemään pilaa toisen taitamatt ornasta
työnteosta, vieläpä sattuneesta vahirigos-
takin. Mutta jos joku yritti hänestä jo-
tain leikkiä laskea, niin kyllä ukko osasi
kiukutella. Eräs pitkä ja hoikka poika
jutteli kerran ukon paljasta päätä katsel-
lessaan, että kaikki pa·ljaspäät äijät vie-
dään Naantaliin ja heistä tehdaao siellä
katulyhtyjä. Siitäkös tämä ukko krukus-
'ui niin, ettei kyennyt edes keksimään
rn.itaän vastausta loukkaukseen, ei muuta
kuin kiukutteli vain ja kiroili. Vasta kun
poika itse ryhtyi ukkoa avustamaan sano-
malla, että pitkistä, hoikista pojista teh-
dään sinne lyhtypylväitä, niin ukko rie-
mastui ja san.oi: »No, .... , sinä olet itse
ensimmäinen», - Vaimonsa vanhuuden-
heikkoudessa tekemistä erheistä ja korn-
melluksista Joose sai alituista leikinlas-
kunaihetta. Tällaisesta vaimo kimpaan-
tui kerran niin, että uhkasi jättää miehen-
sä ja kotinsa »sirhen patuseen paikkaan»
ja lähteä kerjäämään. Joose kielsi häntä
kovin kiirehtimästä lähtöään, lupasi lait-
taa hänelle mukaan vähän pääsin kakkua-
kin 55 vuoden uskollisesta passauksesta,
Vaimo istahti tuolille, pillahti i.~kemään
ja sanoi : »Yhtäläinen sinä olet, jos sinul-
le puhuu sitä taikka ,~ätä. En minä yrn-
märrä, kuinka ihminen voi aina pysyä
leikillisenä, vieläpä sil loinkin kun, näkee
toisen irkevän», J,ooseei vastannut rni-
tään aloitti vain laulun: »Mitä sinä hent.
tun in surusil la similläs kattelet alas maa-
ta, Kattele ylös henttusi päälle ja ann'
olla s urernata»,

*
Vieraan saapuminen taloon sellaisilla

veudui ll a, joissa harvoin vieraita liikkuu,

herättää maakuntamme väestössä aina
hilpeätä mielialaa, ja jos vieras sattuu
olemaan vähänkään huumoriin taipuisa
henkilö, niin rnie lia la tarttuu helposti
tal on vakeenk in Kaikki yrittävät paras-
taan ja kehnoimma: vitsit ja sutkaukset
silloin »käyvät täydestä». Kun kerromis.
kyky puuttuu, niin moni vähän rn ie ,
lenkiintoisempikin vitsi menettää silloin
osan arvostaan. Kertomisen taitokin on
lahja, kuten monet muutkin ihmiselle
annetut taipurnukser. Jos tuo llaista lah-
jaa vailla oleva rupee kertomaan, käy
ni.inkuin kerrankin, kun oltiin tuollaisella
kaskuamistuulella. Siinä eräs mies rupesi
kertomaan lehmän teurastuksesra, miten
lehmän jalat kövter nin, lehmä kaadettiin
rekeen, josta se kuitenkin huonon sitorni-
sen tähden pääsi ylös ja pakeni läheiseen
Iepikköön josta sitä sitten Jahdcttiin
uudestaan pidättämään, Miehen kerto-
mus päättyi siihen, että lehmä oli syöty-
kin jo silloin, kun hän palasi sj~ä etsi-
mästä. Miehen huono kertornistaito syn-
nytti sentään jonkin verran hilpeyttä
kuulijain keskuudessa, mutta mieheltä
evättiin kaskuilijain valtuudet kokonaan,
sanottiin, että hän sai vain kuunnella,
kun toiset juttelivat.

Kun Forssan Lehti perustettiin, jär-
jestettiin siihen myöskin »Pakinaa» ni-
minen osasto, jossa leikillisessä muo-
dossa kasjtel tiin tapahtumia, errtoten
juuri oman maakunnan alueelta, Istuin
kerran erään hiljaisen ja vakavan pien"
tilallisen pirtissä, kun sinne tuotiin Fors-
san Lehti. Isäntä vilkaisi sitä hyvin hä-
täisesti sekä päältä että sisältä ja lausui:
»Jaahah, näkkyy siinä :aas pakinaskin
'o,levan». Sitten hän jatkoi juttuaan ja
sanoi, ettei näin heinän- ja el onkorjuun
aikana jouda lehtiä lukemaan, mutta
nuo pakinat täytyy sentään kiiruullakin
katsoa, niissä kun käsitettään meidän
ihmisten keskuudessa tapahtuvia asioita,



leikillisessä muodossa ja nun kansano-
maisesti, että mekin niitä ymmärrämme.

Maakun.nassamme kyllä siis huume-
rille annetaan arvo, mutta sen viljelijöitä,
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kunnollisia esittäjiä täältä puuttuu. Olisi-
kohan niin, ettemme ole tuollaista lah-
jaa ansainneet, vai missi 0:1 syy?

J. R - nen.

Julkaistu F. 1. N:o 40.
8.4.-43.



