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Ensimmäiset raittiushäät Humppilassa.'
Häät on aina vietetty ilojuhlan

merkeissä ja mikäli mahdollista ke-
sän kauneimmalla ajalla. Talvis-
aikaan useimmat -häät järjestettiin
joulukuussa. Häissä kukkiva nuo-
ruus, karkelo ja hilpeä mieliala
näyttelivät huomattavaa osaa. Mars-
sin sävelten kaikuessa otettiin vie-
raat vastaan ja heille syötettiin ja
juotettiin parasta, mitä morsiamen
koti vain saattoi tarjota. Näissä nuo-
rille omistetuissa juhlissa nähtiin,
mitenkä vanhempikin väki otti osaa
leikkeihin, saattoipa nähdä tapauk-
sia, että vaari ja muorikin osallis-
tuivat purpuriin tai muihin tanssi-
esityksiin. Vieraita varten valmistet-
tiin myös hääsahtia, samalla kun
heille annettiin väkijuomiakin tar-
joamalla tulijaisryypyt, häämaljat,
ruokaryypyt sekä norrikupposia ja
totia. Vielä viime vuosisadan loppu-
kymmenillä ei Humppilassa tullut
kysymykseenkään viinattomat häät,
siksi syvälle kansan tapoihin oli
juurtunut käsitys, että huumausai-
neilla täytetyt pikarit ja maIjat kuu-
luivat yhteen häiden kanssa.

Vuosisadan vaihteessa alkoivat
sitten raittiimmat tuulet puhaltaa
tähän vanhaan käsityskantaan. Pas-
tori Simo Korpela perusti Hurnppi-
laan 1897 raittiusseuran. joka ei kui-
tenkaan johtanut perustavaa koko-

usta pitemmälle. Tämän virsirunoili-
jana tunnetun pastorin jälkeen tuli
vt. kappalaiseksi innokas raittius-
mies K. V. Hurmerinta, jonka joh-
dolla seura vuodesta 1899 alkaen ru-
pesi ripeästi toimimaan. Pastori se-
kä muutkin seuran jäsenet alkoivat
selittää, että kyllä häitä samoin kuin
muitakin juhlia voidaan viettää .il-
man väkijuomiakin. Oli varsin mie-
lenkiintoista nähdä, kuka uskaltaisi
tehdä aloitteen ja poiketa vuosisa-
taisesta tavasta.

Parin vuoden perästä ilmaantui-
kin sitten sellainen koti, jossa roh-
jettiin ottaa tuo askel. Tämä koti oli
pappilan läheinen naapuri Vähän-
kätön talo, jonka isäntä Juho Vih-
tori ja emäntä Hilma valmistivat
tyttärellensä nämä historialliset
häät joulukuun .15. päivänä 1901-
Eräitä raittiita vihkiäisiä pienem-
missä kodeissa oli jo kyllä aikai-
semminkin vietetty, mutta nämä
Vähänkätön häät olivat ensimmäi-
set suuremmat juhlat, joissa ei tar-
jottu vieraille minkäänlaisia juovut-
tavia juomia.

Morsiusparina olivat talon kah-
deksanpäisestä tyttöparvesta Olga
niminen tytär ja maanviljelijän poi-
ka Severi Eskola Pukkilan pitäjästä
Uudeltamaalta. Morsian oli valmis-
tunut Ruovedellä Pekkalan karta-
non koulussa sekä karjanhoitajaksi
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että meijeriköksi ja saanut toimipai-
kan Orimattilassa Ruhan kartanos-
sa, missä tuli tuntemaan tulevan
elämäntoverinsa. Sulhasmies tun-
nettiin rai ttiiksi, siivoksi ja kaikin
puolin eteväksi maanviljelijäksi,
minkä vuoksi hän oli mieleinen vä-
vypoika appi vanhemmilleen. Siksipä
häätkin valmistettiin suuret ja ko-
meat, joihin kutsuttiin runsaasti vie-
raita. Vanhaan hämäläiseen vie-
raanvaraiseen tapaan hääherkutkin
olivat sellaiset, että kun nykyisenä
pula-aikana niitä muistelee, niin
vesi kielelle herahtaa. Talon Hilma-
emäntä (kotoisin Huhtaan kylän
Köpin talosta) olikin sellainen puu-
hakas ja tarmokas täti, että kun hän
pidot piti, niin kyllä vieraat tiesivät
kesteissä olleensa. Omien ruokava-
rastojen lisäksi haettiin Turusta
herrasruokia, joten kestitys oli mitä
parhainta laatua. Pääkokki apulaisi-
neen valmisteli häitä monta päivää.

Vihkimisen toimitti tahdikkaasti
seurakunnan vt. kappalainen pas-
tori K. V. Hurmerinta hyvillä mie-
lin tietoisena siitä, että nämä ovat
raittiit häät. Avioli-iton siunaaja hy-
myili hyväntahtoista hymyääri ja
hänen kasvonsa aivan loistivat ilos-
ta, kun virallisen toimituksen jäl-
keen hääsaliin ilmestyivät edeskäy-
vät tarjoamaan häämaljoja raittius-
juomana. Hääsali, jossa oli istuttu
monet kihlakunnanhäät ja jossa oli
esiintynyt asianajajina kaksi tasa-
vallan tulevaa presidenttiä, Ukko
Pekka ja Risto Ryti, sekä mainehi-
kas asianajaja Antti Mikkola ynnä
monet muut huomattavat lakimie-
het, sai nyt nähdä sen ihmeen, että
seiniensä sisällä pidettiin pitäjän
ensimmäiset raittiushäät.

Tässä avarassa salissa, jonka kat-
toa kaunistivat maalauksilla koris-
tetut paperit, on sen jälkeen vietetty
useita muitakin raittiushäitä, mm.
muutamia vuosia takaperin kaksois-
häät. Jälkimmäiset eivät enää ole
herättäneet huomiota, mutta kyllä
sen sijaan nämä ensimmäiset.

Niistä sai seivästi huomata, että
vanhat ryyppymiehet olivat ihmeis-
sään, kun jo tuliaisryypyn asemasta
tarjottiin vain pullakahvit, eikä itse
häämaljassakaan ollut väkevyyttä;
joka olisi kielenkantaa Irroitellut
puheliaalle häätuulelle. Kun ei tar-
jottu ruokaryyppyjä eikä juhla-
aterian jälkeen ainoatakaan norri-
kupposta eikä totilasia, niin kyllä-
pä parhaimmat ryyppymiehet kuis-
kuttelivat keskenään: »Tämä taitaa
olla meidän raittiuspapin ansiota»'.
Muuan naapurikylän isäntämies, jo-
ka toisinaan tapasi juopotella pari,
Jopa kolmekin viikkoa yhteen kyy-
tiin, mutisi vierustoverilleen happa-
man näköisenä: »Orisinpas tämän
tiennyt, niin pienen taskumatin oli-
sin mukaani ottanut». Pahaa miel-
tään ei sentään kukaan vieraista
osoittanut talon haltijaväkeä koh-
taan, vaikka oltiinkin ryyppytoiveis-
sa petytty. Istuttiin ja juteltiin vain
rauhallisina hämäläiseen tapaan.
Pirteä ja puhelias pastori Hurrne-
rinta piti häävieraitten keskuudessa
yllä hyvää huumoria kertoili en lys-
tikkäitä kaskuja kouluajoiltaan se~
kä koulukaupunkinsa Hämeenlinnan
oloista. Kertoipa hän pari häävit-
siäkin, jotka saivat vakaat hämä-
läiset häävieraat vahvasti hymyile-
määa, Hän olikin pitopaikoissa iloi-
nen seuramies.

Kun näissä häissä tapahtui suuri



vallankumous vuosisataista tapaa
vastaan, olisi luullut, että vieraat
olisivat itse tilaisuudessa jollakin ta-
valla osoittaneet mieltään juhlan
toimeenpanijoita kohtaan, esim, pois-
tumalla ennen aikojaan, mutta eipäs
vain. Tyytyväisinä oltiin loppuun
asti ja lämpimästi kiitettiin pois läh-
teissä. Mutta kyllä sitten jälkeen
päin riitti tapahtumasta paikkakun-
nalla puheenaihetta ja arvosteluja
pitkäksi aikaa. Erittäinkin niiden
ihmisten arvostelut olivat ankaria,
joita ei ollut häihin kutsuttu. Var-
sinaiset kyläkellot saivat vettä myl-
1yynsä moniksi päiviksi. Innokkaim-
mat löivät oikein käsiänsä yhteen
hihkaister;t: »Olettekos nyt ihmeitä
kuulleet, kun Vähälläkätöllä pidet-
tiin niin huonot ja kuivat häät, ettei
vieraille edes suun avausta annettu;
kutsuttiin vieraita kesteihin eikä
pienintäkään tuikkua tarjottu mur-
heeseen, vaan istuttiin koko illpn
aivan kuivin suin». Muuankiri teko-
pyhä eukko kuulutti pitkin kylää:
»Kyllä nyt ovat varmasti ne antti-
kristuksen ajat tulossa, kun pidettiin
sellaiset häät, joissa ei lähimmäi-
sille tarjota Jumalan viljasta tehtyä
juomaa! Mahtaneekohan sellainen
vihkiminenkään olla oikeuden edes-
sä laillinen?» Eukko otti tukesväit-
teelleeri Galilean Kaanaan häistä ja
lausui muitakin hassutuksia pyhässä
y;ksinkertaisuudessaan. Oli mielen-
kiintoista kuunnella sellaistakin ar-
vostelua, ettei muka vieraille annet-
tu mitään suun avausta, vaikka mon-
t11 tarjoilijaa myötäänsä koko häi-
den ajan kantoi mitä parhaimpia
herkku ia. Mikään ruokala ii ei 10D-

p'u'put kesken! eikä seuraavana päi-
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vänä kenellekään häävieraista muis-
tunut ruoka mieleen. Näin ainakin
varsin lukuisat vieraat vakuuttivat.

Satuin hääpäivän jälkeisenä iltana
menemään erääseen kotiin Koiviston
kylässä. Siellä paraillaan talon isän-
tä naapurinsa kanssa kallisteli nor-
rikupposia edellisen ruvetessa selit-
telemään: »Älä nyt, Jalmari, pahaa
tykkää, me tässä vain vähäisen
maistellaan kotoisesta pullosta Vä-
hänkätön häiden lopettajaisia». Mie-
het lausuivat mielipiteenään, että ne
eiliset häät olisivat olleet aivan mai-
niot, kunhan lisäksi olisi annettu edes
pikkuryypyt. Eivät hekään puolta-
neet sitä, että häävieraat olisi juo-
tettu sikahumalaan ja tästä aiheutu-
nut rähinää ja tappelua sekä muu-
takin sopimatonta elämää. Tunnus-
tivatpa vielä' senkin, ettei nuorille
pitäisi häissäkään tarjota väkeviä,
vain vanhoille pikku tilkkaset.

Kyllä siihen aikaan jo oli pikku
kappelissakin sellaisia henkilöitä,
jotka hyväksyivät viinattomat häät,
mutta enemmistön mielestä ainakin
tässä ilojen juhlassa oli jokaisella
lupa maistella eikä olisi pahek;
sittu, vaikkapa seurakunnan pää-.
mieskin olisi häärnaljan taikka ruo-
karyypyn nauttinut.,

Humppilassa ei ole enää pitkiin
aikoihin pantu toimeen viinahäitä
julkisine ruokaryyppyineen ja norri-.
kupposineen, jotenka kiri.en isännän
ja hänen emäntänsä antama kaunis.
esimerkki yli neljä vuosikymmentä
takaperin on antanut hyvän tulok-:
sen alkoholittoman kulttuurin alalla.'

Jalmari MaUsta.
'Forssan Lehden kuukausi ln ttcessä .

20. 10. 1945.



Muistelmia 1890~luvun maall'ikko-
saarnaajista.

Viime vuosisadan loppupuolella
elett iin Forssass.l uskonn JiLsc,1 he-
rätyksen ausaa. Silloin suuret mää,
rät ihmisiä joutui tämän herätyksen
piiriin. Kohtasivarpa ihm.set toisen,
sa missä tahansa. heidän ensimmäi,
nen kysymyksensä oli: Oletkos au-
tuas? Tällaista elämää he nyt eli ,
vät ja tunsivat itsensä onnellisiksi
vakaumuksesta" että 'olivat päässeet
osallisiksi Jumalan armosta. He
kirjo.ttlvat toisilleen kirjeitä ja· sil-
läkin tavoin vahvistivat toisiansa
uskossa. Kirjeiden sisällys k.ihdis;
tui pääasiallisesti lauseisiin: Sinä
olet autuas, vaikka et tahtois.kaan,
sillä Jeesus on kuollut sinunkin täh,
tesi! Ja etenkin uskonnollisimmat
olivat aina valmiina puheiltaan va,
listamaan autuuden as.assa jokaista,
j'Clka halusi heitä kuunnella.

Olipa muuan kaunis helteinen sun,
nuntaipäivä 1890-luvulla. Talsolan
Paavolan aittamäkeen oli kokoontu,
nut suuri joukko kansaa viettämään
uskonnollista juhlaa, johon, oli saa-
punut saarnamiehiksi sekä pappeja
että maallikoitaroin. Monia puheita
pidettiin. Välillä veisattiin virsiä ja
Iaulett.in lauluja Siionin kantelees,
ta. Kun Jokin aika oli kulunut, kii ,
pesi tilapäisesti tehdylle puhujako.
rokkeelle muuan' mies, Koi v u s,
oja n J u s t u s. Hän oli pienen-
puoleinen, tihrus.lmäinen, häiveröL
nen ja jo jonkin verran ylittänyt
keskLiän. Tavallisesti hän kuljes;
keli pitkin 'kyliä pitämässä puheita
ja raamatunselityksiä. Miestä pidet-
tiin vähä sen höperönä, mutta koska
hänellä oli harras halu julistaa us,
koaan, annettiin hänen puhua, 'I'äs,

säkin tilaisuudessa hän sai luvan us,
konsa julistamiseen.

Kimittävällä äänellä hän luki en,
sin rukouksen kirjasta. Sen jälkeen
hän rupesi selostamaan tekst.ään Il-
mestyskirjan siitä kohdasta, jossa
kerrotaan Johanneksen tulleen Past,
man (Patmos) saarelle. Hän, kehiL
teli edelleen Johanneksen toimia
saarella monin eri tavoin, joita ta,
vallinen kuolevainen voi mielikuvL
tuksessaam keksiä. Mutta sitten
muistui Justuksen mieleen, että Jo-
hannes ei tälle saarelle jäänytkään,

. mutta hän ei muistanut, minne hän
sieltä meni. Kaikesta päättäen ta,
vallista lämpöisempi auringonpaiste
häkellytti Justuksen, koska hän yhtii
mittaa pyyhki hikeä otsaltaan tak-
kinsa molempiin hihoihin jä hoki:
Ja Johannes oli täällä Pastman,
Pastman, Pastman saarella. - KUQ
hän ei mitään' muuta enää osannut
sanoa, hän kääntyi ja tuli alas pu,
hujakorokkeelta:

Sama ukko oli kerran Jokioisten
Kiipulla pitämässä uskonnollista pu,
hetta. Kun se oli loppunut, hän päät-
teeksi luki rukouksen. Silloin pa;
hankuriset pojat heittivät häntä pa,
hentuneella munalla silmään. Siitä
ukko kimpaantui ja kimitti: - Älkää
saatanat heitelkö silmiin! - Hän
muuten käytti puheissaan, säyseäm,
pää kieltä, jota hän nimitti Ks anaan
kieleksi.

o
Samoihin aikoihin' paikkakunnalla

liikkui myös useita vierailta seuduil;
ta tulleita uskonnollisia puhujia, jo_
pa Pohjanmaalta asti. Näistä kuu,
luisin ja kieltämättä etevi n. oii



Esa P a avo - K a· 1 1 i o. Hän
oli pitkä, komea ja suoraryhtinen
mies, joka silmälasiensa takaa tar-
kasteli ihmiskuntaa kuin omaansa.
Hänen kasvojensakiri piirteet olivat
miellyttävät. Ollen ammatiltaan
kansakoulunopettaja hän liikkui
saarn oissaan varmalla ja ka unopu;
heisella tavalla, sillä hän oli saavut-
tanut - tosin pitkän työn tulokse,
na - 'sellaisen. puhetaituruuden, et,
teivät muut maallikkopuhujat hä,
nelle vertoja vetäneet.

Oli muuan elokuisen pyhäpäivän
ehtoopuoli, kun Kuhalam Tölön pi-
hamaalla pidettiin raamatunselitys.
Pihamaalla oli kaivon lähellä orne-
napuiden siimeksessä jo virkansa
muualla täyttänyt, vanha v.rvoitus,
juomakioski, joka: tilapäisesti sopi
puhujakorokkeeksi. Esa Paavo-
Kallio oli kuten tavallisesti kukka
rinnassa ja hattu kallellaan päässä,
kun hän astui puhumaan. Hän saar;
nasi kaunopuhe.sesti runsaslukuisen
kuulijajoukon sydämiin. Kaikki hä,
nen sanansa iskivät 'lillipuuseen elä-
vän Jumalan puoleen. Puheen si,
sällys oli osaksi uskornollista, mutta
oli si.nä selitystä muistakin dJioista.

Pyörndnmäestä, Sorrin Samulin
mökin kohdalta rupesi kuulumaan
ääntä ja huutoa puheen jo ollessa
loppupuolella. Siellä huuteli asioits.ja
Ellis, jonka väitettiin olleen huma-
lassa. Kun hän oli jonkin verran op-
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pikouluakin käynyt, häntä pidettiin
lakia tuntevana miehenä. Hän. huu,
si mm.: »Pidä suusi k.inni, Paavo, 51.
nä pilkkaat vs.ltiokdrkon uskontoa!s
Kun hän, ei kuitenkaan saanut
ääntään kuuluville, hän siirtyi Tölön
pihamaalle ja alkoi väitellä Paavon
kanssa. Paavo lopulta tuskastui ja
karjaisi: »Sellainen tyhmeliini, joka
siellä väkijoukossa huutaa, pitäisi
nostaa sakaroistaan ilmaan ja pais,
kata maahan.» Tähän Ellis vastasi:
»Älä va.n hattuasi pudota, kun se
on niin kallistunut. Olet kait juonut
ja tullut juovuksiin.» - »Tässä on
lasi», sanoi Paavo ja näytti vesilasia.
joka oli hänen edessään. »En ole tä-
män väkevämpää juonut.»

Kun alkoi jo hämärtää, eikä rti;
dasta näyttänyt loppua tulevan, naa,
purien nuoret alkoivat soittamaan
hanuria. Toiset ottivat kiviä ja vis,
kelivät niitä puhujakopin katolle ja
seiniin. Paavo pääsi kuitenkin eheä-
nä tästä mellakasta, sillä hän juoksi
nopeasti piiloon Tölön porstuaan. Sii-
tä tietysti syntyi läsnä olleiden kes,
ken nauru.a ja hohotust.a, kunnes ih-
misjoukko vähitellen hajaantui.

(Kalle Railon muistitietojen mu-
kaan.)

J. V. Kaleva.

Forssan Lehden kuukausiliitteessä
20. 10. 1046.
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Elämää Mustialassa 187C·luvulla.

DAVID MALAKIAS VAHTERI.

Kuin sattumalta tuli tietooni sata-
kymmenellä oleva vanhus, joka noin
70 vuotta sitten, oli 'ollut Mustialassa
voutioppilaana. Kun hän asiallisesti
kertoi SEn ,e,jan tapahtumista, niin
ajattelin, että ne on pantava muis,
tiin niin kauan ku:J.1Isiihen vielä on
tilaisuutta.

Vanhuksen nimi on David Mala,
kias Va h t eri. Hän on syntynyt
Mouhijärvellä 14.8. 1854 ja kirjoL
tettiin oppilaaksi Mustialan vouti-
osastolle 1. 1. 1878. Hakijoita siL
loin oli 63, joista" vapaaoppilaiksi hy,
väksyttl:u 16 ja maksullisiksi 7 eli
yhteensä 23. Päästötodistuksen Vah,
teri sai lokakuun 18. pnä 1880, joL
loin tältä osastolta pääsi kaikkiaan
15 oppilasta.

Vahteri oli sitten tilanboitajana
Huittisten Pelto.Laurtlassa, jonka
omisti turkulainen Victor Forselius.
Tämä oli aikoinaan maamme suurim
maanviljelyskoneiden kauppias ja.

tienraivaaja tällä alalla. Vahterf
kertoi, että Forselius oli innokas le,
vittämään maanviljelyskoneita joita
kansa ei tuntenut vaan katseli niitä:
epäillen herrain konsteina. Kun 'I'u;
russa oli elokuussa 1881 maanvilje-
lysnäyttely, Forselius rakennutti
Kupittaan kentälle suureri näyttely,'
huoneen, ja järjesti sen lähelle vielä
alueen koneiden esittelyä varten:
Vahteri oli viitenä päivänä "esittele.,
mässä koneita 'käytännössä. Siinä"
näytettiin höyrykoneella.puintia ym.
Samanlaisia esittelyjä oli mm. Ty r-
väässä, Ikaalisten kauppalassa ja
Akaan Toijalassa. Niissä näytettiin
puintia, koneella niittoa ja haravoic
mista, joiden käyttö yleisölle oli uutc
ta, ja ihmeellistä.

Huittisista Vahteri siirtyi pehto,.
riksi Iitin Perheniemen kartano-on,
jossa hän rncc i naimisiin. Tämän
jälkeen hän oli Loimaalla kauppiaa-
na, mutta antautui jälleen maata.
lousalalle ostettuaan Hollolan Oke ,
roisten kylästä Pietilän talon. KUDI
hänen vaimonsa sai halvaukscn, hän
myi talon ja, osti 125 hehtaarin suu,
ruisen tilan Karjalasta, jota hän vil;
jeli 20 vuotta. Vaimonsa kuoltua
hän On asunut opettaja.tyttäriensä
luona, joista, toinrr» toimi opettajana
luovutetullaalueella. Sieltä he ovat
saaneet tehdä ka'xsi evakkomatkaa.
Nyt hän on toisen tyttärensä Esteri
Vahterin luona Rautavaaran Ran.
narukylän kansakoulussa. Ukko en
korkeasta iästään huolimatta vielä
hyvissä voimissa ja kertoo vilkkaasti
j:a. asiallisesti Mustialan silloisista
oloista. Seuraavassa lyhyesti hänen
muistelmiaan. Olen niissä koettanut
käyttää hänen omia sanojacn,



, Talvisin alkoi tietopuolihen opetus
Mustialassa Jo kello 6. Sen jälkeeni
päästiin kello 8 aamiaiselle, johco
oli varattu tunnin ruokalepo. Työ;
hön lähdettiin kello 9. Päivällinen
oli klo, 13. Kello 16 tultiin työstä,
jonka jälkeen oli vielä kouluturtteja
Kello 20 ruokakello soitti syömään
ehtoollista. Ruoka' oli vahvaa ja si,
tä annetti.o säännöllisin väliajoin.
Siihen pojat olivat tottuneet lujasti
luottamaan. Kun Lietzen 'kerran sa-
noi laiskalle Ikyntäjälle:, »Kyllä tuoL
laisella työllä nälkä tulee», vastasi
kyntäjä: »Saadaanpa ehtoolla kost,
nollista puuroa».

Illallisen jälkeen, mentiin; oppilas.
asuntolaan, jossa.' oli poikien hu 0'-,
neita. Niillä oli kullakin omat ni ,
mensä, kuten Leipälä, Perälä, Iso ,
kamari, 'I'ervala, Pitkälä, Takal'a
ym. - Erään huoneen nimi oli »Ki.
pula». Se oli huoneista rauhallisin.
Sinne sai muuttaa oppilas, 'joka sat,
tui sairastumaan. .

Kesällä mentiin työhön jo kello
puoli viideltä, ja aamic inen oli kello
8. Päivällinen oli 'kello 14, ja työstä
päästiin kello 20.30. Sen jälkeen
mentiin illalliselle.
, Aamiaiseksi oli useimmiten pe ru ,
noita ja kastiketta. Se oli väliin Ii.
hasta ja väliin sellaista maitokasti.
ketta, jossa oli seassa perunamuhen,
nosta. Siis oikeastaan se oli peruna,
velliä. Syyspuolella oli perunoiden

kanssa, »tuhattalihaa». Nimi oli eh,
kä Mustialan poikien keksimä. 'I'a,
loissa sama ruokalaji tunnettiin 'mu,
ruja'cnimel lä. Sitä valrnistetti.n. teu,
rasjätteistä, sisäelimistä. Ensin ne
keitettiin 'kypsiksi, minkä jälkeen ne
hakattiin suuressa ksukalossa petke.
leellä pieneksi hakkelukseksi, mu-
ruiksi ja suolattiin säilöön puupyt;
tyihin, Niistä sitä tuotiin, saviva,
dil la aamiaiseksi ruokapöytään. KUI_'ll
taloissa ps-lvattiin saunassa lihoja,
vietiin sinne myös murupytyt, joten
muruihin tuli hyvä palvaushaju ja
.maku. - Kuivaa reikäleipää ja suo_
lasila'xoita oli aina joka' aterialla
riittävästi. Kuorittua maitoa oli Iau,
tasellinen, ei kuitenkaan joka ateri,
alla ei myöskään voita. Kaljaa ol]
juotavana. Päivällincr» vaihteli eri
viikon päivinä: Oli perunavoita tai
perunamuhennosta, perunakeittoa.
hernekeittoa ja kaelikelttoa, Mutta
tiistaina ja perjantaina oli ohraryy,'
nivelliä. Niitä päiviä nimittivät po,
jat .spaastopäiviksi». Illalliseksi oli
jotenk.u samaa kuin päivälliseksi.
kino Väliin oli sentään ehtooluse'csi
myös puuroa. Milloin taasen oltiin
eväiden varassa, ne olivat yleensä
hyvät ja niitä oli runsaasti, kuten
leipää, maitoa, lihaa joa,voita sekä:
keittoa, milloin eväät saatettiin he,
vosella. - Kahvia sai vain jouluna,
mutta viinaa ei annettu ensinkään,
vaikka sitä ympäristössä silloin käy,

Heil1äpönkälläl
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tettiin. Juopuneita ei nähty Mustia,
lassa koskaan. '
'Vapaaoppilcat saivat Mustialassa
30 markkaa vaatetusapua vuodessa.
Renkioppilaiden vuotuispalk's,a oli
100 markkaa. Päiväpalkka talon
ruoassa ei ollut kesälläkään täyttä
markkaa. Talvella maksettiin päiväl;
tä talon ruoassa 25 penniä. Vahva
renki sai ruoan lisäksi vuosipalkkaa:
tynnyrin rukiita ja 60 markkaa ra,
haa sekä kaksi paria saappai ta. hurs,
tihousut ja kolme paitaa.
'Musti6llassa kohdelti.ri työväkeä
hyvin. Työväen suhde herroihin oli
yleensä hyvä. Ei ollut koskaan mi ,
tään suurempaa harkkaa. KäytännöL
lisen 'työn johdossa olivat pehtori ja
kyntöopettaja. Viimeisenvuotiset op,
pilaat olivat viikon kerrs.llaa-, vuo,
rotellen tycnjohtajina. Heinäaekana
oli niinikään etumies, »heinävouri»,
ja elonaikana »elovouri», jotka olivat
edellä niittämässä ja muutenkin
johtivat työntekoa. Siihen aikaan
tehtiin työtä kilpaa ja rajusti. -
Koneitak'o, jo silloin alettiin käyttää.
Niittokoneita oli kaksi, Kynnöt toi,
mitettiin rauta.auralla, joka oli teh.,
ty Mustialan pajassa. Niitä valmis,
tertiin myytäväksikin, kuten myös
ä'seitä ja muita maanviljelyskaluja,
Samoin oli omatekoinen heinänsie ,
menen kylvökone, mutta viljankyl-
vökcnetta ei ollut. '

»Heinäpönkkää» käytettiin heiniä
ruvotessa. Se oli 5 m:n pituinen hir ,
si, jota veti kaksi hevospsria, joita
kumpaakin ohjasi mies. Kolmas mies
kulki vedettävän hirre-, takana ja
autteli heinähangoila,etteivät ka,
saantcoeet heinät 'k,aatuneet taakse,
päin ja esti kasaantumaa hajoamas-
ta ja leviämästä liiaksi sivuille. Näin
kasaan vedetystä he'uäruvcsua tuli
tavallisesti kuorma, välistä usearn,
pikin. Seipäitä ei juuri käytetty. Vä,
hän jo sentää-, oli yksinappulaisia
seipäitä. - Tervaa ei Mustialassa
poltettu ensinkään. Sen sijan], edis,
tettiin metsänkasvua. Käytiin istut-
tamassa ja kylvärnässä metsänhoita,
jan johdolla metsää.

Höyrykone käytti puimaa, samoin
sirkkeliä ja [uunsurvinta. SiemenviL
ja,a sentään, puitiin varstoilla. Puitu

vilja kuivattiin riihen parvissa.
Elonleik's uussa vehnä ja ohra kaL
kaistiin leikkuukoneella, mutta ruis
ja kaura niitettiin viikatteella. Mus-
tialassa ei vielä silloin ollut omaa
leikkuukonetta, vaan lainattiin sel,
Iaincn Viksbergin kartanosta .
. TinkL eli ura'kkatöitä käytettiin
Mustialassa paljon. Esimerkiksi rii-
hipuita hakattiin urakalla; miehen
päiväurakkana oli hakata rangois-
ta pino, joka oli 8 kyynärää pitkä ja
3 kyynärää korkea. Urakassa liittyi
tavallisesti kaksi miestä yhtiöön,
kun silloin ei ollut muita halkosahoja
kuin leveitä »Iahnasahoja». - Puin,
tiaikana oli mm. jyvien kantourak,
ka, jossa koeteltiin miesten voimia,
kun säkit olivat tyrmyrij-, (1,65 hl)
vetoisia. Kahden miehen päiväurak-
ka oli seuraava: Piti ecsin viedä he,
vosella viljaa. keskimäärin noin 45
tynnyriä, konehuoneesta latoori jos-
sa se lopullisesti puhdistettiin. La,
dosta vilja vietiin hevosella riihen
eteen, josta sä'kit oli kannettava. rii-
hen parvelle. Tässä olik.r» raskain
voimainkoetus, varsinkin jos viljaa
kuljetettiin reellä, josta oli vaikea
saada, tynnyrin säkkejä selkäänsä:
Parhaat miehet suorittivat kuitenkin
päiväurakkansa puolessa ajassa ja,
saivat silloin olla lopun päivää va ,
paina. J?u:nti suoritettiin Mustralassa
yleensä' talvisaikaan. Sulan aikana
syksyisin puitiin verrattadn vähän.

Sopiva miehen päivätirr'ci oli kääri,
tää lantapatteri, jossa oli yhteensä
150 kuormaa mutaa ja kntaa, kah ,
teen osaan.

Härkiä oli vielä 1850_luvulla Mus,
tialassakin usea pari. Ne kengitettiin
talveksi. Eräs oppilas ei ollut hyviL
lään, kun joutui härillä kyntärnään.
Hän sanoi: »Kun on tottelematon,
prr-naan rangaistukseksi viikoksi pa,
jaan. Olisi pahempi rangaistus, kun
pantaisii-, päiväksi härillä kyntä ,
mään».

Härät olivat nimittäin' oikullisia.
Vanha Kölli ei hätäillyt, kun sai
nuoren härän ajokikseen, jolla meni
metsään puita hakemaan. Metsässä
tultiin puukasan luo ja piti kaaret-
tGiffia'npaksussa lumessa Mutta sil;
Ioin härkä, suuri kun olikin vielä.



pudisti ylpeästi päätään. Kölli sanoo:
»Kyllä sun varn. menemän pitää,
luuletko lapsen kourissa olevas».
Kääntyihän härkä, mutta lähti koh ,
ta kovaa 'kotiin takaisin ja ukko sai
kävellä. Toiset siitä vanhaa Kölliä
kiusottelivat, kun tapauksen kuuli ,
vat.

Seuraavan viikon työmääräykset ,
antoi sunnuntai-Iltana voutikokelas.
Ne annettiin usein oikein runomittai,
seua, esimerkiksi tähän tapaan:
»Seuraavat virkamiehet ensi viikolla!
KJ,,·rtanon vouri on poikien herra,
Kustaa Ketonen ensimmäisen kerran.
Laitinen siivoo huoneita ja muita,
Vasenius ajaa ämmille vettä ja puita.
Erikson härkiä hoitaa.
Stenholm pajassa rautaa kääntää,
Korhonen isolla lekalla päälle vään,

tää.»

Mustialan poikien oli määrä käydä
ainakin joka toinen pyhä noin kilo_
metrin päässä olevassa Tammelan
kivi kirkossa. Sitä varten pojat oli
jaettu yk'kösiin ja kakkosiin. Sun-
nuntaiaamuna päivystäjä (tisuri)
huusi: »Ykkösnumerot kirkkoon!» tai
»Par.c umerot kirkkoon!» Määräystä
ei kuitenkaan niin tarkkaan valvot,
tu, joten poisjääneitä ei rankaistu.
vaikkeivat . komentoa noudattaneet-
kaan, Mutta uusille tulokkaille, joita
pidettiin nahkapoik.ra eli fukseina,
selitettiin: »Ellet halua mennä ki rk ,
koon, on sinun pyydettävä kanaher->
ralta tai kaluvoudilta itsellesi ki rk,
kovapautta». Nahkapoixa oli kiitollL
nen vanhemman tover.r.sa hyvän,
tahtoisesta neuvosta 'ja meni karra-

11

herran luo nöyränä kysymään: »Sai,
sinko tänään olla kirkosta pois, kuu
en ole oikein terve?» Kanaherra ym,
märsi yskän ja vähän tarkemmin ky,
seltyään asiaa julisti vihdoin pää-
töksensä: »Eihän sitä ni.r» uusille
miehille oitis auttaisi kirkkovapaut,
ta antaa. Mutta jos minä nyt tällä
!kertaa kuitenkin vapautan sinut
kirkonkäynnistä». - Toverit VGrus_
tautuivat kuulemaan, syrjästä tätä
keskustelua" jonka jälkeen seurasi
iloinen naurun rähäkkä ja kysyjän
suuri hämmästys ja häpeily. - Mo;
net pojista kävivät ahkerastikin kir.,
kossa ja oli heillä huoneissaan'xin
uskoncollista lukemista. Vahterilla.
kin oli mukanaan Raamattu, josta
iltaisin tai pyhäisin luki ääneen toi.
sillekin. Eräällä hänen toverillaan oli
Lutherin Kirkkopostilla, jCl.:ka hä,
nelle oli lahjoittanut Laviari kirkko;
herra Castren, jolla hän oli ollut ren,
kinä ennen 'opistoon tuloaan. -
Näistä edellåmaudtuista seikoista
käy ilmi, että Mustialassa vallitsi
usxonnollmen henki, joka siihen aio
kaan oli kansamme keskuudessa ylei;
nen. Huvitilaisuuksia Mustialan opis,
tolla ei järjestetty muulloin kuin ju,
harx-uksena, Silloin tanssittiin Run,
komäen makasiinissa,' samoin vielä,
[uhe-nnusrltanakin ja saatiin pullo
olutta miestä kohti. Vapunpäivänä
ja laskiaisena saatiin vapaata puo,
lesta päivää 'asti.

.T a a k k 0 L a u r i 1 a.
Forssr u. Lehden kuukausiliitteessä

n:o 6 22. 12. 1945. (Tässä Iyhen,
netty.)



Kyläelämää Jokioisilla vnme vuosisadan
loppukymmenillä.

Lähtiessäni kuvailemaan Jokiois,
t€1JI entisiä oloja otan jähtökohdak ..
seni 1880_luv'ill, ajan, jolloin van,
hempieni muuttaessa Minkiölle jou ,
duin kosketuksiin tämän vanhan
hämäläiskylän kanssa. Elämä Min,
kiöllä oli tieter.kin samanlaista kuin
kaikissa muissai:öp sikäläisissä ky,
lissä, yhtä harmaata kuin kylän, maa,
laamattomat talot ja pikku tönöt se,
kä syksyn saviset pellot.

