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Ryöstöyritys Mtnkiön pysäkillä vuonna 1903

Tässä kerrotusta tapahtumasta
on siis kulunut aikaa puoliväliin
kuudettakymmentä ajastaikaa.
Kesä oli 'ollut lämmin ja lärn-
mirrtä jatkui vielä syksylläkin.
Viljat olivat valmistuneet hyvis-
sä ajoin ja perunatkiri saatu
kuoppiin, - J'anh ijoen ja Lato-
vainion teitten risteyksessä oli
niihin aikoihin Stoltin torppa,
punaiseksi maalattu matala ma-
ja. Senkin pienet perunamaat
olivat jo mustalla mullalla. Pi-
han laidassa olevassa tilkkuses-
sa vain muutama varsi vielä, vi-
hoitti kesäisen kaivun j äildiltä.
Niitä, mökin vaimo parastaikaa
kuokki eräänä syyskuun loppu-
päivänä. Mutta säikähtipä siinä
mummo niip, että oli väihä'llä
kuokka kädestä kirvota, kun
yiht'äkkiä näki kolme raavasta
miestä edessään - miten: pääsi-
vätkin veräjästä kuin varjot? -
Yhtä 'outoa kuin miesten ilmes-
tyminen oli heidän asiansakin.
Piti muka tässä vähän vähentää
vaatteita, kun: ilmakin oli läm-
min ja takkieri kainalossa kan-
taminen raskasta. - Saahan ne
toki tänne jättää, myönteli mö-
kin emäntä, ja niinpä sitten
vieraat riisuivat päallystak-
kinsa heittäen ne nurmikolle
aidan viereen. Sitten ne vielä

matalalla äänellä keskenään pu-
helivat, vaikkei mummo saanut
siitä mitään selvää, Miehet läh-
tivät astelemaan auringon paah-
tamaa maantietä pitkin verk-
kaisesti kävellen ja yhä mata-
laUa äänellä keskustellen.

- Olivatpa herraskaisia mie-
hiä ja oudon puheisiakin, tuu-
maili mummo ryhtyen taas kai-
vamaan peruna tilkkustaan.

Jonkun matkaa ku ljettuaa n
miehet näyttivät pysähtyneen ja
se heistä, joka puhui virheetön-
tä suomea, virkkoi:

- Taitaisi olla paras luopua
koko hankkeesta - lähdenkin
tuolta risteyksestä suoraa tietä
Forssaan.

Toisille ei tuol'laineri puhe ol-
lut lairrkaan mieleen, siksi hä-
nelle vastattiin:

- Ne ovat niitä Juvosen
meininkejä - mies olet kyllä
jakamaan saalista, mutta et us-
kalla yrittää!

Oli tultu paikalle, missä ti-
heä metsikkö piirtyi tien va-
semmalle laidalle. Oltiin kah-
den vaiheilla, mentäisiinkö yihä
tietä pitkin vaiko ,peltojen poik-
ki pysäkin suuntaan. Juvoseksi
nimitetty ei puuttunut lainkaan
puheeseen, sillä häntä harmitti
tuo äsken saamansa arvostelu.
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Yhä hän oli sitä mieltä, että so-
pivassa paikassa erkanisi muis-
ta. Siinä o li nyt edessä se pit-
kähkö myötäle, josta näkyi laa-
jahko Minkiön aukea. Seutu oli
niihin aikoihin harvaan asut-
tua. Muutama maalaamaton ra-
kennus vain näkyi etäämmällä
peltojen takana ja oikealla yk-
sinäinen Minkiön pysäkki joku-
nen tavarasuojus lähistöllään.
Kun aikaa näytti vielä olevan
runsaanlaisesti, pidettiin, par-
haana poiketa tuohon vasem-
malla olevaan metsikköön, joka
pienen joen takana laajahkon
lammiken laidassa tarjosi hy-
vän oleskelupaikan. Miehet ei-
vät liikkuneet seudulla ensi
kertaa, siksi he tiesivät, että
kappaleen matkaa lammikosta
johtivat porraspuut joen yli
metsikköön. Niinpä he nyt pää-
määeästään tietoisina astelivat
sinne ja istuivat suurehkon ki-
ven taa tupakoimaan ja kulut-
tamaan arkaa. Juvonenkiri oli
mennyt muitten mukana, mutta
näytti katselevan, pääsisikö jo-
tain polkua pitkin oikaisemaan
maantielle.

Aikansa istuttuaan ovat mie-
het taas liikkeellä mäen syrjää
nouda ttaen ja Iarnmikon ohi
kulkien valtatie täJhtäimessään.
Siellä toinen noista vieraspu-
heisista virkkoi pilkallisesti Ju-
voselle puhuen:

- Tästä nyt pääset läihte-
mään omille teillesi, koska ei
ole miehellä sisua, vai'kka on-
kin partaa.