Entisajan

Oltiin bäissä ja yksi hopealusikka ha-
vaittiin ruokapöydasta kadonneeksi.
Lukkari lohdutteli emäntää, luvaten toi-
mittaa lusikan takaisin, Sitten hän käski
kaikkien vieraiden kumartua eteenpäin,
niin että pää tulee pöydän alle. -Onko
jo kaikkien pää pöydän alla? kysyi luk-
kari. -Kyllä, vastattiin useammalta ta-
holta. -Onko senkin pää, joka lusikan
varasti) kysyi lukkari. -On, vastasi pie-
ru tyttö, joka oli lusikan v arasr anut.
-Tuo si tten lusikka emännälle ja lähde
kotiisi häpeämään tekoasi, kehoitti luk-

kari.
Oltiin häissä, istuttiin ruokapöydässä,

morsian sulhasen ja lukkarin välissä.
Morsiarne lta pääsi »pieni», mutta kui-
tenkin niin suuri, etta useat 'sen kuu livat.
Morsian pelästyi ja punastui. Lukkarilla
sattui olemaan myöskin juuri »sillä va-
ra lla». Hän antoi sen tulla ja sanoi:
••Tulkoon kaikki sitten, koska hän siinä
.nnin lupinensa alkuun lähti». Lukkari
otti siis syyn niskoilleen kaikesta, mitä
srrria tapahtunut oli. Kun morsian oli
hyvin varakas, lukkari sai häneltä tekoa-
sa palkkioksi koko kuorman rukiita.

Erään seurakunnan kirkossa oli vielä
käytännössä sellainen tapa, 'että naiset
istuivat ovesta vasemmalla olevissa pen-
keissä, miehet o ikealla, Tuli sitten kir-
kolle suuret juhlat, vieraita saapui naa-
puri seurakuneuistakin- Joukossa oli osa
naisia, jotka menivät miesten penkkeihin.
Surakunnan vanha lukkari koetti häätää

-

lukkareista.

heitä pos miesten puolelta ja kehoitti
menemään sinne »omalle puolelleen»
Mutta vieraat eivät vanhusta torelleet
Kun juhlaa sitten iltapu c-lella jatkettiin
pappilan pihalla, lukkari ei mennyt sin
ne veisuuta ohjaamaan. -Ei minun,
kristityn ihmisen, sovi sellaisille paka-
noille vei sata, hän selitti.

Eräällä lukkarilla oli tapana veisates-
sa an vaar istaa suutaan oikealle ja pitää
koko vasen puoli suljettuna. Kun hän
näin huusi »puo lel la suulla», niin sanat
tulivat use.in hieman omituisia. Esim.
kun lukkarin piti veisata: »Taivaas' on
!;unnia, mull' valmis korkia», niin hän
huusi: »Taiva as' on konnia». Kun Mat-
tilan lautamies, Ieikkisä ukko" joutui
kinkereillä lukkarin luetettavaksi ja tä-
mä selitteli, kuinka tärkeä huolcmrne
täällä maailmassa on vael taa niin, että
pääsemme taivaaseen, si ll oin Iauamies
sanoi, ettei se taida niinkään kehuttava
paikka olla, koske siellä kuuluu kaiken-
laisia konniakin olevan. - Kuka sinul'le
on sellaisia puhunut? kysyi lukkari
bämmästyneenä. - Hautausmaalla kuulin
jonkun sellaisia huutelevan, siinä kuo
lähdettiin ruumista hautaan viemään,
vastasi lauramies. Lukkari ymmärsi hy-
vin, mitä lautamies carkoitti, hän 011 va-
hän aikaa vallan i.iäneti, mutta sanoi sit-
ten: - Paavin valta pitäisi o l la viels
käytännössä. et:ä pahimmat jumalatto
mat voitaisiin erottaa seurakunnan yh-
teydestä.



Lukukinkereillä, kun papit ja lukkari
kutsuttiin kamariin kahvil le, alkoivat
pikku pojat salissa pitää kovaa meteliä.
Lukkari meni poikia nuhtelemaan, mutta
pojat eivät olleet tätä huomaavinaan'
kaari, Si lloin Iukka.ri kirnpaantui, löi jal-
kaansa perrnanncon ja karjaisi : - Luu'
letteko te, etta minä olen jossakin tunki.
olla kasvatettu? - Ei, kun tunkion ta-
kana, kuului ääni oven suusta. Lukkari
meni takaisin kamariin ja tuli vasta
pappien perässä saliin uudestaan.