.Kun Minkiön kylän ulkomuotokin
on näistä ajoista suuresti muuttunut,
lienee paikallaan muutarna lla piir,
rcksella selostaa sitäku, seikkaa.
Asialllsinta lienee silloin alkaa kylän
Kalakosken puoleisesta laidasta.
Täällä oli silloin ainoana asums na
Kalakosken suurehko torppa kun,
naallaan, kartan osta Hurnppile.an
tultaessa masu tien oikealla puolella.
Siellä oli aikoinaa-, asunut kartanon
virkailijoita, jot::,a olivat istuttaneet
omenapuita ja vanhanajan isomarjai,
sia karviaismarjapensaita. Nuo puu,
tarhatuotteet olivat sitten syyspuolel,
la Minkiön poikien kiusaukser;a. -
Nyt Kalakoski on jo aikoja sitten
muutettu pois, ja sen tyhjä kunrias
todistaa maailman katoavalsuudesta.

Kalakosken naapuriksi isäni ra,
kensi 1887 asuntonsa maaetten ja
kir-kkotien kulmauksessa olevaan

rärneikköön, jota kyläläiset pitivät
pelättävänä kummitusten. tyyssijana.
Sen jälkeen on siihen lähinaapuriksi
syntynyt Uuden kylän tiheä asutus,
alue, ja kummituksia ei kaiketi siel,
lä ole esiintynyt.

Itse kyläryhmässä oli ensimmäise,
nä oikealla Irikin, Sitten Saukon, Roi,
don, S&I:{kisen ja vähän etäänpänä
Uotilan talot. Maa: tien vasemmalla
puo-len sijaitsivat Klemelän ja 'I'öy ,'
vän talot. Kyläryhmä loppui Paja,
ahteessa kyhjöttävään pajaan,

lnki oli kylän' vaurain ja raken_:
nuksiltaankin suurin talo. Inkillä
meidänkin perhe asui Minkiöllä-"
olonsa alkuaikzua, ja sinne »korttee_:
rattiin» maanmittariryssien kapteend,

. kin, joka koinennuskuntineen tuli
pai'xkakur r.alle topografimiWmsta
suorittamaa~. Kapteeni oli tyypilli;
nen tsaarinaja-, upseeri, joka viha;
päissään pieksi miehiään, kun asiat
eivät menneet hänen mielensä mu,
kazu. Mutta sotamiehet tulivat hyvin
kyläläisten kanssa' roimeen.

Inkillä pidettiin arpajaiset ja ilta.
huvit, joilla koottiin rahea myös
soittokunnan torvien ostoon. Se oli
merkkitapaus paikkakunnalla, jossa
ei juuri mikään häirinc yt elämän ar-
kipäiväistä kulkua. Isäni, joka 01;
Urjal'csta muuttanut paikkakunnaL



le, tilasi kuuluisat ur'jalsilaiset soitto.
riiekat Näppisen Kallen ja Poutaian
Jannen Iltahuveihin soittamaan, ju
kartano antoi arpajaistem päävoitok ,
si Fiskarsin auran B. 9, joka, silloin
maksoi muistaakseni vallan 30 kul ,
tamarkkaa. Kun »Kestikievarin Ma,
rl» piti In':{in salissa bufettia parem,
malle väelle ja muorin rakennukses.
.saimyytiin olutta yhteiselle kansalle
tapahtui Minkiölläk.o. jotakin, mistä
puhuttiin pitkät ajat perästäpäin.

Sattui mäinä vuosina muuan toi.
nenkin merkkitapaus sivuamaan
Minkiötä. Itse kenraBlikuvern6öri
Heiden oli Iähtcovr kesällä 1883 tar;
kastusrnatkalle maakuntaan. Sllloi,
selta Koiviston (nyk. Humppilan)
asemalta hän seurueineen a joi Jo.
kioisiin ja sieltä edelleen Forssaan.
Matkueeseen kuului monta erilaista
ajopeliä. joita vetämään otetti.o, Iä,
hikylien parhaita, hevosia. Nähtäväs;
ti minkiöläiset tahtoivat osoittaa
kunnioitusta korkeille vieraille, sillä
Töyvän ja Roidon talojen väliseen
kapeaan maantiekujaan oli laitettu
kataja~haoista kunniaportti. jo,: ka
koristeena 1iehul Töyvän emännän
suuri moni värinen juhlasaeli.

Minkiön talot oli, kute-, yleensä.
k:n hämäläistalot siihen aikaan, ra,
kennettu ihan kiinni maantien Iai;
taan, niin että kärryil lä.ejaja saattoi
nähdä, mitä ja montako ruokakup,
pia oli talon pöydässä. Ani harvoissa
ikkunoissa tapasi edes »salusiir.eja»
so, puoliverhoja. ja oikeita ikk •.ma,
verhoja oli vain joidenkin vauraam,
pien talojen vierashuoneiden i':,ku.
noissa. Pirtti oli talonväen keskeisin
huone, jossa suoritettiin kaikki toi,
mitukset olletikin kylminä vuodenai.
koina. Joka noina. menneinä aikoina
tutustui silloiseen pirttielämään, -
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tai voisipa melkein sanoa pirttikult;
tuuriin -, hän voi todeta, miten pai;
kalleen kirjailija F. E. Srllac pää on
osunut kuvaillessaan taiteilijan herk,
kyydellä suomalaisen pirtin olemus,
ta ja miljöötä, Pirtit olivat tavalli;
sesti tila via, sillä niihin täytyi mah,
tua monenlaisis, tavaroita ja niissä
suoritettiin kaikenlaisia töitä. Katto~
orsiin oli sovitettava reikä leivät, pä,
reet sekä isär.r.än tarvepuuta. Orsien
päihin nostettiin vielä hevosvaljaat.
kin kuivumaan. Eikä ollut varsin
harvinaista, että hevonenkiri tuotiin
ehtoolla pirttiin kEogitettäväksi.

Moninaiset olivat ne työt, joita
talvi ehto isin pirteissä suoritettiin,
Puhdetöinä valmistettiin kaikenle i,
sia talousesineitä työreestä lusikkaan
asti, ja monet oppimattomat !kan.
sanmiehet osoittivat niidr r» valmis.
tuksessa suurta näppäryyttä ja työ.
taitoa. Silloin ei tarvinnut monta.
kaan taloudessa tarvittavaa esinettä
lähteä kaupasta ostamaan eikä olisi
ollut rahaakaan sellaiseen talouden.
pitoon. Omalla työllä koetettiin tulla
toimeco, ja ac:tteiltiin vähemmän.

Entisajan pirtti en seinät eivät oL
leet laudoitetut eivätkä paperoidut.
Tavallisimmin oli seinänvierillä pen,
kit ja vuoteet sekä peräseinällä pito
kä ruokapöytä, jonka yläpuolelle oli
seinään kiinnitetty lusikkakuha.
Siihen 'k uk.r» pisti lusikke nsa nuoL
tuaan sen ensin puhtaaksi seuraa.
vaa ateriaa varten.

Mutta pirtti ei tarjonnut t'61Qn.
väelle ainoastaan työtä ja arkista
touhua, vaan myös juhlan tuntua.
Kun joulu lähestyi, niin pirtistä sai.
vat siirtyä pois kaikki sellaiset hom,
mat, joita siellä ei välttämättä tar,
vittu. Pirtti pestiin ja paikat kuu.
rattiin. Nurkkiin tuotiin tuoreita
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kuusenoksia ja permarinolle olkie ,
Useissa paikoin ripustettiin kattoon
oljista taidokkaasti tehty himmeli
lisäämään joulutunnelmaa.

Mutta oljilla joulururcetms, koho,
si huippuunsa, kun 'kaadettiin kar,
hua', 'kengitettiin kUkk?a', 'puhkais;
tiin suutarin silmää' ja vedettiin vä,
kikapulaakm. Oli joukossa niitäkin,
jotka osasivat satuja kertoa, ja 10.
pulta jouduttiin usein kummitusjut,
tujen mielircuvituksel lisille Iiikku,
ma.aloille, joll om kylmät väreet kar;
mivat pikkupoikien selkäpiitä.

Jouluaamuna 'kello viiden ajoissa
noustiin ylös' valmistelemaan mat,
kaa joulukirkkoon Reet sullottiin
täyteen lähtijöitä, jotka halusivat
kuulla joulun ilosanomaa kylmässä
kirkossa. Kynttilöiden valaisemassa
k irkossa pastori ja lukkari toimitti,
vat kirkonmenot turkit yllä ja »bot,
foorit» jaloissa seurakurtalaisten
koputellessa permantoon palelevia
[alkojansa, Kirkonmenojen päätyt,
tyä ajettiin kilpaa kotiin, lumen pöL
lytessä, sillä sekin kuului [oulunvie,
ton ohjelmaan.

Tapaninpäivrn jälkeen olivat oljet
jo pehkuina, joten uudeksi vuodeksi
oli tuotava uudet tilalle. Loppiaises;
ta alkoivat sitten 'rei'käleivät ja
härkäviikot' ja ne kestivät kevää,
seen esti. Kuitenkin talven selällä
vietetyt lukuset katkaisivat ne niis,
sä taloissa, joiden vuoro oli ne [är,
jestää ja lukuspidot kustantaa. SiL
loio talon pirtti joutui taas kun.
niaansa kun pastori, apunaan luk,
kari ja suntio sekä ikiertokoulun.
opettaja Tuominen, tuli kuulustele,
maan kyläläisten lukutaitoa.

Kesällä sunnuntaineri pirtti, kun
se talven jäljiltä oli järjestetty, peso
ty ja kuuratt~ sekä ripcteltu per.

manuolle katajanhavuja tai tuoreita
lehtiä, jälleen tarjosi sellaisen ko,
dikkaan ja rauhoittavan tunnelman,
joka jäi ainiaaksi mieleen.

*
Muistellessani näitä kirkollisia

asioita, palautuu vielä Jokioisilta
mieleeni eräs nähtävästi vanha kir;
kollinen tapa'. Mikkelinpäivänä oli
joillakin nuorillamiehillä tapana
ratsastaa kirkolle jumalanpalveluk,
seen. Tuota tapaa muistan ooudate,
tun vain 1880.luvun ensi vuosina.
Miokiöllä taisi viimeisen tällaisen
kirkkomatkan tehdä Ristimäen San.
teri. Luulen, että tämä kirkottelu,
tapa saattoi johtua siitä, että 'I'am ,
melan emäkirkko muistaakseni oli
katolisena aikana omistettu pyhälle
Mikaelille. Kappelilaisetkin tahtoi.
vat ehkä täten osoittaa kunnioitus,
taan emäkirkon suojeluspyhimykseL
le.

*
Eräänä huomattavana 'syynä siL

hen, että henkinen elämä oli Joki.
läänissä matalaa ja yleiset harras.
tuxset melkein olemattomat, pidän
sitä seikkaa, että kartanoa omistivat
ja hallitsivat Ruotsinmaan ruotsa,
laiset j,e heidän henkiheimolaisensa.
Heillähän ei saattanut olla mitään
intressejä kohottaa laajan alustansa .
suomabaista väestöä, joka sai omin
avuinsa tulla toimeen ja odottaa ke,
hityksen pyörän joskus joutuvan ot,
tamaan senkin mukaansa.

Eri'Jäisiä pieniä yrityksiä sunä
suhteessa, kuitenkin tehtiin. Karta;
non seudulle oli esim. saatu aikaan
jonkinlainen Iaina'xirjasto Siitä
minkiöläisetkin kerran saivat ly,
hyeksi aikaa, osan; kirjoja luettavak,
seeo, kun kirjaston haaraosasto si,
joitettiin Uotilaan, jossa tämän 'kir,



[oittajan kotikin silloin sijaitsi. Niin
vaatimaton kuin se olikin, se kuiteri;
kin aritoi monelle lukemisen virik;
keeo, jota ajan mittaan suotuisern,
pien olosuhteiden auetessa saattoi
jatkaa. Kaikissa tapauksissa tämä
vaatimaton yritys osoitti, että alus.
tan kylissä olisi jo silloin ollut tieto.
[a vastaanottava mieliala,. jos vain
olisi ollut joku kykenevä aloitteen,
tekijä, joka olisi voinut puhaltaa
asioihin oikean hengen.

Näissä alkukantaisissa oloissa elä.
vällä kacsalla oli monia hyviä luon ,
teen piirteitä. Eräänä sellaisena
muistan aina kyläläisten yhteiset
toimet eräiden töiden suorittamises,
sa, mm. rukiin lei'kkuun aikana. Min,
kiölläkään ei leikattu kahden talon
ruista ku.rn ani harvoin samana päL
vänä, vaan kokoonnuttiin miehissä
j<6Jnaisissa kunakin päivänä jonkun
naapurin elopellolle, Jos sattui kau,
niita ilmoja, elopäivät olivat kuin
pimiä juhlia, vaikka hosuttiinkin
kilpaa. Leikkuutalon emäntäväki
pani parastansa ruoan ja juoman
suhteen, mieliala oli lämmin, ja hy,
vässä vireessä ja jokainen koetti,
että saatiin illaksi »karnppiaiset»
aikaan. Tällä tcrkottertim sitä, että
pelto leikattiin kokonaan päivässä.
Se, joka pellosta ehtoolla löi viirnei ,
setkin 'korret poikki, näytti sirpillään
suuntaa: »Tuonne se jänis meni».
'l'ahdottiink,o-han tällä osoittaa, että
jt:,.,'ikseltä oli nyt ruispellossa loppu,
neet »rnakean leivän päivät»? Silloin
vielä leikattiin ruis sirpillä niin kar;
tanossa kuin alustallakin, sillä olisi.
han ollut hartaa-, toimituksen aut,
tamatonta alootamista viedä vikahde
tai leikkuukone ruispellolle.

Osoituksena siitä, että J'okiläänis,
sä pidettiin elopäiviä juhlan arvos,
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sa, saatan mainita, että silloin useas,
ti ostettiin yhdeksi. päivällisruoa'ksi
likokaloja, joita' oli jouluajalta jää.
nyt kauppoihin. Ne eivät tietenkään
enää elokuussa olleet jouluaikaises;'a kunnossa, mutta erosivat kuiten,
kin Iokapäiväisistä 'rääteistä',

Vaikka kuumana päivänä oli ho,
suttu ja hiottu ruispellolla ja sama
työ oli edessä seuraavanakin aamu.
na" alettiin ehtoollisen jälkeen usein.
kiri elopäivätanssit; 'hypättiin' -
jokioislaisi ttain sanottuna.

Jokioisilla iloittiin kerran vuodes;
sa muutenkin, nimittäin [uhannuk,
sena. Siellä oli vanha tapa, että kar,
t"I]IO järjesti työväelleen ja alusta.
laisilleen juhannusiloksi tanssi tilai ,
suuden, 'maistongin'. Nimi johtuu
kuten rapakin, ruotsalaisesta sanas,
ta 'majstång', joka nähtävästi viittaa
vappusalkoon ja silloin vietettyyn
juhlaan.

Jokioisilla pystytettiin vain harva,
na juhannuksena tuo köynnöksillä
koristettu salrco, mutta tanssilavan
kartano rakennutti aina. Kaiteilla ja
[uharr; uskoivuilla varustettuna se
sijaitsi kivirnakasiinin ja kirkkotien
välisellä kedolla. Tanssit aloitettiin
[uhennusaattona ja uudestaan' juo
hannuspäivän ilta puolella. Jos oli
kauniit ilmat, oli paljcn väkeä ko-·
kontunut muiltakin paikkakunniL
ta. Monetkaan eivät tänne tulleet
tanssin vuoksi, vaan sen tähden, että
Jokioisten 'maistonki' oli saanut jono
kinlaisen kansanjuhlan merkityksen,
jota ilman juhannus ei olisi Jokioi;
silla juhannukselte. tuntunutkaan.

Kartanon puolesta tarjottiin talon;
väelle kahvia ja sahtia, ja yhtiön
eristyneisyydessä elävät virkcmie,
hebkin, 'konttoriherrat', sekä itse
mahtava patruuna perheineen tuli.
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vat katsomaan kansan ilonpitoa •.
Joinakin kesinä, kun maatalouspuo,
len johtajana. oli JOTkin verran en.
pakkoluulottomampi herrasmies, hän
pani juhlakentällä toimeen kaiken.
laisia kilpailuja j·a, leikkejä, mitkä
kohottivat 'maistongin' arvoa. Soi.
tosta huolehti pi1;!~ätajat Sokea.
Juho Jänhiioelte, Hänet haettiin
sinne viulu.rreen kartanon hevosella.
Kun torvisoittokunta paikkakunnalle
·saatiin, sekin soi tt eli 'maistongilla',

Kun Jokioisille perustettiin palo.
kunta, 1894, se piti ensimmäisen pa.

raatinsa juhc:onuspäivänä maiston,
kijuhlao yhteydessä, mikä tapaus oli
silloisissa Jokioisten oloissa todelli;
nen 'evenemangi'.

Jokioisten maistonki On' kuulunut
jo 50 vuotta muistojen joukkoon,
sillä se siirrettiin. silloin pois Enti.
seltä paikaltaan. Ja niinpä minäkin
voin lopettaa muistelmani tähär;
pisteeseen.

S. A. N y 1u n d.

Forssan Lehden kuukausiliitteessä
n:o.6 22. 12. 1945.



Nykä-näkä.
Ensimmäinen leikkiin osallistunut

henkilö puristi kätensä nyrkkiin, niin
että peukalo jäi pystyyn. Tähän peu,
kaloon tarttui toinen, jättäelll hänkin
peukalonsa pystyyn, johon taasen
tarttui ko1mas jne.

Näin· jatkettiin, kunnes päästiin
k~lhteenkymmeneem Ellei ollut kooL
la niin, monta ihmistä, otettiin al,
haalta käsiä vapaaksi ja sitten [at,
kettiin ylöspäin.
. Kun mainittu määrä oli täynnä,
leikin johtaja !kosketti alimpaa nyrk,
kiä ja kysyi: Mikä tämä on?

Nyrkin omistaja vastasi: Ny'kä.
Toiselta kysyttiin sitten, ja hän

vastasi: Näkä,
Tällainen nykä.näkä jatkui siksi,

kunnes oli päästy tuohon ylinnä tör;
röttävään peukaloon. Selli omistaja
vastasi samaan kysymykseen: Se on
pibcä piippu.

Johtaja kysyi edelleen: Mikä sen
pitkän piipun päästä voin vei?

Pitkän piipun omistaja vastasi:
Hiiri.

Tästä vuoropuhelu jat'kui seuraa,
vasti:

Missä se hiiri? - Aitan alle juoksi.
Missä se aitta? - Valkee sen poltti.
Missä se valkee? - Vesi sen sam,
mutti.

Missä se vesi? - Härkä selli ryyp,
päs,

Missä se härkä? - Niitylle juoksi.
Missä se niitty? - Vikahde sen

nilkkas,
Missä se vikahde? - Kovasin sen

kohkkas,
Missä se kovasin? - Äijän vyön

alla.
Missä se äijä? - Tuulta niittämäs,

sä, maata polkemassa.
Tämän jälkeen leikin johtaja antoi

seuraavan julistuksen:
- Joka tärnä-, jälkeen puhuu pu,

kantaa, nauraa nakahtaa eli ham,
paansa näyttää, pitää oyktttämän ja
näkiträmän, sisäkalutkin ulos revit,
tämän, että kortteli korvan päästä
verta tippuu.

Tämän jälkeen piti kaikkien olle
hiljaa lyhyt hetki, suu niinl suljettu,
na, etteivät hampaat näkyneet. Jos
tällainen olotila sai jonkun naura,
maan, toiset hyökkäsivät hänen
kimppuunsa, nykimään jialnläkimään.
Jos uhrina oli tyttö, pojat tyytyivät
tavallisesti siihen, että suutelivat
häntä, kukin vuorollaan.

Juho Rantasen
papereista.

Forssan Lehden kuukausiliitteessä
n:o 6 22. 12. 1945.



Säeseppo ja korvenraivaaja.

Pienviljelijä 0 s k ari M ä k i,
I ä 'I'ammelan Kydöstä on pitäjänsä
tunnetuimpia kansanmiehiä. Hänet
ja hänen edesottamuksensa tunne,
taan laajalti Tammelan ulkopuolel,
lakin aina pääkaupunkia myöten.
Varsinkin tuomari piireissä hän on
tunnettu käräjämiehenä ja tekernis,
täärn viisuista.

Oskari Mäkilä eli Mäkilän Osku,
jolla nimellä häntä melkei-, yksin,
omaan nimitetään, on syntynyt 1865
Mäkilän torpassa Tammelan Kydös;
sä Kohta kun kynnelle kykeni hän
alkoi puskea turvetta kotitalonsa soil,
la ja pelloilla, ja näin jatkui aina
hänen sotaväkeen lähtöönsä saakka.

Asevelvolliseksi Oskari joutui Hä ,
meenlinnaan, tarkka.ampuja komp,
paniaao, Palvelusaika !kesti kolme

vuotta, mutta hulivililuonteisen Os,
karin aika ei sielläkään tullut pitkäk,
si. Koko kaartissa ei silloin ollut kuin
kolme kansakoulun käynyttä, joista
kaksi oli Tammelasta. Koska näistä
Oskartila oli nopein äly, hän joutui
taloudenhoitajakai joa,niin 'pojalle aL
koivar herramaiset päivät. Kaihoten
hän noita aikoja muistelee vielä nyt,
kin - 80_vuotiaana.

Sotaväestä vapauduttuaan Mäkilä
viljeli maata eri puolilla Tammelaa.
Olipa hänellä Koijärven Kokolla
oma, KiviniemLniminen tilakin kah,
deksan. vuoden ·a.jan. Parhaimpina
vuosinaan Mäkilä oli uudisraivaaja
sanan tosi mielessä. Hänen itse kuok,
kimansa tai kuoki tuttarnansa pelto;
ala voidaan laskea kymmeniksi heh,
taareiksi. Melkeinpä toisena elinkeL
noria, hänellä on ollut kalastus, jota
hän 'a~ka_ajoin on harrastanut suo,
rastaan ammattimaisesti.

Mutta korpia kuokkiessaan ja soi,
ta souriessaan Mäkilä säilytti pulp,
puavan elämänilonsa ja ylipursuvan
huumorinsa. Lukemattomat ovat
kepposet ja, kommellukset, jotka hän
en tehnyt itselleen iloxsi, naapureiL
leen huviksi ja harmiksi. Hänen tem,
pauksistaan on puhuttu ja puhutaan
vieläkin paljon. Ne ovat herättäneet
hilpeyttä, harmistumista ja, ihailua
laajalla alalla, ja monissa torpissa ja
taloissa Oskarin juonet ja kepposet
ovat vieläkin mieluisana puheenai ,
heena ehtoopuhdetta istuttaessa.

Maita olen minäkin avannut,
jos maailmaaki-; olen ravannut,
soita ja korpia veteliä,
ja pitänyt olen minä meteliä,

laulaa Oskari huolettomana.



Ehkäpä tunnetuin Mäkilän edesot;
tamuksista on hänen ja Tarrin vaa,
rin välinen oikeusjuttu. Tarrin vaa,
ri oli tunnettu .käräjäpukari, joka kai.
kista mahdollisista ja mahdottornista
aiheista haastoi naapureitaan oikeu,
teen ja heitä sa kkoih.n, jopa vanki,
laankin toimitteli. Monissa oikeuden;
käynneissä hän oli saavuttanut mel,
koisen laintuntemuksen, joten hän
melkein aina voitti juttunsa. Näin
oli käräjöimisestä hänelle muodostu,
nut suorastaan intohimo.

Ta~rin vaari oli riitaisa mies omis,
sa kotioloissaankin, tästä syystä hän
asui erossa vaimostaan. Kerran hän
pistäytyi Mäkilän luokse pyytäen,
tätä tekemään viisun hänen vairnos,
taan. Oskari teki työtä käskettyä ja
veti viisua kolmisenkymmentä vär;
syä, Mutta laulusta tulikin päinvas,
tainen, mitä vaari oli tarkoittanut.
Viisu alkoi.

K-auhia asia Kaukjärveltä
tuli laulettavaksi.
Tarrin vaari kun puntarl s,
tappeluaseena r aksi

Tarr.n vaarin puntarissa
on pitkä juohee nokka.
Tarrin vaari se valehtelee,
mut minä puhun totta.

Tarrin vaarilla ruskea parta
ja silmässä vesikarva.
Tarrin vaarin hirnolle
on Kotilaska arka.

Vaari haastoi Oskarin oikeuteen j'a,
niin alkoi pitkä käräjäjuttu, joka
muodostui vaarin viimeiseksi. Mäki.
lä, joka ei itsekään ollut ensi kertaa
pappia 'kyydissä, oli laatiout viisun,
sa niin harkiten, että hänellä oli vie,
raat miehet joka ainoaan laulussa
mainittuun asiaan ja tapaukseen.
Tuomari voi airlOastaan todeta, että
laulu oli realistinen elämäkertaku,
vaus Tarrista, ja tämä menetti jutun.

Koko käräjöiminen olisi päättynyt
tähän mutta Oskari oli kertakaik;
kiaan' päättänyt antaa Tarrin vaaril.,
le tarpeekseen käräjöimisestä ja [at,
koi viisuntekoa. Vaari äkämystyi
uudelleen ja -haastoi taas Oskarin. oi,
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keuteen. Jälleen toistui sama juttu.
Vaari hävisi, ja Oskari jatkoi vii ,
suaan. Näin jatkui seitsemän eri ker,
taa, nimittäin viisi kertaa raastuvan,
oikeudessa ja kaksi kertaa hovioi;
keudessa. Värsyjä kertyi tällä aikaa
'kokonaista. 182 kappaletta. Vaari hä,
visi jokaisen jutun, ja ne tulivat
maksamaan hänelle siksi paljon, et,
tei hänellä enää ollut mahdollisuutta
käräiöimiseen Siksipä voikin Oskari
hyvällä syyllä Lopettaa viisunsa seu,
raavaam värsyyn:

Kaikista vanhoista naimisista
on 'I'arr in vaari eri,
mutta vaivastalossa hoidetaan
sitä, joka vaarin perii.

Valitettavasti tekijä ei enää muis,
tanut viisusta enempää kuin värsyn
sieltä täältä, ja mikäli se oli tullut
muistiin kirjoitetuksi, niin ne tuhou,
tuivat noin viisitoista vuotta sitten
Mäkilän talon palaessa.

Toinen paljo-, hilpeyttä herättänyt
juttu oli vallesmannin ja poliisien
härnääminen. Elämä oli muodostu,
nut kovin hur-jaksi Tammelassa ja
Forssassa; juotin. ja tapeltiin, ilman
että virkavalta mitenkää-, sekaantui
asiaan. Tammelan silloinen nimis,
mies Nyman asusteli jatkuvasti
Ruostejärven rannalla Pousarin hu,
vilassa puuttumatta asiaan pyyn,
nöistä huolimatta. Silloin Mäkilä
päätti ryhtyä myymää-, viinaa niin
röyhkeästi, että vallesmemnin olisi
pakosta lähdettävä liikkeelle. Näin
tapahtuikin lopuksi. Oskari sai tie,
tää, että poliisit olivat tulossa. Hän
oli varta vasten hankkinut puisia j>a
peltisiä leilejä, jotka ripusti selkään,
sä ja asettui, poliisien näkyville. Mie;
lihyvästä ähkäisten nämä ryntäsivät
häneri peräänsä, mutta välimatka
alkoi aina pidetä, juuri kun he jo
luulivat härnääjän saavuttavansa,
Mäkilä luotti nopeuteensa ja kestä,
vyyteensä, sillä häo ei ollut tavan,
nut vielä voittajaansa juoksemises,
sa, ja turhaan siis poliisitkin häntä
kiinni yrittivät. Lautamies Räyny
huuteli: - Oskeri, vartoos vähän,
olisi asiaa! - Tulkaa tänne kerto ,
maan, huuteli Oskari takaisin, mut,
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ta vallesmannd apulatsineen voli jo
nähnyt takaa.ajon toivottomaksi, [a
niin peräkkäinmeno loppui. Mutta
seuraavana, päivänä Oskari veti jäI.
leen viisua:

Puisia, läkkisiä viinaleilejä
kantelin selässäni,
niillä mä Tammelan kruunun.

miehiä
juoksutin perässäni.

Aivan oman lukunsa ansaitsisivat
Mäkilän urheilusaavutukset. Varsin,
kin juoksijana ja hiihtäjänä hän oli
vertaansa vailla parhaimpina vuosi,
naan. Sotaväessä ollessaan hänelle
tuotiin kerran kilpailija Viipurin pa,
taljoonasta saakka. Mies oli pitkä,
solakka, PajarLniminen karjalainen,
jota pidettiin vallan voittamattoma-
na. Juostava matka, oli noin kaksi
kilometriä. Pit'käraajainers Pajari
otti hirvittävän alun saaden heti
tuntuvan etumatkan. Oskar. alkoi jo
tuumia, että nyt taisin löytää parem,
pani, mutta puolivälii-, päästyä hän
oli jo saavuttanut karjalaisen, vielä.
pä päässyt jonkin metrin edellekin.
Oskari ei 'kuitenkaan uskaltanut vie.
lä ottaa itsestään kaikkea irti, koska
pelkäsi toisen loppukiriä, mutta huo ..
mattuaan ettei toinen lopultakaan
tavoittaisi hän kiristi vauhdin äärim,
mllleen ja Viipurin mies jäi autta,
mattomasti, Ankara oli hurraus
maalissa Mäkilän saapuessa voitta,
jana perille. Hämeen mies oli
kunnialla puoltanut [eukko.osaston,
sa mainetta.

Oskari ei milloinkaan järjestelmäL
lisesti harjoitellut, omaksi ilokseen
vain juoksentali elinvoiman vaaties-

. sa tavallista rajumpaa liikettä. Tuk,
kiuitolla ollessaan hän useissa pitä,
jissä kilpaa juoksi eikä koskaan hä,
vinnyt, Kerran tuli eräs helsinki ,
läinen kauppias häntä tapaamaan,
koska oli kuullut Oskarin voitta,
mattomaksi juoksijaksi. Hän lähetti
Oskarille sanan, että olisi määrätty,
nä päivoo!ä kotosalla, jott.al saataisiin
koettaa kumpi on nopeampi. Virta
oli myös sen ajan parhaita juoksi.
joita ja mm. Helsingin kaarttn mes,
tari.

.Määräpäivänä kauppias saapui, ja
koetus alkoi. Vieraiksi miehiksi oli
saapunut Kydön kauppias ja joukko
muita kyläläisiä. Nytkään ei Oskari
uskaltanut aluksi panna parastaan,
koska ei tuntenut toisen [uoksutapo ,
ja, mutta maalin alkaessa näkyä hän
alkoi vetää tosissaa-, ja' helsinkiläL
nen jäi armottomasti.

Ollessaan kerran lankkuajossa
Matkun tiellä Oskari kehoitti' erästä
toista ajomiestä kilpasille. Mies kat-
soi säälivästi Mäkilän vaohuuden,
harmaata kaakkia ja suostui ehdo ,
tukseen, vieläpä lupasi hyvät kur,
kunkastajaiset, jos Mäkilä voittaisi.

Kilpa-ajo alkoi. Heti ensi metreiL
lä toinen vireällä hevosellaan pääsi
edelle mutta Oskarilla oli ollut met,
kut mielessä. Hän riisui. takkinsa,
heitti ohjakset" naapurille en ja alkoi
juosten kipitellä perässä. Pari kilo.
metriä juostuaan hän tavoitti kilpai,
lijansa ja hetken perästä painui edel;
le, Mies katseli hölmistyneenä, hie ,
rasi silmiään, löi virkkua lautasille,
mutta ei tavottanut juoksijaa. Silloin
hän hellitti ja huusi Oskari lle, että
tunnusti hävinneensä. Perillä Fors,
sassa mies sitten osti hotellissa kun,
ncm harjalcaiset, kuten oli luvannut-
kino

Kerran Mäkilä väsytti. sonnimullL
kan. Silvon mulli tunkeutui usein
Mäkilän maille, josta syystä Oskari
päätti antaa sille kerrankin tuntuvan
muistutuksen. Hän otti sonnin [uok ,
semalla kiinn,i, taittoi koivurisun ja'
alkoi sitten mullia hännästä pitäen
juosta tämä perässä, aina välillä vit,
salla huimasten. Kerääntyipä katse-
lijoitakin tätä kummaa menoa. seu,
raamaan. Tuli vastaan leveä ruta,
oja. Katselijat jo luulivat, että nyt
tuli Oskaeim hännästä hellitettäväksi,
mutta Oskari hyppäsi yli yhtä vai.
vaitomasti kuin sonnikiri ja meno
jatkui kunnes sonni nikeltyi niin ko,
konaar», ettei enää jaksanut kävellä.
kään.

EdeUäolevan tapaisia [uttuje riit,
täisi vaikka kuinka paljon, mutta
riittäköön nämä esimerkeiksi, Koko
Mäkilän suku on kuuluisaa juoksi.
joistaan. Jo Oskarin isoisä oli. [uos-
sut kilpaa hevosten kanssa ja ollut



mieskohtaisissa mittelyissä voittama,
toc niinl kuin pojanpoikansakin. Myös
Oskarin isä oli tunnettu nopeudes,
taan ja Oskarin veljenpojalla, Ati
Mäkilällä on vieläkin piirin mesta.
ruuksia hallussaan.

Kun Oskarilta kysyttiin, mimkälai.,
sia tuloksia hän on saavuttanut, tä,
mä vastasi yksikantaan. - Ei niihin
aikoihin mitään' tuloksia mittai ltu,
sen vain aina olen pitänyt varani,
ettei kukaan ole edelle päässyt.

Kaikkiaan Mäkilä on joutunut oi,
kenteen vastalamaan parikymmentä
kertaa. Useimmiten hänet on haas,
tettu tekemistään viisuista, joita hän
on laatinut satoja ja jotka ovat !kä.
sittäneet yhteensä tuhansia värsyjä.
Valitettavasti näistä vain osa oli tuL
lut kirjoitetuksi muistiin ja nekin
tuhoutuivat edellämainitussa tulipa.
lossa.

Mutta joutuipa Mäkilä kerran vas,
taamaan muustakin kuin viisujen,
teosta. Sairastaessaan nivelreuma,
tismia hän päätti ruveta hautomaan
sitä korpirojuUa. Tätä varteen hän
hankki tarvittavat välineet ja ryhtyi
tiputtelemaan tuimaa nestettä mus,
tassa saunassaan. Jonkin kaunaa,
kantavan naapurin kavaltamana po,
liisit yllättivät hänet itse teosta. TäL
lä kertaa eivät mirkäär» metkut aut,
taneet, liian olivat selvät puntit jl3
pykälät. Alakuloinen oli nyt Oskarin
viisunsävy:

Voi kun mä olen suruissani,
ei laulun teko maita,
eikä niitä kaikkia kohtia
niin kirjoittaakloe taida.

Kun minä keitin viinuskata
saunan pesässä vähän,
ja siitä mä olen haasteen saanut
oi!keuteen tähän.

En minä syytä poliisia,
sillä se on niitten virka,
mutta että nukahdinkin.
tunnin verran mkaa.

Oskari sai viinan:keitosta 1.000 mk
sakkoa, ja koska hän piti tuomiota
kohtuullisena, hän ei valittanut nää.
töksestä, Heti kiinni jouduttuaan Os,
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kari oli alkanut rustata laulua tapah,
tumasta, lal vaikka ensimmäiset vär;
syt olivatkin alakuloisuuden värittä;
miä, niin loppupuoli oli jo entistä
Oskarin hammastelua, jossa hän
häikäilemättä paljasteli kaikkien
juttuun sekaarituneitten henkilöiden
virheitä [a heikkouksia. Laulu tuli
esitettäväksi oikeudessakim ja moni
poliisi siinä posket !kuumina kuun.
teli !kunniaansa leikkaa via lauluja
mutta kukaan ei uskaltanut syytettä
nostaa, siksi tarkasti he tiesivät Os,
karin laulunsa perustelleen.