Juvonen puri huultansa ja
päätti pysyä joukossa. He kul-
kivat pienen maantiesillan yli

ja tulivat Minkiön tien risteyk-
seen, ylittivät pienen puron ja
kääntyivät pysäkille menevälle
kapeahkclle tielle. Onneksi ei
vastaan tullut ainoatakaan ih-
mistä eikä niitä näkynyt liik-
kuvan muuallakaan ky läau-
kealla. Miehet saattoivat siis
sivullisten näkemättä jatkaa
matkaansa. Silti he eivät olleet
levollisia, vaan kiskoivat her-
mostuneina tupakkaansa ja kat-
selivat pelokkaina ympärilleen
kuin ylläctystäl peläten, Oli tultu
pysakin välittömään läheisyy-
teen ja vetäydyttiin radan var-
rella olevan tavarasuoj uksen
taa. Siellä alkoi 'kohta kiireel-
linen valmistelu alkavaa näy-
töstä varten. Juvonen vain vie-
läkin piti yritystä uskallettuna
ja koetti saada sen raukearnaan ..
Hän lausui:

- Onko edes varma, että ne'
rahat tulevat tässä junassa?

- Senkö verran tiedät asiois-
ta - hänelle vastataan - huo-
menna on tilinmaksupäivä
Forssassa, ja rahat tulevat aina
Helsingistä edellrsenä päivänä
ja juuri tällä junalla, sen olen
onginnu t tietooni, hänelle vas-
tataan.

- Mutta pitkälti saamme täs-
tä istumista, jos kärähdämme,
puhui yhä Juvonen.

- Jos ei mitään uskalla, ei
mitään saakaan! Sitä paitsi -
kyllä me osaamme peittää jäl-
kemme niin, ettei niistä' Sylvii-
ni saa selvää, puhui tuo äskei-
nen mies.

Kolmas mies ei osallistunut
keskusteluun, vaan käsitteli pis-
tooliaan kuin varmistuen sen



tehokkuudesta. Revolverinsa ot-
ti esiin jo tuo toinenkin kier-
täen sen rullaa ja pistelIen pa-
noksia retkiin. Juvoselda ei ol-
lut taskuasetta, mutta hänkin
veti jotain povestaan. Se oli
musta naamio, jota hän nyt
sovi tteli silmilleen. Samanlai-
nen naamio oli muillakin - ja
kohta olivat miehet valmiit ja
aseet tuliteräkunnossa. - Hetki
hiljaisuutta. Silloin virkkoi Ri-
bin, toinen niistä vieraaseen
sävyyn puhuvista:

- Kuuletteko junan 'kolinaa?
- Minä kuulen!

- Kuulen minäkin, vastasi
Gregori, jonka puheen sävy
myös oli vieraantuntuista.

Sieltä jo juna tulikin puus-
kuttaen ja hetken kuluttua ki-
makasti viheltäen, kun Minkiö
oli sen näköpiirissä, Hetki vielä
ja jo kävelee August Raitala,
Minkiön pysäkinhoitaja, korok-
keelle valmiina vastaanottamaan
junaa, joka tulla ponhal taa sa-
kean savun ja kipunoitten ym-
pärillä Iennellessä.

-No, nyt, pojat! komensi
Gregori, tempasi aseen käteensä
ja lähti. Toiset seurasivat hän-
tä - ja kun juna hiljensi vauh-
tiaan ja pysähtyi, olivat nuo
kolme naamioitua miestä sitä
vastassa. Junailija Albin, Paju
astui junasta sillalle pahaa aa-
vistamatta. Silloin oli Gregori
hänen edessään, uhkasi aseel-
laan ja pakotti pysymään pai-
k-oillaan. Sama tiukka komento
annettiin Raitalalle ja muille
lähellä oleville. Ja sen tuo odot-
tamaton uhka vaikuttikin, ettei
kukaan rohjennut paikaltaan
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liikkua, katsoa tuijottivat vain
noita naamioituja miehiä. Mat-
kustajat pysyttelivä-t vaunuis-
saan ja näytti siltä, etteivät he
ensinkään käsittäneet, mitä näy-
telmää esitettiin ulkona. Mutta
Ribin ja Juvonen olivat jo
hyökänne~ junailijavaunuun
varmana siitä, että siellä olisi-
vat nuo postisäkit, joissa kul-
jetettiin yhtiön til irahoj a. Su-
meilematta he puukolla aukoi-
vat säkkejä ja paketteja sillä
aikaa, kun Gregori ulkona
aseellaan uhaten piti sivulliset
loi tolla.

Mutta turhaa työtä tekivät
säkkieri penkojat - rahoja ei
mistään löytynyt. He olivat sit-
ten'kin erehtyneet lähetysajassa.
Rahat kyllä tulivat sinä päivä-
nä, mutta toisessa junassa -
ja näin meni myttyyn koko
touhu. Nyt oli vain pian pääs-
tävä karkuteille, sillä uhkaavi-
na esiintyivät jo yllätetyt juna-
miehet ja moni matkustajakin
näyttäytyi vaunusillaHa. Maa
al'koi siis polttaa junarosvojen
jalkojen alla ja he pinkasivat
pakoon Gregori edellä, muut
perässä. Muutamia miehiä osal-
listui takaa-ajoon, mutta kun
kenelläkään ei ollut asetta,
pääsivät roistot turvallisen väli-
matkan päähän juosten kuin
ajokoirat poikki peltojen sa-
maan suuntaan, mistä olivat
äskettäin tulleet. - Vihdoin ju-
nakin lähti jatkamaan keskey-
tynyttä matkaansa vieden muas-
saan ihmeelliset uutiset tuosta
ainutlaatuisesta tapauksesta
Forssan rautatien historiassa.