Erä·s lukkari osti pienen talon, johon
hänen täytyi palkata itselleen, renki.
Sattuikin saamaan miehen, joka oli tun-
nettu erittäin val lattomaksi. Mon ta, ker-
taa lukkarin täytyi kurittaa miestä kor-
vapuustilla, mutta kun tuollainen puusti
oli hyvin viatonta laatua, ja kun luk-
kau i sen melkein aina hyvitti viinaryy-
pyllä, niin renki etsi tilaisuuksia korva-
tillikan ansaitserniseen. Lukkari esim. oli
aikeissa lähteä matkalle, oli käskenyr
renkinsä sukimaan hevosen puhtaaksi ja
kysyi sitten: - Suitkohan sinä hevosen?
- Kyllä, vastasi renki. - Suitkohan
harjan ja? - Kyllä. - Suitkos hännän
ja? Kun renki tähän vastasi sukineensa
vielä vähän muutakin, niin silloin pau·
kahti taasen korvapuusti, - Oh hoh,
olipa se n iim ohranen mälli, sanoi renki.
- Onkohan tuo sitten sen rukiisernpi,
sanoi lukkari ja iski toisen kerran. Sil·
loin renki kaatui, maahan ja oli pyörty-
vinään, Lukkari pelästyi. - Herra siu-
naklcoon, semmostahan niistä pahoista
eljistä aina tulee, sanoi hän ja koetti
nostae renkiään ylös maasta. Renki vir-
kosikin, ja sitten mentiin kamariin, jossa
lukkari antoi tällä kerra-lla kaksi ryyp'
pyä.

Silloin oli vielä kotipolton aikakausi
ja lukkarilla poltettiin viinaa myytäväk-
sikin. Renkikin lostk .aioo3Jpullon kerral-
laan, ja hinta vähennettiin hänen vuosi-
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palkastaan. Kun sitten vuoden loputtua
katsottiin tilejä, niin sieltä näkyi, että
viinan ostoon oli kulunut enernmän kuin
koko vuosipalkka. - Sinun tulee nyt
maksaa minulle vähän kolmatta ruplaa,
saruoi lukkari. - Ei sillä tavalla, sanoi
renki, mutta tasossa ollaan jos c llaan,
mutta. kyllä kait lukkari nyt sentään an-
taa minulle yhden punoo läks.iäisiksi?
Lukkari antoi ja kiitteli renkiä vuode::!
uskollisesta palveluksesta. Sanoi, e.r ä

hän olisi muuten pitänyt miehen v.el a-
kin, mutta kun ei tämä ole antar.ut hä·
nelle sitä arvoa, mikä lukkarille ja isän-
nälle kuuluisi.

Eräs lukkari oli nuoruudessecn oppi-
nut hirveästi juopotte lemaan. Monta
kertaa hän oli kulkiessaan tuupertunur
tien oheen Kerran taasen kuraisen kelin
aikana hänelle oli sattunut tuollainen
tapaus. Kun hän sitten aamulla katseli
kesäpalttootaan, joka oli kauttaaltaan
loan ryvettämä, hän päätti lakata juo-
pottelusta ja jättää nuttunsa puhelista-
rna.tt omana olemaan hänelle varoi ttavana
muistona juop otte lun ajoilta. Eihän sitä
sopinut siinä tavallisessa naulakossa pi-
tää' mutta seinällä ollenkin se kuuluu
täyttäneen sille asetetun tehtävä-n.

Eräs lukkari sai lukukinkereillä kuu-
lusteltavakseen miehen, joka ei osannut
ollenkaan lukea. Lukkari koetti kuiten-
kiri mieheltä luettaa yhden kappaleen
siten, että luki itse edellä, aina muuta-
man sanan kerrallaan. Kun näin oli pääs-
ty kappale loppuun, kysyi mies: - Mah-
toiko se nyt si tulla oikein) - Herra
siunatkoon, täytyihän sen nyt oikein ru l,
la, kun mä koko kappaleen edellä luin,
ärjyi lukkari.

Oli isä ja poika yhdessä lukukinke-
reillä ja joutuivat lukkarin luetertavak-
si. Isää kuulusteltiin ensiksi" mutta toi-
mitus ei sujunut häneltä ilman lukkarin
avustusta. Kun lukkari siinä huomaa-
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Eräs lukkari oli ol lut syrjäkylässä huu-
tokauppaa pitärnassä ja oli iUan hämä-
rässä kotimatkalla. Oli ta lvinen tuisku,
ja reki ka.ll istui, jolloin lukkari kierahti
pois reestä. Eletyt vuodet, paksu vaate-
tus ja runsaat lähtöryypyt vaikuttivat
yhteensä sen, ettei lukkari päässyt re-
keensä takaisin. Läheisen torpan emäntä,
joka oli nähnyt tapauksen, riensi avuksi,
ja kun reki o.li saatu jälleen tasapainoon,
ja lukkari istui taas vakavana paikallaan,
emäntä rupesi tiedustelemaan, mistä her-
ra on kotoisin. - Kävisit useammin
kirkossa, ärähti lukkari, ja nyt emäntä
tunsi herran oman seurakuntansa lukka-
riksi.

mattaan tuli lausuneeksi jotakin vähän
väärinpäin, sanoi isä pojalleen: - Koe-
tappas sinäkin, Jussi, osaisitko sinä tä-
män kappaleen lukea, kun emme minä
ja lukkari si'ä osaa. - Jalkapuussa 'olisi
sinunkin oikea paikkasi eikä täällä tava.l
listen ihmisten joukossa, sanoi lukkari
suuttuneena.