Ehkä edellä kerrotusta johtuen
silloinen mlimismies etsimällä etsi
syitä saadakseen Mäkilälle koste,
tuksi. Sattui, että eräs vanha velko,
ja pani saatavansa uloshakuun.
Nimismies määräsi heti armotta Mä,
kilän hevosen myytäväksi, koska täl,
lä ei ollut juuri sillä hetkellä tar,
peeksi rahaa maksaakseen velan. He,
voneri oli kuitenkin vanha ja, vaivai.
nen ja kuoli juuri huutokauppapäi,
vän aattona. Mäkilä vei hevosen lai;
tumelle aidan viereen ja nimismie,
hen tullessa huutokauppaa pitämään
kehoitti häntä suorittamaan toimi,
tuksen siellä. Nimismies suuttui sil;
mittömästi huomattuaan konin kuoL
leeksi ja haukkui Mäkilän roistoksi
ja lurjukseksi. Mäkilä antoi samalle
mitalla takaisin, ja seurauksena oli
molemminpuolinen syytteiden nosto.
Molempien jutut kuitenkin raukesi,
vat syytteiden samanlaisuudesta
johtuen. Mutta Oskari lauloi:

Hevonen, rattaat ja parireet
oli lensmanni kirjoittanut.
Enkä mä ollut enempätä
hänelle ilmoittanut.

Mutta pysyvärumin kuin viisut ja,
käräjäjutut tulevat Mäkilän muiston
säilyttämään hänen suosta ja kor ,
vesta raivaamansa pellot. Nykyisin
viljelemänsä pelto on entinen Kaak,
kosuo, jonka pohjattornissa umpilam;
meissa hauet molskahtelivat. Mäkilä
ryhtyi kaivamaan viemäriä Syrjärn,
harjun läpi Kaukjärveen, koska se
oli ainoa. keino suon kuivaamiseksi.
Sinnikkään työnsä tuloksena tuo suo
on nyt ensiluokkaista peltoa, joka
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kasvaa miehen mittaista viljaa.
Koiiärveo Kokolla omisbamallaan

tilalla hän kuokki yli hehtaarin !kL
vistä korpea, Kaukjärvellä laajahkon
Levonsuon ja Saukoniemen kulmalla
Portti kuusen suon.

Vadrnonsa kuoltua Mäkilä oli kym,
menen vuotta leskenä asuen nykyi,
sessä mökissään Kaukjärven Ikaunnn
Rakkaudennokan kärjessä. Olo alkoi
vanhemmiten kuitenkin tuntua yksi;
toilokoiselta, siksi hän rupesi uudel,
leen avioliittoa suunnittelemaan.

Kun olin minä seitsemänkyrn,
menen

tuli naiminen mieleheni.
Humppilasta nuoren tytön
toin minä vierelleni,

lauloi Oskari nuorikkonsa kotiin
tuotuaan.

Ensimmäisen vaimonsa kuoleman
jälkeen Mäkilä ei enää hankkinut it-
selleen maatilaa. Tähän oli syynä
lääkärien vakuutus, ettei hänellä
enää olisi monta vuotta jäljellä vai.
kean vatsahaavan vuoksi. Hämeen,

linnan sotilaslääkäri antoi kuitenkin
toiveita täydellisestä paranemisesta,
jos potilas kirjaimellisesti noudattai,
si hänen antamiaan määräyksiä !koI.
mern vuoden ajan. Mäkilä eli ohjeL
den mukaan neljä vuotta jaseurauk,
sena oli täydellinen paraneminen.
Kuvaavaa miehen päättävaisyydestä
oli, ettei hän tuona aikana ottanut
viinaa ryyppyäkääm, vaikka hän ai,
kaisemmin oli ollut viinaan menevä
mies.

Mäkilän viisut eivät kuitenkaan
ole yksinomaan pillckalauluja ja tar;
koitetut ilkeämielisten ihmisten ilok,
si. Hän ruoskii värsyissään myös yh.
teiskunmalllsia epäkohtia ja lairnin,
lyöntejä. Useat laulut ovat hänen
henkilökohtaisista kokemuksistaan
ja tällöin niissä saattaa olla suoras,
taan runollista' näkemystä, osittain
jopa sanontaakin. Nykyään hän on
jo runonrustauksen jättänyt, mutta
siitä huolimatta hän seuraa kiinteäs.
ti ajan tapahtumia. ja tekee niistä
itsenäisiä, älylckäitä huomicitaan,

Esko V i Lj a n e n.

Forssan Lehdessä 27. 12. 1945.



Juho Rantanen,

kotiseutukuvaaja ja yhreiskunnallisrsn
rientojen mies. -

- Oli paisteirien toukokuun pai,
vä, kun lO-vuotiaan pojanmaskalina
kuljeskelin suuressa metsässä kar,
jaa paimentaen. asuimme pienelle
aukeamalle, jossa karjaalkoi innok;
kaasti pureskella vehreätä ruohoa.
Silloin sattui suuri auringonpimen;
nys, Ilma hämärtyi nopeasti siioä
vähän ennen puoltapäivää Isältäni
olin kuullut auringon pimennyksen
sinä päivänä tapahtuvan, joten en

joutunut hämmennyksiin, mutta elu,
kat pelästyivär pahoin, !kun nma
äkisti alkoi pimetä. Ne heittäytyivät
makuulle ja rupesivat ääntelemään
kuin hädän uhatessa. Kun aurinko
jälleen pilkisti näkyvitn.. lehmätkiri
tasaantuivat entiselleen. Tämä ta,
'paus herätti minussa ajatuksen,' että
eläimet vaistoavar paljon enemmän
kuin osaamme '8,avistaa. Jos niillä
olisi ymmärrettävä Ilmaisukyky,
kuinkahan paljon ne voisivatkaari
kertoa?

-.., Tämä ajatus alkoi yhä enem-
män askar-ruttaa mieltäni ja sai yhä
uusia aiheita. Esimerkiksi silloin, kun
'isäni kertoi, että ruismaassa oli luul,
tavasti hevonen käynyt syömässä,
mutta ei voinut tietää, !kuinka se.
olisi mahdollista, sillä hevoset olivat
aina aamuisin aidan ympäröimällä
laitumella. Sitten 'eräänä aamuna,
kun hän tavallista varhaisemmin
meni hakemaan hevosta myllyyn
lähteäkseen, hän tapasi toisen hevo ,
sistaan ruismaassa. Huomattuaan
isäntänsä tulevan hevonen hyppäsi
aidon yli Iaiturnen puolelle, eikä sen
kerran jälkeen huomattu hevosen
ruismaassa käyneen. Tästä tein sen
päätelmän, että hevonenkiri vaistosi
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rfkollisuutensa, ja kun se oli yllä;
tetty, se katuikiri tekoaan,

Ylläolevaan tapaan !entinen teh..
taantyömies Juho Rantanen aloitti
elämänkuvauksensa.

Juho Oskari Rantanen (al'kujaen
Kossila) oli syntynyt Viksbergissä
Kossilan J1;orpassa mainitun torpan
poikana 1869 yhtenä suuresta sisarus,
parvesta. Kauppaneuvos A. W. Wah_
renin kuoleman jälkeen, (1885) vn«.
berginkartano otti torpan maat
omaan käyttöönsä torpan huoneiden
saadessa kuitenkin jäädä vielä entis,
teo. haltijoiden asuttavaksi.

Torpan eläjien oli nyt hakeudut,
tava vieraiden töihin. .Iuhn.poika
meni Vtksbergtn kartanoon päivä,
töihin, jossa oli aina sotaväkeen läh,
töönsä saakka. Hän joutui suoritta,
maan 3_vuotisen asepalveluksensa
Hämeenlinnassa. Sotaväessä Juho
otti sukunimekseen Rantanen. Nyt
oli kuitenkin samassa yksikössä sik,
si paljon Rantasia, että komppanian
päällikkö Gustav -af Enehjelm pani
vääpelin muuttamaan Juhon nimen.
Juuri palveluksesta vapautuneiden
joukossa oli ollut eräs Mänty-nimi,
nen mies, joka reippautensa takia
oli ollut erikoisesti esimiestensä suo,
siossa. Tämän nimen ja manttelin
Juho nyt peri. Hänkin saavutti esi;
miestensä luottamuksen ja esiinty ,
misensä ansiosta pääsi koulutusteh,
täviin, vaikkei ollutkaan käynyt ali,
upseerikoulua. Tästä syntyi alokas,
ten keskuudessa mooia arveluja, ja
jotenkin levisi sellainen käsitys, että
Mänty oli mahdollisesti sotamiehen
asustaan huolimatta suurikin herra.
Tämä tietysti aiheutti soternieskou,
luttajalle paljon huvia ja teki hänen
työskentelynsä helpoksi. Esimiehet.
!kin panivat tämän merkille ja huoli-

matta siitä, että Mänty rohkeasti toi
esiin omaperäisiä jialikärkeviä sodan,
vastaisia ajatuksiaan hänet pidettiin
edelleen kouluttajan tehtävissä.

Sota väestä vapauduttuaan Juho
muutti nimensä jälleen Rlao>taseksi.
Hän asettui aluksi asumaan kotiinsa
Kossilan torppaan, jossa vielä olL
vat asumukset jäljellä, ja meni
töihin Viksbergin metsään avatulle
uudisradvaukselle. Sieltä hän muutti
nahkuri Mårdille karvarinoppiin,
jossa oli vuoden. Ammatti ei kui;
ten'kaan Rantasta tyydyttänyt, vaan
hän rupesi katselemaan muita, töitä.
Hän pääsi tilapäisesti Forssan-
yhtiön 'rakennustyöma.alle. Töitä oli
kuitenkin siihen aikaan vähän ja
miehiä paljon, mistä syystä nuorem,
pia erotettiin. Rantanen joutui aluk,
si Uudenkartanon hommiin sepelei;
tä hakkaamaan, mutta 'Pääsi pian
'onkaan' lämmittäjäksi. Tässä tehtä-
-vässä hän oli kolme vuotta. Alku.
aikoina. työ oli raskasta ja vaikeata.
Savu tuli sisälle pitäen miesten siL
mätalituisesti kirvelevinä ja tehden
muutenkin tuskallisen työn tuka,
laksi. Rantanen keksi kuitenkin, että
lämmitysjärjestelmää muuttamalla
savun sisälletulo voitrin estää, ja
olot kävivät siedettävimmiksi.

Kankurin konttoristi J. V. Helin
oli pannut merkille Rantasen edes-
ottamukset ja toivoen hänestä apu.
laista ja työnsä jatkajaa monissa
valistuspyrinnöissään alkoi toimit-
taa Rantasta kutornon puolelle. He,
lin onnistuikin saamaan Rantasen
!haluamaansa toimeen, jossa tämä
sitten oli 33 vuotta eli eläkkeelle
siirtymiseensä saakka. Palldkaa Ran,
-tanen sai kutemossa aluksi 13 mk,
kun lse 'onkassa' oli ollut 19 mk,
mutta kaukonäköisenä ja kehitys,



haluisena miehenä hän muutti alaa
palkan pienuudesta huolimatta, kos,
ka hän näin tiesi pääsevänsä lähem,
mäksi ajan sivistysrientoja ja saa-
vansa suuremmat I:"ehitysmahdolli_
suudet valistuneen esimiehensä
kanssa yhteistoiminnassa ollen. 29_
vuotiaana hän meni naimisiin Poh;
janmaalta kotoisin olevan puuseppä
Mattssonin tyttären kans-sa

Rantasella oli lapsesta saakka ollut
omakohtaisten havaintojenteon kyky.
Valppaasti hän oli seuranmur koti--
seutunsa yhteiskunnallista kehitystä
ja pelkäämättä tarttunut havaitse,
miinsa epäkohtiin. Monta kauas,
kantoista ehdotusta hän teki ja
monta uudistusta sai 'aikaan. Ker ,
rottakoen tässä pari esimerkkiä,
,jotko;:,kuvaavat hänen kehitystään ja
aikaansaannoksiaan,

Eräänä kylmänä talvipäivänä sa,
veriajosta palatessaan Raritanen
huomasi perässään ajavan vanhan
Kujanpään ankar-asti palelevan., Hän
kehoitti tätä silloin nousemaan rees,
tä, jääkylmä viima kun pureutui
hiestyneeseen ruumiiseen. Kujanpää
oli kuitenkin niin uupunut ankarasta
työstä, ettei jaksanut nousta käve,
lemään, vaan oli -pakotettu pysytte,
Jemään reessä - ivapisevar j alat
eivät vanhusta kannattaneet. Silloin
Rantasen sosiaaliset vaistot heräsi,
vät, Hän tunsi syvästi, ettei tällai-
nen olotila ollut oi'keudenmuk ainen ;
elämisen mahdollisuudet olisi taat-
tava jokaiselle rehelliselle kansalai,
selle vielä silloinkin, kun hän ei EI.1,ä~
kykene työhön. Elämäniän kestäneen
raadannan pitäisi riittää vanhuuden
varallekiri Siitä hetkestä lähtien hän
mietti ("einoja tällaisten epäkoh-tien
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korjaamiseksi ja niiden syntymisen
ehkäisemiseksi.

Vieraillessaan, eräänä syyspäivänä
Riihivalkernan kylän takamailla
Rantanen havaitsi, että Kirkonkylän
Marttilan laajat viljelykset järven
takana olivat .kokonaan rappiolla.
Kaura, 'vieläpä heinäkiri oli nilttä,
mättä myöhäisestä syksystä huoli-
matta. Hän tiesi, että talon isäntä
oli 'keväällä kuollut eikä talon
emäntä nähtävästi kyennyt taloa
hoitamaen. Hänen mielessään herä,
si sillo:n, ajatus, ,että talo olisi saa,
tettava tuottaviin käsiin. Seudulla
oli lukuisasti maatonta 'Väestöä.
Kuinka monelle heistä riittäisi'kään
oma palsta talon laajoista maista!
Toiminnan miehenä hän ryhtyi heti
l'a,rmokkaasti roteuttamaan ajatuk ,
siaan. Hän kirjoitti asiasta perustel-
lun selostuksen Hämeen Sanomiin
ja teki samanaikaisesti ehdotuksen
kunnan esimiehelle, että tila ostet,
taisiin kunne 0, nimiin ja jaettaisiin
pienviljelystiloäs si. Kun Rantanen
oli päässyt ponnisteluissaan niin pit;
källe, että kysymys otettiin esille

·.kunnanvaltuuston kokouksessa, hän
sai selville eräiden henkilöiden vas-
tustavan hänen tekemäänsä aloitetta
pelkästään henkilökohtaisista, syistä.
Rantanen aloitti tällöin voimakkaan
propagandan ja vaikka hän kokouk-
.sen ajaksi joutui ·itse matkustamaan
suomalaisen puolueen kokoukseen
Helsinkiin, talonkauppa hyväksyt-
tiin suurella ääntenenemmistöllä
Talon omistaja olikin halukas myy ,
määrn ttilansa j1a. niin ostettiin tuo
puolenmanttaalin tila Tammelan
kunnalle 73.000 mk:n 'kauppahirmas;
:ta. Järven ta!~al1la, olleista maista
saatiin 13 keskikokoista pienvilje-
'Iystilaa ja Kirkonkylässä olleista
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alueista yhtä monta asuntotonttia.
Hakijoita oli kaikkiaan 126. Kuntai
hankki valtiolta halpakorkoisen Iai,
nan, ja kun tilan metsät olivat hyvä,
kuntoiset, nuo 13 maansaajaa oli;
vat pian, itsenäisiä, velatuomia maan-
viljelijöitä. Kunta sai omaan hal,
'tuunsa jättämänsä metsän maksuun
heti seuraavan talven halkkullla.

Juho Rantanen, joka käytännölli ,
sesti katsoen joutui suorittamaan
yksinpä tilan' jaonkin, oli täysin tie,
toinen tehtävänsä vastuusta. Salar-

dakseen tähän tarvittavan kokemuk ,
sen hän jalan kulki mm. Markun
kartanoon, jossa vastikään oli suo,
ritettu samantapainen Ijakio, jotta
voisi tutustua jako_, rahoitus, ym.
'toimenpiteisiin. Jako rexisterötmist.,
neen sujuikiri sitten, kaikkia tyydy t,
tävästi, ja' vielä tänä päivänä moni
tammelalainen on Rantaselle kiitol-
linen päästyään hänen ansiostaen
oman tilan haltijaksi.

Pysyvimmin Rantanen lienee kui ,
tenkin piirtänyt nimensä kotiseu,
-tunsa historiaan kirjallisella toimin,
.nallaen. Hän toimi vuosikymmeniä
mm. Uuden Auran ja Aamulehden
kirjeeovaihtajana. Terävän huomio-
kykynsä ja luistavan kynänsä ansi,
osta hän oli erittäin suosittu näiden
lehtien toimituksissa. Kuvaavana
Rantasen perusteellisuudesta kerrot,
takoon seuraava tapaus.

Rantanen oli saanut sekä Uudelta
Auradta että Aamulehdeltä tehtä,
väkseen Forssassa pidetyn suuren
vaalijuhlan selostuksen, jossa mm.
professorj Palmen esiintyi puhujana.
Koska paikkakunnalla luettiin kum-
paakin lehteä, Rantanen, ryhtyi kir ,
joittamaan kahta selostusta saman,
aikaisesti. Juhlien vihdoin päätyt,

J
tyä hän oli niin uupunut, ettei jak-
sanut syödäkään, mutta niinpä hän
tuli sitten sinä päivänä ansainneeksi
n, 20 mk. Tämä antaa aavistuksen
selostuksen laajuudesta, sillä senai,
kuiner» kirjoituspalkkio oli 10 pen,
nia palstasenttirnetr iltä. Kirjeen,
vaihtajan toimestaan Rantanen an-
.saitsi toistasataa markkaa vuosit,
tin, mikä niihin aikoihin oli huo,
mattava lisätulo.

Ranoasen kirjeenvaihtajan toirnes,
.ta ei ollut merkitystä ainoastaan sil-
'loiselle ajalle. Ajan oloja realistisesti
-kuvanneena Rantasen puhtaasti uu,
tisluontoisillakin kirjoituksilla on
arvokas paikallishistoriallinen mer;
kityksensä; niistä on saatu paljon
ainehistoa yhdyskuntamme mennei ,
syyttä käsitteleviin teoksiin.

Forssan Lehden perustamisesta
saakka Rantanen toimi Forssan
Lehden avustajana. 'Dorhtori A!E.L
tosen kehoitukseste, ja innoittamana
hän alkoi kirjoittaa myös kaunokir ,
jallisia kuvauksia Forssan ja sen lä,
hiympäristön elosta ja oloista. Nämä
kirjoitukset käsrttäisivät koottuina
menoa isokokoista romaania. Osa
niistä on jo talletettuna Lounais-
Hämeen museoon ja jäljelläolevia
kirjoitetaan puhtaaksi. Näistä ku,
vauksista henkii syvällinen olojen ja
tapojen sekä ihmisten tuntemus,
oiinkuin myös lämmin myötätunto

, ja rakkaus kuvattavia kohtaan. Nä,
mä kirjoitukset olisivat mitä rnie,
lenkiintoisinta luettavaa nykypol-
'Ville. On vahinko, etteivät ne koot,
tuina päässeet ilmestymään silloin,
kun se vielä oli mahdollista.

Juho Rantasen aatteellisesta, jär,
jestötoiminnasta oli merkittävin, hä-
nen raittiusseura 'Kaiun' hyväksi
tekemänsä työ. Hän kuului seuran



johtokuntaan nelisenkymmentä
vuotta, toimipa sen esimiehenäkin
parirn vuoden ajan. Tammelan laa-
jassa kunnassa ei ole ainuttakaan
kylää, jossa Rantanen ei olisi esiin,
tynyt raittiuden merkityksestä pu,
humassa. Myös Forssan työväen,
yhdistykseen Rantanen sen alku-
aikoina kuului;. mutta kirjalliset ja
ennen kaikkea juuri raittiustyö otti,
vat hänen aikansa niin kokonaan,
että hän oli pakotettu jättämään
työväenyhdistyksen piirin, koska hän
ei kuitenkaan olisi ehtinyt siinä ak,
tiivisesti toimia. Erottuaan 'Kaiun'
johtokunnasta hänet nimitettiin seu,
Dan kunniajäseneksi.
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Aatteen ja toiminnan miehenä
Rantanen ehti kyntää pysyvän vaon
kotiseutunsa sarkaan. Hän oli us-
kollinen itselleen ja periaatteilleen
loppuun saakka,

E s k 0 ViI jan e n.

Julkaistu vähän laajempana Fors,
san Lehden kuukausiliitteessä 20. 10.
1945.



Hieman Ahlstedtien suvusta,
joka Forssan alkuperäisestä väestöstä· on ensimmäisenä ko-

honnut yhteiskunnalliseen merkittävyyteen.

Vanhan Forssan kulttuurirtennois-
ta ovat Ahlstedtin veljekset, Matti
ja Johan näytelleet huomattavaa
osaa. Nämä veljekset ovatkin en-
simmäiset seudun alkuperäisestä
väestöstä paikkakunnan kulttuuria
kehittäviksi persooniksi kohonneet
henkilöhahmot, jotka eroittuvat
muita päätään korkeampina. Heillä
oli luontaista älykkyyttä, tarmoa ja
kiihkeää valistumisen halua. Kun
he lisäksi olivat huumorintajuisia
ja lähimmäistensä parasta ka.sovia,
he olivat varauksetta aikalaistensa
pitämiä ja kunnioittamia.

Nämä veljekset ovat syntyneet
Linikkalan kylän Ronttistenmäes'lä·
sijainneessa Mikkolan torpassa,
jota asui heidän isänsä Matti Simon-
poika Mikkola vaimonsa Eeva Tuo-
maantyttären kanssa. Matti oli syn-
tynyt v. 1834 ja Johan eli Janne
1842. Ahlstedtiksi heidän nimensä
muutti Tammelan silloinen kirkko-
herra A. E. Granfeldt, joka suoritti
nimenmuutoksia usein asianomaisel-
le edes asiasta ilmoittamatta.

Matti ja Janne olivat kookkaita,
komeita poikia, joihin jo ulkomuo-
don perusteella jokainen ihastui. Jo
pikku poikina he hakeutuivat teh-
taan palvelukseen, jota näihin aikoi-
hin ryhdyttiin rakentamaan. Matti
toimi aluksi tehtaan kasöörin kyyti-
miehenä tämän palkkarahojen nou,
tomatkoilla. Tehtaan perustamis-
vuodesta 1847 lähtien hän työskente-
li kehräärnössä ja määrättiin kars,
tausosaston työnjohtajaksi 1870, jos-
sa toimessa oli eläkkeelle siir tymi,

seensä saakka, mikä tapahtui 1899.
Janne kohosi kehruumestarin apu-
laiseksi ja oli siinä toimessa 1865·-
1880, jolloin hän lähti Englantiin tie-
tojaan täydentämään.

Nuoruusvuosista . alkaen veljekset
pyrkivät määrätietoisesti valista-
maan itseään. Varsinkin Jannella oli
palava lukuhalu. Hän opiskeli työs-
säkin pitkinä yövuoroina ja oppi
näin mm. välttävästi englannin kie-
len. Matti sen sijaan oli innokas
näpertelijä, jonka hyppysistä val-
mistui monta taidokasta pikku esi-
nettä ja toisinaan suurempiakin,
kuten koristeellisia lipastoja ja pii-
ronkeja, joita vieläkin on jälellä ja
joista ainakin yksi On luvattu luo-
vuttaa Lounais-Hämeen museoon.

Mutta opiskelu ei Matiltakaan
jääriyt, sillä vielä aikuisena miehe-
nä hän oppi puhumaan ruotsia nai-
tuaan Pohjanmaan ruotsaiaisalu-
eelta kotoisin olevan, kankuriin ku ,
tojaksi siirtyneen Kaisa Klovarsm,
joka sitten toimi miehensä kielen,
opettajana. Tämä oli omiaan suu-
resti kohottamaan Matin arvoa mes-
tarien silmissä, ja kun hän muuten,
kin oli rehti ja suora sekä silmä-
kulmassa leikkisä välke, kehittyi hä,
nen ja kehruumestari Thomas
Warburtonin välille lämmin yst ä-

vyyssuhde.
Veljekset olivat kiinteästi mukana

kaikissa paikkakunnan riennoissa
esiintyen useimmiten itse aloitteen-
tekijöinä. He olivat mm. raittiusseu-
ra Kaiun, Kuha-työväenyhdistyksen
ja Tammi Kauppa Osakeyhtiön pe-



rustavia jäseniä sekä hoitivat useita
kirkollisia ja kunnallisia luottamus-
toimia.

Forssan lainakirjaston ja lukutu-
van aikaansaaminen on luettava
melkein yksinomaan Ahlstedtin vel-
jesten, varsinkin Jannen ansioksi.
Hän pani toimeen rahankeräyksen
kirjojen ostamiseksi ja sai niin rik-
kaat kuin köyhätkin antamaan
osansa tarkoitukseen. Viisi ensim-
mäistä vuotta hän toimi palka tto-
masti kirjaston hoitajana, josta toi-
mesta erotessaan sitten saikin ylei-
sen kiitoksen. Niin rakas tämä kir-
jasto veljeksille oli, että he joka ai-
noa ehtoo töistä päästyään ja syö-
tyään lähtivät sinne, ja siellä Matti
suurella sota äänellä luki päivän leh-
tiä toisten hartaina kuunnellessa. He
olivatkin sitten mahdollisimman sel-
villä maailman tapahtumista ja ajan
sekä aatteellisista että poliittisista
virtauksista.

Matti Ahlstedtilla oli 12 lasta,
joista kuitenkin vain viisi eli mie,
huuden ikään; näistä oli kaksi toi-
sesta vaimosta. Matti kuoli v. 1904,
ja hänen poismenoaan surivat vil,
pittömästi sekä työntekijät että mes-
tarit. Vanhemmat kehruutehtaan
työntekijät ja eläkeläiset muistele,
vat vieläkin häntä lämpimin mielin
työnjohtajana, jonka veroista heillä
ei ennen eikä jälkeen ole ollut.

*
Vilkaampaa ja kunnianhimoisern-

paa Jannea eivät kuitenkaan tyydyt,
täneet paikalliset olot. Hänen mie,
lensä paloi näkemään uutta ja pää-
semään eteenpäin. Hänen suuri
unelmansa oli päästä kerran Eng-
lantiin tullakseen oikeaksi mestarik-
si. Varoja saadakseen hän palkkasi
leipurinsällin leipomaan asunnos-
saan nisusta, jolla sitten olikin hyvä
menekki. Kun hänestä pitivät sekä
työntekijät että mestarit, nämä pa-
nivat toimeen keräyksen auttaak-
seen miestä pääsemään unelmiensa
päämäärään, vaikka surivatkin, kun
täten tulisivat menettämään kes,
kuudestaan hyvän työnjohtajan.
Naimisiin Janne meni Wahrenin
kuskin Enqvistin tyttären Miinan
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kanssa, jonka äiti eli melkein 100-
vuotiaaksi.

V. 1880 Jannen suuri unelma to-
teutui, sillä nyt hän oli saanut asiansa
sellaiseen järjestykseen, että voi
matkustaa Englantiin. Täällä hän
sitten viipyikin 8 vuotta oleskellen
todennäköisesti Manchesterissä, ja
täällä syntyivät hänen Iapsensakin,
joita oli poika ja kaksi tyttöä.

Kotimaahan palattuaan Janne
oleskeli jonkin aikaa synnyinseudul-
laan, mutta muutti sitten 'I'arnpe,
reelle Finlaysonin kehräämöön apu-
laismestariksi. Tällä hänet kuiten-
kin lyhyen ajan kuluttua kohtasi en-
nenaikainen kuolema, sillä vielä
samana vuonna (1888) hän paloi
erään hotellin mukana 46-vuotiaana.
Puinen rakennus oli riehahtanut ly-
hyessä ajassa täyteen roihuun ja hän
lienee herännyt vasta kun pelastu-
minen oli mahdotonta. Hänen hii l,
tyneet jäännöksensä haudattiin Tam-
pereen hautausmaahan.

*
Sekä Juhon että Matin lapset peri-

vät isänsä kiihkeän elämänrytmin ja
tarmokkuuden. Heillä tuntuu olleen
veressä eteenpäin pyrkimistä ja
seikkailun halua sekä kiihkeää ve.
toa vieraiden olosuhteiden näkemi-
seen. Jannen lapsista vanhempi ty-
tär kuoli sota-aikana Englannissa ja
nuorempi tytär Iida on niinikään
laajalti matkustellut. Poikansa Ville
oli yhtä valistushaluinen kuin isän-
säkin. Hän opiskeli yksin lukien
maatalouskoneteknikoksi ja täyden,
si tietojaan mm. Englannissa ja
Saksassa. Hän toimi Hämeen läänin
maanviljelysseuran neuvojana voit-
taen älykkäänä ja sympaattisena
henkilönä kaikkien suosion, joiden
kanssa joutui tekemisiin. Hän oli
myös hyvin musikaalinen kuuluen
mm. Forssan ensimmäiseen orkeste-
riin trumpetin soittajana. Hän
kuoli sydänhalvaukseen Hämeenlin-
nassa noin 30 vuotta sitten.

*Niinkuin jo aikaisemmin on mai-
nittu Matti Ahlstedtin 12 lapsesta eli
vain viisi miehuuden ikään. Näistä on
muut paitsi Harald käyneet ulko-
mailla onneaan etsimässä jo kaksi
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heistä on löytänyt viimeisen lepo-
sijansakin vieraan maan mullassa.
Hilma Ahlstedt, nyk. Toivonen, siir-
tyi miehensä mukana Brasiliaan,
jonne näihin aikoihin perustettiin
suomalainen siirtokunta. Heidän
saamansa maakamara oli kuitenkin
kahvinviljelyllä raiskattua hylkyä,
joten he katsoivat viisaimmaksi pa-
lata takaisin kotimaahan. Albert
Ahlstedt kuoli parhaassa iässään
Kanadassa, Montrealissa, ja Valtter
kävi ainakin kahteen o-tteeseen Ve-
näjällä, toisella kerralla aina
Mantguriar; rajoilla saakka. Valtter
ja Harald ottivat Snel1mannin päi-
vänä 1906 nimekseen Aro. .

*Suvun t.odellinen seikkailija ja
maailmanrannan kiertäjä oli kuite-
kin Matti Ahlstedtin poika Karl
Emil eli Kalle, jolla nimellä häntä
yksinomaan kutsuttiin. Aluksi hän-
kin oli tehtaassa, mutta tämä työ ei
häntä miellyttänyt, siksi hän muutti
Rönnin liikkeeseen kulta- ja kello-
sepän oppiin. Täälläkään hän ei viih-
tynyt pitkää aikaa, vaan muutti
Helsinkiin oppilaaksi. Vieläkään hän
ei ollut oloonsa tyytyväinen. Levo-
ton veri veti seikkailuihin, näke-
mään vieraita maita ja uusia olosuh,
teita, siksi hän jonkin ajan kuluttua
matkusti Pietariin.

Välttävästi Venäjän kieltä opit-
tuaan Karl Emil aloitti vaellusvuo,
tensa. Parin vuosikymmenen ajan
hän kiersi ympäri laajaa Venäjän-
maata käyden sen eri kolkissa Vie-
nan- ja Jäämereltä Amurinmaalle
saakka. Hän poikkesi melkein jokai-
sessa suuren Siperian kaupungissa
matkateri sen aavoja aroja milloin
troikalla, milloin koir avaljakolla tai
jalan kulkien, matkakumppaninaan
kuka kulloinkin sattui. Kerran hän
kulki mahtavaa Lena-virtaa kolmen
viikon ajan pienellä veneellä erään
pakolarskenraalin kanssa, usein
takaa-ajajat kintereillään. Näillä
matkoilla hän oppi mm. useimpien
Suomensukuisten heimojen kielen.
Niinikään hän hallitsi' täydellisesti
saksan- ja ruotsinkielen. .

Kahteen vuosikymmeneen Karl
Emil Ahlstedt ei antanut itsestään

muut" tietoa, kuin että kerran lä,
heti sähkösanoman, jossa tiedusteli,
vieläkö hänen isänsä eli. Kun hän
viimein v. 1906 tämän pitkän poissa-
olonsa jälkeen tuli synnylnseudul,
leen, oli luonnollista, etteivät edes
hänen läheisimmät omaisensa hän,
tä tunt.eneet varsinkin, kun hän oli
tavattoman hieno laajassa viitassaan
ja korkeassa hatussaan. Hän aset-
tui asumaan hotelliin, jossa tarjoili-
jat.taret kilvan riensivät palvele-
maan tuota hienoa, vierasta kieltä
puhuvaa herraa. Kun hän viimein
paljasti itsensä, omaisten keskuudes-
sa ilo oli rajaton. Ylpeillen he kul-
kivat pitkin tehdaskylän kujia ja
puistoa tuon hienon maailmanmie-
hen seurassa, jonka hersyvää huu-
moria ja satiirisia huomautuksia oli
mahdoton vastustaa.

Kauan Karl Emil Ahlstedt ei kui-
tenkaan kotona viihtynyt, vaan mat,
kusti takaisin Venäjälle. Aikansa
kierrettyään hän asettui Blagovest,
senskin kaupunkiin Amurinmaalla
lähelle Mantsur ian rajaa. Täällä
hän meni naimisiin erään Ukrainas-
ta sinne muuttaneen tilanomistajan
18-vuo-tiaan tyttären kanssa, josta
avioliitosta häinelle syntyi kuusi poi-
kaa ja yksi tytär.

Yksitoista vuotta hän nytkin oli
poissa kirjoittamatta tänä aikana
muuta kuin pari kertaa. V. 1917 hän
tuli kuitenkin jälleen Forssaan tar-
koituksella jättää vanhin poikansa
suomalaiseen kouluun, mutta kun
ajat täälläkin olivat jo silloin ko-
vin levottomat, hän ei tullut tätä
tehneeksi.' Nytkin hän esiintyi
luksi tuntemattomana asuen mat-

kustajakodissa. Tällöin hän tuli mm.
Harald- veljeään vastaan ryhtyen
tältä kuulumisia kyselemään. Kun
vieras näytti tuntevan hänet kovin
hyvin, ei Harald voinut olla tie-
dustelematta, kuka herra oikeastaan
oli. Silloin 'herra' paljasti itsensä
saaden Haraldin hieman noloksi,
mutta ennen kaikkea iloiseksi.

On ilman muuta selvää, että vel-
jeksillä oli paljon kerrottavaa tai
oikeammin Karl Emelillä oli, ja toi,
set kuuntelivat henkeään pidättäen.
Kalle- veljeltä olikin seikkailuja lop-



pumattorniin, toinen toistaan ihmeel-
lisempiä. Kurnmallisempana hän
piti eräässä kylässä Siperiassa ha-
vaitsemaansa seikkaa - koko b",_
jassa kylässä ei nimittäin ollut
noatakaan lasta. Tähän oli syynä
kyläläisten omaksuma uskonlahko.
joka tuomitsi synnilliseksi kaiken
aviollisenkin sukupuoliyhteyden tai-
vaanporttien sulkeutumisen uhalla.
Ja että näin oli ollut jo mODta vuot,
ta, todisti se, että kylän nuorirn.nat-
kin asukkaat alkoivat olla jo keski-
ikäisiä ihmisiä. Ei siis .tarvinnut
kulua enää kauankaan, kun koko
kylän asujaimisto kuolisi sukupuut-
toon. ~

Ensimmäiseltä käynniltään koti-
maassa 1906 Karl Emil vei mukanaan
myös Valtter-veljensä, joka aikoi-
naan myös oli ollut 4 vuotta kulta-
sepän opissa Pietarissa taitaen vält-
tävästi maan kieltäkin, Valtter ei
kuitenkaan AmurinmaaHa viihtynyt.
Ajat olivat levottornat. Mongolit te-
kivät hurjia ryöstöretkiä kaupunkiin
pimeinä öinä ja vallankumouksen
kaaos ei vielä ollut selvinnyt. Asun-
tojen ovet ja ikkunat oli yöksi tiu-
kasti suljettava, ja jokainen kävi
nukkumaan pistooli päänalaisen al-
la. Kun vanhempaa veljeä lisäksi
vaivasi voittamaton koti-ikävä, hän
katsoi viisaammaksi lähettää hänet
takaisin kotimaahan.
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Viimeisen kotonakäyntinsä jäl-
keen Karl Emilistä ei ole saatu mi-
tään tietoa. Hänen lapsensakaan
eivät ole antaneet itsestään mitään
elonmerkkiä Suomessa oleville su,
kulaisilleen. Näin Ahlstedtin suvun
yksi haara on hukkunut Venäjän
kohtalon kurimuksiin ja on toden-;
naköistä, ettei kukaan sen jäsenistä
koskaan palaa isänsä maahan.