Nuo uhkarohkeat rikolliset
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suunnistautuivat tuohon samai-
seen metsikköön, jossa parisen
tuntia sitten olivat kuluttaneet
aikaansa. Hetkisen he siellä pu-
haltelivat hengästyneiriä ja
pyyhkivät hikeä. Sitten he läh-
tivät kuurtaen kaar-taeri kohti
Stoltin mökkiä, jossa ei vielä
tiedetty mitään Minkiön tapah-
tumasta. Siinä ne vaatteetkin
yhä olivat nunmella veräjän
pielessä. Jonkinmoinen naa-
miointi kait tässä 'Oli kysymyk-
sessä, sillä päällysvaatteisiin
pukeutuneina he näköjään luu-
livat parhaiten selviävänsä -
niinkuin selvisivätkin toistai-
seksi, sillä miehistä ei pitkiin
aikoihin kuultu mitään. Mutta

vaikka he luulivat voivansa
peittää jälkensä niin, ettei Sy l-
vin, Tammelan piirin silloinen
nimismies, niitä pystyisi selvit-
tämään, saatiin heidät kuitenkin
pid ätetyiksi. Loppuselvittely ta-
pahtui käräj ätalossa ja sielIä
ka ikki kolme tuomittiin pitkä-
aikaiseen vankeuteen, kuten
Juvonen oli aivan oikein en-
nustanut. - Sanottakoon vielä
lopuksi, että mainitut Ribin ja
Gregori olivat venäläissyrityisiä
ja töissä Forssan puutarhassa,
Juvonen oli suomalainen ja ko-
toisin joltakin vieraalta paikka-
kunnalta.

Väinö KorpijäTvi

Forssan Lehti 18. 1. 1959.

Tervanpoltosta ja -polttajista LiesjärveIIä

Tervan, pettuleivän maaksi ni-
mittää Kianto kotiseutuaan. Sel-
lainen 'tervanmaa on myös ol-
lut aikoinaan Tammelan Lies-
järvi, tuo Hämeen ja Uudenmaan
läänin rajamailla sijaitseva met-
säseutu. Mutta onko se myös ol-
lut pettuleivän maa siinä mie-
lessä kuin entiset Kainuun laa-
jat korpiseudut, sitä ei voine sa-
noa. Se on kuitenkin varmaa. et-
tä iLesjärven karuilla mailla
»surkeitten soitten» ansiosta hal-
la vei viljan useammin kuin li-
havammilla peltoaukeiHa.

Mutta jos oli maa köyhää. oli
metsä rikas, Vajk'ka vain har-

voilla paikkakunnilla asukkailla
oli kin vomistusoikeutta siihen -
metsät joutuivat jo varhaisessa
vaiheessa suureksi osaksi valtion
hallintaan - seudun kruunun-
tor-pparit ja muut pieneläjät sai-
vat kuitenkin metsistä pääasiat-
lisimman leivän. Olen jo ennen
maininnut, miten monet hevos~
miehet ajoivat valtion metsissä
ns. leveranssia, 50. hakkasivat
omaan laskuunsa maapuita ja
kuivuneista pystypuista halkoja
ja muutakin pientavaraa, jota
myivät etupäässä Forssa-yhtiölle.
Tärkein tulolähde oli kuitenkin
metsät yö kaatoineen ja ajoineen.



Tämän lisäksi valtion metsistä
sai' nostaa tervaskantoja, sillä
tuon runsaan tukkikaadon ansi-
osta olivat kanto varat melkein-
pä Ioputtomat Näin tervanpolt-
to saavuttaakiri laajat mittasuh-
teet. Kun se sivutuotteena antoi
myös hyvää pajaihiiltä, teki se-
kin osaltaan tervan polton ver-
rattain tuottoisaksi, ainakin kan-
nattavaksi elinkeinoksi.

Pitkin kesää ja vielä myöhäi-
sessä syysvaiheessakin suoritet-
tiin varsinainen kantojen nosto.
Siinä työssä 'käytettiin alussa y1k_
sinomaan kankia ja hartia:voi-
mia. Mutta sitten keksi Rauta-
nen, paikkakunnan kuulu myllä-
ri ja pyssyseppä. apuvälineen.
joka perustui vipuvarsien sääte-
Iemiseen ja siis rysikaalisen lain
mukaan suureen voimien sääs-
töön. Yleiseksi ei tuollaisen »ko-
neen» :käyttö tietääkseni kuiten-
kaan tullut vaan useimmat tur-
vautuivat vanhaan koeteltuun
kangella junnaamiseen. Sitten
tuli kantopommien aikakausi,
jolloin räiskyi metsissä kuin ai-
koinaan Turkin sodassa, kannot
lentelivät ja röykkiöt syntyivät
käden käänteessä. TalvikelHlä
ne sitten ajettiin miilun viereen.
Kun koko varasto oli peri'llä
nähtiin kaikkialla, missä mirlut
kevätkesästä sauhusivat, valtai-
sia kantoröyk'kiöitä.