Muudan lukkari oli leskimies. asui
tupasessaan alaikäiseo sisarentyttärensii
palvel ernan a, Lukkari pistäytyi toisinaan
kyläilemään naapuri talossa räatalir,
asunno l la. Räätäli oli jo vanha mies,
mutta hänellä oli nucr: vaimo. Kylälai-
set kerroivaz noista lukkarin vierailuista
iuttuja, jotka saivat räätälin mustasuk-
kaiseksi. Lukkarin ei näin ollen sopinut
"nää mennä räätälin asunn ol Ie tämän
kotona ollessa, ja että tiedettäisiin,
milloin räätäli oli po.issa kotoa, keksi
lukkari sellaisen merkin, että vaimo
asettaa kirveen erään matalan rakennuk,
'en katolle, varsi ylöspäin vieressä ole-
van korkeamman rakennuksen seinää
vasten. Si lloin kun räätäli on kotona,
on kirves kaadettuna katolle. Sattuipa
sitten kerran, pimeänä s ), .ltana, et t.i

räätäli 'olikin sattumalta kotona, vaikka
hänen oli määrä olla poissa. Lukkari ei

viitsinyt merkkiä tarkastella, vaan meni
suoraa päätä naputtelemaan ovelle. Kun
räätalin vaimo tämän kuuli ja, arvasi, ku-
ka siellä naputrelee, hän hätääntyi ko-
vin eikä keksinyt muuta keinoa kuin ru-
pesi kiikuttamaan kehtca, jossa nuorin
lapsensa nukkui, ja lauloi: »Onks' toi
mies nyt hulJu ja pöllö, kun ei tie e:t'
vaari 'on kotia tul lu'. Kirves on kaatu-
nut katon päälJä, aaka vissan tulJantei.»
Lukkari ymmärsi, mitä laulu tarkoitti,
meni kars.ornaan merkin, joka todelJakin
osoitti vaarin olevan kotona, ja niin
lukkarin vierailu jäi toistaiseksi.

EräälJä sepälJäoli kolme tytärtä eikä
yhtään poikaa. Kun vanhin tyttäristä
oli vankkarakenteinen ja reipas luon-
teeltaan, seppä käytti häntä pajassa apu-
laisenaan. Tyttö painoi palkeita, löi
päälJe isolJa vasaralJa kuten miehetkin.
Tytön nimi odi Justiina, mutta kun hän
näin teki miesten töitä, rupesivat kylä-
läiset nimittämään häntä Jussiksi. Tuli
sitten seurakuntaan uusi lukkari, joka
oli vielä nuori ja naimaroo. Hän otti
»jussin» vaimokseen. Toiset peloitteli-
vat l ukka.r ia, että kylJä hän tällaiselta
vaimolta tulee saamaan monta selkäsau-
naa. Lukkari Iohduttaurui ja päätteli,
ettei se häntä kuri ta, kun ei hän mitään
pahaakaari tee. Mutta hän tarvitsee tuol-
laisen vaimon apul a isekseen- Kun h~
kesälJä pitää alustavaa r ippikoulua ja
sielJä on oppilaina jopa parikymmen-
vuotiaitakin, vankkoja miehiä, jotka ei-
vät alistu järjestyksen ja kurin alaisiksi
muuten kuin selvän ruumiillisen voiman
pakoittamina, niin silJoin on hyvä ole-
massa selJainena1pulainen, jonka voi-
makkaat käsivarret herättävät kunnioi-
tuksen tunnetta. - Pitää sitten vain vao

'

roa, ettei vaimo joudu esim. lapsivuo-
teelle rippikoulun aikana, sanoivat ky-
lälaiset. - Sellaiset asiat ovat vaikeasti
järjestettävissä, sanoi lukkari, mutta jos



sel laista sattuisr, niin tottapa rovasti
silloin suostuu keskeyttämään koulun
muutamiksi päiviksi.

Lukkari luetti lukusilla toisesta seu-
rakunnasta äskettäin muuttso utta mies-
tä. jal kun tarna ei osannut orlenkaan l u-
kea, niin lukkari ihmetteli, miten hän
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oli rippikoulun läpäissyt. Hatäkös
siellä oli läpäistessä, kun lohi luki ja
lahna Iaul oi, vastasi mies. Kun lukkari
kaipasi tarkempaa selitystä, mies selitti,
että kun vietiin papille lohta ja Jukka-
rille lahnoje, niin kyllä rippikoulusta
selviydyttiin.

R:n en.

Forssan Lehdessä
13. 4. 1943
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Humppilan kirkkolaulun kehityksestä.

Kirkon ja xculun vnrerstyönä Hurnp-
pi lassa on jo menneinä vuosikynrmeninä
saavutettu kauniita t'lloksia veisuun ala l-
Ia. Monet menneen \Jolven kantroreis-a
ja c·pe~tajista voitaisiin mainita afcu-
sysäyksen antajina. Kertomatiedon rnu-
ka.in on kanttori Mathias Malmberg ai-
kanaan (1867-1887) vaikuttanut Hump-
p.In ssa käänteentekevästi kirkko lauluun,
jolloin kirkossa on syntynyt ,jopa kil-
pailumieltä virrenveisuussa. Hän oli ~e-
ne riäinellään ila.hduttanut kuulijoitaan
ja asettanut välistä kilpailijansa, torp-
pa r.r Arolan.ja Moosen Matin pahaan pu-
laan, kun nämä tahtoivat ottaa voiton
veisu usta ..