Forssassa elää Ahlstedtm veljes-
ten lapsista ainoastaan Harald, joka
on uskollisesti pysynyt kotinurkil,
laan. Vuonna 1897 hän meni; +itaa-
seen, jossa edelleen työsken lee
vesivoimalaitoksella. Kun katselee
tuota nuorekasta ja eloisaa miestä,
on vaikea uskoa, että hän parin vuo-
den kuluttua tulee työskennelleeksi
50 vuotta samojen seinien sisällä.

Sekä Haraldin että Valtterin lap-
set eivät ole synnyinmaastaan pois-
tuneet, muttä Ahlstedtien ominaisuu-
det heissäkin on selvästi havaittavis-
sa. He ovat älyperäisiä, huumorin-
tajuisia sekä valistushaluisia, niin-
kuin esi.Isänsäkin. Matin ja Joha-
nin voimakas rakkaus kirjoihin lie-
nee peritynyt mm. Valtterin pojalle
Armas Arolle, joka nyt omistaa toi-
sen Forssan ajanmukaisista kirja-
kaupoista.

E. ViI jan e n.

Forssan Lehdessä 25. -5. 1946.



Ypäjäläisiä
Talollinen Iisakki Jubonpolka

Mattila

syntynyt Kokemäellä helmikuun 7.
pnä 1829, kuoli Ypäjän Mattilan elä,
k evaarina joulukuun 10. pnä 1912.
Iisakki Ma.ttila joutui avioliittoon
Vampulaan talollisen lesken Johanna
Joelintytär Isomaan (o-s, Mattilan)
kanssa, joka oli syntynyt Ypäjän
Mattilan tyttärenä kesäkuun .1. pnä
1832 ja kuoli Ypäjän Mattilan talon
muorina .maabiskuun 7. pnä 1905.
Talollinen Iis-akki Mattila hoiti pie,
nen ajan Vampulassa Isomaan taloa,
kunnes hän möi sen ja osti Ypäjältä
emäntänsä suku tilan: Ypäjälle tul,
tuaan hän heti alkoi rakentaa Matti.
lan taloa uudelleen siirtäen sen sa,
malla toiseen paikkaan ns. Isonmäen
kalliolle.

Talollinen Iisak Mattila oli inno ,
kas maanviljelijä. Hän raivasi suu,
ret alat uutta peltoa ja muokkasi en.
rtser vi:ljelyikset satoa antavaan kun,
toon. Hän laittoi pellot uuteen S'8L

kajärjestykseen ja kaivautti asian,
mukaiset sarka. ja viemäriojat.
Mattilan talon entiset luonnonniityt
tulivat hänen aikanaan suureksi
osaksi viljelysmaiksi Paitsi taitava,
na maanviljelijänä oli Iisakki Matti;
la myös huomattava hevosmies. Hän
omisti 'a:ikanaan kylän parhaimmat
juoksijahevoset.

isäntämiehiä.
Talollinen Iisakki Mattila oli' nuo,

ruutensa aika na paikkakunnan aino-a
kirjoitustaitoinen isäntämies. Hän
toimitti paljon peruunkirjoituksia.
huutokauppoja ja kirjoitti kauppa,
ja muita asiakirjoja. Hän- toimi' mo,
net vuodet Loimaan kunnal lislauta,
kunnari jäsenenä sekä monissa muis,
sa kunnan ja seurakunnan luotra,
mustehtävissä. Luonteeltaan hän oli
rohkea ja puhelias, vartaloltaan
kookas ja ulkonäöltään vaalean ve,
rinen sekä katsannoltaan käskevä
ja sanoissaan pysyvä. Miehuutensa
vuosina hän oli tapaturrnaisesti kat,
k'aissur toisen jalkansa, jota hän on,
tui kuolemaansa asti.

Matti,lan perintötila oli 7/12 mant,
taalia ja talon n:o 5 ja seuraavan
näköinen puumerkki.

Talollinen Juho ,Tuomaai!poika
Lyly.

oli syntynyt Ypäjän Lylyn ta.ossa
huhtikuun 1. pnä 1841 ja kuoli Lylyn
talon vanhanaisäntänä maaliskuun
3. pnä 1909. Oli avioliitossa taiollisen
tyttären Marja Helena Antintytär
Kurpan kanssa, joka oli syntynyt
Me!' ilän Kurpan talossa heinäkuun
29. pnä 1851 j'a, kuoli Ypäjän Ly lyn
talon vanhanaemäntänä tammikuun
22. pnä 1912.
.Talollinen Juho Tuomaanpoi:k.a Ly,
ly peri vanhemmiltaan Lylyn talon,



jota hän hoiti joa,viljeli hyvällä me.
nestyksellä yli 30 vuotta. Hän laa,
[ensi talon viljelyksiä, muokaten
pelloksi laajat notkelmat ja luen.
rionniityt. Hän oli edistysha.luinen ja
innokas maatalousmies, järjesti laa,
jat pellot vuoroviljelykseen ja oli
paikkakunnan ensimmäisiä isäntiä,
joka tila'Ieen hankki maataleusko.
neita Muutamina vuosina Lylyn ta.
lon viljasato ylitti naapuritalojen
viljasadon huomattavasti. Juho Lyly
oli myös taitava, karjan. ja hevosten
kasvattaja. Lylyn suurilu'kuinen
karja oli kaunista ja runsaslypsyistä.
Maidon paljous innostutti Juho Lylyn
rakennuttamaan taloonsa meijer ilai.,
toksen, jota kuitenkin itse hoiti vain
muutaman vuoden, kunnes 'Vuokrasi
sen vieraalle.

Talolhnen Juho Lyly oli vartaloi.
taan vähäinen, tummatukkainen se.
kä luonteeltaan puhelias ja vilkas.
Hän oli su'kkelasanainen ja ennen
kaikkea vitsikas puheissaan. MaL
nitsen tästä näytteeksi muutamia
vitsejä ja sukkeluuksia:

Oli päästääsen aattoviikko, talon
naisväen piti leipoa juhlaksi hiivalei,
pää, mutta isäntä ei antanut jauho.
ja, joten leipominen jäi toirnitt amat ,
ta. Pääsiäisenä sattui tulemaan ta.
loon vieraita, joille laitettiin ruokaa,
mutta leipänä oli vain hapanta ruis.
leipää. Ruoalle ruvettaessa. isäntä
huomauttaa rauhallisesti vierailleen:
»Meillä on pääsiäinen tänä vuonna
vanhassa h apatuksessa!»

Kerran isäntä humalapäissään sat ,
tui suuttumaan emännälIeen ja
er=äntä pakeni kamariin sulkien
oven jälkeensä. Isäntä jäi eteiseen
pitäen suurta melua ja potki kama,
rin ovea. Silloin sattui tulemaan
paix.alle isännän veli, Kalle Mäkilä,
joka nuhteli isäntäveljeään sanoen:
»Miksi aina juovuksissa pidät niin
suurta ääntä ja meteliä?» Tähän
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isäntä vastaa: »Antaisiko se muuten
arvonsa?» .

Isäntä Juho Lyly käytti puhelles;
saan työväkensä kanssa. usein sattu,
via sanansutkauksia puheensa höys,
teeksi, mistä oli seurauksena, että
työväkikin alkoi sutkautella sarioja
takaisin. Niinpä kerran isäntä Lyly
eräänä aikaisena syys aamuna meni
talon pirttiin herättämään työvä,
keään yöunesta ja lausui sisään tul,
lessaan: »Ulkona sataa lunta ja mär,
kää.» Tähän eräs pöydällä nukkuva
työmies vastasi: »Ja täällä on unta
ja nälkää.»

Eräänä talvipäivänä keritsivät Ju,
ho Lylyn pojat nuoren hevosen, joka
vilustui ja tuli sairaaksi, Hevonen
makasi tallin lattialla kovassa kuu,
meessa, kun isäntä meni sitä katso.
'maan Ja tuumasi itsekseen: »Mirrkä,
laisessa kunnossa on maailma silloin,
kun tämän ajan mukulat ovat täysi.
ikäisiä?» Toinen noista keritsijöistä
kertoi tuon isänsä ajatuksen allekir .

. joittaneelle v:n 1918 kapina.aikana
ja 'sanoi: »Tällaisessa kunnossa se
nyt on, kun ollaan täysi.Jkäisiå.»

Lylyn talo oli 7112 manttaalin pe,
rintötila N:o 8. Talon puumerkki
kuvaa saavia ja tankca. ~

<:»

Talollinen Joel Heikinpoika
Haukka

.lli syntynyt Ypäjällä Haukan talos-
sa heinäkuun 2. pnä 1821, kuoli ko.
dissaan samassa Haukan talossa
<yyskuun 29. pnä 1902. Peri van-
hemmiltaan Haukan talon, jota hän
uskollisesti hoiti yli neljäkymmentä
vuotta. Oli kahdesti avioliitossa. En-
simmäinen emäntä oli Ypäjältä Uu-
den.Myllykylän ty.täriä, ja tästä
avioliitosta syntyi yksi poika, josta
tuli Metsämaan Vahakosken isäntä.
Toinen puoliso oli Ypäjän Uuden-
Seppälän tytär Johanna Jaakonty-
t är, syntynyt Uuden-Seppälän ta.
lossa joulukuun 26. pnä 1839 ja kuo-
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li Haukan talon eläkemuorina jou-
luk. 31. pnä 1911.

T'alolltnen Joel. Haukka oli varta.
loItaan vähäinen mutta liikunnoI-
taan vilkas ja pirteä. Hän hoiti ta-
loutensa huolellisesti ja tarkasti.
Niinpä hän valvoi tarkoin työväken-
sä toimintaa, sekä talonsa kuntoa ja
hoitoa. Haukan talon rakennukset,
sen viljelysmaat, niityt ja metsät
olivat sen ajan ensiluokkaisessa kuri,
nossa. Karja oli hyvälypsyistä, ja
pellot antoivat runsaan sadon. Suu-
rella säästäväisyydellä ja tarkalla
taloudella Joel Haukka kokosi itsel-
leen suuret pääomat. Hän oli aika-
naan paikkakunnan rikkain mies ja
tunnettiin varakkaana talollisena
kautta Lounais-Suomen. Mielellään
hän kuunteli, kun häneri rikkauttaan
mainittiin, pyrkipä joskus siitä itse-
kin huomauttamaan.

Talollinen Joel Haukka oli luon-
teeltaan äärettömän itsepäinen ja
taipumaton. Niinpä hän jäykkäluon-
tojsena joutui usein naapuriensa
kanssa riitaan ja rettelöihin. Ker-
ran hän ei sopinut läheisen naapurin-
sa, Vanhan-Myllykylän kanssa raja-
aidan teosta, mistä oli seurauksena
että kumpainenkin teki samaan ra-
jaan oman aidan ja niin tuli kaksi
aitaa 30 sm:n etäisyydellä toisistaan.
Samoin kävi noin 65 vuotta sitten,
jolloin suunniteltiin maantien raken-
tamista Ypäjän rautatieasemalta
Ypäjän kirkolle. Haukka vaati tien
rakentamista ns. Heinimäen lävitse
Vanhan-Karrin ja Mattilan talojen
takaa Sorrin, Pispan ja Uuden-Sep-
pälän talojen metsälohkojen poikki
Perttulaan, siis kokonaan kylän ul-
kopuolelta metsien halki, jotta ei
muka tarvitsisi siltoja laittaa. Kv-

Iän toiset talot, Sorria ja Maj tilaa lu,
kuunottamatta, joilla oli omat suun-
nitelmansa, tahtoivat maantien ra-
kennettavaksi siitä, mistä se nyt
kulkeekin kylän lävitse peltojen hal-
ki. Haukka valitti tiepäätöksestä
aina senaattiin asti, josta tuli kui-
tenkin hänelle häviöpäätös. Tästä
suuttuneena Haukka lupasi laittaa
tieosuutensa vaikka. kullasta ja niin
hän k'oi'vautti maantieosuudelleen
mahtavat ojat, joista nostettu maa
ajettiin tielle. Tie tuli äärettömän
korkeaksi ja kapeaksi, joten siinä oli
vaikea sivuuttaa vastaantulevaa
kuorrnaa.

Joel Haukka oli myös innokas
metsästäjä. Hän ampui nuorena
muutaman sudenkin ja pyydystali
kettuja haaskalta. Talonsa metsikön
laitaan hän rakennutti pienen vah-
tikopin, jonka läheisyyteen vietiin
teurastcttu tai itsekuollut eläin. Met-
sästäjä kuljetutti itsensä tuolle met-
sästyskopille korvi, eli vesikelkalla.
Kuljettaja palasi heti itse takaisin
kelkkoineen, ja niin petoeläin ei
epäillyt metsästyskopi lla ketään ole-
van, kun jäljet johtivat pois. Tou-
kokuun 1. pnä 1891 Haukka löysi
ns. Huhtiaistenrnäestä, omasta met-
sästään, ketunpesän. josta hän sai
kiinni 9 kettua, nimittäin ernän ja 8
poikasta, niinkuin allaoleva sanoma-
lehtiuutinen kertoo.

Onnellinen metsästys. Eräs seit-
semänkymmenen vanha ukko Ypä-
jän kylässä Loimaalla sai viime kes-
kiviikkona 9 kettua, emän ja 8 poi-
kaa kiinni elävänä. Järkeä siinäkin
tarvitaan, että ottaa kiinni vanhan
ketun ilman loukkaamatta. - (Aura
3. 5. 1891.)

Ketun poikaset ja emo vietiin Hau-
kan talon ns. kammioon eli vaate-



aittaan, jossa poikaset emonsa hoi-
dossa kasvoivat täysikasvuisiksi ja
vasta syksyn tullen pääsivät
vapauteen emän tultua ammutuksi.
Ketuista ainoastaan muutamat pa-
kenivat metsään, toiset jäivät ky-
lään, jossa ne syksyn kuluessa te-
kivät kaikenlaista tuhoa varsinkin
talojen kanatarhoissa. Talven tul-
len kaikki asuntojen läheisyyteen
jääneet ketut tulivat ammutuiksi,

Talollisesta Joel Haukasta kerro-
taan monta hauskaa kaskua, esim.
seuraava:

Kerran hän unohti vetää komean
kultakelonsa, joka lakkasi käymäs-
tä. Haukka luullen kelloonsa tul-
leen jonkin vian vei sen Loimaalle
kelloseppä Rosendahlin korjattavak-
si. Rosendahl huomasi heti, että
kello oli jäänyt vetämättä, mutta ei
ilmoittanut siitä mitään, vaan ke.
heitti Haukkaa parin tunnin kuluttua
noutamaan kellonsa. Isäntä nou-
datti kehoitusta ja huomasi, että kel-
lo kävi entiseen tapaansa. Rosen-
dahl määräsi kellon korjauksesta
10 mk, mikä siihen aikaan oli har..
vinaisen korkea korjauspalkkio.
Haukka kysyy kellosepältä: »Mikä
kellossa oli vikana, kun sen korjaus-
kin niin paljon maksaa?» Kello-
seppä Rosendahl vastasi: »Kellossa ei
ollut mitään vikaa, mutta minun ei
kannata rikkaan miehen kelloa ve-
tää sen halvemmalla.» Haukka oli
kuitenkin hyvin tyytyväinen ja mak,
soi mielellään vaaditun summan,
koska kelloseppä muisti kehua hä-
nen rikkauttaan ja näki hänen ko-
mean kellonsa.

Isäntä Haukka antoi usein palve-
lusväelleen leikillisiä huomautuksia.
Oli helteinen heinäkuun päivä. Ko-
ko talon väki oli niityllä heinätöis-
sä. Päivällisajan päätyttyä Iähde:-
tiin heiniä kokoomaan ja sitä var-
ten oli kaksi härkäparia tuotava nii ,
tyltä. Isäntä huomasi härkien ole-
van aivan lähellä kortteeriladon ta-
kana pajupensaikossa, minkä takia
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hän sanoi rengille leikillisesti: »Ha-
kee kaukaa ensin, kyllä liki aina tie,
tää löytävänsä!» Renki Kalle Man-
tula lähti ja otti molempien härkä-
parien ikeet mukaansa, eikä ollut
huomaavinaan ladon takana olevia
härkiä. Käveli niityn ympäri ja vii-
pyi lähes kaksi tuntia hakumatkal-
la, millä ajalla isäntä ehti tuskaan-
tua ja kiroili, kun kaunis heinäpou-
ta meni hukkaan.

Seuraavana keväänä isäntä va-
roitti samaista renkiä: »Kun reestä
lähtee antura pois, niin ei saa ajaa
yhtään tuumaa!» Renki asetti varo-
tuksen mieleensä ja lähti kevättal-
vella, jolloin tulvavedet olivat kor-
keimmillaan, läheiseltä niityltä hei-
niä hakemaan. Paluumatkalla ir.
taantui puuantura reestä . eräällä
pienellä sillalla. Renki seisautti heti
härät ja kaatoi heinäkuorman sillal-
ta vesiojaan lähtien sitten hakemaan
kotoa työkaluja ja anturakoivua lait-
taakseen anturan rekeen. Kun isäntä
SE'i tämän kuulla, hän heittäytyi pen,
kille selälleen, potki ilmaa ja lausui:
»Oleks tällaista pirua ennen kuu l-
lu:?» .

Kerran kaksi matkamiestä poik-
kesi taloon ja pyysi isännältä kaljaa.
Isäntä kehoitti heidän juomaan pir-
tin pöydällä olevasta kaljatuopista.
Juouaan miehet tiedustelivat isän-
näItä kaljan hintaa. Isäntä mä'äräsi
hinnaksi yhteensä 5 penniä. Kun
isäntä oli saanut tuon 5_penn1sen,
tuli pirttiin emäntä, jolle isäntä näytti
rahaa sanoen: »Rahaa. tulee kuin päi-
vää pilven alta.» .

Haukan talo oli perintötila ja al-
kuaan 7/12 manttaalia ja sen man-
1aalinumero 2. Haukan talo on ero,
tettu Myllykylän talosta. Puumerk
ki: I=t:

T.alOllijuelJ Jaalk:ko Tuomenpoika
Uusi.Seppålä,

syn t. Perttulassa heinäkuun 24. pnä
1804, kuoli Ypäjällä maalisk. 28. pnä
1873. Jaakko Tuomonpoika työsken-
teli nuoruudessaan Ypäjän Seppälän
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talossa renkinä jo joutui avioliittoon
mainitun Seppälän talon tyttären
Anna Heikintyttären kanssa. Tämä
oli syntynyt maalisk. 12. pnä 1805
ja kuoli heinäkuun 25. pnä 1867.

Pariskunta rakensi yhdessä Sep-
pälän talon taka maille, noin 3 km
kylästä ns. Hollinkorven niittypals-
talle Uuden-Seppälän (Korven) ta-
lon v. 1830. Seppälän päätilan sai
talon toinen tytär, koska vanhemmat
eivät hyväksyneet renkiä päätalon
isännäksi.

Jaakko Tuomonpoika ja hänen
vaimonsa oli va t kuitenkin harvinai-
sen tarmokkaita, yritteleviä sekä
aarrmmaisen säästeliäitä ihmisiä.
Nopeasti kohosivat synkän korven

.sydärneen talon komeat ja laajat
rakennukset. Pellot lisääntyivät ja
karjalauma kasvoi. Pian mainitaan
Uusi-Seppälä kylän rikkaimpien ta-
lojen rinnalla. Viime vuosisadan
suurina nälkävuosina 1866-1867
Jaakko Uusi-Seppälä myi paljon
viljaa paikkakun'alaisille ja naapu-
r ipi läj iink in. Kun rahaa oli niukalti,
niin moni vieraspaikkakuntalainen
antoi velkakirjan ostamastaan vil-
jasta. Myöhemmin osoittautui vel-
kakirjan antaja kuitenkin varatto-
maksi ja viljan luovuttaja kärsi suu-
ria tappioita.

Nälkävuosien päätyttyä ei Uuden
Seppälän tilalla enää Jaakko Tuo-
monpojan aikana myyty puhdis.et;
tua viljaa, vaan vietiin se akanoi-
neen aittaan. Jaakko Uusi-Seppälä
uskoi nimittäin saavansa köyhien
vuosien sattuessa puhdistamatto-
masta viljasta saman hinnan kuin
puhtaastakin. Vasta ukon kuol tu :
perikunta puhdisti viljan,

Uuden-Seppälän talo. joka sijaitsi

yksinäisellä paikalla metsän sisässä,
oli usein rosvojen ja työvärien sil-
mätikkuna. Niinpä Jaakko Tuomon,
poika jou .ui usein omassa kodissaan
rosvojen ahdistamaksi. Eräänä talvi-
yönä 1868, jolloin isäntä ja talon
palvelustyttö olivat kahden kotona,
saapui suuri rosvojoukko taloon.
Rosvot salpasivat asuinrakennuksen
ovet ulkopuolelta ja asettivat vah-
dit ikkunoiden taakse, jotta ei ku-
kaan pääsisi ulos ikkunasta. Rosvoil-
la oli tarkoitus kivittää rakennuk-
sessa olija] sekä sen jälkeen ryöstää
talo. Isärr.ä ja palvelustyttö heräsi-
vät kuitenkin rosvojen hälinään, jol-
loin isäntä otti pyssyn aikoen hyö-
kätä ulos sinne kuitenkaan pääse-
mättä, koska ovi oli ulkopuolel'.a
suljet:u. Palvelustyttö piiloutui sän-
gyn alle, mutta isäntä asettui ikku-
nan pieleen, josta alkoi ampua pi-
halla liikkuvia rosvoja. Nämä vas-
tasivat tuleen heittämällä kiviä ik-
kunasta sisään. Isännältä loppuivat
kuulat, jolloin hänen täytyi täyttää
pyssynsä hevosenkenkänauloilla.
Ni.Ilä hän osui erääseen rosvaon,
jota toiset lähtivä' kantamaan re.
keen pae en saman tien talosta.

Toisen kerran isäntä istui iltamyö-
hällä ovet sulje' tuina yksin kotona,
jolloin kaksi miestä tunkeutui et ei-
seen ja alkoi kiskoa kamarin ovea
auki. Isäntä varoi: ti heitä uhaten
ampua, mutta tästä eivät miehet
kuitenkaan välittäneet. Silloin isän-
tä ampui läpi oven, jonka jälkeen
roisot pakenivat.

Jaakko Tuomonpoika Uusi-Seppä-
lä oli innostunut siipikarjan hoitaja,
varsinkin hanhien kasvatukseen.
Hanhia hän usein möi teuraaksi
saaden toissnaan hanhiparisrta sa,



man hinnan kuin härkäparistakin.
Luonteeltaan Jaakko Uusi-Seppä-

lä oli vaatimaton, leikkisä ja huu-
morin,' ajuinen. Vaatetuksenaan hän
käytti pääasiallisesti rohdinpukua,
mekkoa ja rohdinhousuja. Kirkossa
ja muissa juhlatilaisuuksissa hänellä
kuitenkin oli ajanmukainen musta
verkapuku ja talvella sen päällä ko-
mea majavannahkaturkki.

Jaakko Uusi-Seppälän mieltä to-
distaa sekin tapa, että hän kesä-
ajalla kirkko- ja muilla matkoiltaan
käytti usein kulkuneuvoinaan vau-
nuja ja parivaljakkoa. Kuskina
esiintyi tavallisesti eräs hänen torp-
parinsa, Heikkilän pappa. Itse hän
istui vaunujen peräpuolella hursti-
mekko yllä ja usein tuohitanokkaat
jalassa. Siinä pilkisti esiin talonpoi-
kainen ylpeys, vaatimattomuus ja
suuri huumori. Vaunujaan Uusi-
Seppälä säilytti Ypäjän kylässä
eräässä ladossa, joka sijaitsi nykyi-
sen osuuskaupan tontilla Vanhan-
Laurilan maalla, koska silloin ei
vielä ollut Uuden-Seppälän tilalle
sellaista tietä, jota olisi voitu vau-
nuilla kulkea. Talvisin isännällä
usein oli tapana asettaa hevosen
vedettäväksi reen asemasta ylös-
alaisin käännetty pöytä tuoli eli' pit-
kä penkki, jolla hän itse seisoi ajaen
hevostaan. Sivuuttaessaan jalankul-
kijan hän leeheitti tämän nousemaan
rekeensä, ja koska siihen ei sopinut
istua, täytyi vieraan siinä seisoa
niinkuin ajomiehenkin. Mutta sitten
ukko äkkiä nykäisi hevosen juok-
suun ja pöytätuolilla seisova vieras
kaatui tupertuen tien viereen han-
gelle. Tätä ukko makeasti nauroi.

Jaakko Tuomonpoika Uusi-Seppä-
Iällä ja hänen vaimollaan Anna Hei-
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kintyttärellä oli kolme tytärtä, joista
vanhin joutui Loimaalle Hirvikos-
ken Kitkan emännäksi. Kesk.mmäi-
nen tytär Maija joutui niinikään
Loimaalle, Kauhanojan Jaakkolan
emännäksi, ja nuorin, Johanna, Ypä-
jän Haukan talon emännäksi.

Uuden-Seppälän puumerkki on
tällainen:

r-:
V
/\

Uusi-Seppälä on 1/2 manttaalin pe-
rintöttla; sen manttaalinumero oli
alkuaan 10.

Rart~udla.Uinen Kallle Juho Juham,
poilk.1a.V]a,nha_Myllykylä (Jussila),

syntynyt LoimaalJa joulukuun 28.
pnä 1826, kuoli Ypäjällä maaliskuun
18. pnä 1889. Kalle Vanha-Mylly-
kylä omisti Loimaalla Mäenpään
Jussilan talon. Hän joutui avioliit-
toon Ypäjälle talollisen lesken tn-
rika Juhonty tär Vanha-Myllykylän
kanssa ja tuli sitten Vanhan-Mylly-
kylän isännäksi. Ulrika Juhontytär
oli Alastaron Vännilän Mattilan tyt-
täriä, synt. tammik. 1e. pnä 1813 ja
kuoli Ypäjällä Vanhan-Myllykylän
emäntänä joulukuun 23. pnä 1889.
Avioliitosta oli 7 lasta, jotka kaikki
kuolivat jo pieninä.

Ratsutilallinen Kalle Vanha-Myl-
lykylä oli keskikokoinen, suoraryh-
tinen ja nopealiikkeinen mies. Suu-
ret maa tilansa hän hoiti erinomai-
sen taidokkaasti ja ahkerasti. ot-
taen itse työhön osaa .hän samalla
innostutti ja ohjasi työväkeään. Ajan
tavan mukaisesti Vanha-Myllykylä
viljeli runsaasti leipäviljaa, varsin-
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kin ruis ta, jota talon aitat olivat tul-
villaan. Vanha-Myllykylä oli yksi
niitä Ypäjän kylän taloja, josta näl-
kävuosinakin riitti viljaa itselle syö-
täväksi ja muille myytäväksi.

Isäntä kokosi viljanmyynnillä suu-
ret rahasummat, joista osa joutui
varkaiden saaliiksikin. Eräänä syk-
syisenä päivänä, talon väen riihellä
ollessa, vei näet varas kamarin pii-
rongin laatikosta 20.000 mk. T:lOI-
lainen pääomanmenetys olisi köyhän
vienyt vararikkoon, mutta rikkaan
Vanhan-Myllykylän taloutta se toi
suurestikaan häirinnyt. Varasta ei
saatu kiinni, vaikka joitakin epäil-
tiin, mutta todistajain puutteessa ei
VOItu ketään syytteeseen asettaa.
Vuonna 1879 kohtasi Vanhaa.Mylly,
kylää toinen suuri onnettomuus, sil-
lä jouluaattoyönä paloi Vanhan-
Myllykylän vankasti rakennettu ta-
lo. Ainoastaan sauna, talousraken-
nus ja pieni navetta säilyivät tulel-
ta. Tuli alkoi tallirakennuksesta,
jossa paloi kahdeksan hyvää ja ko-
meaa hevosta sekä noin 200 kanaa.
Asuinrakennus ja suurin osa irtain-
ta paloi kokonaan.

Ratsutilallinen Kalle Vanha-Myl-
lykylä oli äärettömän vaatimaton,
säästäväinen ja hyväntahtoinen
mies. Kesät hän käveli tavallisesti
avojaloin, paitahihasillaan ja roh-
dinhousut jalassa. Avojaloin liikku-
miseen hän oli niin innostunut, ettei
hän syksyn ensimmäisiä pakkasia-
kaan huomannut. Niinpä hän erää-
nä lokakuisena aamuna, kun yöllä
oli satanut lunta, seisoi Forssan to-
rilla vilj akuormansa vierellä nostel-
len paljaita jalkojaan. Ohikulkijat
ihmettelivät ja sanoivat toisi lleeri:
»Kuka tuo isäntä on, joka lumessa

"

avojaloin seisoo?» Vanha-Myllyky-
lä vastasi heidän ihmettelyynsä sa-
noen: »Olen Vanha-Myllykylä Ypä-
jäitä, jos tahdot aviisin päälle pan-
na».

Kalle Vanha-Myllykylä oli kova
kävelijä. Niinpä hän Turku-matko-
jakin, vaikka kilometrejä karttui
noin 90, kulki jalkaisin. Palatessaan
kerran Turusta avojaloin. paljain
päin, pieni eväspussi kainalossa, hän
joutui yöpymään Pöytyällä erää-
seen taloon. Talonväki luuli vieras-
ta kerjäläiseksi, minkä vuoksi isän-
tä aamulla pyysi ukkoa, joka näyt-
ti vielä hyvinvoivalta. riihelle, jo--
hon vieras suostuikin. Kun riihi oli
puitu, kysyi isäntä: »Tahtooko vieras
palkakseen rahan vai viljaa?» Isän-
nän tiedusteluun Vanha-Myllykylä
vastaa: »Otan viljaa, sillä minulla
on Loimaalla pari pahaa talokrapaa,
tarvitsen siemenrukiita». (Ypäj'in
kylä kuului silloin vielä Loimaan pi-
täjään.)

Kerran Kalle Vanha-Myllykylä tu-
lee Loimaan pappilaan tavatakseen
rovasti Wareliusta. Hän menee keit-
tiön kautta sisälle. Keittiössä ruus-
tinna Warelius paistaa leipiä. Kun
hän näkee tuollaisen kerjäläisukon
näköisen henkilön istuvan keittiön
nurkassa, hän tarjoo hänellekin lei-
pää, minkä Vanha-Myllykylä kiitol-
lisuudella ottaa vastaan lausuen sa-
malla: »Leipä kelpaa leivälliselle-
kin.»

Ratsutilallinen Kalle Vanha-
Myllykylä oli luonteeltaan vähän
omituinen. Hän puhui usein itsek-
seen, Iausuej- kummallisia ajatuksia
ja sananparsia. Pidettiinpä häntä
toisinaan mielisairaanakin, mistä
syystä hän oli muutaman vuoden



huoneeseen eristettynä. Hän lepää
haudattuna Loimaan hautausmaalla.

Vanhan-Myllykylän puumerkki
on tällainen:

"-
Se oli ratsutila, manttaali ltaan H/4 ja
n:o alkuaan 1.

T.aJollinen Juho Juhonpoika Pispa
(Vanha _La.urila)

oli syntynyt Ypäjän Vanh an-Lauri-
lan talossa kesäkuun 6. pnä 1834,
kuoli Ypäjän Pispan talon isäntäni
joulukuun 8. pnä 1912 78112 vuoden
vanhana. Hän oli kolme kertaa nai-
misissa. Vihittiin ensimmäiseen avio-
liittoon talollisen tyttären Eeva- Liisa
Simontytär Pispan kanssa huhti-
kuun 21. pnä 1857, minkä jälkeen
hän tuli Pispan talon isännäksi ja
otti samalla Pispan sukunimek wen.
Juho Pispan ensimmäinen emäntä
Eeva-Liisa Simontytär Pispa oli syn-
tynyt syyskuun 11. pnä 1841 Ypäjän
Pispan tyttärenä ja kuoli Pispan
emäntänä joulukuun 15. pnä 1862.
Juho .Iuhonpoika Pispa vihittiin toi-
seen avioliittoon heinäkuun 9. pnä
1863 talollisen tyttären Maria Jus-
tiina Heikintytär Vanha-Seppälän
kanssa. Maria Justiina Heikintylär
oli syntynyt marraskuun 1. pnä 11'45
ja kuoli Pispan talon emäntänä hel-
mikuun 26. pnä 1882. Juho Juhon-
poika Pispa vihittiin kolmanteen
avioliittoon 1884 talollisen tyttären
Maria Tuomontytär Lylyn kanssa,
joka oli syntynyt Lylyn tyttärenä
maaliskuun 9. pnä 1813, kuoli Pispan
muorina helmikuun 25. pnä 1926.

Pispan talon isäntänä Juho Juhon-
poika toimi 55 vuotta, mikä on har-
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vinaisen pitkä työpäivä. Hän rakensi
Pispan talon uudestaan siirtäen sen
samalla toiseen paikkaan. Juho Pis-
pa olikin rakentajamies. Isännyy-
tensä aikana hän ehti rakentaa ta-
lonsa suurimmaksi osaksi kahteen
kertaan, varsinkin talli- ja navetta-
rakennukset. Hän oli ahkera ja in-
nokas maanviljelijä, mitä todistaa se
viljan runsaus, jota säilytettiin Pis-
pan vilja-aitoissa. Pispa oli myös
yksi niitä Ypäjän kylän taloja, jossa
oli viljaa nälkävuosienkiri varalle.
Viime vuosisadalla sattuneina köy-
hinävuosina Pispa myi paljon viljaa
naapuripitäjiin ja paikkakuntalai-
sille.

Talollinen Juho Pispa oli myös in-
nokas hevosmies. Hän kasvatti pal-
jon hyviä ja kauniita hevosia, jotka
tunnettiin kotikylän ulkopuolellakin.

Hän oli keskikokoinen, tanakka-
vartaloinen ja hiukan hidaaliikkei-
nen mies. Luonteeltaan hän oli hil-
jainen ja hyväntahtoinen, vaikka
joskus nuoruus- ja miehuusvnosi-
naan tyhjensi humalapäissään talon-
sa muista asukkaista. Hänet tunnet-
tiin kovin uskonnollismieliseksi. Hä-
nen kotinsa oli aina avoinna' hcr-
taustilaisuuksia ja muita hengel-
lisiä juhlia varten. Varsinkin
suuria evankeliumijuhlia vietettiin
Pispan talon juhlakentällä joka vuo-
si. Jokainen Evankeliumiyhdistyk-
sen puhuja, saarnaaja ja matka-
asiamies, joka sattui paikkakunnalle
tulemaan, suuntasi askeleensa Pis-
palle, jossa hänet aina ystävällisesti
otettiin vastaan. Talollinen Juho
Pispa ja hänen ernäntänsä olivatkin
kovin vieraanvaraisia ja ystävällisiä
ihmisiä, joita kaikki naapurit kun-
nioittivat,
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Vuonna 1861 Juho Pispa peri veli-
vainajansa pojan kanssa entisen ko-
titalonsa Ypäjän Vanhan-Laurilan
(Mäkitalon), jota hän hoiti muuta-
man vuoden, kunnes myi talo-osuu-
tensa vieraalle.