Alkoi sitten tervaksien käsit-
telyssä uusi vaihe. Nuo kanto-
röykkiöt oli pilkottava ns. OS3-

paloiksi, jotka samalla ladottiin
pinoihin. Valtion metsänvartija
kävi sitten ne aikoinaan mittaa-
massa. Kun lasku oli lunastettu,
tervamies sai täyden omistusoi-

7

keuden puupinoihinsa. Äskeiset
osapalat eivät vielä kuitenkaan
kelpaa Iadottaviksi miiluun, vaan
ne pitää pieniä vielä kerran ja
nyt puolen metrin pituisiksi ja
käsivarren vahvuisiksi Iapeiksi,
jotka jälleen pinotaan. Tässä
työvaiheessa käytetään usein
vierasta'kin työvoimaa, ladonta-
työssä mm. naisia ja lapsiakiri.

Tervamiiluja on kahta pää-
muotoa. Toinen on ns. kuoppa-
toinen rännimiilu. Päältä ka tso-
en kummatkin ovat pyöreäkar-
tion muotoisia, sisäpuoli katettu
tuohilla sekä savikerroksella ja
pohjassa reikä, josta terva va-
luu syvällä olevaan kuoppaan
(kuoppamiilu) tai [ohtotorveen
(rännirniitu). Reiän kanneksi
pannaan tavallisesti laakea kivi,
joka estää hiilirnujun tukkimasta
reikää. Sanovat, että kuoppamii-
lussa tervaa hautuu ja tulee näin
»kypsempää» kuin tuossa toises-
sa. Eb'kä tervan ammentaminen
tuollaisesta syvänlaisesta kuo-
pasta on [onkin verran hanka-
laa ja siitä kait johtunee, että
kuoppamiilu ei ole läheskään yh ,
tä paljon tkäytetty kuin rännirnii-
lu, jossa terva valuu johtotor-
veen ja josta se silloin tällöin
tulppaa aukaisemalla lasketaan
suureen tiinuun.

Miilu on siis valmiiksi ladottu
ja muodoltaan kuin kaksi ase-
miltaan vastakkaista pyöreäkar-
tiota. Keskellä on suora ranka
ylettyen kartion yläkärjestä
alimpaan. 'I'äl'lä pystypuulla on
erikoinen merkityksensä, sitlä
siitä tervanpolttaja päätteli mii-
lun tasaisen hautumisen. Jos hän
näkee, että toinen puoli painuu
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nopeammin, hän Iapioirnalla mu-
jua sille paikalle saa virheen
korjatuksi. Kaikki on siis kun-
nossa ja alkuseremonia voi al-
kaa. Näin näet saattaa nimittää
tilaisuutta, jolloin miilu sytyte-
tään. Ennen oli tapana, että täs-
tä työvaiheesta tiedoitettiin
ajoissa kylän nuor-ille, jotka run-
saslukuisina kokoontuivat syty-
tettävän rnijlun luo. . Jokainen
kyllä tiesi, ettei sadeilmalla eikä
kovalla tuulella kannattanut läh-
teä, koska sellaisella säällä ei
miilua sytytetty, vaan oli odo-
tettava kaunista ilmaa. - Sel-
laisena otollisena kevätkesän il-
tana onkin kerääntynyt miilun
välittömään läheisyyteen joukot-
tain väkeä sekä nuorta että iak-
käämpää. Jo ottaa miilumestari
tervasroihun ja virittää sillä
maan rajassa olevaa aukinaista
kehää, jota tervamiehet sanovat
jalaksi. Silloinpa sitten jo alkaa-
kin nuori väki liikehtiä, samas-
sa tuokiossa on muodostunut pii-
ri miilun savuttomalle puolelde.
Laulu raikuu, jalka nousee ja
tyttöjen kirjavat Iiinat liehuvat.
Ilonpitoa jatkuu aamutunneille
saakka, sitten taukoaa »r in'ki-
tanssi» ja siihen osallistuneet
lähtevät kotimatkalle. Miilu jää
varsinaisen ammattimiehen hoi-
.toon ja hänen onkin alussa ol-
tava aina valveilla ja tarkkaa-
vainen, ettei tuli pääse s isännäk.
si», sillä se tietäisi koko yr ityk-
sen epäonnistumista. Kun tulen-
lieska vähänkin riehahtaa luvat-
tomaan korkeuteen, polttaja-
ja rientää kohta lapioimaan mu-
jua aukkoon. Toisin paikoin hän
niitä aukaiseekiri riippuen siitä.

kuinka miilun yleinen hautumi-
nen edistyy. Aamupuolella yötä
on ensimmäinen tervan juoksu-
tus, ja sitä sitten jatkuu yhä ti-
henevässä tahdissa. Kuoppamii-
lu tyhjennetään vasta sitten, kun
kaikki on valmista, hiiletkin ha-
ravoitu.