Pc rirnätiedot kertovat monta huvit-
ta vaa tapausta tästä kilpasillaolosta.

Tuli sitten 1888 pitäjään kanttoriksi
T" ,U'1 lukkariurkurikoulun valmistama
m.es, Jaakko G r aJ n s k 0 g. Kirkkoon
eli vuorta aikaisemmin hankittu urut,
ja r.i.n alkoi uusi kirkkomusiikkikausi
I Iumppilassa. Samoihin aikoihin lienee
saa r: u' alkunsa kuorolauluharrastuskin.
Hosianna laulettiin kuorossa. Vähän myö-
hemmin eli 1896 kerrotaan virsirunoilija
pas.. Simo K 0 r p e l an, joka toimi
pappina Humppilassa" koonneen laulaja-

voimia pappilan saliin ja lienee kuoro-
laulua syntysanat myös vasta tällöin to-
siasiallisesti lausuttu. Myöhemmin sit-
ten ovat opettajat Kustaa Viksten, Alfr.
Toivola, Eeri Mattila ja Aarne Kanni-
aen sekä kanttorit Grönroos, Ruotsalai-
nen ja Summanen tasoittaneet tietä kuo-
rolaululle pitäjässä.

Nykyisen kirkkokuoron syntysana .
lausutriin v , 1921, jolloin valmistaudut-
tiin uuden kirkkomme vihkiäisjuhlaan.
Siitä alkaen on harjoituksia säannöl li-
sesti jatkettu. Jäsenet ovat usein vaihtu-
nee: poismuuton ym. aiheuttamana. Mo-
net heistä ovat takaisin pal aoneet kuo-
roon ja ovat runkona toimintaa yllä pi-

. tämässä.

Soitinmusiikista puhuen kääntyy ensin
huomio kirkkomme kaun issointuisiin
urkuihin, joiden hankkimiseksi jalo lah-
joittaja nti Karoliina Paavola Hurnp-
pilasta testarnen tt as i yli 30.000 mk. Ur-
kumusiikki näyttää siis olevan kansan sy-
dänta lähellä, ja seurakunta voi siis tu-
levaisuudessa hyvällä syyllä ajatella, ur-
kunsa äanikerrojen täyden-ärnistä, kun

sillä on lahjoitusrahasto olemassa.
(Otteita kanttori A. Summasen radiopu-
heesta. )

Forssan Lehdess-ä

6. 4. 1943



Kuhlman-suvun vaakuna
Tammelan kirkossa.
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Kirkkojen pyhä ssä rauhassa ovat
vanhat muistotkin löytäneet var-
mimman tyyssijansa, ja sellainen
vanha kirkko, jonka muistoja ei ym-
märtämätön ihmiskäsi ole ulettunut
pilaamaan ja hävittämään, tarjoaa
havainnollisen läpileikkauksen eri-
koisesti oman paikkakuntansa vuo-
sisataisista vaiheista. Onnellinen on
se seurakunta, jonka kirkko on saa-
nut muistonsa säilyttää ja joka myös
vaalii kirkkonsa muistoja.

Tammelan kirkkoon palautetaan
näinä päivinä eräs kirkon arvokas
muistoesine, jonka taiteilija O. N i e-
m i on Muinaistieteellisen Toimikun-
nan valvomana korjannut. Se on
suuri ja komea, puuhun leikattu ja
värein koristettu vaakunakilpi, jon-
ka omistuskirjoitus suomeksi kuu-
LUU: »Hänen Kuninkaallisen Majes-
teettinsa uskottu mies ja ratsumes-
tari Hämeen ja Uudenmaan läänin
ratsuväessä Jalosukuinen Herra Ger-
hard Fredrik Kuhlman, syntyi hei-
näkuun 15 p. 1648, kuoli lokakuun
17 p. 1691».

Kilvessä on aatelisen Kuhlman-
suvun vaakunamerkki: pystyyn jae-
tun kilven toisessa puoliskossa kol-
me sinistä kuulaa kultaisella poh-
jalla ja toisessa sinistä pohjaa vas-
ten seisova mies, joka on tyypiltään
vaakunoissa käytetty nuijaa olal-
laan kantava »villi mies». Itse kil-
peen liittyvät sitten muut asiaan-
kuuluvat ja tavalliset lisät. Kilven
yläpuolella on kypäräkoriste, joka
kannattaa vaakunan päämerkkiä
»villiä miestä", ja kilpeä ympäröi
erittäin rikas lehtikoristelu eli kar-
tuusi. Alapuolella olevalla kirjoi-
tustaululla on oma upea kehystelyn-

sä, jonka muodostavat erilaiset so..
tilaalliset merkit: ratsuväen liput,
torvet, miekat, keihäät, piikit ja ka-
nuunat ruutilapioineen.

Komean asunsa lisäksi vaakuna
herättää huomiota myös erittäin tai-
tavan tekotapansa vuoksi. Vaakuna
lukeutuu kirkkojemme kaikkein
upeimpiin muistovaakunoihin, joista
voi sanoa, että ne todella ovat puun-
leikkaustaidon mestarinäytteitä.