Pispan talo On 7ft2 marittaalin pe-

Juho Juhon'pQi~a, Uotila,

Ypäjän Uotilan talon isäntä Juho
Juhonpoika Uotila oli syntynyt Hin-
nerjoella Vaaljoen Mattilan talon
poikana huhtikuun 15. pnä 1856 ja
kuoli Ypäjällä Uotilan talon vanha-
naisäntänä helmikuun 10. pnä 1928.

Juho Juhonpoika Uotila (Mattila)
vihittiin ensimmäiseen avioliittoon
kesäkuun 27. pnä 1878 talollisen tyt-
tären Esteri Juhontytär Kausen
kanssa. Tämä oli syntynyt Euras;
sa joulukuun 28. pnä 1848 ja kuoli
Ypäjällä Uotilan talon vanhana-
emäntänä toukokuu!'! 1. pnä 1920.

Juho Juhonpoika Uotila muutu
1891 Ypäjälle, jossa hän omisti Uo-
.ilan perintötalon. Se oli aikaisem
rnin erotettu 1575 Kyöpeli-nimisestä
sukutilasta; ja oli sitä omistanut
yli 300 vuotta Uoti Aleksiuksenpo-
Jan suku. Suvun viimeinen isäntä
kuoli kuitenkin viime vuosisad
lopulla tapaturmaisesti ja talo myy-
tiin vieraalle. Uotilan taloa omisti
muutaman vuoden Loimaan Sa-
ha Oy., joka hakkautti talon ko-
mean ja arvokkaan metsän ja myi

rintötila ja talonnumero en 3, Pis-
pan talon puumerkki on seuraavan
näköinen:

~/
Se kuvaa kananvarvas.a.

H. J. Mäkitalo,

Forssan Lehdessä heinäk. 20: ja 23,
pnä sekä elokuun 6. ja 8, pnä 1946,

sen jälkeen talon yksityiselle. Kun
Juho Juhonpoika Uotila 1891 tuli
Uotilan talon isännäksi, hän päätti
kasvattaa talonsa metsän uudelleen
Hän otti sieltä tarvepuita hyvn
säästäen ja valikoiden, ainoastaan
Ieppää ja muita vähemmän arvoisia
puita. Siten Uotilan talon metsä eh-
ti jo ukon eläessä kohota kauniiksi
ta kasvukuntoiseksi kuusikoksi.

Juho Uotilalla oli komea karja,
jonka hän toi tullessaan Hinnerjoel-
ta. Karjaansa hän edelleen jalosti
ja hoiti huolellisesti. Isäntä Juho
Uotila oli uudistusten ja toiminnan-
haluinen mies. Hän osti mm. ensim-
mäisen niittokoneen paikkakunnal-
le ja toi tullessaan Hinnerjoelta ns,
»vinkkur it» eli pyörillä varustetut
heinäreet. joita ei paikkakunnalla
ollut nähty eikä kuultu.

Juho Uotila oli innokas kunnallis-
mies, Tuskin oli ainoatakaan kun-
ta- tai kirkonkokousta, joissa hän ei
olisi ollut mukana. Hän kuului mo-
net vuodet kunnanvaltuustoon. ve-
rotuslau takun taan, kunnallislau ta-
kuntaan sekä moneen muuhun kun-



nalliseen ja seurakunnalliseen lau-
takuntaan. Juho Uotila oli puhelias
ja avomielinen henkilö. Hänellä oli
sana valmiina, kun sitä tarvittiin.
Rohkean, rehellisen ja suoran luon-
teensa kautta hän usein joutui mo-
niin vaikeisiin ja harmillisiin seik-
kailuihin. Niinpä Loimaan köyhäin-
hoitolautakunta syytti Uotilaa oikeu-
dessa siitä, että hän oli rohjennut
moittia kunnan kehnoa vaivaishoi-
tca. Lopuksi Uotila kuitenkin sel-
viytyi asiasta kunnialla. Hän kes-
kusteli samalla rohkeudella ja us-
kalluksella piispan, papin, lakimie-
hen ja talonpojan kanssa pysyen
tinkimättä siinä, mmkä tiesi oi-
keaksi.

Isäntä Juho Uotila oli uskonnol;
lismielinen. Hän lukeutui ns. ren-
qvistiläisiin (rukoileviin) ja luki ah,
kerasti Raamattua. Hän ei hy-väk-
synyt 1886 vahvistettua uutta virsi-
kirjaa eikä uutta katekismusta eli
kristinoppia. Uskonasioissa Juho
Uotila joutui usein, varsinkin nuo-
rempana, kiivaisiin väittelyihin op-
pineidenkin kanssa.

Monet vuodet Juho Uotila hoiti
majataloa ja hänestä kehittyi sillä
ajalla ikäänkuin elävä tietosanak '
ja. Luonteeltaan kovin uteliaana
hän tiedusteli usein matkamiehiltä
heidän syntyperäänsä ja ammat-
tiaan, joista moni mielellään kertoi
ja puheli. Uotila, jolla oli hyvä
muisti, hankki tällä tavoin paljon
tietoja, joten paikkakuntalaisilla oli
tapana sanoa, kun jotain asiaa ei
tarkoin tunnettu: »Kysytään Uotilal-
ta». Hän käytti lyhyttä Länsi-Suo-
men eli ns. Rauman ja sen ympä-
ristön murretta, joten vier aspaikka.
kuntalaisen oli aluksi vaikea yrn-

märtää hänen nopeaa puhettaan.
Hän oli laiha ja hoikka, noin 170 sm
mittainen mies, vilkas, hyväntahtoi-
nen ja oikeutta harrastava henkilö.

Uotilan perintötalo oli 7/12 manb,
'_aalin suuruinen RN:o 6. Sen puu-

merkki I 1 I kuvasti vihdinpuita.

Simo Simonpoika Sorru.

Ypäjän kylän Sorrin talon isäntä
Simo Sorri oli syntynyt Loimaalla
Kurittulan Alamikolan poikana
syyskuun 29. pnä 1836 ja kuoli Sor-
~in talon vanhaisäntänä heinäkuun
3. pnä 1900. Jouduttuaan avioliit-
toon Ypäjälle talollisen tyttären He-
ta J oelin tytär Sorrin kanssa hän
tuli samalla Sorrin talon isännäksi.
Hoidettuaan Sorrin taloa erinomai-
sella menestyksellä yli 30 vuotta
hän luovutti Sorrin talon ainoalle
tyttärelleen ja tämän miehelle siir-
tyen itse eläkkeelle.

Simo Sorri käytti aikanaan pal-
jon härkiä ajojuhtana, mutta kas-
vatti samalla myös hyviä hevosia,
jotka ähkyivät lihavuudesta. Sorrin
talon viljelykset eivät olleet erikoi -
sen laajat, mutta sen sijaan luon-
nonniityt ja metsät olivat suhteelli-
sen suuret naapuritalojen niittyihin
ja metsiin verrattuina. Talon suuri
karjalauma antoi vuosittain paljon
lantaa, joten pelloista saatiin aina
hyvä sato. Viljan runsaus painoi vi-
noon aittojen seinät, joiden alta pe-
rustukset pettivät. Sorri hoiti myös
metsäänsä säästäen ja taidolla. Luo-
vuttaessaan talon tyttärelleen oli
Sorrin talon metsä kylän arvokkain
ja mahtavin. Hän oli suunnitellut
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talonsa uudelleen rakentamista pel-
tojen keskelle. Sen toteuttaminen
jäi kuitenkin vävypojan tehtäväksi.

Isäntä Simo Simon poika Sorri oli
kookas, noin 175 sm mittainen, le-
veäharteinen ja voimakkaan näköi-
nen mies. Luonteeltaan hän oli hi.,
dasliikkeinen ja harvapuheinen,
mutta leikkisä ja suuri vitsieri sane ,
lija. Naapureilleen hän antoi usein
viisaita, vaikka joskus pisteliäitä
neuvoja ja ohjeita. Hänen vitseistään
mainittakoon eräs. Kun viime vuosi-

sadan lopulla oli kylään saatu pu-
helin laitos, nähtiin Sorri eräänä päi-
vänä seisovan puhelinpylvään juu-
rella huutaen suurella äänellä:
»Pyydän Turun viinakauppaan, lä-
hettäkää Simo Sorrille huomiseksi
5 litraa rommia.»

Ypäjän Sorrin talo on 1/12 mant,
taalin perintötalo RN:o 9. Sen puu-

merkki on seuraavan näköinen I=-
Forssan Lehdessä 22. 8. 1946.



Humppilan huutokauppatirehtööri
Antti Virtanen.

Viime vuosisadan loppukymme-
nillä ja nykyisen alkuvuosina työs-
kenteli Humppilassa huutokauppain
toimitsijana muurari Antti Virtanen,
mies, joka oli hankkinut itsellensä
melko sujuvan kirjoitustaidon, joten
kykeni palvelemaan kuntalaisia huu-
tokauppojen kirjoitusmiehenä, pe-
rinnönjakojen, kiinteistökauppojen
sekä muidenkin asiain hoitajana,
missä kirjoitustaitoa kysyttiin.

Antti Virtanen syntyi maaliskuun
23. päivänä 1841 Humppilan Koivis-
tossa Koenkydön uudistorpassa, jo-
ka 1800-luvun alussa tehtiin niin ti-
heään metsään, että savupir dn ra-
kentamiseen tarvittavat hirret saa-
tiin pirtin alalta. Kahdeksankym-
mentävuotiaana hän kertoi olevansa
Koiviston kylässä viimeinen mies
joka oli syntynyt savupirtissä.

Mieheksi vartuttuaan hän joutui
1860-luvulla naimisen kautta isän-
näksi Vauhkon taloon, jonka alueel-
le torppa kuului. Uudessa toimes-
saan tämä korvesta tullut torpan-
poika rupesi kuitenkin [uopottele-
maan siinä määrin, ettei kyennyt-
kään ajan pHkään talon asioita hoi-
tamaan, vaan piti isännyys luovut-
taa toisiin käsiin. Tästä masentu-
neena hän jätti perheensäkin oman
onnensa nojaan lähtien maailmalle
työnhakuun. Monilla paikkakun-
nilla talonsa menettänyt isäntä sit-
ten kuljeskeli tehden pääasiallisesti
muuraustöitä. Hämeenlinnassa hän
opetteli kaakelimuuraukseenkin.

Saatuaan tiedon lastensa äidin
kuolemasta hän päätti palata koti-

seudulle ja jättää mustalaisen elä-
män, kuten hän itse nimitti. Vir-
tanen asettui ensin asumaan Pappi-
lan vieressä sijaitsevaan pieneen
mökkiin, johon otti lapsensa sekä
hankki heille äitipuolen, toimeliaan
Maijan, joka tunnettiin hyväksi kan-
kaankutojaksi. Sittemmin kulke-
miseen kyllästynyt muurari rakensi
itsellensä paremman asunnon rauta-
tieaseman lähelle, vieläpä sen vie-
reen toisenkin asunnon, jossa vietti
viimeiset vanhuutensa vuodet. Muu-
rarin amma ille hän pysyi uskollise-
na niin kauan kuin jaksoi sitä har-
joittaa. Häntä käytettiin enemmäk-
seen kaakelimuurien valmistajana,
mistä ansaitsi jonkin verran parem-
pia palkkoja kuin tavalliset maa-
laismuurarit, jotka eivät tällaisiin
vaativimpiin töihin pystyneet.

Kirjoitusmiehenä Ann Virtanen
kuitenkin tuli kotipitäjässään ylei-
semmin tunnetuksi. Varsin lukuisat
ovat ne huutokaupat, joita hän ehti
suorittaa noin kolmisen vuosikym-
menen ajan. Kirjanpitoa ei hänen
kyllä tullut tästä asiasta pidetyksi
sen paremmin kuin siitäkään, kuinka
monta muuria oli valmistanut, mut-
ta komea lukumäärä niitä oli kum-
piakin ja jälkimmäisiä tietenkin ko-
ko joukko enemmän. Siitä on jo ku-
lunut yli 30 vuotta, kun mestari on
viimeisen muurinsa muurannut,
mutta ainakin kauppias Paavolan
salissa On vielä jälellä Virtasen. te-
kemä kaakelimuuri. Tallella on myös
huutokauppatirehtöörin kirjoittamia
perinnönjako- ym. papereita. Vir-
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tasen käsiin saattoi jokainen huo-
letta jättää asiansa, kyllä hänen toi-
mestaan tuli huutokaupat ajallaan
kaksi ker! aa kirkossa kuulu tetuksi ja
isommat vielä oikein »aviisissakin».
Rahat tuli huutajilta aikanaan ke-
rätyksi ja tilitykset tehdyksi. Eikä
luottamusmies ollut mikään ahne
paikoilleen, päin vastoin mitä (tämän
pienestä korvauksesta suoritti teh-
tävänsä, kun ottaa huomioon esim.
senkin, että maksuaikaa myönnettiin
huutajille puoli vuotta, jopa koko
vuosikin, joten keräystyöstäkin tuli
huolta. Huutokaupasta tehdystä
pöytäkirjastakiri hän jätti puhtaak-
sikirjoitetun kappaleen asianomai-
sille. Palkkiota hän peri pienem-
mistä huutokaupoista 10 markkaa ja
isommista tietenkin runsaammin.
Lisäksi hän sai toimituspaikoissa
ruoan ja kahvit.

Lautamiehelle hänen tuli tehdä
luettelo haastetta var'en niistä hen-
kilöistä, jotka eivät ajoissa suoritta-
neet huutojaan. Nii+ä ei kyllä mo-
nesti tarvinnut paljon antaa, sillä
kansa oli rehellistä ja maksoi vel-
kansa, varsinkin kun lisäksi oli pel-
ko siitä, että menee luotto ja hyvä
maine. Oli tapauksia, joissa ei tar-
vinnut antaa yhtään haastetta.

Virtasen mielestä ei uskonnollisia
kirjoja sopinut huutokaupata, vaan
tuli perillisten ne tasata keskenään.

Hän olikin myöhemmällä iällään us-
konnollismielinen.

Virtanen oli ahkera sanomalehtien
lukija. Eräitä uutisiakiri hän lähet-
teli 1890-luvun alussa turkulaiseen
lehteen. Hänestä tuli myös ahke-
ra kirkossakävijä ja tilasi säännöl-
lisesti jonkin uskonnollisen aika-
kauslehden. Suomalaisuuden asia oli
hänelle rakas ja mielenkiinnolla
Virtanen aina seurasi tämän liik-
keen saavuttamia voittoja. Vanhoil-
la päivillään hän yhtyi jäseneksi
raittiusseuraankin. Vuosisadan alus-
sa tämä vakavamielinen ukko oli
perustamassa paikkakunnalle työ-
väenyhdistystäkin, mutta erosi siitä
sen jälkeen kun tästä järjestöstä tuli
poliittinen puolueseura.

Tämä kansanomainen tietomies
omasi hyvän muistin ja siksipä hän
tiesi kertoa paljon kotipitäjänsä
menneitä vaiheita. Valkohapsinen
ja ulkonaiselta olemukseltaan ar-
vokkaan näköinen vanhus vei men-
nessään hautaan paljon arvokkaita
tietoja. Koko joukon niitä tuli hä-
neltä kysel'yäkin, mutta valitan,
etten alituisten makojeni vuoksi ol-
lut tilaisuudessa niitä paljon enem-
män ottamaan. Itse hän ei tullut
tietojaan paperille kirjoittaneeksi.

Elämänkoulussa vakaantunut ko-
tikylänsä viimeinen savupirtin mies
pääsi odottamaansa ikuiseen kotiin
v. 1922 81 vuoden ikäisenä.

Jalmari Matisto.

Forssan Lehdessä 25. 7. 1946.



Harvinainen näytelmä Humppilan
asemalla.

Tässä kerrottu asia tapahtui 1890-
luvulla Humppilan asemalla, jolloin
asemamies Johan Lehtonen piti ma-
jataloa uudessa talossaan.

Eräänä kauniina kesäisenä sun-
nuntai-iltapäivänä oli majatalon pi-
halle kerääntynyt useita mieshen.
kilöitä, niiden joukossa Punkalai t.u-
men -pitäjästä kotoisin oleva mies,
jota kutsuttiin Hennilän Jussiksi.
Pakinan aiheeksi tuli myös voima-
miehet ja heidän erikoiset suorituk-
sensa. Kaikkien ihmeeksi Hennilän
Jussi kertoi, että hän antaa puulla
lyödä takalistoonsa niin paljon kuin
mies jaksaa, jos saa palkkioksi ko-
rin olutta.

Sanansa takana Jussi myös seisoi.
Tämä ihmemies piirsi ensin terävä-
kärkisellä kepillä pyöreän piirin
maahan mennen itse sen keskelle
seisomaan etukumaraan asentoon,
joten lyöjän sopi hyvästi suunnata
iskunsa istumalihaksiin. Ehtona
Jussi ilmoitti sen, ettei lyöjä saa
astua jalallaan piirin sisäpuolelle,
sillä jos hän tämän virheen tekee,
niin saa maksaa Jussille kipurahat
sekä lisäksi lääkärinpalkan ja låäk.
keiden hinnan. Ennen lyöntiä saivat
miehet tarkastaa, ettei Jussi ollut
takalistoaan turvannut toppauksi ll a,
vaan oli pukeutunut kuten muutkin
miehet. Pari vankkarakenteista
miestä ehti jo lyöntinsä suorittaa,
ensimmäinen tosin arkaillen, koska
pelkäsi, että hän voi lyödä miehen
raajarikoksi, jos oikein olan takaa
iskisi. Toinen sen sijaan rohkeni jo
paljoa navakammin iskeä pelkää-

mättä joutuvansa syytteeseen ih-
misr ääkkäyksestä ja mahdollisesti
miestaposta. Jussi.poika vain hy-
myili .ja pis+eli olut korin hinnan tas-
kuunsa.

Ainutlaatuista urheilua katseli
myös Ison..Kätön ts.lon renki Joose
.Iurvala, mies, joka ')'j päätä pitempi
toisia ja voimakas. Hän oli kylän
ensimmäinen ja ainoa sadan markan
vuosipalkkaa nauttiva renki. Jätti-
läisvoimainen Joose rupesi väittä-
mään,että miehet ovat arkoja eivät-
kä uskalla lyödä. »Lyö sinä parem-
min, jos sulIa on korin hinta taso
kussasi», kehoirti Jussi. Useita ym-
pärillä olevia rupesi oikein kauhis-
tuttamaan, kun sadan markan voi.
mamies tempasi jäyhän näköisenä
lyömäaseena käytetyn vankan puun
käteensä. Pari pihalle joutunutta
naistakin ryntäsi kiireesti sisälle
huutaen mennessään: »Nyt se Joose
tappaa sen miehen!» Maineensakin
puolesta Joose antoikin niin voimak-
kaan iskun, että olisi luullut Jussin
sen vaikutuksesta tuupertuvan maa-
han elinikäisenä rampana. Valtava
)li miesten ihmettely, kun Jussi
nauraen katsoi taaksensa kysyen:
»Jokos sinä pian lyöt?» Lyöjä oikein
harmista punastui ja silmä' iski vi-
han tulta, kun hän tuimalla äänen-
painoIla ärähti sanomaan: »Alä p-le
nälvi. Kyllä minun iskuni miehen
lyönnistä käy.»

Jussin maallinen olemus ei tämän.
kään tulisen iskun seurauksesta
tuumaakaan liikahtanut paikaltaan.
»Kyl lä sinä olet noidan kanssa lii-
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tossa», arveli Joose maksaessaan
kahden olutkorin hinnan.

Näiden iskujen jälkeen ei ketään
enää haluttanut ruveta lyömään,
mutta Hennilän Jussi ansaitsi sinä
iltana kuitenkin vielä yhden olut-
korin hinnan, josta ei tarvinnut ot.
taa iskua vastaan. Näytelmää ma-
jatalon pihalla seurasi näet Kuusis-
ton pikku torpan poika Aukusti,
keskitasoa oleva mies, jota asia
kiinnosti siinä määrin, että meni
Hennilälle kuiskaa maan, jotta ope-
tas minullekin konstisi, saat korin
olutta. Hennilä suostui esitykseen
ja oppilas sai kahdenkesken halua-
mansa tiedot.

Vielä saman päivän iltana hän
päätti eräässä toisessa paikassa ko-
keilla uutta erinomaista konstiansa,
jolla aikoi ruveta ansaitsemaan olut,
korin hintoja pienen renginpalk-
kansa lisäksi. Hän hankki sopivan
puun, piirsi pyöriön maahan ja pyy-
si ystäväänsä, ratavartija Syrjäsen
komeata ja vahvaa poikaa .Ioosep,
pia suorittamaan koelyöntejä va-
roi ttaen nimenomaan ensi lyönnin
kaj auttamaan hiljaa. Jooseppi Syr-
jänen teki työtä käskettyä ja sivalsi

ystäväänsä takalistoon paljoa voi-
mattomamman iskun kuin mitä
Hennilän Jussi oli saanut. Lyönnin
saatuaan op.pipoika kävi kaksin kä-
sin istumalihaksiinsa ja tiuskasi
suuttuneena: »Löitpä sinä kuitenkin
lujaa, iskit kuin tapettavaa sormia
päähän».

Hukkaan olivat siis menneet op-
pirahat, eikä Kuusiston Aukustista
milloinkaan tullut oppi-isällensä
kilpailijaa. Syrjäsen mielipiteen mu-
kaan oli tähän yhtenä syynä se,
ettei oppilas osannut ottaa sellaista
asentoa, mikä oli mestarilla. Tämä
näet :kiinnitti erikoista huolter juuri
asentoonsa ojentamalla vasemman
jalkansa askeleen eteenpäin ja no-
jaten kiinteästi molemmila käsillään
tämän jalan polvea vasten. Jussi
opetti, että täytyy pitää mielensä
siinä kunnossa, ettei hituistakaan
epäile, että tekee kipeää. Asiassa
vaikuttaa luja usko paljon, vakuutti
Jussi moneen kertaan, mutta tätä
vuoren lujaa uskoa oppilas ei saanut
omaksutuksi itsellensä. •

Kyllä sillä Jussilla täytyi olla
lisäksi muutakin tietoa kuin sopiva
asento ja luja usko.

Jalmari Matisto.

Forssan Lehdessä 6. 8. 1946.



Eräs rahojen katoamistapaus H ump-
pilassa v. 1882.

Vuonna 1881 syyskuun. 16. päivänä
kirjoitetulla velkakirjadla lainasi
Humppilan kunta kansakoululaitok ,
sensa tarpeisiin aseman »inspehtoril.,
ta» Arthur Heleniukselta kolmesataa
markkaa. Velkakirjan antoi kunnan
puolesta kuntakokouksen puheen-
johtaja, pastori L. V. Pajula ja tuli
laina maksaa takaisin ennen maadis.,
kuun loppua v. 1882. Huhtikuun 8.
pänvänä suorittikin pastori velan ta,
kai sin 5 % korkoineen inspehtor ille,
joka henkilökohtaisesti nouti rahat
pappilasta. Summa suoritettiin pie,
nissä seteleissä, vieläpä oli joukossa
jonkin verran kovaakin rahaa. Tä ,
mänpä vuoksi pastori laittoi rahat
isonpuoleiseen kirjekuoreen, jonka
saaja pisti eteisen naulakossa olevan
palttonsa povitaskuun Pehtorin
nautittua kahvit ja tehdessä pots,
lähtöä pappilasta kohtelias isäntä
auttoi palttoon Iähtijän ylle.

Asemalle päästyään Helenius meni
suoraan virkahuoneeseensa, missä
hänen piti suorittaa vielä eräitä teh,
täviä. Aikeissa jo. käydä nukku,
maan hän muisti, että palttoo ja sen
taskussa olevat rahat olivat jääneet
konttoriin. Suuri oli hänen härn,
mästyksensä, kun taskusta ei rahoja
löytynytkään. Alkoi tietenkin heti
tarmokas etsiminen, sillä inspehtori
ei ollut mikään vitkastelija ja saa,
maton nahjus. Aseman odotushuo,
neen ja konttorin ovet olivat lukossa
ja kaikki akkunat ehjät, joten varas
ei voinut rahoj a konttorista saada.
Pudota ne eivät myöskään voineet,

sillä tasku oli ehjä. Kukaan aseman
virkailijoistakaari ei käynyt kontto,
rissa sen jälkeen, kun Helenius oli
sinne saapunut työskentelemään.
Välähti mieleen sellainenkin €Ijatus,
että pappilan palvelus tyttö olisi ra,
hat kähveltänyt sillä aikaa kun hän
seurusteli kamarissa tallon herras;
väen kanssa. Asemapäällikkö vietti
unettoman yön, sillä siihen aikaan
merkitsi kolmesataa. markkaa jo
huomattavaa rahasummaa rautatie,
wir-kamiehen taloudessa. Aamul'la,
kin rahansa menettäjä toimitti vielä
tarkan tutkimuksen konttorissa ja
sen ympäristössä.

Ennen puoltapäivää saapui pas-
tori aseman konttoriin, jossa väsy,
neen ja hermostuneen näköinen
päällikkö työskenteli. Hyväntuuli;
sen näköisenä pastori alkoi puhella:
»Olikos ne rahat vääriä, kun eivät
kelvanneetkaan, vai oliko tarkoitus
Iahjoittaa ne minun lainan kukka,
roni täytteeksi, koskapa olit pistänyt
ne polttooni povitaskuun, josta ne
huomasin, kun olin kylään lähdös,
sä?» Kävi selville, että syy oli koko-
naan inspehtorissa itsessään, jolka
hajamielisyydessään laittoi rahat
pastorin palttoon taskuun, Muutoin
o.ivatkin päällysvaatteet hyvin yh,
denmukaiset, joten ei ollut ihme,
että tällainen erehdys saattoi tapah ,
tua.

»Kyllä
ihmisiä
asioissa»,
lisäten:

te kirkon miehet osaat te
rauhoittaa maallisissakin
sanoi iloinen rautatieherra
»Mennäänpäs katsomaan,
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onko meidän mamman kahvipannu
kunnossa ja ellei satu olems an, niin

kyl'ä se varmaan tällä kerralla tu,
leekin tavallista pikemmi n»

Ja 1m 'Z r i M a t i s t o.

Forssan Lehdessä 10. 8. 1946.



Kolme vuosikymmentä Urjalan opettaja-
yhdistyksen toimintaa.

Viime vuosisadan lopulla vallitsi
Jyväskylän seminaarissa virkeä hen-
kinen harrastus. Silloinen serninaa-
rinjohtaja, vapaaherra Y. K. Yrjö-
Koskinen oli erinomaisilla kasvatta-
jan- ja opettajanlahjoilla varustettu
henkilö. Hänellä oli juuri ne ominai-
suudet, joita suuren laitoksen johta-
jalta voitiin vaatia. Hänellä oli myös
harvinainen kasvatuksellinen ja
psykologinen näkemys. Nuorista
kasvateistaan hän jo osasi päätellä,
mitä heistä itsenäisessä työssä var-
sinaisella työkentällä voitiin odottaa.
Hänen rinnallaan toimi joukko leh-
tcreita, joista useat ovaj piirtäneet
nimensä Suomen kansakouluhisto-
riaan: P. J. Hannikainen, Nestori
Cjala, Konsta Raitio, tohtori K. O.
A. Relander ja Kaarlo Jonathan
Jalkanen.

Työ laitoksessa oli luja ja tiukka,
kuri sotilaallisen ankara. Kokelaille
teroitettiin ensimmäisellä tunnilla,
että joka ei voi itseään hillitä, hän
ei voi toisiakaan hallita. Ja edelleen:
»Kaikki muille, itselle ei mitään».
Näin vaIettiin nuoriin opettajiin
työn ja uhrautuvaisuuden henki.

Kesällä 1898 valittiin Laukeelan
koulun opettajaksi Leo Suo me l a.
Hän oli omaksunut kunnioitetun esi-
miehensä, johtajansa ja kasvattajan,
sa ihanteet ja ryhtyi niitä nuoruu-
den innolla toteuttamaan. Nuutajär-
vellä toimi opettajana Nestori J ä r-

vi n e n, kokenut ja eteenpäinpyrki-
vä mies. Nämä miehet lausuivat Ur-
jalan opettajayhdistyksen syntysa,
nat. Järvinen toimi yhdistyksen -en-
simmäisenä puheenjohtajana ja Leo
Suomela sihteerinä.

Jo syksyllä 1901 työ oli saatettu
alkuun. Oli pidetty ensimmäiset ko-
koukset, hankittu säännöt ja valittu
virkailijat, mutta pöytäkirjat ovat
jälkeenpäin kadonneet. Säännöt kui-
tenkin hyväksyttiin helmikuun 22.
pnä 1902 pidetyssä kokouksessa. Sii-
tä alkaen onkin olemassa melkoisen
tarkkoja tietoja Urjalan opettajayh-
distyksen toiminnasta.

Mainitussa kokouksessa oli saapu,
villa viisi opettajaa rouvineen ja
yksi opettajatar. Kokous kehittyi
etupäässä vapaaksi seurusteluksi,
jonka merkeissä tahdottiin opettajis-
toon istuttaa ja heissä ylläpitää vel-
jeyshenkeä. Keskustelun aiheina oli-
vat koululaisretkeilyt ja uskonnon
oppikirja. Toisessa kokouksessa kes-
kusteltiin Kohosen piirustusjärjes-
telmästä. Huhtikuun kokous muo-
dostui pelkäksi seurustelukokouk-
seksi, toukokuun kokoukseen ei saa-
punut osanottajia. Ensi innostus
sammui, johto ei osannut valita vielä
silloin oikeaa tietä.

Yhdistystä yritettiin kuitenkin pi-
tää hengissä. Puheenjohtajaksi va-
littiin K. S a x m anja sihteeriksi
Leo Suomela. Kokouksessa v. 1902
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otti puheenjohtaja esille kysymyksen
koulu tarvikkeiden hankinnasta. Asia
olikin oikaisun tarpeessa. Koulutar-
vikkeet hankittiin siten, että kukin
opettaja osti syksyllä omaan las-
kuunsa kirjat, vihot ja muut oppi-
laitten tarvikkeet ja myi niitä luku-
vuoden kestäessä lapsille. Näin opet-
tajain pienet varat joutuivat ole-
maan kiinni usein koko lukuvuoden
ajan. Monesti opettaja ei saanut va-
rattomalta oppilaalta ollenkaan hin-
taa. Kokous päätti ehdottaa kunta-
kokoukselle, että perustettaisiin ku-
hunkin kouluun perusrahasto, jolla
oppilastarvikkeet hankittaisiin. Asia
päätettiin pöytäkirjanotteella tie-
doittaa kunkin koulun johtokunnal-
le. Kuntakokous kuitenkin hylkäsi
opettajain tekemän ehdotuksen sillä
perusteella, että kunta oli menoar-
vioon ottanut määrärahan koulutar.
pefden ostoa varten.

Huolen aiheena oli myös opettaja-
kirjaston säilyttäminen. V. 1903
anottiin kunnalta sille kaappia, val-
tion annettua kirjat. Tähän kunta
suostui. opettajille välttämättömänä
pidettiin myös kansakouluasetuksen
tuntemista. Siksi se päätettiin ottaa
tarkan pohdinnan alaiseksi. Ensim-
mäiseksi selvitellään, mitä laki sää-
tää opettajan velvollisuudesta. Mut-
ta tämä »tutkinto» jäi kuitenkirr sik,
seen.

Opiskeluhalua oli jo silloin havait-
tavissa opettajiston keskuudessa. Si-
tä osoittaa parhaiten opettajakirjas-
toon v. 1904 tilattujen kirjojen luet-
telo. Siinä olivat kemia, kansantajui-
nen fysiikka, fysiologia, geologia,
»Suorni 19. vuosisadalla», Euroopan
sivistyshistoria ja Kasvitarhakirja.
Oli siis paljon hyvää tietoa, ajanku-
va opettajien lukuharrastuksesta.
Mutta niinpä olikin opettajien jouk-
koon tullut nuorta, henkisesti vir-
keätä ainesta, kuten Aapo Pär n ä-

nen.

Kokouksia pidettiin v. 1903 vain
kolme ja v. 1904 ainoastaan yksi.
Vasta 1910 virkistyy opettajayhdis-
tys levättyään kokonaista kuusi
vuotta. Sen ensimmäinen kokous pi-

dettiin kunnallistalossa ja oli joten-
kin laimea; virkailijat valittiin, mut-
ta herätetty keskustelukysymys op-
pikirjoista jäi pöydälle. Lokakuun
kokouksessa keskusteltiin opettajain
eläkeasiasta ja luettiin kirkkoherra
N. Borgin ehdotus tekeillä olevista
kouluvirsistä. Silloin tuotiin esille
myös kysymys kunnallisten kierto-
koulujen perustamisesta. Asiaa har-
kittiin monipuolisesti ja päätettiin
tehdä kunnalle ehdotus, jota opet-
taja M. J ä r v e n piti valtuustossa
puolustaa. Se näyttää olevan Pär-
näsen suunnittelema ehdotus. Asia-
paperi on sisällyksensä puolesta aika
hyvä, joskin suunta on osaksi vir-
heellinen. Siinä nimittäin ehdotetaan
kunnan hallinnassa· olevia »kier lo-
kouluja», jotka kiertäisivät samoissa
piireissä kuin kirkollisetkin koulut.
Pääajatus oli sentään oikea, se, että
nämä koulut saataisiin valmista-
maan oppilaita kansakouluun eikä
rippikculuun. .

Kunnalta anottiin edelleen varoja
kuusijuhlaa varten ja salaneuvos
Costianderin rahastosta joululehtien
ostoa varten.

Tähän aikaan kuitenkin yhdistyk-
sen toiminnassa alkaa näkyä varjoja.
Kokouksia ei enää pidetä usein eikä
opettajien kodeissa. Ne järjestetään
etupäässä kunnanhuoneeseen. Kirk-
ko ja koulu ovat käyneet käsi kädes-
sä, mutta nyt alkaa »nuorempi veli»
vaatia myös osaansa. Niinpä herä-
tettiin . v. 1911 kysymys, ettei rip-
pikoulua pidettäisi varsinaisen kari,
sakoulun aikaan, sekä toiseksi tuo
vieläkin tärkeä kysymys lukusien
pitämisestä. Kirkkoherranvirastosta
tuli sittemmin kirjelmä vastauksena
näihin kysymyksiin. Se tyydytti
opettajia. Yhteistyö sujuikin sitten
sopuisasti kirkon ja koulun välillä.
Niinpä papiston taholta ehdotettiin
uskonnon oppikirjaksi juuri opetta-
jiston toivoma teos. Mutta kirkolli-
sissa kouluissa ei noudatettukaari
yhteistä päätöstä. Siksi opettajayh-
distys lähetti papistolle kysymyksen,
miksi sitä ei oltu noudatettu.

Koulun sisäisestä järjestyksestä-



kin huolehdittiin. Niinpä haluttiin
kunnan kaikille kouluille samanlai-
set oppikirjat. Niitä tutkittiin ja
arvosteltiin, että saataisiin paras jou-
kosta käytäntöön. Nuorison jatku-
vaan opiskeluun kiinnitettiin huo-
miota. Niinpä jatkokurssien tärkeys
tunnustettiin ja toivottiin niitä saa-
tavan kunnan kouluissa järjestetyk-
si. Anottiinpa kunnalta jatkokou-
lulaisille vapaita kirjoja ja koulu-
tarpeita sekä toivottiin niihin tule-
van runsaasti oppilaita

Tämän hedelmällisen työvuoden
jälkeen alkoivat taantumuksen tuu-
let puhaltaa. Yhdistyksen sihteeri
vaihtui. Vuoden ensimmäisenä ky-
symyksenä oli, maksetaanko keskus-
hallitukselle jäsenmaksuja vai ei.
Jopa pyydettiin hallinnolta vastaus-
ta siihen, mitä se on »vuoden 1912
kuluessa toiminut». Tehtiin myös
päätös, että kinkeripäivänä anne-
taan lupa kaikille oppilaille tai on
koulua »pidettävä kaikille, niin ettei
yksikään pääse lu kusijoi lle». Vuo-
den 1912 aikana pidettiin uusi ko-
kous, jossa kuultiin näyte'.unteja
uskonnossa, laulussa ja äidinkieles-
sä. Koulujen menoarvioita halut-
tiin yhdenmukaistaa ja pyydettiin
kouluasiain takia opettaja Saxman
yhdeksi jäseneksi kunnallislautakun-
taan.