Ei ole joka miehestä tervan-
polttajaksi. Seblaisetkin terva-
miehet, jommoisia olivat Sillan-
pään Vihtori ja Ison-Herttuan
Oskari, eivät itse tervoj.aan sula-
telleet, vaikka aina olivatkin
apumiehinä saapuvil'la, He jätti-
vät mieluimmin sen työn sekä
ennen muuta siihen liittyvän
riskin paikkakunnan ammatti-
polttajille. Seldaisia olivat Lehti-
mäen veljekset ja Kuuselan Kal-
le sekä - tunnetuin ehkä -
Kanteluksen Vihtori, joka Juuri-
niemen Anttilan miilun varrelda
kasvavaan koivuun piirsi nimi-
kirjaimensa sekä vuosiluvun
1909. Tämä vuosi olikin vielä
oikeata tervanpolton kukoistus-
aikaa jatkuen sen jälkeen kolmi-
senkymmentä vuotta, jonka jäl-
keen se vuosi vuodelta väheni.

Mitä taas tulee tämän elinkei-
non ahkuaikoih in, voitaneen sa-
noa, että se on yhtä vanha kuin
paikkakunnan asu tuskin.

Kuten jo edellä huomautettiin.
oli tervanpolttajan aina oltava
valveilla, ettei olisi koitunut va-
hinkoa. Hänellä ei oldut pitkiä le-
poaikoja ei ainakaan alkuvai-
heissa. Miilun tasainen hautumi-
nen oli hänen kunniakysymyk-
sensä. Se taas tuotti vaikeuksia
liia tenkin tuulisella säällä. Oli
lapioitava mujua liekkien peit-
teeksi, hakattava pitkävartisella



riuij al la pintaa tiiviiksi ja vähän
väliä kumarruttava mijlun reu-
nan alle laskemaan ruskeata.
höyryävää tervaa mustaan puu-
ämpäriin. Mutta kun kaikki oli
kunnossa, sai hetkiseksi painua
havuvuoteeHe suojaisessa katok-
·sessa.

Miilunpoltto kestää tavallises-
ti, ilmoista riippuen. 3-4 vuoro-
kautta. Siihen lastattiin joskus
ierva·ksia kahdeksankymmentä.
kin kuutiota, joskin toisinaan oli
"Vain kahdenkymmenen kuution
mi iluja. Erikoisen suotuisissa olo-
suhteissa - ennen muuta ter-
'vaksien laadusta riippuen -
saattoi tervaa tulla kuutiota koh-
ti nelikon verran. Sivutuotteena
'saatiin hyvää pajahiiltä kymme-
nisen hehtoa, puumäärästä tie-
tysti riippuen.

Sittenpä jo alkoikin tuotteiden
rahaksi muutto. Hiilet pantiin
säkkeihin ja kuljetettiin Fors-
saan. Silloin nähtiin nokinaa-
rnaisia metsäkulman miehiä saa-
pastelernassa Forssan kuraisilla
kujilla. Mutta tuhruisista viik-
sistä sukeutuu leppoisa myhäily
ja hämäläinen jalka nousee ta-
vallista ketterämmin, sillä laiha
Iornpakko on jo huomattavasti
kohentunut, joskin suurimmat
summat ovat vielä saamatta, sil-
lä tervanelikot lojuvat koti liite-
rin turvaisassa suojassa. Mutta
pian lähtee tervakuorrnakin liik-
keelle. Se suunnataan jopa Sa-
Iocn ja Turkuun asti. Parhaat
markkinapaikat olivat kuitenkin
Uudenmaan ruotsalaisissa pitä-
jissä. Siellä kuljettiin taloista ta-
loihin, kaupoista kauppoihin,
väännettiin vähän venskaakin,
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kun eivät mokomat ymmärtäneet
kotimaan kieltä. Niinpä sitten
tulikin Liesjärven tervaäijistä
sellaisia kielimestareita, ettei
heitä lahestul'koonkaan hevosina
myyty. Sillanpään Vihtori var-
sinkin jo osasi vasenkätisesti ke-
hua tavaransa laatua, ja aina ne
muutkin tervakauppiaat selviy-
tyivät hyvin hinnoista ruotsin-
'kielisiäkin markkamääriä dcäyttä-
essään. - Mitä enemmän kuor-
man paino väheni, sitä paksum-
maksi paisui lompakko ja mieli
siirtyi parhaalle paikalle.

Myöhemmässä vaiheessa hevo-
silla tehdyt tervamatkat loppui-
vat miltei kokonaan, sillä auto-.
jen yleistyessä alkoi paikka kun-
nalla liikkua sellaisia porvarei-
ta, jotka ostivat seutukunnan ter-
vat kokonaan ja kuljettivat kuor-
mansa entisille kauppapaikoille.
Nuo mustat nelikot samalla syr-
jäytyivät, kun terva miilujen tii-
nuista ammennettiin peltisiin ka-
nistereihin. Vähitellen myös lop-
pui Liesjarven tervanpoltto, sil-
lä sen kannattavuus väheni vuo-
si vuodelta. Nykyisin ei enää
miilujen savu kohoa kuusien lat,
voille ja jos joku yksinäinen ter-
vahauta jossain sytytetäänkin, ei
se enää ole mikään juhlata-
paus metsäkylän elämässä. Ja
missä olisikaan se nuorisojoukko,
joka tyytyisi piirileikkiin miilun
vaiheilla tai haltioituisi kuunte-
lemaan metsän laidassa surise-
vaa kehrääjälintua. Meidän päi-
viemme nuoriso kaipaa perus-
teellisempaa ilonpitoa, jatsin ryt-
kytystä ja moottoripyörien kor-
viasärkevää meteliä.