Tällainen suuri vaakuna kuin
Kuhlman-suvun vaakuna on teetet-
tiin hautajaistilaisuutta varten joko
yksin tai yhdessä pienempikokois-
ten sukuvaakunoiden kanssa. .Kun
sitten aatelinen herra haudattiin,
kannettiin vaakunoita tangon pää-
hän kiinnitettyinä arkun edellä hau-
tajaissaatossa ja ruumiin tultua hau-
datuksi ripustettiin vaakunat kirkon
seinälle koristeelliseksi hautajais-
muistoksi. Tällainen oli tapa [600-
ja 1700-sataluvulla niin kauan kun
vainajia haudattiin kirkon lattian
alla oleviin hautoihin.

Ratsumestari Gerhard Fredrik
Kuhlman oli Tammelan pitäjän Saa-
ren kartanon haltijoita. Kartano oli
suureen peruutukseen asti kuuluisan
Creutz-suvun hallussa, mutta 1683 se
peruutettiin kruunulle ja määrättiin
ratsumestarin puustellisiksi Hämeen
ja Uudenmaan läänin ratsuväkiryk-
mentin Sääksmäen komppanialIe.
Tämä toimi kuului Gerhard Fredrik
Kuhlmanille, »pitkäaikaiselle ja hy-
vin ansioituneelle kuninkaan palve-
Iijalle». Hänellä oli jo kaksoisrusti-
tila Urjalassa, mutta vaihtamalla
näistä toisen hän sai haltuunsa Saa-
ren, Kaukolan ja. Kankaisten tilat
Tammelassa. Ostettuaan sitten it-

-



selleen Creutz-suvun etuoikeudet
Saaren kartanoon hän anoi itselleen
ja suvulleen kuninkaalta säteriva-
pautta kartanoon, ja Kaarle XI suos-
tuikin tähän suosimansa sotilaan
pyyntöön pidättäen tilalle kuitenkir
ratsuvelvoIIisuuden. Kuhlman teki
paljon tilan hyväksi panemalla sen
hyvään kuntoon, jotta se vli »hyvin
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rakennettu, niityt ja pellot hyvin
hoidettu ja aicattu», Hänen kuol-
tuaan kartano oli hänen leskellään
Elisabet Pistolhielmilla, joka taas
luovutti sen pojalleen, Pojan kuoltua
tilan peri hänen sisarensa, joka oli
naimisissa kapteeni Johan Borg-
strömin kanssa ja tila joutui niin-
ollen uuden suvun haltuun.

I. Kronqvist.

Forssan Lehdessä 4. 5. 1943.
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"Kuningaissa-käynti"-sarjansa

Tasavallan Presidentti otti Jo-
kioisilla käydessään vastaan Joki-
läänin maanviljelijäin 8-miehisen
lähetystön kartanon pääraken-
nuksessa. Entinen sukuoikeus-
tilallinen maanviljelijä J uho
N i k ula piti tällöin presidentti
Rytille seuraavan puheen:

Herra Tasavallan Presidentti.
Tämä maamiesten joukko on saa-

punut tervehtimään valtakunnan
päämiestä. Olemme tulleet Jokilää-
nin entisten sukuoikeustilallisten,
torpparien ja mäkitupalaisten puo-
lesta, niistä Jokioisten, Ypäjän,
Humppilan ja Forssan kunnista, jot-
ka kerran suurelta osalta kuuluivat
Jokioisten kartanoiden alaisuuteen.

Olosuhteet loivat aikoinaan tavan,
että Jokiläänin talonpoikain edusta-
jat pitivät vaarin tilaisuuksista, mis-
sä he saattoivat kohdata kuninkaan,
taikka he varta vasten matkustivat
Tukholmaan, sitten Venäjän vallan
aikana Helsinkiin, kerran Pietariin-
kin tekemään valituksia niin kor-
kealle kuin suinkin oli mahdollis-
ta. Heidän ainaisena asianaan oli,
kuten Herra Presidentti hyvin tie-
tää, tämän alueen maanomistus- ja
veronmaksuolot. He pitivät lujasti
kiinni siitä käsityksestä, että alku-
aan vapaa talonpoika ei voinut min-

vnrnemen.

kääri läänityksen kautta menettää
omistusoikeuttaan isiltä perimäänsä
taloon eikä veroja ja päivätöitä voi-
tu heille lisätä ilman heidän omaa
suostumustaan. Kolme vuosisataa
kesti tuota sitkeätä puolustustaiste-
lua, ja sinä aikana Jokiläänin van-
hoista taloista kaksi kolmannesta
menetti oikeutensa. Mutta samaan
aikaan nousi kuin uuden elämän
laihona näille main viidettäsataa
torppaa.