Huomattava tapaus opettajayhdis-
tyksen toiminnassa oli eläkekysy-
myksen tehostaminen. Pyydettiin
kunnassa olevaa edustajaa toimi-
maan siihen suuntaan, että eläkeasia
tulisi eduskunnassa käsiteltäväksi
ja lähetettiin. pari opettajaa kansan-
edustaja Astalan luokse.

Kuntakin puolestaan kääntyi v.
1913 opettajayhdistyksen puoleen.
Siltä taholta tiedusteltiin, olisiko
kunnan edun kannalta parempi, että
kuntaan perustettaisiin yhden opet-
tajan vai kahden opettajan koulu-
ja. Yhdistys perusteli kantaansa,
mutta ei pyytänyt näin huomatta-
vassa asiassa tarkastajan lausuntoa
ja siksi perustelu tuli tärkeimrniltä
kohdlltaan erheelliseksi. Puolustet-
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tiin kaksoiskouluja jopa sillä perus-
teella, että niissä saavutetut tulokset
olisivat parempia kuin yhden opet-
ajan kouluissa. Jokainen kokenut
tarkastaja olisi ollut aivan päinvas-
taista mieltä, sillä moniopettajaises-
sa koulussa määrää heikoin yksilö
suunnan. Tämän osoittaa kokemus.
»Airioa seikka, joka puolustaa yksi-
opettajaisia kouluja, on oppilaiden
koulumatkat», mainitaan lausunnos-
sa. Niinpä rakennettiinkin kaksois.
kouluja, joista sittemmin käytäntö
on pakottanut luopumaan. Jälellä
on toiminnassa vain Nuutajärven
kaksoiskoulu, jossa moneen vuoteen
ei ole ollut 50 oppilasta kahdella
opettajalla, ja tietenkin kunnan kes-
kuksessa oleva Huhdin koulu. Ei
otettu huomioon lausuntoa ann et-
taessa, että kunta on harvaan asut-
tu, eikä vielä niinkään myöhään
kuin 1918 osattu laskea kansakoulu-
laitoksen kehitystä Ja asetuksen kes-
kittymistä. Niinpä onkin Urjalan
kansakoulujen keskittymisessä jat-
kunut erheellisyys, jota nykyisin on.
vaikea korjata. Vielä niin myöhään
kuin 1929 rakennettu koulu on paik-
kaan nähden epäonnistunut ja ra-
kennusaineen puolesta suoranainen
»vikapisto». Eikä muuta voi sanoa
saman koulun v. 1934 rakennetusta
ala koulun opettajan huoneistosta-
kaan. Lähivuosina tuleekin kysy-
mykseen suoranaisia' koulujen siir-
toja, kuten Laukeelan koulun
muutto.

Aika tarkoin sensijaan on harkit-
tu v. 1914 herätetty kysymys kou-
lutarvikkeista. Niinpä ehdotetaan,
että kunta hankkisi kaikille oppi-
laille oppikirjat, joita jaetaan vain
yhdet kutakin perhettä kohti. Mie-
tinnössä kuvastuu kauniina piirtee-
nä säästävaisyys ja asiallinen har-
kinta, joskaan sen sisältö kokonai-
suudessaan ei enää vastaisi nopeasti
kehittyvän koulun vaatimuksia.

Yhdistyksen monivuotinen puheen-
johtaja K. Saxman erosi 1915. Hän
oli ansiokkaasti toiminut siinä tois-
takymmentä vuotta. Ei liene hänelle
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edes kiitettävää tunnustusta lausut-
tu, koska ei ole mainittu. Yhdistyk-
sen uudeksi puheenjohtajaksi valit-
tiin Konrad Perkiö, joka siinä toimi
vuoteen 1926, kolmea välivuotta lu-
kuunottamatta.

Uutta siltaa alettiin rakentaa kir-
kon ja koulun välille. Kokoukseen
ku' suttiin rovasti Hilden. Hän esitti
keskusteltavaksi kysymyksen kou-
luissa käytettävistä uskonnon oppi-
kirj oista ja kinkereillä käynnistä.
Päätettiin jälleen antaa kaikissa
Urjalan kouluissa kinker ipäiväksi
lupaa. Oppikirjoista sovittiin yksi-
mielisesti' samoin Katekismuksen
opetuksesta. Lopuksi khra kiittäen
totesi, että kirkon ja opettajiston vä-
lillä On vallinnu t hyvät suhteet ja
toivoi niiden jatkuvan. Puheenjoh-
taja puolestaan antoi kiitokset kirk-
koherralle. Uutta suuntaa to'esi se-
kin, että opettajain keskuudessa
päätettiin perustaa koulukuoro.

Forssan tarkastuspiiri oli perus-
tettu ja siihen tuli tietenkin kuulu-
maan myös Urjalan kunta. Se oli
saanut tarkastajakseen innokkaan
koulumiehen otto Erkkilän. Syys-
kuussa 1915 piiritarkas'aja on ensi
kerran yhdistyksen kokouksessa.
Tätä ennen ei ainoakaan tarkastaja
ollut niissä saapuvilla. Tarkastaja
Erkkilä ehdotti keskusteltavaksi en-
siksi lukemisen opetuksesta ja toi-
seksi jatkokurssien aikaansaamises-
ta. Hän mainitsi, että jatkokurssit
vaikuttavat syvästi sivistysrientoi-
hin, että niiden pitämättä j ättämi-
nen merkitsisi taka-askelta, ja toivoi,
että valistuneet kunnat myöntäisivät
niiden pitämiseen varoja, kun val-
tiolta niitä ei silloin saatu. Opetta.
jainkin pitäisi pienemrnälläkin pal-
kalla niissä toimia. Ehdotukselle oli-
vat opettajat kaikin puolin myötä-
mielisiä.

Uudelleen sukelsivat esiin kysy-
mykset edustajan saamisesta kun-
nallislautakuntaan ja kannettavista
lukukausimaksuista. Samoin esitet-
tiin kysymys koulun kasvitarhoista,
mutta asia sai siirtyä vastaisia päi-

viä varten. Oppilaskirjastoasia sen
sijaan sai myötämielisyyttä osakseen
ja päätettiin anoa niiden ylläpitämi-
seen vuotuista määrärahaa.

Taloudellisesti ahdas aika alkoi
1916 ja se pakoitti opettajiston pyy-
tämään 150 mk vuotuista palkanli-
säystä, mutta valtuusto hylkäsi ano-
muksen. Opettajistokiri päätti tois-
taiseksi tyytyä valtuuston päätök-
seen. Mutta mm. käännyttiin uudel-
leen valtuuston puoleen palkkaeduis-
ta pyytäen, että palkka maksettaisiin
luonnontuctteilla, kuten asetus mää-
räsi. Kokoukselle oli tehty esitys
poikain käsityöopetuksen järjeste-
lystä. Asia joutui vilkkaan pohdin-
nan alaiseksi, jossa toivottiin, että
kunta kustantaa poikain käsityöai-
neet, työkalut pidetään terävinä ja
kunnostetaan vuosittain ja että ylä-
luokan pojille opetetaan käsityö väli-
neiden teroitusta.

Helmikuussa 1917 pätettiin uudes-
taan lirttyä Suomen opettajayhdis-
tykseen ja määrättiin [äsenmaksuk-
si 3 mk. Kunnanvaltuustolta anot-
tiin käsityönopettaji lle 100 Olo pal-
kankorotusta ja käännyttiin uudel-
leen valtuuston puoleen anomuksella
kalliinajan lisäyksestä.

Tähän keskeytyi opettajayhdistyk-
sen toiminta. Läsnä oli vielä Aapo
Pärnänen, mutta opettaja Saxman
oli viimeisen kerran saapuvilla tou-
kokuussa 1917. Hänen Vilkas temp,
perumenttinsa innostui myös puolue-
toimintaan. Aluksi hän oli kiivas ko-
koomukselainen, mutta kääntyi no-
peasti vasemmistolaiseksi ja tuhou-
tui kapinassa.

Jo maaliskuussa 1919 On yhdeksän
opettajaa taas yhdistyksen touhussa,
K. Perkiö edelleen puheenjohtaja-
na. Nyt alkaa pitkäaikainen palkka-
taistelu kunnan kanssa. Kunta mää-
räsi minimiarvot opettajiston luon-
taiseduista, mutta se ei tyydyttänyt
kärsiviä opettajia. He valitsivat
opettaja V. Aukeen yhdistyksen
puolesta tekemään valituksen maa-
herralle. Mutta valitus hylättiin,



Aukee lupautui asiaa jatkamaan
henkilökohtaisena valituksenaan, ja
yhdistyksen jäsenet sitoutuivat kor-
vaamaan asiasta koituvat ·kulut.
Seuraavana vuonna kiihtyi palkka-
taistelu. V. 1920 anotaan, että kun,
nan maksama 2,400 mk:n rahapalkka
korotettaisiin 4.800 markaksi, kun
elinkustannukset olivat nousseet 100
"l«. Tämä asiapaperi on viisaasti har-
kittu ja asiallisesti laadittu. Siinä
anotaan myös käsityöopettajain palk-
ka nostettavaksi 75 mk:stä 600 mark-
kaan. Palkkauskysymys sai vallitse-
van suunnan yhdistyksen kokouk-
sissa. Sitä käsiteltiin kymmenessä
eri kokouksessa, muodossa tai toises-
sa. Niinpä opettajisto heinäkuussa
1926 kääntyy valtuuston puoleen,
kun uusi palkkauslaki astui voimaan
ja pyytää, että kunta edelleen mak-
saisi harkintansa mukaan opettajille.
Sanottu asiakirja on diplomaattisesti
laadittu ja lienee opettaja Luinmaan
suunnittelema. Aluksi annetaan tun-
nustus Urjalan kunnalle siitä, miten
auliistitse on suhtautunut kansakou-
luihinsa, rinnastettiin kunta valistu-
neisiin kuntiin, muistutettiin, miten
siten voidaan saada eteviä opettajia
kuntaan ja vedottiin kuntalaisten
harkintaan, ettei edes ehdotettu mi-
tään määrättyä summaa. Mutta
palkkataistelu kiristyy yhä ja joh-
taa jo vuoden 1926 syksyllä jyrk-
kään, harkitsemattomaan muotoon
puettuun anomukseen kunnalle:
»Koska Urjalan kunnanvaltuusto
yliolkaisesti on jättänyt huomioon
ottamatta Urjalan opettajayhdistyk-
sen anomuksen». Asiapaperi on laa-
dittu melkein nuhtelumuotoon. Sillä
ei ainakaan rakenneltu opettajiston
ja kunnan välisiä suhteita.

Nyt näyttääkin juopa levinneen
kunnan ja opettajiston välillä. Opet-
tajisto anoi määrärahaa kuusijuh-
lan viettoon, mutta kunta epäsi sen,
minkä vuoksi yhdistys lausui jyrkän
paheksumisensa päätöksen johdosta.
Kunta oli myös yksimielisesti hyl än,
nyt opettajiston anomuksen korva-
uksen maksamisesta opettajille hei-
dän virkaansa kuulumattomista
koulutöistä ja opettajat valittivat
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maaherralle, joka kuitenkin hylkäsi
tämänkin valituksen, joka tuli opet-
tajislolle maksamaan lähes 400 mk.
Valtuusto oli päättänyt vuoden- 1927
alusta palkata kullekin koululle sii-
voojan, joka toimittaa koulun läm-
mi.tyksen, puhdistuksen ja lumen
luomisen koulun teiltä, ja ratkaisi
täten puolestaan syntyneen rittaky-
symyksen.

Huomattava aloite oli ehdotus, että
kouluille hankittaisiin pitäjän kart-
ta. Valtuusto oli lähettänyt kysy-
myksen Suomen kansakoulun ja
kansanopetuksen historian laatimis-
asiasta, josta opettajat toivoivat, että
Urjalan kunta myös ottaisi osaa
hankkeen toteuttamiseen.

Opettaja K. Perkiö oli 10 vuotta
yhdistyksen puheenjohtajana. Vuo-
det 1919-1920 .yhdistys toimi ripeäs-
ti, mutta oli taas vuodet 1921-22
vallan toimetcnna. V. 1923 oli yksi
kokous, v. 1924-26 olivat taas lepo-
tilaa. Tuntuu kuin selostetut palk-
kataistelut olisivat kyllästyttäneet
opettajat, ja Perkiö antoi yhdistyk-
sen hiljaa torkkua. Huhtikuussa 1926
on yhdistys taas työnnetty toimin-
taan. Puheenjohtajaksi valittiin Sulo
Syrjänen ja sihteeriksi Naimi Tam-
menterho. Yhdistys toimi sanotun
vuoden ripeästi. Palkka taistelu oli
kokouksissa kipeänä kysymyksenä.
Se sai entisestään jyrkemmän suun-
nan opettajiston ja kunnan välillä.
Silloin sattui muitakin ristiriitoja, ja
opettajisto teki valituksen maaher-
ralle koulujen lämmityksestä. Vuon-
na 1927 oli vain kaksi kokousta.
Edellisessä päätettiin koota aineistoa
Urjalan historiaa varten ja toisessa
päätettiin, ettei suorite+a jäsenmak-
suja keskushallitukselle. Seuraavana
vuonna pidettiin kolme kokousta.
Näissä keskusteltiin pääasiallisesti
oppikirjoista ja eräistä yhdistyksen
säännöistä. Ensimmäisessä oli pu-
heenjohtajana O. Lummaa, toisessa
J. Salminen ja kolmannessa S. Syr-
jänen.

Vuosina 1929-32 oli puheenjohta-
jana Onni Anttila, mutta tällä ajalla
oli vain kolme kokousta, jolloin kes,
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kusteltiin enimmäkseen opettajain
luontaisetujen järjestelystä ja kou-
luvuoden alussa toimite ttavasta las-
ten jumalanpalveluksesta. V. 1933
tuli puheenjohtajaksi Eevertti Veh-
mas.

Puheenjohtajana toimi opettaja K.
Saxman 23 kokouksessa, K. Perkiö
18 ja O. Anttila kolmessa.

Näin oli opettajayhdistys toiminut
kolme vuosikymmentä. 'I'oiminnassa

kuvastuvat ne huolet ja toiveet, joita
opettajien rinnassa liikkui. Siinä oli
kehityksen lamautumisen aikoja,
mutta aina ilmestyi -henkilö, joka toi
uutta eloa toimintaan. Paljon hyvää
opettajakokouksissa on vaikutettu.
Suomen las.ten onni ja· kansamme tu-
levaisuus silmämääränä.

Eevertti Vehmas.

Forssan Lehdessä 31. 8. ja 3. 9. 1946.



Kun Syyrin isäntää juksattiin.

Vanha kansa ja varsinkin talon,
poikaisväestö ei laisinkaan käyttä-
nyt sieniä ravintoaineenaan, päin
vastoin monet aivan inholla torjui-
vat sellaisen esityksen, että moko-
mia »madon lakkeja» pitäisi ruveta
syömään. Väitettiin, että ne ovat·
suorastaan myrkyllisiäkin.

Vuonna 1892, jolloin saatiin huo-
no sato viljasta, sukeutui Humppi-
lan Koivistossa eräässä talossa lu-
kukinkerikes teissä keskustelu sie-
nien ottamisesta käytäntöön antaak-
sensa vaihtelua yksinkertaiseen
ruoka-ateriaan. Mielenkiintoisen kes-
kustelun uudesta ruokalajista virrt,
ti Humppilan ensimmäinen vakinai-
nen kansakoulun opettaja AlIr. Toi-
vola, joka perinpohjaisessa esityk-
sessään ylisti sienien hyviä puolia ja
halpuutta kertoen, että on itsekin
niitä syönyt monta kertaa ja heillä
on kotona talveksikin otettu niitä
talteen. Asian johdosta syntyi var-
sin vilkas keskustelu, jossa miesten
joukosta ainoastaan asemapäällikkö
Arthur Helenius asettui kannatta-
maan opettajan ehdotusta. Naisten
joukossa löytyi kyllä useampiakin,
pääasiassa rautatieläisten piireihin
kuuluvia, jotka arvelivat sienistä
saatavan kelvollista ruokaa, mutta
valittivat samalla, että eivät tunne
kaikkia syötäviä sieniä, eivätkä osaa
niitä valmistaa. Miesten joukossa
istui muiden muassa Syyrin talon
rehti, vakaa ja harvapuheinen isän-
tä Matti, joka kekkereissä ja ko-
kouspaikoissa istuskeli vain hiljai-
sena kuuntelijana. Keskustelun ai-
he oli kuitenkin siksi mielenkiintoi-
nen, että se sai harvapuheisen hä-

mäläisisännänkin lausumaan aja-
tuksensa. Isäntä kertoi olevansa
»kaikkiruokainen niinkuin köyhän
miehen hevonen», mutta ei hänkään
sentään voisi sieniä syödä, ennen
pureskelisi vaikka petäjän kuoria.
Opettaja pani isännän puheen mie-
leensä ja päätti ottaa häneltä en-
nakkoluulot pois.

Tähän tarjoutuikin pian sopiva ti-
laisuus. Isäntä oli ottanut hankkiak-
sensa koululla tarvittavat halot ja
ajeli niitä myöskin itse paikalle.
Koulumestari sopi rouvansa kanssa,
että kutsutaan isäntä päivälliselle,
jossa ylimpänä herkkuna on sieni-
pullia. Rouva kelpo emäntänä ky-
keni myös valmistamaan hyvän
aterian ja aivan ensiluokkaisia
sienipullia. Lyydi rouva puuhasi
oikein herkullisen näköisen ruo-
kapöydän, aivan kuin tarkastaja
olisi tullut heille vieraaksi. Keskel-
lä komeili suuri ja komea valkopors.
liininen gooli, joka oli sinivärisillä
kukkamaalauksilla koristettu ja tä-
mä kukkuratäyteisenä kauniita sie-
nipullia.

Isäntä yritti tehdä tenän, ku>-
opettaja meni ruualle kutsumaan.
Erikoisen vaatimattomana kansan-
miehenä esteli halontuoja: enhän mi-
nä toki kehtaa tulla, tällainen hal,
komies likaisessa mekossani, teillä
On siellä niin hienot herraspaikat
etteihän sinne toki syömään kehtaa
tulla. Vastus oli niin tiukkaa, että
aivan kädestä pitäen piti isäntä ta-
luttaa ensin sisälle ja sitten ruoka-
pöytään. Rouva kohteliaana emän-
tänä tarjosi ahkeraan kaikkia pöy-
tänsä antimia ja erikoisesti niitä
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kauniita »Iihapu llia», joita tällä ker ,
taa oli tavallista paremmin höystet,
ty sekä pantu joukkoon vähän tuo-
retta lihaakin. Emäntä ja isäntä
hymyilivät hyväntahtoista hymyään,
kun isäntä pisteli pullia poskeensa,
vieläpä innostui kehaisemaankin,
ettei ole milloinkaan eläissään saa-
nut näin hyvää syödäkseen. Isäntä
ilmaisi käsityksenään, etteivät ta-
Ionpoikaisemännäj osaa niin herkul-
lisia laittaa kuin herrasrouvat, jot-
ka ovat kouluja käyneet ja sivistystä
saaneet. Opettajakin yllytti isännän
ruokahalua sanoen, että hänkin on
enemmän pullia syönyt kuin isäntä,
vaikka vain tupatöissä puuhaa ja
isäntä on kävellyt halkokuorman pe-
rässä kilometrikaupalla ja pidellyt
suuria, raskaita koivuhalkoja. Isän-
nän pitää vahvasti syödä, että jak-
saa puskea niitä talonpojan raskai-
ta töitä. Ja hyvät lihapullat anta-

vat voimia ja kestävyyttä. Näin in,
nosteli opettaja.

Hyvän aterian jälkeen pakinoi
kolmihenkinen pöytäseurue vielä
tyytyväisenä hyvän tuokion, ennen"
kuin isäntä lähti kotimatkalle. En-
nen erojaisia sanoi opettaja: tietää-
kös isäntä, mistä ne meidän emän-
nän lihapullat oli valmistettu.

Ne oli tehty sienistä, ehätti opet-
taja, ennenkuin isäntä ehti arvaile-
maan, muistattehan, kun niistä siel-
lä lukukesteissä hartaasti keskustel-
tiin. »No ihme ja kumma», puheli
hämmästynyt isäntä, »enpä minä
olisi osannut aavistaakaan. Luulin
että ne oli valmistettu jostakin met-
sälinnun lihasta, kun opettaja käy
myös metsästelernässä. Mutta hyviä
ne vain olivat, se täytyy myöntää.»
Tyytyväinen oli isäntä koululla
saamaansa kestitykseen.

JaLmari Matista
Forssan Lehdessä 3. 9. 1946.



Mies meru korpeen ja teki torpan.

Näinä aikoina, jolloin tuhan-
sien to'iveet saada omaa viljelys-
maata, alkavat toteutua, on kiin-
toisaa palauttaa mieliin, miten
ennen vanhaan uudistorppia rai-
va~tiin ja millaisia omakohtaisia
ponnisteluja tarvittiin, 'ennen
kuin niissä leipä viljelijälleen uih»
ti. Olemme edesmenneen J uho
R a n t ase n papereista valin-
neet kuvaussarjan, jolle hän oli
antanut vaatimattoman nimen:
Pikku-u'UJtisia maamme asutuksen
historiasta. Nuo muistelmat pu,
huvat omaa vakuuttavaa kiel-
tään vanhan sukupolven kunni-
aksi:

Paljon on jo puhuttu ja kirjoitettu
niiden edesmenneiden sukupolvien
työstä, jotka aikoinaan täällä elivät
Ja raivasivat maita viljelykselle.
Mutta se asia on niin laaja sekä mo-
nipuolinen, että siitä riittää yhä sel-
laisten pikkupiirteiden tarkastelua,
vaikkapa pääasiat lieneekin ·jo ver-
rattain täydellisesti selvitetty.

Näiden uudisraivausten historia ei
ole silloin vielä täydellinen, jos sa-
notaan, että mies meni korpeen, te-
ki sinne torpan, josta sitten aikojen
varrella muodostui talo ja usein sel-
laisen talon yhtymästä sitten kylä.
Lähempi tutustuminen niihin asioi-
hin osoittaa kuitenkiri, etteivät ne
asiat läheskään aina kehittyneet niin
suoraviivaisesti, vaan tuli siinä otet-
tavaksi usein myös, taka-askeleita.
Näiden asioiden kulkuun on ollut
vaikuttamassa moninaiset seikat, en-
nen muuta kuitenkin noiden torpan-
tekijäin ruumiilliset ja henkiset omi-
naisuudet. Ja näistä ominaisuuksrs-

ta puhuttaessa on aina muistettava,
=ttä kysymys on sekä miehestä että
hänen vaimostaan, sillä uudistorpan
teosta ei tule mitään, elleivät mo-
lemmat aviopuolisot ole sellaiseen
tehtävään kykeneviä. Sitkeän ter-
veyden, ahkeruuden ja hyvän työ-
taidon ohella tulee heillä olla sel-
lainen vankka, tulevaisuuteen täh-
dätty katse, joka ei himmene suu-
rimpienkaan vastusten kohdatessa.
Löytyy ihmisiä, jotka ovat herkkiä
innostumaan milloin mihinkin
asiaan, mutta ensimmäisen vastatuu-
len puhaltaessa he ovat heti val-
miit luopumaan otteestaan. Sellai-
sista ihmisistä ei tule uudistorpan
tekijöitä, olkootpa muut edellytykset
millaiset tahansa.

Tapasin kerran matkalla ollessani
yhden tuollaisen, uuden torpan te-
kijän, ViI I eTu 0 m i sen.
Hän kentoi palvelleensa Urjalassa,
Salmen Paavolassa. Hänessä syttyi
halu päästä vähän itsenäisempään
asemaan ja siksi hän kysyi isännäl-
tään, mitä tämä arveli siitä, jos hän
lähtisi talon metsässä olevan r ä-

meikön laitaan torppaa tekemään.
Paavolan talon silloinen isäntä, val-
tiopäivämies Aukusti Perho vastasi,
että jos joku toinen sitä kysyisi, hän
vastaisi heti kieltävästi. Ei hän voisi
kestää sitä ajatusta, että joku siellä
rämeikön takana kärsii, eikä kuiten-
kaan saavuta päämäärää, jota
oli lähtenyt tavoittamaan. »Mutta Si-
nun suhteesi on. asia toisin. Tunnen
sinut mieheksi, joka voi mahdotto-
miakin aikaansaada, ja samaa voin
sanoa vaimostakin .. Menkää, jos ha-
luatte!» 'Tuominen kyseli' vuokraa,
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johon isäntä vastasi, että se voidaan
ottaa puheeksi aikaisintaan kymme-
nen vuoden kuluttua. Ville kertoi
sitten edelleen niistä vaikeuksista,
jotka häntä ja hänen vaimoaan koh-
tasi uudistorpan teossa. Mutta in,
toaan ja toivoaan eivät he hetkeksi-
kään menettäneet, eivät sittenkään,
vaikka pirtti täytyi lapsista ja aitta
pysyi tyhjänä suuhun sopivasta. Kun
minä Villen tapasin, tämä oli jo ikä-
mies, mutta pahin oli silloin jo voi-
tettu. Navetassa märehti jo kuusi
lehmää, ja Paavolan silloiselta työn-
johtajalta sain kuulla, että Viile vei
asemalle maitoa enemmän kuin mo-
ni sellainen, jolla oli kymmenen
lehmää. - »Mutta emäntä kulkee
kanssa kaiket päivät navetan ja pir-
tin väliä,» lisäsi kertojani, »ja leh-
mät ovat huolellisesti valikoitua ro-
tua. Niin kauniita lehmiä et "löydä
monesta navetasta koko pitäjässä»,
vakuutti kertojani. Paavolan isännän
arvostelu noista uudistorpan teki-
jöistä piti siis paikkansa ihan täy-
dellisesti, ja siksipä koko tämä yri-
tys päättyikin sitten mitä kauniim-
paan ja suotuisimpaan Iopputu lok-
seen.

Eivät kaikki tämäntapaiset yri-
tykset siten onnistuneet. Talsolan
kylän takalistolla, suuren Murr on-
niityn länsipuolella rupesi kerran,
viime vuosisadan viimeisellä kymme-
nellä, eräs mies uudistorppaa ra-
kentamaan. Rakenteli sitä muuta-
mia vuosia ja sitten lähti tiehensä,
jättäen kaikki siihenastisen työnsä
tulokset ilman korvausta. Mirä kan-
nattaa rehkiä, kun kuitenkin täytyy
ansiot yöllä leipänsä ansaita, selitteli
tuo mies. Ansiot yöllä täytyi Ville
Tuomisenkin monet vuodet leipäänsä
lisätä, mutta tästäpä juuri nähdään-
kin ero kahden eri henkilön välillä.
Toinen on hetkellisesti innostunut,
toinen vakava periaatteen mies. Ja
kuitenkin menestymisen mahdolli-
suudet olivat Talsolan maalla suu-
remmat kuin Salmen Paavolan ta-
kalistolla. Ei ole .kukaari toinen-
kaan mennyt sinne Talsolan maalle
jatkamaan tuon poistuneen yrittäjän
työtä, vaan kaikki on saanut rnaatua
entiseen korpituntuiseen olotilaansa.

Samoin kävi myös Haudankorvan
kylän metsään aikoinaan rakerine-
tulle Antinojan torpalle. Nyt jo
tuon en maille siirtyneet vanhukset
kertoivat, että uudisraivaus Arr in-
ojan varrella edistyi tyydyttävästi,
peltosarkojen luku lisääntyi vuosi
vuodelta niin kauan kuin yrityksen
alkuunpanija eli. Mutta hänen kuol-
tuaan eivät hänen lapsensa halun-
neetjatkaa uuden pellon tekoa, ei-
vätkä jäädä jo isän aikana tehtyjen
sarkojen viljelijöiksi. Aukeammille
paikoille, toisten ihmisten läheisyy-
teen ja yhteyteen lapset halusivat
päästä tuolta metsän joka puolelta
ympäröimästä Antinpojan torpas.a.
Metsä on sielläkin jälleen päässyt
entisiin oikeuksiinsa, tuuli humisee
taasen noiden entisille peltosaroille
kasvaireiden puiden Iatvoissa.

Tammelan pitäjän Liesjärven ky-
lässä rupesi kerran eräs Juho Kor-
pelin tekemään torppaa valtion
maalle, lähelle Lopen rajaa, Kauha-
järven rannalle. Vaikeata oli varat-
tornan miehen ·toimeentulo tuolla
erämaassa, kun ei ollut silloin vielä
noita nykyisin niin yleisiä metsä'öi.
täkään saatavissa. Tulivat sitten ne
surullisessa muistissa olevat »köy-
hät vuodet», 1867-8, ja silloin Kor-
pelin katsoi parhaaksi luopua koko
yrityksestä; hän lähti Haudankor-
valle, Viksbergin kartanoon muona-
mieheksi. Muutamia vuosia myö-
hemmin kyseli nykyisen Kauhajär ,
ven lohko tilan isännän isä valtion
metsänhoitajalta lupaa mennäkseen
jatkamaan Korpel inin aloittamaa
torpantekoa. otettiin selkoa siitä,
mitä Korpelin tästä asiasta arvelee,
ja tämä vastasi, että jos jonkun te-
kee mieli oikein isoa nälkää näke-
mään, niin menköön sinne vain, hän
ei vaadi mitään korvausta aikaisem-
min tekemistään töistä. Siitä se sit-
ten alkoi Kauhajärven rannalla tor.
pan teko uudelleen ja, olosuhteet
huomioonottaen· verrattain hyvällä
menestyksellä. Kun sitten kaikki
Liesjärven valtion alueella olevat
torpat 1930-luvulla itsenäistytettiin,
Kalle Kauhajärvikin sai lunastaa
torppansa itsenäiseksi.

Tammelan pitäjän Letkun kylästä



lähti muuan mies Puosin talon met-
saan uudistorppaa tekemään. Ol-
tuaan muutamia vuosia siellä muus-
ta maailmasta eroitettuna hänkin
väsyi pitemmälle yrittämästä, eikä
kukaan toinenkaan ole uskaltanu t
sinne hänen yritystään jatkamaan.
Tälle torpalle määrättiin verokin sa-
malla kun tekolupa annettiin. Vero
oli vähän tavallisuudesta poikkeava.
Hänen tuli tehdä pärettä niin pal-
jon kuin talossa tarvittiin. Kun koko
valaistus oli niinä aikoina vielä
melkein kokonaan päreiden varassa,
päreiden kulutus oli melkoisen suuri.
Mutta ei siinä vielä kylliksi. Kun
päreitä oli talossa noin suruttomas-
ti saatavissa, niitä kului keskellä
kirkkain ta kesääkin. Naisväki niillä
sytytti tulta takkaan eivätkä pie-
nempiä keitoksia varten käyttäneet
muita puita ollenkaan.

Juho Kukkola yritti Teuron ky-
lässä sellaisella paikalla, jossa oli ai-
koinaan tulipalo raivonnut, polt-
taen kaiken ruokamullan, . niin että
pelkkä kiinteä savi vain oli jälellä.
Ei ollut silloin vielä nykyaikaisia au-
roja käytännössä, eikä sahroilla saa-
nut kynnet yksi tuollaista vankkaa
savea kyllin syvältä. Sellainen savi
ei rupea kasvamaan ilman runsas-
ta lannoitusta. Mutta mistäs sitä oli-
si tullut, kun ei ollut karjaa? Kyl-
lähän Kukkolakin yritti, kaikkensa
pani liikkeelle. Päivätöillä piti an-
saita elatusta perheelleen, tehdä vie-
lä veropäiviäkin tuosta torpasta. Ke-
säiset työpäivät olivat silloin kello
neljästä aamulla yhdeksään illalla.
Kun torppa oli muutaman k+lornet-
rin päässä kylästä, Laurilan talon
maalla, niin kului matkan kulkemi-
seen vielä osa tuosta muutenkin jo
lyhyestä lepoajasta. Hän itse kertoi
olleensa niin' väsyksissä, että täytyi
jo aamulla taloon kävellessään istah-
taa polun viereen lepäämään.
Heikko ravinto oli myös osaltaan
syynä väsymykseen. Niin sitten kävi
tällekin uudisraivaajalle, että hänen
täytyi luopua yrityksestään ja
muuttaa entiseen kotikyläänsä 'I'al-
solaan ja ruveta päivätyöläiseksi.

-Iokioisten pitäjän Haapaniemen
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kylässä rupesi eräs Uskelan pitäjäs-
tä paikkakunnalle muuttanut, Ra-
sila niminen mies tekemään torppaa
Mikkolan talon maalle. Paikka oli
täälläkin metsän ympäröimää, mut-
ta tulevan torpan lähellä oli jo ai-
kaisemmin heinää kasvamaan rai-
vattu niitty. Miestä pidettiin jonkin
verran yksinkertaisena, mutta näyt-
ti hänellä sentään olevan kekseliäi-
syyttäkin. Kun asuntoon tarvittiin
muuri, hän löi tiilet kuten tavallista,
mutta ei polttanut niitä ollenkaan,
ri ittihän se, kun poltti tiilet val-
miissa uunissa. Mutta mies teki sen
niin perinpohjin, että tiilet sulivat
kokonaan massaksi, josta sitten jäh-
mettyivät yhdeksi möhkäleeksi.
Niin luja muuri siitä sitten tulikin,
etteivät vuosikymmeniä jälkeenpäin
tahtoneet sitä hajalle saada. Mutta
huonosti päättyi tämäkin yritys.
Kuluihan elämä jotenkuten niin
kauan kun Rasilan vaimo eli, sillä
tämä oli ihan ensiluokkainen työ-
ihminen. Mutta vaimon kuoltua ei
yrityksestä tullut enää yhtään mi-
tään. Kun paikka ei ollut kovinkaan
kaukana talosta, isäntä otti sen
omaan haltuunsa jättäen torpparille
kuitenkin asunnon ja maksaen hä-
nelle eläkettä sen verran, että ukko
sillä jotenkuten toimeen tuli.

Ei jäänyt siis Rasilan alulle pa-
nema torppa uudestaan metsisty,
mään, kun isäntä otti sen hoitoonsa.
Mutta monta on jäänyt, useampia
kuin moni ehkä on tullut ajatel-
leeksikaan. Haudankorvan kylän
mailla tapaa monin paikoin metsissä
entisen asutuksen jälkiä. Siinäkin
Kurjenpesän hakamaassa on useita
sellaisia pyölejä, joita on aikoinaan
viljelty, mutta sitten jätetty Iepik-
köä kasvamaan. Kerrottiin isoäitini
isän aikoinaan viljelleen yhtä niistä,
Kallenpyöli-nimistä. Kun Miemalan
taata torpasta erottuaan teki asun-
tonsa tämän samaisen hakamaan
laitaan, raivasi hänkin siihen peltoa
noin pari hehtaaria, mutta hänen
kuoltuaan jäivät nekin jälleen le-
pikköä kasvamaan. Ja siellä Kytö,
niityn peltosarkojen takaisessa met-
sässä näkee vielä parissa paikassa
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selviä suoraojaisia sarkoja, joissa jo
minun pikkupoikana ollessa kas-
voi vankkaa metsää. Ei kukaan enää
muista, kuka niitäkin sarkoja oli ai-
koineen viljellyt. Saman kylän met-
sässä on myös muutamia sel laisia

. niittyjä, joista aikoinaan on heinää
niitetty, mutta sitten jätetty met-
sittymään. Sellaisia ovat esim. Kaa-
likorpi ja Tervakorpi. Issäitinkytö
on jäänyt hylyksi sen tähden, kun
se on aikoinaan palanut niin sy-
välle, ettei sieltä ole saatu vettä
johdetuksi pois ilman suuria kus-
tannuksia. Onhan tuon niityn hy-
väksi jo aikoinaan uhrattu paljonkin
työtä, kun sen aikuisilla työvälineil-
lä on kaivettu lähes puolen kilomet-
rin pituiselti ojaa kivisen metsän
lävitse. Mutta kun rriitty on pala-
nut, niin että ainoastaan muutamiin
reunoihin on jäänyt sarkojen muo-
to näkyviin, koko nii tty on jätetty
»hylkyytees valtaan».