Väinö KOTpijäTVi
Forssari Lehti 23. 1. 1959.
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Kuvaus kirkkokurista Urjalassa pitäjän-
kokouksen pöytäkirjan mukaan

Jumalanpalvelus Urjalan kir-
kossa oli juuri parhaillaan me-
nossa. Puolisen vuosisataa vanha
pyhäkkö oli väkiluvun lisääntyes-
sä käynyt ahtaaksi tavallisinakin
pyhinä. Vielä suurempi ahtaus
oli silloin, kun kirkossa oli jota-
kin tavallisuudesta poikkeavaa.
Niinpä nytkin tiedettiin kertoa,
että jumalanpalveluksen jälkeen
seurasi kirkossa kirkkokurin mu-
kainen toimitus tutkintoineen.
Siksi asukkaat laajan pitäjän kai-
kilta kolkilta olivat saapuneet
kirkkoon. Oli sitä paitsi kaunis
toukokuinen päivä, minkä rau-
kaiseva lämpö vaikutti kirkos-
sakin.

Saarnastuolissa seisoi seura-
kunnan nuori paimen Samuel
Hellgren. Hän oli valinnut saar-
nansa aiheeksi Raamatun ku-
vauksen Kristuksesta ja verora-
hasta. Siitä pääsi mukavasti luo-
vimaan menossa olevaan ajan-
kohtaan ja seurakunnan jäsenten
suhtautumiseen omaan «verora-
haansa«, papinmaksuihin ja mui-
hin kirkon menoihin. Mutta kir-
kossa vallitseva ahtaus ja lämpö
saivat aikaan nukuttavan tun-
nelman. Sitä mukavasti vielä
säesti saarnan yksitoikkoinen
nuotti. Siellä täällä nainui pää
toisensa jälkeen kirjalautaa vas-
ten. Alkoipa kuulua yksinäistä
kuorsaustakin. Tämä ei suinkaan
jäänyt näkemättä apostolinkuvin
koristetussa saarnatuolissa seiso-
valta naimeneltakaan. Hän sai
äkkinäisen ajatuksen herättää
makaava seurakuntansa kylmään

todellisuuteen. Kas näin alkoi
kuulua saarnatuolin korkeudesta:

«Herätkää te synnin nukutta-
mat seurakuntalaiset. Tänne
Herran huoneeseen, jonka laa-
jentamista ja korjaamista niin
sitkeästi vastustatte, te olette tul-
leet vain tavan vuoksi, ettekä
ravitsemaan kurjia sielujanne.
Mitä luulette itse olevanne? Suu-
ria syntisiä jokaikinen. Mitä luu-
lette te isät ja äidit tulevan lap-
sistanne, jotka pienestä pitäen
oppivat synnillistä menoa ja lais-
kuutta? Oletteko yhtään heitä
kurittaneet kotona, niin kuin
Herran käskv kuuluu? Minä us-
kallan väittää, että ette vhtään
ole sitä tehneet. Ja miksikä näin
on laita? Vastaan tältä paikalta
siihen heti. Siksi, että olette itse-
kin suurelta osalta korvianne
myöten samoissa synneissä kuin
parhaillaan kirkossa istuva lihal-
linen veljenne. Kuudennen käs-
kyn kohta taitaa monelIekin olla
hvvin heikko. Itse lasten van-
hempina olette yhtä hyvin rik-
koneet kuin seurakuntamme las-
ten opettaja. Tänä päivänä on
minun vaadittava hänet tilille
lankeemuksestaan tässä kirkon
alttarin edessä iulk i jumalatto-
masta ja synniIlisestä menosta.
Kuulkaa nyt te lasten vanhem-
mat ja kasvattajat: Sen suuren
pahu uden ja synnin tähden. mi-
kä tämän seurakunnan palveli-
jan kautta leviää varsinkin tuol-
la svrjäisellä Raitoon kulmakun-
naIla, joudutaan ottamaan svvl-
linen ja koulun johtokunta tilille



tässä pyhässä paikassa. Siksi ka-
vahtakaa tuomion päivää, mikä
lähestyy jokaista meistä - -«.

Saarnan kireällä lopulla olikin
selvästi tarkoitettu vaikutus. Yk-
sikään seurakuntalainen ei enää
nukkunut, unilukkarikin oli saa-
nut jättää nukkuvien tuuppimi-
sen pitkällä sauvalla. Tarkkaa-
vasti kuunneltiin viimeistä kuu-
lutustakin: «Urjalan seurakun-
nan pitäjänkokous pidetään kir-
kossa heti jumalanpalveluksen
jälkeen. Vahvistetaan Vaivas-
huutokaupan ylöstarjous. Tä-
män kokouksen jälestä astukoot
ylös kuoriin Koulun Johtokunta
selvää tekemään lastenopettaja
Ekholmin salavuodeudesta, jon-
ka ylösilmoitti torppari Enok
Mäkelä Salmin kylästä. Annettu
sinä 2 1 päivänä toukokuuta
vuotena 1866.« Ei hiiren hivaus-
ta kuulunut kirkossa, kun pappi
lukemisensa lopetti. Järkyttynei-
nä seurakuntalaiset kuulivat,
mitä seuraaman piti. Vasta het-
ken kuluttua katkaisi hiljaisuu-
den lukkarin kuorissa olevalta
penkiltään römeällä äänellä vi-
rittämä virsi «Maailma synnis
iloitsee ja hekumass riemuitsee«.
Juhlavina kumahtelivat kirkon
tornista kellon yhdeksän- «kläp-
päystä« merkiksi, että kirkonme-
no oli päättynyt.