Tämän päivän lähetystöllä ei
enaa ole valtakunnan päämiehelle
mitään valittamista. Jokioisten ta-
lonpoikain oikeus taistelu päättyi jo
neljännesvuosisata sitten, ja samaan
aikaan toteutui torppariväenkin
unelma oman maan saannista. Te,
Herra Presidentti, olitte silloin tär-
keimpänä miehenä mukana luovut-
tamassa nämä kartanot valtiolle ja
tekemässä mahdolliseksi uuden ke-
hityskauden alkamiseksi täällä Jo-
kiläänissä. Kiitoksemme tästä tulee
Teille näin myöhään. Mutta hämä-
läisten kiitollisuuden tunne vanhenee
hitaasti, jos milloinkaan. Mielellään
myös ajattelee, että nekin Könkön
Simot ja Matit, Klemelän ja Kön-
kön emännät ja Matti Yrjänänpojat,
jotka aikoinaan rohkeasti, joskin
usein myös häijysti pitivät puoliaan



kartanonherroja vastaan, ja kaikki
muut edesmenneet sukupolvet, ovat
tässä kiitoksessa mukana. Nöyrin
mielin käsitämme nyt, kuinka ih-
meelliset ovat Jumalan säätämät
kohtalon vaiheet olleet meidän osal-
tamme. Entisten sukupolvien suu-
ret rasitukset ovat meissä tulleet
palkituiksi. Eivätkä esi-isämme voi-
neet nähdä untakaan sellaisesta tu-
levaisuudesta, että torpparit ja mä-
kitupalaisetkin kerran olisivat herro-
ja omalla maallaan, yhtä vähän kuin
tästä päivästä, jolloin heidän jälke-
läisensä ovat voineet pystyin päin
astua kartanon kivimuuriin ja koh-
data täällä kansan itsensä keskuu-
desta valitun oman miehensä itse-
näisen Suomen valtion päämiehenä.

Rinnan koko isänmaan kanssa on
Jokilääni itsenäisyytensä 25-vuotis-
kautenaan ennättänyt kasvaa ja jo
kukoistaakin, mutta myös joutunut
jälleen ahdistukseen ja luovutta-
maa~raskaita uhreja yhteisen va-
pautemme puolesta. Mutta kuinka
toiselta pohjalta nyt katselemme-
kaan tulevaisuutta kuin ennen. Me
täällä Hämeessä emme vähästä tule
kärsimättömiksi. Sen verenperinnön
olemme saaneet entisiltä sukupolvil-
ta, joiden täytyi kestää paljon pa-
hempiakin ahdistuksen ja vaaran ai-
koja kuin me nyt. Voi olla, että rau-
hallisuuttamme toisinaan katsotaan
ajattelemattomuudeksi tai tietärnät-
tömyydeksi isänmaamme tämänhet-
kisestä asemasta. Mutta sitä kai se
ei ole. Me olemme järkähtämättö-
män oikeudenmukaisen luonnon si-
teillä kiinnittyneet maahan ja ve-
ren siteillä esi-isiimme. Ei niin tu-
kali a hetkiä täällä Lounais-Hämees-
sä vielä ole tullutkaan, että kukaan
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maamies jättäisi peltonsa kylvämät-
tä taikka veronsa maksamatta, niin
kuin esi-isiemme oli muinoin pakko
monta kertaa tehdä.

Herra Presidentti. Jos Teitä ras-
kaissa hallitustehtävissänne vähän-
kään ilahduttaa se, että tiedätte kan-
san täällä Jokiläänissä olevan rau-
hallista ja Jumalan varjelevaan kä-
teen aina luottavaista, ja että mei-
dän rukouksemme seuraavat Teitä
isanmaan kohtaloiden ohjaajana,
niin emme ole turhaan Teitä vaivan-
neet saadaksemme kaiken tämän
Teille itse sanoa.

Presidentin vastauspuhe.
Presidentti R i s toR y t i kiit-

ti maanviljelijäin lähetystöä ter-
vehdyskäynnistä ja lausui sen jäl-
keen mm.:

Kun aikoinaan koulussa luin, että
Suomen talonpojat aina olivat olleet
vapaita ja omistusoikeudella hallin-
neet tilojaan, ja että tällä seikalla
oli ollut ratkaiseva merkitys yhteis-
kuntaolojemme kehityksessä, tuntui
asia minusta itsestään selvältä. Olin
nimittäin syntynyt ja kasvanut pi-
täjässä, jossa talonpojat aina itsenäi-
sinä ja vapaina olivat viljelleet tilo-
jaan sukupolvesta sukupolveen ja
jossa ei tunnettu mitään sellaisia
muistitietoja, että mikään koskaan
olisi uhannut tätä asiaintilaa muut-
taa. Mutta joutuessani tutustumaan
Jokioisten maanomistusoloihin ja
niiden kehittymiseen huomasin, ettei
talonpoikien vapaus ja omistusoi-
keus hallitsema ansa maahan Suo-
messakaan kaikkialla ollut ollut
niinkään itsestään selvä asia. Pereh-
tyessäni asianajajana sekä erästä
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kirjallista työtä varten Jokioisten
sukuoikeustilallisten ja rälssiveroti-
lallisten vaiheisiin havaitsin, että
täällä Jokiläänissä talonpoikien iki-
vanha omistusoikeus tiloihinsa, jo-
pa vapauskin, oli ollut ankarien ja
pitkäaikaisten taistelujen kohteena,
ja että nämä taistelut usein olivat
kehittyneet talonpojille tappiollisik-
si. Monet Ruotsi-8uomen aatelis-
ton tunnetuimmat suvut olivat lää-
nitysherroina ja maanomistajina
vuosisatojen kuluessa olleet kiinnos-
tuneet tähän pitäjään. Ainakin 15.
sataluvun puolimaista lähtien oli
Jokioinen läänityksenä kulkenut
mahtavien aatelissukujen käsissä, ja
ainakin 16-sataluvun puolivälistä oli
näiden taholta havaittavissa selvää
pyrkimystä supistaa Jokiläänin ta-
lonpoikien omistusoikeutta ja va-
pautta. Talonpojat yrittivät par-
haansa mukaan puolustautua, mut-
ta monet heistä menettivät tilansa
ja pitkissä, sitkeissä oikeudenkäyn-
neissä jäljelle jääneiden oikeuksia
askel askeleelta supistettiin. 17. sa-
taluvun jälkipuoliskolla, jolloin
eräissä muissa Etelä-Suomen pitä-
jissä syntyi samanlaisista syistä ta-
lonpoikaislevottomuuksiakin, näytti
kehitys Jokiläänin talonpojillekin
menevän varsin arveluttavaan suun-
taan huolimatta siitäkin, että aika-
kauden etevimmät lakimiehet, ku-
ten Matias Calonius, voimakkaasti
ajoivat talonpoikien asiaa. Riidat
päättyivät 1782 ja 1784 annettuihin
kuninkaan tuomioihin, jotka kulki-
vat jonkinlaista keskitietä. Talon-
pojat säilyttivät perintöoikeuden ti-
loihinsa, mutta heidän omistus- ja
nautintaoikeuksiinsa tehtiin huomat-
tavia rajoituksia. Näiden päätösten