Kun seuraamme noita esivan-
hempaimme yrityksiä, niin näemme,
että intoa heillä on ollut ja paljon
hyviä tuloksiakin he ovat saavut-
taneet, joskin monta yritystä on
jäänyt myös ilman tulosta, kun yrit-
täjä on ollut liian heikko tai vas,
tukset liian ylivoimaisia. Näyttäisi
siltä, kuin järvien rannoille asetu-
neet uudisviljelijät olisivat onnistu-
neet paremmin kuin ne, jotka yritti-
vät pelkän metsän keskuuteen uut-
ta torppaa tekemään. Olihan se
luonnollistakin, sillä järvistä saatiin
paljon särpimen lisää. Tammelan
Pyhäjärven rannalla aikoinaan elä-
nyt torppari Hakala kertoi, miten
he kesällä saivat paljon kaloja, joi-
ta sitten suolattiin talven varaksi.
Pieniä kaloja ei viitsitty ollenkaan
perata, vaan käytettiin ne pellon
lannoitukseen. Kun sitten myöhem-
min Forssan tehdaskylä alkoi kas-
vaa, niin sinne kyllä kelpasivat se-
kä pienet että suuret kalat. Hinta
ei kyllä ollut suuren suuri, nykyi-
sen mitan mukaan n. 25-35 pen-
niä kilo, mutta silloin sai penninkin
rahoilla ostaa yhtä ja toista tarve-
tavaraa.

Paitsi metsästystä ja kalastusta

oli noilla takalistoilla elävillä vielä
se etu, että heillä oli melkeinpä ra-
jattomat karjanlaitumet sekä mah-
dollisuudet leh tikerppojen tekoon.
Kun metsillä ei ollut mitään myyn-
tiarvoa, sai noita koivuviitakoita
silläkin tavalla kuluttaa. »Sata
kerppoa ja häkki heiniä on lam-
paan talvinen muona, ja sen se syö
vaikka napakairan reiästä», oli ylei-
nen sanatapa. Kun kesälaiturnet
olivat hyvät, niin pidettiin runsaas-
ti elukoita ostamalla noiden lehti-:
kerppojen lisäksi talviruokaa au-
keimmilta paikkakunnilta. Liesjär-
ven torpparitkin kävivät jopa kol-
men peninkulman päässä tekemässä
järviheinää elukoilleen. Tervan- ja
pajahiilen poltto, parkkien kisko-
minen, marjastus ym. sivutoimet li-
säsivät osaltaan noita muuten niuk-
koja elämisen mahdollisuuksia.

Eivät kaikki uudisasutukset ole
kuitenkaan noiden kokonaan varat-
tomien miesten ja naisten aikaan-
saannoksia. Tekiväthän uusia asu-
muksia toisinaan talollisten pojat ja
vävyt, ja heitä alkutaipaleella tuet-
tiin taloista. Siten syntyi meillä mm.
tuo ns. syytinkijärjestelmä. Harva se
kylä, jossa ei olisi ollut yhtä tai
useampaa syy tinkiä. Näiden verot-
tomien torppien eli syyntinkien ohel-
la tehtiin usein myös oikea talo joi-
lekulle perilliselle. Mutta tällöin
katsottiin talon pohjaksi osa jo vil-
jelyksessä ollutta tai sitten helposti
siksi saatavaa maata, Usein otettiin
jokin torppa tällaisen uudistalon pe-
rustaksi. Mutta tor ppar ien maita
yhdistettiin helposti myös vanhoihin
taloihin. Selvän esimerkin tällal_
sesta järjestelystä saamme 'I'amme-
lan pitäjän Talpian kylästä. Suur'i
osa suon ja järven eroittamista ia-
kamaista oli annettu torpparien vii-
jeltäväksi, niin että siellä oli lopuk-
si jo kahdeksan .torppaa. Silloin
Talpian kylän palon jälkeen pää-
t et ti in kylästä siirtää pois kaksi
taloa .torppakulmalle ja muutta-
neiden maat annetaan kylään jää-
ville kahdelle talolle. Niin sitten teh-
tiinkin. Kankon ja Mattilan torpista
tehtiin Markulan talo, Enqvistin,



Kassimäen ja Nyykoolin (Nygård)
torppien maat luovutettiin Kujaian
talolle. Vähän aikaa tämän järjes-
telYn jälkeen tehtiin kahdesta Va-
ho-nimisest ä torpasta vielä yksi talo
lisää Talpian kylään. Ainoastaan
Haaviston torppa jäi koskematto-
maksi. - Samalla tavalla hävisi Su-
kulastakin kaksi torppaa, Sund ja
Muurila, kun Knaapin talo muutet-
tiin nykyiselle paikalleen.

Kehityksen pyörä pyörii lakkaa-
matta. Torpista kasvaa taloja ja ta-
loista kartanoitä. Kun kauppaneu-
vos Wahren sai Forssassa tehtai-
den rakentamisen alulleen, hän jo
rupesi suurtiloja kokoamaan. Viks;
bergin kartanon pohjaksi hän osti
Haudankorvan kylän kaikki talot.
Uudenkartanon perustamiseen meni
melkein kaikki Linikkalan kylän ta-
lot ja Kojon kartanoon yhdistettiin
taloja sekä Kojon että Ilvesojan ky-
listä. Tällaisissa tapauksissa noiden
talojen omistajat vapaaehtoisesti
luopui vat maistaan, kun taas torppa-
reiden vuokrasopimukset peruu tet-
tiin yksistään talollisten tahdosta.
Vaikka voidaanhan sekin asia kä-
sittää kahdella eri tavalla. Kun
Korpelin muutti Kauhajärven ran.,
na lta Viksbergin kartanoon rengiksi,
hän sanoi olevansa tyytyväinen,
kun hänellä on huoleton, joskin
niukka toimeentulo. Mutta Lehti-
mäen pappa siellä Liesjärvellä oli
kokonaan toista mieltä. Kun hän
minulle näytteli työnsä hedelmiä ja
kertoili niistä varkeuksis-a, joita hä-
nellä oli ollut torppaansa synkkään
metsään raivatessaan, kysyin ukolta,
eikö hän luullut saavansa jollain
muulla tavalla elatusvaan edes vä-
hänkään helpommalla. Tähän ukko
vastasi, että kyllä varmasti, mutta
häntä niin kovin suututti vellikellon
ääni, että hänen täytyi päästä pois
sen kuuluvilta .. Tämä mies oli nim.
ollut muonamiehenä Harjun karta-
nossa, jossa oli ruokakello. Itsenäi-
sen määräämisvallan saavuttami-
seksi hän oli ollut valmis ryhtymään
mitä ankarirnpaan työntekoon ja
alistumaan kovankin puutteen alai-
seksi.
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Kehityksen pyörä pyörii yhä, mut-
ta toisinaan päinvastaiseen suuntaan.
Kun oli kulunut muutamia kymme-
niä vuosia siitä ajasta, jolloin Wah-
ren noita suurtiloja rakenteli, alkoi
tuollaisten suurtilojen pirs+ominen
täällä Lounais-Hämeessä. Tämä lii-
ke alkoi Urjalasta, jossa Matkun
kartanon yli viisikymmentä torppa-
ria itsenäis+ytettiin ja suuresta osas-
ta tilan omassa hallinnassa olevasta
maastakin muodostettiin itsenäisiä
pientiloja. Samanlainen leikkaus
seurasi sitten Somerolla, Härkäiän
kartanossa. Tuli sitten Jokioisten
suurtilan vuoro, jolloin usea sata
torppaa i'senäistytettiin ja useita sa-
toja uusia tiloja muodostetiin tilat-
lomalle väestölle.

Mainitut lohkornisej ja palstoituk-
set tapahtuivat valtion toimesta, jo-
ten ne menestyivät paljon paremmin
kuin tuo uudistorppien teko. Huo-
mattavana tekijänä tässä oli lisäksi
se, että palstoille annettiin oma met-
sälohko.

Mutta uudisraivauksen kehitystä
voimme sentään seurata näillä val-
tion muodostamilla pikkutiloillakin.
Valtavan suuri osa niistä sai ainakin
osaksi jo ennen viljelykselle r ai-
vattua maata, mutta oli joukossa
paljon sellaisiakin, joiden oli aloi-
tet'ava ihan alusta. Näiden viimeksi,
mainittujen joukosta otamme vaik-
kapa vain yhden lähemmän tarkas-
telun alaiseksi. Siinä paikassa ei ol-
lut entisellään mitään rakennuksia
eikä sulaa maata enempää kuin sen
verran, että auralla kyntäen sai riit-
tävän suuren perunamaan. Kaikki
muu oli kuolealla ja kirveellä r a.vat-

. tava viidakosta ja kannikosta. Per-
heellä ei ollut muuta varallisuutta,
miehen oman ilmoituksen mukaan,
»kuin pirtillinen mukuloita». Mutta
kykyä ja hyvää tahtoa oli sitä run-
saammin. Nyt viidentoista vuoden
kuluttua on perheellä valmista pel-
toa yli kymmenen hehtaaria, nave-.
tassa 5-6 lehmää, joten toimeentulo
on jo varmalla pohjalla. Mutta
isäntä, vasta vähän yli viidenkym-
menen, on jo täysin »valmis», jäsenet
kangistuneet ja vartalo painunut ku-
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maraksi. Emäntä on vielä vähän pa-
remmassa kunnossa, vaikka on hän-
kin ponnistellut kaikin voiminsa ko-
din rakennuspuuhissa. Hento on
emäntä varreltaan, mutta kauran-
korjuun aikana hän nostelee sei-
päälle valtaisia tukkoja, ihan kuin
parhaat miehet, huonommista ei pu-
hettakaan. - Vertailun vuoksi toi-
nen esimerkki samoilta alueilta.
Mies sai ostaa valmiin torpan hal-
valla hinnalla, myi metsää enem-
män kuin torpan hinnan edestä, mut-
ta muutamien vuosien kuluttua oli
hänellä velkaa jo neljä kertaa niin
paljon kuin koko torpan alkuperäi-
nen hinta. Tällaiset esimerkit ovat
kyllä peräti harvinaisia Jokiläänin
suurella palstoitusalueella, kyllä siel-
lä melkein kaikki ovat oman etunsa
oivaltaneet ja sen mukaisesti toirni..
neet.

Niin monta uudisviljelystä kuin
onkin raivattu Lounais-Hämeessä,
olisi niiden lukumäärä vielä paljon
suurempi, ellei veden johtaminen
pois viljelykselle aiotulta alueelta
olisi asettanut siinä suhteessa voit-
tamattomia esteitä. Moni viljelyk-
selle sopiva alue on jäänyt käyttä-
mättä yksistään siitä syystä, että yk-
sityisen vähävaraisen tai kokonaan
varattoman perheen voimat eivät
ole riittäneet suurten viemäri ojien
tekoon eikä yleistä avustusta ole
saatu. Edesmenneinä aikoina yh-
teiskunta ei siinä suhteessa käsittä-
nyt velvollisuuttaan, eipä edes omaa
etuaan. Taaskin muutamia esirnerk-
kejä. On paljon puhuttu eräästä
miehestä (entinen rangaistusvanki
muuten), joka meni Kaukjärven ky-
län takalistoIle, Luolammin rannal-
le uudistorppaa tekemään. Monen
suven päivistä kului suurin osa juu-
ri tuollaisen viemäriojan kaivami-
seen ja vain pieni osa jäi varsinai-
sen pellon raivaamiseen. Loppu-
tulos oli sitten se, että pariskunnan
voimat ja ikäkin loppuivat ennen
kuin he saivat viemärin riittävän
hyvään kuntoon. Eränkävijän näh-
tävänä on siellä vieläkin merkkej ä
hukkaan kulutetusta työvoimasta.

Kun Tammelassa Marttilan talo

kunnan toimesta palstoitel tiin. oli
talon takalistoIla sellainen alue, jos-
ta tuli kymmenen yhden perheen
elättävää lohkotilaa. Toinen puoli
noista uudistiloista olisi varmaan
jäänyt raivaamatta, jos kysymykses-
sä olisi ollut yksityiset vähäväkiset
perheet, siksi korkean ja kivisen
mäen lävitse täytyi siellä viemäri
kaivaa. Mutta nyt oli kunnan varat
etukäteen käytettävissä, ja kunta on
saanut omansa jo takaisin monenker-
taisesti. Samalla tavalla Kaukjärven
kylässä talolliset yhtyivät kustanta-
maan viemärin, jonka avulla suuri
alue saatiin viljelyskelpoiseksi. Ei
sitäkään urakkaa olisi voinut yksi
mies suorittaa, ei edes talollinen-
kaan. Viksbergin kartanon metsässä
joukko miehiä kaivoi koko kesän
viemäriä kivisen metsän lävitse

. monta sataa metriä. Mutta sittenpä
saatiinkin koko Hirskorvensuo kuo-
kittavaan kuntoon. Rehevät laihot
nousevat nyt sielläkin, missä ennen
kasvoi vain karpaloita ja suomuu-
raimia. Sellaiset ur akat olivat yksi-
tyisille vähäväkisille kerrassaan
mahdottomia totmeenpantavta.

Näistä muutamista esimerkeistä
selviää jonkin verran ne vaikeudet,
joita oli uudisraivauksen esteenä
edesmenneinäaikoina. Toisten ko-
kemat vaikeudet ja epäonnistumiset
peloittivat toisia yrlttämästäkin.
Kun sitten ruvettiin Forssan suuria
tehtaita rakentamaan, niin irtaimes-
ta väestöstä sai siellä moni työpai-
kan, samoin kuin koko maassa elpy-
nyt teollinen toiminta vähensi maa-
seudun irtain ta väestöä, joten har-
rastus uudistorppien tekoon siitäkin
syystä laimeni.

Niin paljon kuin vielä löytyykin
viljelykselle sopivaa maata raivaa-
jaansa odottamassa, niin mainitut
vaikeudet huomioon ottaen saamme
kuitenkin olla kiitollisia noille esi-
vanhemmillemme, että he niissä
oloissa saivat niinkin paljon valmis-
ta. Tulevien sukupolvien velvollisuus
on jatkaa siitä, mihin he lopettivat.

Forssan Lehti 5. ja 7. 9. 1946.



"Kvoppi lan" Vihtori- monitoirnirien,
lahjakas talonpoika.

Muistelmia Somerniemen Kopilan entisestä isännästä.

Jouduin Somerniemen historiaa
kirjoittaessani usein G u s ta f Vi k,
tor R a n ta sen nimen eteen. Ta.
pasin sen sekä kunnan että varsin.
kin seurakunnan asiapapereista vuo,
sisatojen vaihteen kahden puolen.
Hän oli Kopiban kartanon omistaja
ja ansioitui varsinkin kappeliseura.
kunnan kirkonisäntänä. missä toi.
messa hän oli 1894-1906, samoin
pappilan rakennuslautakunnan pu,
heenjohtaqana vuoteen 1905 asti. Tä ,
nä aikana rakennettiin Somernie,
men uusi pappila, johon Rantanen
lienee tehnyt piirustukset ja jonka
valmistamisesta hän taitswasti huo,
lehti. Kii·rik,koneuvoston jäsenenä
Rantanen oli yli kaksi vuosikym,
mentä sekä kunnallislautakun.nan
varaesimiehenä 1896-1900.

Somerniemen historiaa' kirjoittaes,
sarsi minulla ei ollut tilaisuutta sen
lähemmin tutkia tuon toimen miehen
sukujuurta eikä hänen aikaisempia
vaiheitaan. Nyt jälkeen päin täy,
dennän hänen elämänkuvaustsan
noilta puolin pääasiallisesti niiden
tietojen mukaan, jotika olen poi,
minut Someron kirkonarkistosta

tai saanut opettajatar Saimi Ranta.
selta, hänen poikansa tyttäreltä.

*Kustaa Viktor Rantanen oli syn,

G. V. Rantanen.

tyään sornerolainen, Hän tälän ky,
Iästä Naulan talon poikia. Siellä
hän oli syntynyt 11. 2. 1848. Hä-
nen isänsä Heikki Heikinpoika oli
syntynyt Perttelissä 8. 11 1807 ja
tullut Häntälään vuoden 1839 lopul;
ta, jolloin hän siellä meni naimisiin
Naulan talon tyttären kanssa. Tä ,
mä ensimmäinen 'vaimo kuoli kui,
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tenkin pian, ja Heikki Heikinpoilka
vihittiin 29. 12. 1842 uuteen avioliit-
toon Katariina Tuomaantyttären
kanssa, joka oli kotoisin Talvisillan
YILNikkarilta ja syntynyt 15. 8.
1823. Avioparille syntyi kuusi lasta,
joista Kustaa oli toinen. Häntä sa,
nottiin Naulan Kustaa Vihtoriksi,
mikä sitten jo rippikoulussa ruotsin.
nettiin Gustaf Viktoriksi ja sukuni,
meksi annettiin isän muk aam Hen,
riksson

Nuori mies työskenteli kotitalossa,
kunnes hän 18. 11. 1869 vihittiin
avioliittoon Sofia Matintyttären
kanssa. Tämä oli syntynyt 9. 5. 1845
Ihamäen Lampon talossa, jonka poi ,
kiai hänen isänsä oli Sofian oli ko,
din varattomuuden takia lähdettävä
jo 8:vuotiaana palvelukseen. Hän
näkyy olleen palveluksessa' JaatL
lan kappalaispuustellissa, Rautelan
Knaapi lla ja Tammelan puolellakin.
Ahrxerana ja tunnollisena hän me,
nestyi hyvin kaikissa paikoissaan ja
pääsi pian emännäksi omaan taloon,
kun aviopari 1869 osti Pusulan Hyö-
nälän kylästä Kyöppilän talon 450
markan hinnasta. Kauppasumma oli
kyllä halpa, mutta talolla oli omat
rasituksensa, ja entisistä omistajista
koitu.i paljon harmia.

Pusulasse Vihtori Henrikssonia
alettiin kutsua talon nimen mukaan
Kyöppiläksi, 'vaikka 'hän virallisestl
muutti nimensä suomalaiseksi, Pusu,
lan k irkonkylän kansakoulun opet-
tajan Jurvan ehdotuksesta Ranta,
seksi, koska Kyöppilän talo sijaitsi
järven rannalla.

Vihtori Kyöppilä osallistui Pusu,
lassa sen. aikaislin yhteiskunnallisiin
rientoihin. Tässä voin viitata vain
säästöpankin toimintaan. Kuntako,

•

kouksessa, joka pidettiin. 11. 1. 1880,
hänet valittiin toimikuntaan, jonka
tehtävänä oli laati'a' perustettavan
säästöpankin ohjesääntö, ja hänet
valtuutettiin asiamieheksi hakemaan
senaatilta vahvistusta noille sään-
nöille, Säästöpankin hallitulksen jä-
senenä Vihtori Kyöpp'ilä oli sitten
koko Pusulassa olonsa ajan eli vuo-
teen 1892.

Vihtori Kyöppilä oli kirjoitus tai.
toinen mies, mikä siihen aikaan oli
talonpoikain keskuudessa vielä har;
vinaista, Pusulassa hän joutuikin
paljon laatimacn kauppa., velka-
yrn. kirjoja sekä toimimaan huuto,
kauppojen 'kirjoitusmiehenä jne. Hän
tilasi, kotiinsa sanomalehtiä sekä Ky,
Iäkirjaston kuvalehden, käytti Iap-
sensa kansakoulussa ja hankki ko-
+iinsa tietokirjallisuutta. kuten maa,
valouden . ammattikirjoja ja eläin-
tautien parannusopin. HaneHä käy.
tiinkin kyselemässä neuvoja eläin,
ten sairauksiin, ja jonlk,in verran hän
saattoi ihmisiäkiri lääkitä Myös
kaupantekoa Vihtori Kyöppilä haif_

joitti, Hänellä oli talossaan hyvin
menestynyt sekatavarakauppa. mis;
sä myynnistä huolehtivat enimmäk,
seen hänen vaimonsa ja vanhemmat
tyttärensä. Näin isännälle itselleen
jäi aikaa maiden viljelemiseen, ja
niin uutterasti ja taidokkaasti hän
siinä toimikin, että ennen pitkää
Kyöppilän taloa sa'2Itettiin sanoaPu
sulan vilja.iaitaksi. Ensimmäisenä
hän Pusulassa alkoi viljellä kylvö.
heinääkin, vaikka häntä siitä syystä
pidettiin hulluna.

Mutta. Kustaa Vihtori Rantasen
mieli paloi 'Iaveampien peltojen vil,
jelemiseen. Kun naapurikunnassa
Somerniemellä . joutui Kopilan kar.,



Kopilan kartanon näära kennuksen ns. 'iso trappu.

tano 1892 myytäväksi Tampereella
p'i'dettävässä huutokaupassa, Ranta.
nen teki sinne pitkän matkan, vaiko
ka ke~i oli huono. Tiedettiin, että
Leppäkorven Horkka aikoi Kopilan
ostaa, mutta kelirikon vuoksi hänen
matkansa kuivui kokoon, joalniin
Rantanen jäi ilman vakavaa kilpaili;
jaa, Kauppahinta oli 65.000 mk. Kar;
tano oli entisen omistajan Gustaf
Ado'f Carlstedtin aikana päässyt
jonkin verran rappiolle, j>o,tenKus,
tås Rantaselle riitti työtä. Peltoa oli
kartanossa siihen aikaan 130 ha, ja
Rantanen raivautti lisää, mm. Palo.
suon sukean. Näihin aikoihin kul,
jetettiin Kopilasta muualle suuria
viljamääriä.

Kustaa Vihtori Rantanen oli luon,
teeltaan jäyhä, rauhallinen ja suuri;
piirteinen, samalla kuitenkin huu,
morintajuinen ja leikkisä. Kun hän
oli myös hyvin lapsirakas, hän mieli
täynnä kepposia touhusi lasten pa,
rlssa saavuttaen näiden' [akarnetto,

man suosion. Nuoresta saakka hän
oli myös uskonnollismielinen ja
köyhien ystävä. Säätyläisetkin ar,
vostivat tuotai lahjakasta talonpof,
kaa, Niinpä hän oli 'juonut veljen,
maljan' Someron kartanonherrojen
kanssa.

Kustaa Vihtori Rantanen kuoli sy.
dämenhalvsuäseen 17. 2. 1910 vetäy,
dyttyään jo vuosia sitä ennen pois
kaikista seurakunnan ja kunnan toi,
mista. Hänen kuolemansa jälkeen
Kopilan kartano joutui Lohjrm Höy.
rysaha Oy:l'e, mutta pian sen jäI.
keen tapahtuneessa kartanon pals,
toituksessa hänen pojsnpoikansakin
saivat omat tilat jääden siten vilje;
lemään isiensä maita. ' .

E. -Aaltonen.

Forssan Lehti
10: 9. 1946



Entisajan huutokaupanpitäjiä Forssassa.
Ennen kuin paikkakuntamme

omien miesten keskuudesta oli nous,
sut kynämiehiä. jotka kykenivät
huutokauppoja toimittamaan, haet-
tiin sellaiset ammattimiehet Iähiym-
päristöstä. Linikkalan kylästä kävi
täällä niissä asioissa M i k k 0 V i-.
g r e n, Skyttäiän vuokraajan poika,
Kydöstä herastuomari S i 1van eli
Silvo, Tammelan kirkonkylästä kant-
tori Wall e n i u s ja myöhemmin
hänen poikansa, siltavouti V i h tor i
··Wa 11 e n i u s sekä Vieremästä
Ta u s t a n Jaa k 0 eli Mettä-Jaa-
.ko. Viimeksimainittu oli siinä suh-
teessa erikoinen, että hän maksoi
tav.aran omistajalle koh;a koko huu-
tokaupan tuottaman summan, huoli-
matta siitä, saiko hän itse kaikki pe,
rityksi taikka ei. Silloin oli nirn. ta-
pana myöntää pienistäkin huudoista
.maksualkaa muutamia kuukausia.

Forssan tehtaanmiehistä oli var-
:haisempia huutokaupanpitäjiä Vi 1-
'Le Nikander, joka toimi keh,
ruussa työnjohtajana. sekä hänen
.aikalaisensa, kehruutehtaan lanka-
kirjuri A a p 0 He 1 i n (kirjoitti itse
nimensä Abo) ja kutomon kirjuri K.
G. He n r ik s s 0 n .
. Nämä miehet sitten hoitelivatkin

-huutokaupanpitäjän tointa useita
vuosikymmeniä muutamien tilapäis-
ten 'kirjurien' avustamina. Kun he
samalla toimittivat perunkirjoituk,
set, perinnönjaot yms., kertyi heille
tällaista sivutointa verrattain run-
saasti, varsinkin kun otamme huo-
mioon jo mainitun tavan, että mak-
sut perittiin vasta kuukausien kulut-
tua, jolloin niiden 'ylöskanto' tuotti
monesti vaikeuksia ja ajanhukkaa.

Edellämainittujen miesten jälkeen
piti täällä huutokauppoja useita

kymmeniä vuosia mm. kehruutehtaa.
lainen, työnjohtaja Jaa k k 0 N i e-
m i n en. Hän huolehti tarkasti, ke-
nelle hän myönsi maksun aikaa, ja
välttyi siten enemmistä vaikeuksista
maksujen perimisessa. Tuollainen
rajoitus oli helppo panna käytän-
töön, kun huutokauppailmoituksessa
nimenomaan mainit'iin, että mak-
sunaikaa myönnetään' ainoastaan
luotettaville henkilöille. Ja Niemi-
nen kyllä tohti sanoa 'päin silmiä'.
Jos hän sitten joskus erehtyi liikaa
luottamaan, hän kyllä piti velalli-
sensa niin 'kovissa vanhemmissa',
että maksut tulivat, joskin toisinaan
vähän myöhästyneinä. Harvoin hän
käräjiä apunaan käytti. Kerrankin
tuli häntä vastaan kadulla pari tyt-
töä, jotka kumpikin olivat hänelle
velkaa. Tytöt pelkäsivät, että Niemi-
nen rupeaa tiellä asiasta puhumaan,
eikä kumpikaan heistä olisi suonut
kaverinsa tietävän asiaa. Siksipä he
menivät kadun vastakkaista reunaa
ja yrittivät sivuuttaa Niemisen tä-
män huomaamatta. Mutta Nieminen
kyllä pysäytti heidät ja sanoi: »Kat-
sokaa puoleen vaan, likat, ja puhu-
taan siitä velanrnaksustakin, kun
maksunaika on jo loppuun kulunut».

Luottoa piti kuitenkin antaa, vaik ,
ka maksujen periminen oli näin vai-
keata. Ellei antanut, niin tavaran
omistaja valitti, ettei kukaan voi. mi-
tään huutaa, kun ei anneta velaksi.
Eräässä huutokaupassa joku muija
tarjosi vähänkäytetystä sängystä 17
markkaa, vaikka samanlaisia uusia
myytiin 16 markalla. Kun huomau-
tin tästä hänelle, hän sanoi, että
»Iikka on' juuri maahan tulossa», eikä
hänelle ole sänkyä eikä rahaa sen
ostamiseen. Mutta huutokaupasta



ostaen päästään taasen 3 kuukautta
eteenpäin.

Kävi sentään joskus niinkin että
ostajan luotettavuus osoittauh~i ar-
v~lua }laremmaksi. Eräässä torpassa
pidettiin huutokauppaa ja oli siinä
lehmäkin myytävänä. Korkeimman
tarjouksen, 42 mk, teki eräs itselli-
nen, vanha mies jo. Kun tämä ilmoi-
tettiin pirtissä istuvalle huutokau-
panpitäjälle, sanoi tämä, että ·ukon
pitäisi esittää ainakin yksi takaus-
mies. Mutta silloin ukko tuleekin
'sisälle ja ilmoittaa maksavansa huu-
tonsa heti. Huutokaupanpitäjä her-
mostuu, mutta saa vihdoin sano-
tuksi: »Niin, kyllä täällä myönnetään
maksuaikaa 3 kuukautta". - »Niin
kyllä», sanoi ukko, »mutta ei täl-
laisille köyhille tahdota mitään ve,
.laksi uskoa». Kävi siinä selville että
ukon kukkarossa oli ainakin kolme
tuollaisen lehmän hintaa.

Sellaisia miehiä, jotka pitivät huu-
tokauppoja vähän Forssan ulkopuo-
lellakin, vaikka asuiva+kin täällä
.olivat maisteri M. G r ö n f 0 r s ni~
mismies A. Ny m a n da kaup~ias,
herastuomari J. F. La a k s o. He
kävivät varsinkin talollisissa kun
tehtaiden palveluksessa olevat' mie-
het eivät niihin arkipäivinä joutu-
neet .. Tehtaalaisten huutokaupat pi-
dettiin enimmäkseen lauantaisin il-
tapäivällä.

•
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. M~klare~sta muistetaan vielä var-
sl.n~n entm~n sotamies M i h 1, joka
alkomaan toimi koko laajan Tamme-
lan alueella ja sukkelasanaisena oli
hyvin pidetty, suutari, entinen jahti,
vouti . ~ r ö n 1u n d, Kuhalan seppä
K. S J 0 m a n, tehtaalaiset R 0 s e n-
d a h 1, veljekset M a t t i ja S a n-
t eri M e 11i n, M a tt i La a k-
sonen ym.

Kaikki meklarit eivät ehtineet edes
sanoja kunnollisesti lausua. Muis-
tamme vielä eräänk!n meklarin. Kun
hänen piti sanoa seitsemänkymmen-
tä penniä, niin tuli vain: »Seittemät-
penniä ensimmäinen, seittemät toi-
nen" jne. Ilmankos Mellin aikoinaan
valitti, että leuat ovat pyhäaamuna
v~h~n ~ankeat, kun edellisenä päi-
vana oli monta tuntia kehunut .ih.,
misten tavaroita. Meklarien heikko
puoli olikin siinä, etteivät he ollen-
kaan valvoneet ostajain etuja selit,
tämällä tavarain huonoja puolia se
asia jäi kokonaan os+ajain its~nsä
huolehdittavaksi. Meklarit puhuivat
paljon, laskivat leikkiäkin aina jouk-
koon, mutta pitivät itse kii+ettävää
huolta siitä, että juttu oli säädyllistä.
Ainoastaan kerran oli yleisöllä syytä
yhtä heistä sanomalehden välityk-
sellä siitä asiasta huomauttaa. Mutta
siitäkin on jo kulunut pitkä aika.

Juho Rantas-vainajan papereista.

Forssan Lehdessä 26. 9. 46.
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H um ppilan ensimmäinen tervatehdas.
Tässä ei ole tarkoitus selostaa sel-

laista . hautaa, jossa tervanpolttoa
harjoitettiin pääasialHsesti kotitar,
peeksi, vaan oikeata »fapriikia»,
missä tehdasmaisesti valmistettiin
tervaa sekä samalla tärpättiä, piki-
öljyä ja tervavettä. Tällaisen oi-
kean tervatehtaan perustivat Hump-
pilaan 1890"luvun alkupuolella hä.
meenlinnalainen liikemies A. Gust.
Skogster ja hänen sisarensa mies.
Humppilan ensimmäinen kansakou-
lunopettaja Alfr. Toivola viiden tu,
hannen markan pääomalla. Mainit-
tu liikemies, josta sittemmin tuli
eräs läänin pääkaupungin tunne-
tuimpia kauppiaita ja joka elää vie-
läkin äskettäin kahdeksankymmen-
tä ikävuottansa täyttäneenä kaup.
paneuvoksena, antoi suuri mmc lta
osalta yritykseen tarvittavan pää.
oman, ja opet:'<:tja Toivola puolestaan
työskenteli tehdasliikkeen toimitus-
johtajana.

Tehdasta varten perustajat vuok-
rasivat koulun läheltä maantien
vierestä Kennin taloon kuuluvasta
tasaisesta joutomaasta noin hehtaa-
rin suuruisen alueen, jonka ympä-
rille tehtiin korkea lauta-aita. Aiu_
eelle johtava kaksiosainen portti
voitiin yöksi sekä ulko- että sisä-
puolelta lukita. Pohjoispuoleiseen
osaan tehtiin laitoksen keskipiste.
ajan vaatimusten mukainen poltto.
uuni sekä miehistöä varten suoja,
jossa hyvin tarkeni kovimmalla-
kin pakkasella virkaansa hoitaa,
Valmiin tavaran varastoimista sekä
kalustoa, varten rakennettiin lau-
doista makasiini. Te:1laan sijai'es-
sa varsin lähellä koulua, sopi toi-
mitusjohtajan päivällisaikanakin-
pis ' äytyä siellä asioita järjestele.

mässä. Opettaja, joka siihen aikaan
eli elämänsä parhaita työvuosia,
joutui monien muiden tehtäviensä
ohella toimimaan myöskin tehtaili-
jana, joka virka antoi paljon työtä
ja huolta varsinkin raaka-aineen
hankinnassa.

Polttomestareita tarvittiin kaksi,
koska tehdas toimi kautta vuoro-
kauden, ja onnistui toimitusjohtajan
saada näihin virkoihin taitavat mie-
het. Niinpä toinen heis.ä, i'sellis-
mies Juho Isomäki Koiviston ky-
lästä, oli jo ennenkin harjoittanut
tervanpolttoa. Seurakunnan hautu-
ri Malakias Nord '(sittemmin Poh-
jola) työskenteli toisena. Nämä
kumpikin saivat opetuksen tehdas-
maisessa valmistuksessa mieheltä,
jonka johdolla uuni rakennettiin.
Työpäivän pituus 'oli 12 tuntia ja
vaihteli yö- ja päivä tuuri viikoittain,
Palkka nousi noin puoleen sataan
markkaan kuukaudessa. Tehdas
työskenteli noin 7-8 kk. vuodessa.
Raaka-ainetta, kantoja, ei näet saa-
tu hankituksi niin paljoa, että teh-
das olisi voinut olla kautta vuoden
toimessa. Kesä- ja syyskauden, aina
maan jäätymiseen asti työskenteli
kyllä kantojen kiskomisessa 5---6-
miehinen joukko markan päiväpal-
kalla, mutta sittenkään ei saatu
kokovuotista raaka-ainemäärää, sil-
lä kantojen kiskominen oli hidasta
hommaa, kun niitä kokonaan mies-
voimalla paakia apuna käyttäen täy-
tyi irroittaa.