Mutta kenkään ei kiirehtinyt
pois kirkosta. Kaikki tahtoivat
olla läsnä, kun tutkimus alkaisi.
Hetken perästä kantoikin kir-
konväkkäri kuoriin porstuasta
pienen pöydän ja kaksi tuolia.
Sakariston ovesta astui sisään
edellä kirkon paimen Samuel
Hellgren seurassaan varapastori
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Nils Uskelin kantaen juhlavaa
kirkonprotakollaa. Kirkonko-
kous alkoi, esillä oli vain jokin
vähäpätöinen asia. Vahvistettiin
Vaivaiskomitean pitämän «vai-
vasavisjoonin« tarjoukset. Ruo-
dulle oli myyty orpolapsi Pelto-
maan Eemeli,. jonka suutari
Matti Liljeroos oli huutanut
1 tynnyrillä ja 15 kapalla rukiita.
Mutta vaivainen Juha Man-
ninkreeni joutui peräti 2 tynny-
rillä ja 25 kapalla elätettäväksi
Hakolahden Heikki SuIkoselle.
Kokon Koivuniemen ruotuvai-
vainen, hullu Juhani oli karan-
nut; hänet lupasi ottaa hoitoon-
sa Kristian Karppila, mikäli
kiinni saadaan. Vaatimus, 2 tyn-
nyriä rukiita, hyväksyttiin. No-
peasti tämä kokous päättyikin,
protakollan varmensivat nimi-
kirjoituksillaan rusthollarit .ruho
Maunula, Antti Uotila ja G. S.
Pouru, mutta Mattilan Juho
isäntä merkitsi puumerkin.

Mutta nyt vasta mielenkiinto
heräsi. Jyrisevänä kuin ukkosen
pauhu kuului kirkkoherran sa-
nat: «Astukoot ylös kuoriin seu-
raavat Koulun Johtokunnan jä-
senet sekä ottakoot sijansa ar-
vonsa mukaisessa järjestyksessä,
Herra varapastori Nils U skelin,
kirkonväkkäri, kunniallinen rust-
hollari Juho Maunula ja kun-
nialliset rusthollarit Antti Uotila
ja Kustaa Pou ru, Ristikongin
ylempään päähän tulkoon torp-
pari Enok Mäkelä Salmin kyläs-
tä vahvistamaan kanteensa
useinmainitun lastenopettajan
Ekmanin sopimattornasta elä-
mästä. Mutta rusthollari Juho
Maunulan kautta käsketty las-
tenopettaja Ekman ottakoon si-
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jansa siinä paikassa ristikongilla
missä on seisonut musta penkki.«

Verkalleen astelivat mainitut
johtokunnan miehet kuoriin si-
joittuen paikoilleen etelänpuolen
penkkiin. Mutta varapastori Us-
kelin sijoittui penkin eteen tuo-
lille, jonka kirkonväkkäri nöy-
rästi ojensi. Itse kirkon 'pää' si-
joittui pöydän taakse avonainen
protakollakirja edessään. Rust-
hollien ja rintatalojen pönäkät
emännät siirtyivät vaatteitaan
Kohennellen laillisten penkkiensä
päihin paremmin nähdäkseen.

Hieman arkaillen torppari
Enok Mäkelä astui penkistään
ristikäytävän takaa kohti kuo-
ria. Tosin hieman vihlaisi sy-
dänalassa, kun kaikkien katseet
kääntyivät häneen. Mutta tun-
nettiinhan hänet vakaaksi kris-
titvksi, jonka lukusetelikin oli
pelkkiä ristejä täynnä. Häpeil-
len, silmät maahan luotuina siir-
tyi kirkon takapäästä, palkollis-
ten penkistä, koulunopettaja
Ekman. Vain puku oli herras-
kuosinen, tiukat housut, sortuu-
kitakki ja kaulassa näkyvä «sim-
setti«, jonka rakenne oli siitä ih-
meellinen, että sillä voi vain pie-
nellä kääntöliikkeellä näytellä se-
kä iloa että surua. Sieltä täältä
kuului halveksivaa mutinaa.

Kun ilmiantaja oli päässyt ris-
tikongin päähän, kuorin alim-
malle rapulle seisomaan, kirkko-
herra kehoitti häntä ilmoitta-
maan niiden henkilöiden nimet,
jotka asiasta jotakin tietävät.
Ääni tärkeydestä väristen alkoi
torppari Eeno Mäkelä lausua:
«Kunniallinen kraatarimestari
Henrik Kelsted Raitoolta, ittel-
Iisvairno Amalia Alhrod, Län-

ningin kunniallinen emäntä
Maijastiina sekä suutarimestari
Liljeroos, kaikki Raitoon kyläs-
tä.« Tämän' lausuttuaan siirtyi
hän takaisin paikalleen omaan
penkkiinsä, jonka päähän jäi sei-
somaan.