kautta syntyi kokonaan uusi maan-
luonto, sukuoikeustilat. aikaisemmin
olleiden rälssi-, vero- ja kruununti-
lojen rinnalle. Jokioisten talonpoi-
kien pitkä oikeustaistelu oli juridi-
sesti lopullisesti ratkaistu.

Tämä oikeushistoriallinen kehitys
oli tehnyt minuun voimakkaan vai-
kutuksen, jonka alaisena olin jou-
tuessani 1917 maanviljelysneuvos
Alfr. Kordelinin murhan jälkeen
huolehtimaan Jokioisten kartanoi-
den hoidosta ja yhtenä Kordelinin
kuolinpesän hoitajista .selvittämään
ja muuttamaan rahaksi Kordelinin
omaisuuden hänen testamenttinsa
määräysten mukaan. Testamentin
toimeenpanijat tulivatkin siihen va-
kaumukseen, että Jokiläänin talon-
poikien, lampuotien ja torpparien
asema oli sellainen, että heille voi-
tiin tehdä oikeutta ja korjata his-
toriallisen kehityksen kautta synty-
neet epäkohdat ja vääryydet vain
siten, että kartanot joutuisivat val-
tion haltuun, joka hoitaisi maan-
omistusolot sen alueella sosiaalista
oikeudenmukaisuutta totenttaen. Ne
tarjottiinkin valtiolle, ja erityisesti
silloinen valtiovarainministeri Juha-
ni Arajärvi oli kiinnostunut asiasta.
Huolimatta eräistä yksityistaholta
tehdyistä, kuolinpesälle rahallisesti
edullisimmilta näyttäneistä tarjouk-
sista kuolinpesän hoitajat möivät
kartanot valtiolle uskoen siten par-
haiten toteuttavansa maanviljelys-
neuvos Kordelinin tarkoitusperiä ja
toiveita.

Minua ilahduttaa suuresti nyt tei-
dän suustanne kuulla, että valtio on
tässä asiassa hyvin hoitanut tehtä-
vänsä, niin että Jokioisten entiset
sukuoikeustilalliset, lampuodit ja



torpparit tyytyväisinä ja hyvinvoi-
pina maanomistajina nyt viljelevät
sitä maata, joka aikoinaan oli kuu-
lunut heidän esi-isilleen, mutta jon-
ka onnettomat olosuhteet olivat heil-
tä riistäneet. Juuri teidän kaltai-
sianne, uutteria, vakavia ja vel vol-
lisuudentuntoisia, maataan syvästi
rakastavia kansalaisia valtakun-
tamme ennen muuta tarvitsee. Toi-
votan Teille edelleen kaikkea onnea,
menestystä ja sisäistä tyydytystä.

Tämän jälkeen Presidentti keskus-
teli lähetyskunnan jäsenten kanssa.
Hän kyseli heidän oloistaan osoit-
taen vielä hyvin muistavansa suku-
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oikeustilojen, vieläpä monien torp-
pienkin nimet ja kertoili Jokioisten
kartanoiden omistusvaiheista halki
vuosisatojen. Myös pääministeri E.
Li. n k 0 m ies ja eduskunnan puhe-
mies V.. H a k k i 1a keskustelivat
maanviljelijäin kanssa, joista eräs-
kin on 12 lapsen isä, toisella 9 poi-
kaa, joista samaan aikaan asepalve-
luksessa 8, jne.

Jokioisten maanviljelijäin terveh-
dyskäynti Presidentin luona oli vai-
k~ttava ja muodostaa historiallisen
päätekohdan talonpoikain »kunin-
gaissa-käynnin» pitkään sarjaan.

Forssan Lehdessä 22. 5. 1943.
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