Rekikelin tultua alkoi kantojen
veto teh: aalle, josta toimesta mak-
settiin markka sellaiselta kuorrnal-
ta, joka oli tehty halkolamuskalla
varustetun parirekien päälle. Ei sil-
lä ajomies suur+a päiväpalkkaa



ansainnut, kun ottaa huomioon, että
esim. Kiipun Vanhimmasta ehti
ajaa vain kaksi kertaa päivässä.
Tehtaan alueella kannot pilkottiin
pieniksi ja pinottiin urakkamiesten
toimesta, jotka saattoivat ansaita
1-1:50 talvisena päivänä, jos oikein
hiki päässä ahertelivat. Jokioisten
suur-kartanon alueen me+slstä sai
kantoja ottaa ilmaiseksi sillä ehdol-
la, ettei puiden taimia turmeltu.
Samoin niitä antoivat talonpojatkin,
vain eräät vaativat palkkioksi ter-
vaa ja tervavettä. Jonkin aikaa piti
op. Toivola itsekin hevosta, jolla
tehtaan ajoja suoritteli työmies
Konsta Pitkäsilta. Terva+ynnyrit
valmisteli kotonaan tehtaan aineista
vilkas ja tuuheapartainen työmies
Kalle Grönlund (Vahtera) saaden
1:25 kpl. Polttomestarit olivat niin
luotettavia, että heidät uskottiin mit-
taamaan se tavara, mikä tehtaalta
myytiin paikallisille ostajille. Terva
maksoi 20 p. litra ja tervavesi 10 p.
litra. Jälkimmäistä tavaraa käytet-
tiin kattopäreitten kyllästyttämiseen
ja myös koipien lioittamiseen. PikL
öljyä ja tärpättiä meni perin vähän
kaupaksi paikallisille ostajille. Val-
mis tavara läheettiin tilausten mu-
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kaan rautateitse sekä kauppias
Skogster in varastoon Hämeenlin-
naan. Sanomalehtiin lähetettiin toi-
sinaan seuraava ilmoitus:

»Tervaa:, tärpättiä ja pikiöljyä
myyvät Skogster & Toivola Hump-
pilassa.»

Toimitusjohtajana opettaja Toivo-
la hoiti tehtävänsä erittäin huolel-
lisesti. Ollen raha-asioissakin visu
mies hän ei markkoja pyöritellyt
tarpeettomasti. Tehtaan puulta piti
Isomäkikin, joka oli niin tervan en
mies, että hän rippikirkossakin tuok-
sui tervalta, vaikka oli muuttanut
pyhävaatteet yllensä, mutta tokkopa
ei ollut saunassa saanut pitkää tuk-
kaansa pestyä oikein puhtaaksi. Tä-
män lisäksi olivat työpalkatkin pie-
net, mutta sittenkään ei vain liike
kannattanut, joten se täytyi muu-
taman vuoden perästä Iope 'taa ja
myydä koneisto muualle. Kauppa-
neuvos Skogster kertoi minulle, että
Pohjanmaalta vyöryi tervatynnyrei-
tä E'elä-Suomeenkin niin huokealla,
ettei hinnoissa voinut kilpailla. Toi-
vola puolestaan puheli, että hän va-
pautui raskaan taakan alta sillä
hetkellä, kun tehdas lopetettiin.

Jalmari Matisto.
Forssan Lehdessä 3. 10. 46.



Humppilan ensrmmarnen kuppari.
Kuppaaminen On ikivanha kansan-

omainen parannustaito maassamme.
Siitä, milloin tällä lääkitystaidolla
on ollut Humppilassa ensimmäinen
oma vakinainen edustajansa, ei ole
aivan täyttä varmuutta. Eräs perin-
näistieto kuitenkin on, että tässä
kertomamme henkilö olisi ollut en-
simmäinen.

Humppilan kylässä oli taitava kup-
pari, joka tunnettiin nimellä Pai-
mikon Maija. Hän eli loppuikänsä
sokeana ja kuoli yhdeksänkymme-
nen vuotiaana.

Sokeaksi t.ultuaan Maija luovutti
sirotekoisen kupparinkirveensä sekä
eräitä muitakin ammattinsa työväli-
neitä itsellisen vaimolle Marjaana
Lyijärille Huhtaan kylässä, jolta mi-
nä puolestani sain ne ostaa museoo-
ni yli 30 vuotta takaperin. Samalla
sain tältä Marjaanalta myös tie-
tooni kertomuksia, joita Paimikon
Maija oli kertonut Humppilan en-
simmäisestä kupparista. Kertoja oli
puolestaan lapsuudessaan kuullut
niitä vanhain pakinoivan.

Tämän tiedon mukaan olisi ensim-
mäinen kuppari asunut Humppilan
kylässä joen rannalla pienessä savu-
pirtissä. Ennen häntä paikkakun-
nalla toimineet kupparit olivat tois-
paikkalaisia, jotka pistäytyivät
Humppilassa vain vieraskäynneil-
lään, mu+ta tämä kuppari, joka tun-
nettiin Keson Kaisan nimellä, oli
synnynnäinen paikkakuntaiainen ja
harjoitti ammattia elinkeinonaan.
Keson Kaisa, Humppilan kuppar ion
kanta-äiti, oli roteva ja tarmokas
nainen sekä joutunut verrattain
nuorena leskeksi. Hänen miehensä
sairasti pitkän aikaa ankaraa sisäl-
listä tautia, jolle puuhakas vaimo

koetti lievitystä hankkia, ja näissä
puuhissaan perehtyi erinäisiin pa-
rannustapoihin ja lääkkeisiin, jopa
noitumiskeinoihinkin, joita urkki lä-
hipitäjien poppamiehiltä ja naisilta.
Näissä puuhissaan hän hankki itsel-
lensä kuppaamisenkin taidon.

Mikään ei kuitenkaan pelastanut
miestä kuolemasta, joten hän jäi yk-
sin kahden lapsensa kanssa. Kaisa
kuului olleen liiaksi ankara lapsil-
leen, joten he jättivät äitinsä. Poti-
lailleen hän ei kylläkään pahaa si-
suaan näytellyt peläten saavansa
huonon maineen, joka vieroittaa ih-
miset luotaan. Virkamatkoillaan
osasi Kaisa tai ta valla kielenkäytöl-
lään hankkia itsellensä runsaasti
elin tarpeita sekä vaatetavaraakiri.
Mieluimmin hän meni potilaitten ko-
teihin kuin otti heitä pirttrinsä pa-
rannettaviksi. Viikkokaupalla hän
saattoi olla poissa pirtistään, jonka
ovessa oli niin konsti kas lukko, ettei
sitä osannut avata kukaan muu muin
omistaja. Itse oli kuulemma sen kek-
sinyt, kun hänen poissa ollessaan
asuntoon yritteli tulla varkaita. Mo-
net uskoivat, että ovessa oli noidan
lukko, joka ei auennut ellei tietänyt
avaussanoja. Kun Kaisa rupesi am-
mattiansa harjoittamaan, hän meni
lähimmän sepän luokse kupparin-
kirvestä teettämään selittäen tarkal-
leen, minkälaisen sen piti olla. Kir-
veestä tuli kuitenkin aivan liian
suuri ja kömpelö sekä muutenkin
tarkoitukseensa aivan sopimaton.
Kaisa antoi uudet ohjeet ja neuvot,
vieläpä päretikulla mitankin, miten
pitkä kirves saa olla. Mahtava ka-
pine siitä nytkin syntyi, joten kir-
veettömän kupparin vanha Aatami
kohosi kiehumapisteeseensä siinä



maann, että hän viskasi tekeleen
sepän ahjoon ja ärjäisi kiukussaan.
Vihoissaan paineli kiukustunut akka
Loimaalle, jossa seppä osasi kuppa-
rinkirveen takoa ja teroittaa, vieläpä
sieltä löytyi sellainenkin mies, joka
kykeni hänelle laittamaan lisää hy-
viä sarvia. Keson Kaisa eli kor-
keaan ikään, joten hän ehti ammatli-
ansa harjoittaa useita vuosikymme-
niä, Ennen kuolemaansa otti hänet
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hoitoonsa toiselle paikkakunnalle
hänen tyttärensä tytär, josta myös
oli tullut kansanomainen parantaja,
ehkäpä juuri kupparikin, joka halu-
si vanhukselta lypsää hyviä ammat-
titietoja. Hänen poistuessaan oli
Humppilassa jo kaksikin kupparia,
toinen Huhtaalla ja toinen Koiviston
kylässä.

Jalmari Matisto.
Forssan Lehdessä 21. 9. 46.
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miesten en ui J asota ( pohjalaisia
vastaan.

miehet, joiden joukossa- työSfenteli
lukuisia jämeriä pohjalaisia, olivat
näistä Hämeen heimon mi-ehistä
kiinnostuneita, joten he päättivät
tavata heidät oikein rehellisessä tap-
pelussa, kun eivät koko linjalla ol-
leet tavanneet oikeita miehiä, kuten
sanat kuuluivat. Roikan miehet, jot-
ka vyössään kantoivat komeita hela-
pääpuukkoja, päättivät varta vasten
lähteä Huntaan urhoja kurittarnaan
ja näyttämään, että Pohjanmaalla
on miehiä, jotka kykenevät ajamaan
Huhtaan sankarit käpälämäkeen.
Eräs Matti Storrn.riiminen, keskiko-
koinen mies ilmaisi mahtipontisesti
lähtevänsä mukaan, vaikka, vielä
toisen korvansakin menettäisi. Mi-es
näet oli jo aikaisemmin menettänyt
toisen korvansa kotiseutunsa tappe-
lussa. Kauhavan paksu Iisakki lu,
pssi ottaa Huhtaan Eskolan miehiltä
luulot pois, että he ovat voittamat-
tomia.

Aikomasraan sota retkestä pohja-
laiset puhuivat työmaalla aivan jul-
kisesti, joten se tu'i myös Huhtasn
miesten tietoon. Asiasta lähetettiin
Huhtaalle tietokin, minä päivänä
rautaroikan piti tulla tervehtimään
hurstimekkoisia miehiä.

Viestin johdosta Huhtaan miehet
pitivät neuvottelukokouksen kylän
keskustassa lolevassa .Eskolan pir;
tissä. Siellä päätettiin yksimieli-
seti, ettei pakoon 'mennä ja selkään
oteta, vaan kunnialla puolustetaan
kylän miesten mainetta. Pohjalais,
ten kuuluisa maine tappelijana kyl'ä
tiedettiin Huhtaalla, mutta siitä
huolimatta päätös oli yksimielinen.
mikä todistaa. etteivät Huhtaan mie-
het olleet arkalasta kotoisin, vaan

Huhtaan

Viime vuosisadalla Humppilan pi_
täjän Huhtaan kylän miehet olivat
kuu.uisia voimistaan, rohkeudestaan
sekä tappelunhalustaan. Maineensa
he olivat saavuttaneet kaupunki. ja
markkinamatkoillaan, mutta myös
kotikylässä sattui usein tappeh>
kahakoita, joissa vieraspaikkalaiset
saivat tul.a kokemaan voimamiesten
kovakouraisuuden, jos rehentele-
mään yr it.ivät. Niinpä esim. 1860-
luvun puolivälissä, kun miehet pa ,
lasivar Turun syysmarkkinoilta.
missä' olivat käyneet pellavia myy,
mässä, he toivat mukanaan tervei-
siä, etä kolmen kylän miehet mar-
kan varrella oli piiskattu, kun olivat
ruvenneet nauramaan humppilalais-
ten hurstimekkoja. Samoin eräällä
Porin-matkalla, jolloin oli viety
laukkuja ja parruja sekä tuotu suo,
laa ja silakoita, ajoivcr eräästä ta-
losta tanssiväen pakosalle, kun joku
heistä töytäisi muuatta Huhtaan
miestä ja sanoi pilkallisesti: »Mitäs
sinäkin kulkuri olet tänne tullut,
kun tsnssit kuin puuhevorien.» Sii-
nä rytäkässä osa vieraista sai seL
Iaisia vammoja, että piti sair astel la
useita päiviä. Mm. näistä sekä lu-
kemattomista muista 'urotöistään'
humppilalaiset olivat maineensa saa-
neet.

Huhtaan kyässä asui useita har-
vinaisen voimakkaita miehiä, joista
aikaisemmin olen julkaissut laajem-
man selostuksen, joten tässä yhtey,
dessä jätän ne esittelernättä.

Turun=-T'oije.lan radan rakennus-
aikana 1870-1uvun puolivälissä myös
pohjalaiset olivat saaneet kuu'Ia
Huhtaan voimamiehistä ja heidän
uro'öistään. Varsinkin rautaroikan



että heidän suonissaan virtasi entis-
ajan hämäläisten hakkapeliittain
veri. Yksimielinen oli myös päätös,
että pohjalaisten kanssa ryhdytään
avoimeen, rehe.liseen tappeluun ei-
kä piileskellä nurkkien takana, mis,
tä salakavalastr visketäisiin kiv illä,
sillä tällaista taistelua pidettiin
raukkamaisena ja miehen arvolle
sopimattomana. Ainoastaan siinä ta-
pauksessa, että pohjalaiset aloittavat
kivittämisen, myös humppi' alaiset
aloittaisivat. Aseinä päätettiin käyt.,
tää nuijan tapaisia puukankia, joi ta
Eskolan eno valmisteli koko päivän, .
Useat tekivät tällaisen aseen itse.

Eräänä lokakuun iltana saapui sit-
ten tieto, että nyt pohjalaiset saapu-
vat. Kiireesti lähetettiin viestinvie.
Iät ilmoittamaan etäämpänä asu-
ville, mitä tehtävää oli suorittamas,
sa nuoria poikia, jopa rrsisiakiin.
Miesten kokoontuessa sattui eräs
hauskakiri tapaus.

Entun lammen rannalla asui per-
heineen kivityömies Kustaa Rirn-
mi, jota pituutensa vuoksi yleisesti
kutsuttiin Pitkäksi Kustaaksi. PiL
kä kiven vääntäjä oli jo makuulla,
kun sanantuoja huusi: »Nouse ylös,
Kustaa, pohjalaiset saapuvat heti
kylään.» Salaman nopeudeIa Kus-
taa ponnahti vuoteestaan ja sieppasi
vaatekappaeen, mikä mukanaan
hyökkäsi lokakuiseen iltayöhön. Hän
oli vain paitasillas n, mutta luullen
saaneensa housunsa mukaan a'koi
matkalla sovitella niitä jalkoihinsa,
Tällöin kuitenkin selvisi, että hän
oli saanut mukaan vaimonsa pitkä.
hihaisen puseron. »No voi sun Kur-
honmäen pirunpohjat», Kustaa kiroi-
li ja tuskaili harmillista erehdystään.
Hänen ilokseen juoksi paikalle kui ,
tenkin .hengästyneenä hänen vai-
monsa tuoden mukanaan miehen ni,
mettömiä, joten pitkän pojan ei tar-
vinnut a ivan paitasillaan sotaan läh,
teä. Muuta hän ei tarvinnutkaan,
sillä Eskolasta hän tiesi saaavnsa
kättä pitemmän. pitkä Kustaa oli
varmaankin vevollisuudentuntoinen
mies, kun tuli kysymykseen kotiseu-
dun puclusaminen ja kunnia.

Pohjale-iset saapuivat kovaäänistä
melua pitäen ja alkoivat kiskoa Es-
kolan talon vieressä olevasta aidasta
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itselleen lyömäaseita. Juuri tässä ta-
lossa asui kylän rohkein mies, isän-
nän veli Joose, joka oli Humppilan
jättiläisvoimistaan kuuluisimman
Juho Jaakonpoika Eskolan vanhin
poika. Joosen isästä ja hänen uro;
töistään on aikoinaan julkaistu Iaai,
joja kuvauksia maamme sanoma'eh,
distössä ja ulkomaillakin mm, New
Yorkin Uutisissa. Setä Joose oli
isältään perinyt suuret voimat ja
suorastaan yltiöpäisen rohkeuden,
Rytäkän kuultuaan hän oli heti val- I

mis lähtemään ja varustettuna ko-
maalla parnpulla, minkä päähän oli
juotettu lyijymöhkäle ja toiseen
kiinnitetty vahva nahkainen lenkki,
joten pamppu varmasti pysyi kä,
dessä. Hänen perässään tuli ta' osta
muutamia muitakin miehiä sekä
naapuritaloista lisää useimmilla
puunuijat aseinaan. 'I'ielle päästyään
johtaja Joose kaj autti voimakkealla
äänellä: »Mitäs mieh.ä tänne on tul-
lut aitoja rikkomaan? Pois kylästä ja
heti paikalla!» Melu taukosi ja Joo.
se komensi uudelleen: »Pois pian»
Pohjalaiset ks tselivat ihmeissään tä-
tä rohkeata hämäläistä kyläpäällik.
köä, joka uskalsi tulla heitä, rauta-
roikan miehiä uhmajlernaan. Kun
poistumiskieltoa ei totetu, Joose as,
tui muutaman askeleen eteenpäin,
sivalsi pampullaan lähinnä seisovaa
komean kookas ta pohjalaista olka-
päähän, niin että mies kaa'ui maa-
han. Sen perästä nasevat iskut seu,
rasivat parille muulle miehelle, j'Ot-
ka eivät kuitenkaan kaatuneet, mut.
ta päästivät Herran nimen surkealla
äänellä saatuaan maistiaisia voima-
miehen pampusta.· Kylään ryntääjät
perääntyivät huomattuaan, että
uusia kyläläisiä nuijineen juoksi
paikalle. Huhtaan miehet eivät saa-
neet mainittavampia iskuja, ja poh-
jalaiset ryhtyivät tekemään jo yleis-
tä pakomatkaa-

Ikävä tapaturma alkukahakassa
kuitenkin sattui, Melko pimeässä
Tonttilan torpan poika löi epähuo,
miossa hyvää ystäväänsä aika tun-
tuvasti. Toisen sitten sanottua: »M[-
täs sinä minua löit?» Tonttila puo-
lestaan vastasi: »Hän oli sen ansain ,
nut», kun luuli tietenkin Heikkilää
pohjalaiseksi. Tonttila oli erehdyk-
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sestään tuskissaan sekä pahoilla mie-
Iin ja katui, tekoaan Mutta sen jäL
keen siitä muodostuikin yleinen pu-
heenparsi: »Hän oli sen ansainnut,
sanoi Tonttila, kun kaveriaan löi».

Eskolan Joose jatkoi t~kaa-ajoa
muutamien miesten kanssa aina
KOiviston kylän puolelle Vauhkon
taloon, mikä äskettäin oli muutettu
entiseltä paikaltaan, ja siinä useat
rautaroikan miehet pitivät majapaik ,
kaa, Pohjalaiset luulivat oevansa jo
turvassa, mutta heidän ihmeekseen
ovi ternmattiin auki ja Huhtaan ky-
läpäällikkö astui suoraan pirtin pe-
rälle ja hyppäsi jykevälIe pöydälle
toisten astellessa myös pirtin peräL
le. Pamppuaan heilauttaeri J cose
komensi jälleen jämerällä äänellä:
»Pirtti tyhjäksi». Tuvassa oli useita
miehiä, joukossa myös niitä, jotka
Huhtaan matkalla olivat saaneet
matstiaista hämäläisen voimamiehen
pampusta. Heidän kasvoistaan saat-
toi havaita, ettei komento ollut heil-
le mieluinen, mutta ovea kohden
vain piti painua. Ove'Ia ja eteisessä
hitaammat saivat vielä iskuja har,
tioihinsa, mutta vastarintaan ei ryh-
dytty eikä taloon sinä yönä palattu.
Muutamat menivät Oron ja Kinok-
sen talojen saunoihin vammojaan
hoitelemaan. Kerrottiin myös, että
toisten täytyi vammojen vuoksi olla
muutamia päiviä pois työstä ja part
heistä olisi mielellään mennyt lasa,

retin hoitoonkin, jos sellainen paik+
leakunnalla olisi sattunut olemaan.
Pohjalaiset kertoivat Humppilan
ensimmäiselle ratavartijalle Elias
Mattssonilla, etteivät he olisi usko-
neet Hämeessä sellaista kylää löyty-
vän, että olisi uskallettu heitä
vastaan tappelemaan ryhtyä.

Tappelun päätyttyä Pitkä Kustaa
puheli tovereilleen purevan ivalli,
sesti: »Huonoja miehiä ne pohjatai-
set ovat, ämmänsä ta killa niitä olisi
hulskinut pois silmj ltään, eikä siinä
työssä olisi housuja tarvinnutkaan.»
Samainen Kustaa leukaili vielä, että
hän olisi saanut takaa-ajaessaan
lyötyä erästä .pohjalaista, joka oli
huono juoksemaan, mutta ei iljennyt
sitä tehdä, kun mies näytti kovin
pienel+ä, joten hänestä ei olisi jää-
nyt mitään arkkuun pantavaa.

Voimamies Joose Esko'a kuoli
veljensä pojan talossa Humppilanky-
län Paavolassa 1923 81 vuoden ikäi-
senä. Tältä veljenpoj alta, herastuo,
rnari Antti Eskolalta oen saanut nä,
mä tiedot museon arkistoon sekä sa-
moin vanhaisäntä Juho Ojaselta se-
kä isältäni, Rautaroikan rökittäjät,
jotka aikansa lapsina omalla tavaL
laan puolustivai kotiseutunsa mai-
netta, nukkuvat kaikki kumpujen
yössä, mutta heidän lapsiaan ja las-
tenlapsiaan on vielä elossa ja kerto-
vat muistelmia esi.isiensä omalae tui-
sisra urotöistä.

JaLmari Matisto.
Forssan Lehdessä 12. 10. 46.



Peräjoenkulman
Forssan, Koijärven ja Jokioisten

kuntien yhtymäkohdassa Matkun-
tien varrella on asutusalue, jolla ei
ole virallista nimeä. Sitä kutsutaan
milloin Majassuon kulmaksi, mil-
loin Peräjoen tai Grönholmin kul,
maksi riippuen siitä, mistä kohdasta
milloinkin on kysymys. Sen talot
kuuluvat ainakin viiteen Tammelan
ja Forssan kylään, nimittäin Kuuston
Lunttilan, Linikkalan, Kaukjärven
ja Haudankorvan, joihin sillä ei ole
muuta yhteyttä kuin sen asukkaiden
sukulaisuussuhteet.

Ensimmäisenä tälle kulmalle ra-
kensi Antti Järvelin, joka Kuusten
Klemelän maille raivasi Passin tor-
pan 1893. Kymmentä vuotta myö-
hemmin Kalle Vilo ryhtyi edellisen
läheisyydessä myös peltoa korvesta
perkaamaan rakentaen niinikään
Passi.n torpan Jokioisten kartanon
alueelle. Nämä tilat ovat kuitenkin
jonkin verran sivussa varsinaisesta
Peräjoenkulmasta, sillä ne sijaitse-
vat 2-3 km Matkuntiestä länteen.

Kysymyksessä olevalle alueelle
rakensi ensimmäisenä asumuksensa
Vihtori Grönholm vuosisadan vaih-
teessa. Seudun suuremmista kanta-
taloista tänne muutti ensimmäisenä
1915 ja vuotta myöhemmin Kalle
Samuli Äijälä Kuuston Äijäiästä
Säteri, . joka oli Äijäiän sätereitä.

asutusvaiheita.
Samana vuonna ryhtyi rakentamaan
Kalle Sipilä Lunttilan Sipilästä ja
1920 Toivo Pirttilä Kuuston Pirtti-
Iästä. Samoihin aikoihin ja hieman
jälkeen päin tälle alueelle on perus-
tettu ainakin seuraavat viljelystilat:
Similä Linikkalan Similän maalle,
Aura ja Palmi Linikkalan Skyttäiän
maalle, Ruokosuo Linikkalan Saksan
maalle, Tokko Kaukjärven Tokon
maalle, Huhtinen, Jokiniemi ja Ta-
kala Kaukjärven Pinnin maalle,
Koivisto Kaukjärven Horkan maal-
le, Hepokorpi Kaukjärven Norrin
maalle, Peltola, Niittymäki ja Lep-
pälä Kaukjärven Joudon maalle, Ra-
taharju ja Niemi Kaukjärven Har-
jun Anttilan maalle, kaksi Tarria
Kaukjärven Tarrin maalle, sekä
Laine, joka kuuluu Haudankorvan
kylään. Lisäksi täällä on nykyisin T.
Holmbergin omistama komea vil]e,
lystila, joka on Viksbergin kartanon
entisiä maita, mutta on alkujaan
kuulunut Kuuston Salkon ja Hou-
kan sekä Lunttilan Mattilan maihin.
Eino Anttila Lunttilan Anttilasta
siirtyi tänne 1933. Lisäksi tänne on
viime vuosien aikana perustettu
kymmenkunta siirtolaistilaa maan-
hankintalain edellyttämän asutustoi-
minnan puitteissa lähinnä Forssan
kartanon maalle Hevossi lta.nirnisen
paikan tienoille, joka ennen On ollut
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kartanon maalle Hevossilta-nirnisen
ja siitä saanut nimensäkin.

Niinkuin edelläolevasta käy sel-
ville, ovat nämä tilat mainittujen
kylien talojen entisiä takamaita,
jotka pesänselvitysten yhteydessä On
erotettu itsenäisiksi tiloiksi ja ryh-
dytty omina taloina viljelemään.
Viljelykset tänne on raivattu noin
40-50 vuotta sitten, mutta ensiluok,
kaisia luonnonniittyjä täällä on ollut
'maailman sivun', niinkuin eräs
vanha isäntämies vakuutti. Varsin-
kin Majassuon niityt, joilla nyt on
Kaunistori (Pirttilän), Äijäiän ja
Anttilan talot, olivat kuuluisia. Sen
sijaan Sipilän maat on raivattu ry-
teikköisen Luutasuon syrjään. Tääl-
lä oli mm. synkkä Haukankorpi, ja
Sipilän isäntä muistaa vielä setän,
sä, Jänhiön Malakiaan, kerran to,
kaisseen karmealla äänellään, että
»tosa sitä oli ennen rytinää, kun
karhu tappoi Plrtti län suuren här-
[än». Niityt nimittäin olivat talojen
yhteisenä joutokarjan laitumena. Ja
noin 70 vuotta sitten Sipilän isännän
äidin veli hakkasi talon nykyisillä
pelloilla vielä halkoja. Hän olikin
ollut väkivahva työhullu mies, joka
nuo vaikeat taipaleet ankara taakka
selässään kuljettu aan löi vielä noin
vain kuin sivumennen kolme syltä
halkoja ennen paluumatkalle läh-
töään. Ja Sipilän isäntä itse muis-
taa, miten heidän kuokkamaata pölt-
taessaan oli noussut tavattoman
paksu sauhu, ja päivämiehensä Ham-
marberg oli silloin murahtanut, että
»nyt saa Kojon karvanaama (Janne
Wahren) kerrankin sauhua tarpeek,
seen».

Että ko. alueella kuitenkin on lii-
kuttu hevosillakin verrattain var-

hain, sitä todistavat kymmenet löyde-
tyt hevosenkengät, joiden täytyy olla
peräisin ainakin viime vuosisadan
alkupuolelta, sillä ne ovat varsin
pientä mallia.

Ennen Matkuntien rakentamista
(rakentaminen alkoi 1874 ja sitä ni-
mitettiin aluksi Tokerotieksi, koska
se oli tavattoman tokeroinen ja ku-
rainen) tälle Peräjoen alueelle kul-
jettiin Kalsun kautta, jos:a Heikkilän
kohdalta poikkesi vetinen, rataspe.
lin kulkematon ura korpeen Myty-
rin, nyk. Säterin ohi. Tien kehnoutta
kuvaa tarina, jonka mukaan eräs
pappi virkamatkallaan sitä selkä-
hevosella taivaltaessaan, huudahti
hevosen painuessa suohon: »Tämä-
hän on helvettiä!» Lähistöllä ollutta
latoa nimitetään vielä tänä päivä-
näkin Helvetin ladoksi.

Matkuntien tultua liikennöimis-
kelpoiseen kuntoon seudun luonnon-
niittyjä alettiin perata pelloiksi ja
tänne syntyi edellä kuvattu asutus.
Vielä nykyäänkin sen asukkaat elä-
vät verrattain eristettyä elämää
omissa oloissaan. Pienviljelijäyhdis-
tys ja nuorisoseura toimivat täällä
vilkkaasti ja nuoriso on rakentanut
itselleen tanssilavankin kesäisten
iltojensa iloksi. Sähkönsaanti paik,
kakunnalle tuottaa vaikeuksia, sillä
pylvästettävä matka on verrattain
pitkä ja muuntajakin olisi rakennet-
tava. Lapset täältä käyvät koulua
Kalsussa, jonne on n. 4 km, ja kul-
jettava tie on huono. Posti saapuu
ensin Matkuun, josta se noudetaan
Koijärvelle ja palautetaan takaisin
ko. kulmalle. Seudun asukkaat ovaL
kin ryhtyneet jo toimenpiteisiin sen
saamiseksi suoraan Forssasta, jonne
päin kaikki muutkin yhteydet luon-



nostaan lankeavat. Niinikään he
ovat tehneet 'toivomusaloitteen',
että kulmakunnasta tehtäisiin yhte-
näinen kylä, sillä tuottaa monenlais-
ta sekaannusta, kun melkein [okai-
.nen talo kuuluu eri kylään, jotka
kaiken lisäksi ovat penikulman
päässä ja kauempanakin. Kylänsä
nimeksi he ottaisivat mielellään Pe-

. räjoen kylä, joka hyvin sopiikin,
Peräjoki kun halkoo alueen melkein
sen keskitse: Kun tämä kulmakunta
on' nykyisen asutustoimimaan johdos-
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ta nopeasti kasvavaa, sillä esim. alu-
een pohjoisosaan, Luutasuolle, tulee
perustettavaksi kymmenkunta siir-
tolaistilaa ensi kesän aikana, ovat
asukkaiden toivomukset sitäkin huo,
mioonotettavampia.: ja . lienee vain
ajan kysymys, milloin tänne on ra-
kennettava mm. oma kansakoulu.
Olojen samanlaistamiseksi olisi
fliinikään toivottavaa, että alue yh-
distettäisiin samaan pitäjään.

Esko Viljanen.

Forssan Lehdessä 5. 10. 46



Hirskankaanraha-aarre Humppilan
Huhtaalla.

'I'oistasataa vuotta takaperin oles-
keli Humppilassa ja sen naapuripi-
täjissä salaperäinen mies, joka aikoi;
naan antoi kansalaisille paljon pu,
heencihetta. Hän oli ovela suurva-
ras, joka ensi sijassa koetti päästä
käsiksi rahoihin, mutta kyllä hä-
nelle kelpasi muukin omaisuus, ku-
ten hevoset ajoneuvoineen ja valiai,
neen, jotka hän sitten kuljetti toi,
sille paikkakunnille muuttaen ne
sie.lä rahaksi. Samoin kelpasivat
hänelle hopea., tina- ja kupar iesi-
neet, ryijyt sekä parempi vaa-
tetustavara, Mies ei rehellistä työtä
tehnytkään, petkutustarkoituksessa
pyrki kyllä joskus töihin, mutta ta-
vallisesti jo ensimmäisenä yönä
luikki tiehensä vieden sae "iinaan jo,
tain talon. omaisuuta Huijari ei va-
kinaisesti asunut missään, vaan kul-
jeskeli myötäänsä paikasta toiseen
suorittaen öisin rikoksensa ja nuk-
kuen päivillä mti.upirteissä ja' ke,
säisin heinäladoissakin. 'Tuohikon ,
tissa tai selkärepussa hän kuljetti
eväitään ja jotain pikkutavaroitaan
kuten rahojaan. Hän vaihtoi usein
vaatteitaan käyden paremmin puet-
tuna s illoi n, kun sai kaupitella hy-
vänpuo.eista hevosta, ja taas toisi-
naan muistutti kerjäläisukkoa.
Usean kerran joutui hän vankilaan
ja sai raippoja irtolaisuudesta, mut-
ta suuremman osan rikoksistaan
mies sai suoritetuksi ilman rangais,
tusta, Suurvarkaallaoli täten kir,
Iava ja rikoksista runsas elämän tie.
Rahaa oli häne'Iä aina taskui ssaan ,
Niinpä kun kerran Taipaleen Mvlly-
ojan savutorpan isäntä tapasi hänet
asuskelemassa eräässä miilupl rtissä,

missä mies parhaillaan söi tuohi-
konttinsa sisältärniä eväitä, hän otti
taskustaan hopeaisen puolen ruplan
rahan antaen sen Myllyojalle ja sa-
noen: »Saat tämän, kun et puhu mi-
tään kenellekään, että lepäilen tääl,
lä». Kerran hän istui maantien vie,
ressä ateriallaan, kun ohitse kulki
naishenkilö. Takkinsa taskusta hän
otti pari rariaa pyytäen: »Tuopa ak-
ka minule tuolta torpasta maitoa tai
piimää, toisen rahan saat vaivasi
palkaksi». Vaimo näytti tyytyväi-
seltä, kun sai kiiltävän hopearahan
vähäpätöisestä työstä ihmetellen sa-
mal.a kerjäläisäijän anteliaisuutta.

Monien vuosien kuluessa hankki-
mansa rahat vero kuljetti Hirskan-
kaan metsään kaivaen ne tuohias,
keissa ja vakoissa koivun juurelle
kenties sen vuoksi, että paremmin
tunsi itsekin kätköpaikan, koska
kankaalla kasvoi miltei yksinomaan
mäntvpuita.

E:ämänsä Ioppupäivinä, jolloin
hän joutui siihen tilanteeseen, ettei
itse enää päässyt aarteensa luokse,
ilmaisi voro eräälle tuttcvalleen,
missä aarre oli kätkettynä. Tuo hen-
kj.'ö kävi kyllä etsiskelemässä, mut-
ta turhaan, 'sillä siksi hyvin oli pii-
loitustyö suoritettu.

Asia tuli sattumalta noin kilomet-
rin päässä asuvan torppari Paavali
Puo'irnatkan tietoon. Köyh issä olois,
sa elävä verctorppari päätti ruveta
oikein tarmokkaasti kätköä etsi-
mään. Hämäläisellä sitkeydellä hän
jatkoi pitkät ajat etsiskelyään.
Monta pyhä- ja arkipäivää siinä
hornmassa kului. mutta etsijä ei hel-
littänyt, sillä hän 'oli vcrmasti va,



kuuttunut Hirskankaan aarteen ole-
massa olosta.

»Joka etsii, hän löytää", arveli var,
maankin Paavali-isäntä hyvillä mie,
Iin, kun viimeinkin löysi tuon aar,
teen; joka teki hänestä uppor ikkaan
miehen Enää ei hänen tarvinnut
ryysyissä kävellä eikä pettu.eipää
pureskella. Aarteen toi. hän .kotiin
kätkien rahoja huolellisesti eri
paikkoihin. Kuinka paljon aarre si,
sälsi, siitä hän ei ollut itsekään oi-
kein selvillä. Kerrottiin hänen koko
päivän laskeneen niitäkin rahoja,
Jotka oli riihen alle kätkenyt, mutta
ei il''E'lla vielä osannut sanoa paljon.
ko niitä oli. Kuparirahat saivat kyllä
.,11a lukitussa aitassa, mutta muut
rahat olivat varmassa piilopaikassa.
Isäntä piti itseänsä löydön laillisena
omistajana, mutta sittenkin täytyi
asia pi tää visusti salassa varkaitten
j'el kateellisten naapurien takia. Li..
säksi peloitti sekin, että jos' sitten-
kin kruununmiehet tuevat ja orta.
vat pois aarteen, vaikka hän on sen
suurella vaivalla saanut haltuunsa.

Elämä torpassa alkoi naapurien ja
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tuttavien suureksi ihmeeksi muut-
tua. Asukkaat alkoivat käydä pa,
remmin puettuina ja torppaan ostet-
tiin uusia huone- ja ta.oustavaroita
sekä pelto- ja ajoneuvoja kuin myös
kotieläimiä. Isäntä osteli käteismak,
sulia lapsilleen maatiloja. Niinpä
hän A1eksanterLnimiselle pojallen-
sa osti Koiviston kylästä kaksi
suurta taloa, ensin v. 1867 Piepo-ni;
misen ja seuraavana vuotena Ison-
Kätön talon maksaen kumpeisesta-
kin neljätuhatta markkaa. Lopuksi
Paavad] perheineen jätti koko tor-
pan, johon sitten muutti toinen suo
ku asumaan

Santer i.poika oli tietoinen siitä,
millä tavoin hänen isänsä oli riko
kautensa saanut, koskapa hän näistä
taloista hävittyänsä ja jouduttuansa
vanhoilla päivillään rutiköyhäksi
sanoi eräälle ystävälleen: »Kyllä
minä hääräsin ja työtä tein, mutta
talossani ei ollut Jumalan siunausta,
kun se oli varkaan rahoilla ostettu».

J a 1 m ari M a t i s t o.
Forssan Lehdessä 17. 10. 1945.
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