Todistajien kuulustelu alkoi
heti. Ensimmäisenä astui samal-
le paikalle kuin ilmiantajakin
kraatarimestari Henrik Kelsted
oikoen tarkoin sortuukinsa hel-
moja astuessaan 'edes'. Hän to-
disti vakaalla äänellä seuraa-
vasti: «Olen havainnut, kuinka
lastenopettaja Ekman piti lihal-
lista yhteyttä yöllä ittellisvaimo
Anna-Kai ja Eerikintyttären
kanssa. Milloin ei mainittu ittel-
lisvaimo ollut paikalla, hairahtui
opettaja muihinkin irtaimiin
naisiin.« Todistuksensa lopetet-
tuaan, hän kumarsi alttariin päin
ja siirtvi paikaller-n Raitoon
Niittymäcn penkkiin. Toisena to-
dista Jana astui kerkeästi kuoriin
ittellisvaimo Amalia Alhrod niia-
ta lemsauttaen kirkkoherralle
sekä puhua lipottaen liukkaasti
näin: - «j uu, minä olin piikana
silloin Raitoon Eerolassa ja näin
kuinka lautamies Eerola kirjoit-
ti planketin, jolla lastenopettaja
Ek~an sitoutui maksamaan lap-
senruokkoa Anna-Kaija Eerikin-
tyttärelle äpärälapsesta, tynnyrin
rukiita vuodessa. Ekman itse
myönsi, että lapsi oli hänen.
j uu, kyllä se on niin herra kirk-
koherra, että aika turkkilainen se
Ekman on«, lipsotti lipeäkieli-
nen todistaja vielä poismennes-
sään taakseen vilk uillen.

Nyt astuu penkistään arvok-
kaana Länningin emäntä. Miten
ylpeästi hän suoriikaan vihtroii-



nihameensa helmuksia astues-
saan isokokoinen virsikirja val-
keaan nestuukiin käärittynä koh-
ti kuoria. Komeana kuin pappi-
lan mamseli hän niiaa kuorin
portaalla. Eikä se ihme olekaan,
hänhän on vankkaa rusthollari-
sukua Tammelasta, kotitalossa
oli oikein kaksinkertainen pytin-
kikin. Hyvin tuntien asemansa
tärkeyden hän alkaa kuuluvalla
äänellä kuin komentaisi ison ta-
lon piikoja todistuksensa: «Her-
ra kirkkoherra. Olin nari vuotta
sitten eräänä sunnuntaiaamuna,
kun Ekman piti meillä kierto-
koulutärmiiniään, menossa pors-
tuakamarista, missä Länningin
Isännän kanssa nukun, pakariin,
kun huomasin pakarin oven ole-
van sisäpuolelta hakaan pantuna.
Tiesin, että pakarissa nukkui
vain piika Amalia, mikä oli sel-
lainen irtonainen piikahemppa-
na. Ryskytin kovasti ovea, mut-
ta kesti kauan aikaa, ennenkuin
piika tuli avaamaan. Sängy oli
kovin pöyhitty. Jo ovelta huo-
masin, että siinä olivat maanneet
piika ja Ekmanni. Haukuin ko-
vasti Ekmannin päin silmiä, en-
kä minä piiankaan muotoa silit-
tänyt. Kloosutin vielä jälkeen-
kinpäin piikaa. Kohta lähtikin
Ekmanni meiltä pois. Jatkuvasti
kuulin hänen pitävän yhteyttä
piika Amaliin tai muuhun irtai-
meen naisihmiseen«, lopetti
emäntä todistuksensa. Niiaten
kirkon miehille, joilta sai vastaan
armoIlisen päännyökkäyksen, to-
distaja poistui entistäkin pönä-
kämpänä paikalleen lailliseen
penkkiinsä.

Viimeisenä astui todistamaan
suutari Liljeroos. Tuo vanha

velik ulta kertoikin oikein kan-
sanomaisesti tietonsa. «Olin ker-
ran Tapani Köllin suuressa pir-
tissä. Siellä oli myös Ekmanni
aika tavalla humalassa. Askarei-
taan suorittaville piioille puhui
hän kaikenlaisia sopimattomia.
Tahallansa hän rupesi ahdista-
maan erästä kylän heikkomielis-
tä, mutta perin rotevaa ja iso-
raajaista vaimoa. Mutta silloin-
kos nainen älysi, mistä oli kysy-
mys, ja potkaisi Ekmania etu-
puoleen kaikin voimin päästäen
suustaan sellaisen sanatulvan.
ettei sitä voi tuoda kirkon ovesta.
sisään, tuskinpa lakitupaankaan.
Kaiken tämän todistan valani
mukaan, olihan siinä muitakin
näkemässä«, lopetti viimeinen to-
distaja.

Kun seurakuntalaiset kuulivat
vanhan suutarin kertomuksen se
herätti vilkasta mielenkiintoa.
Köllin nirttikahakan kuullessaan
syntyi kirkossa naurua ja kohua.
Mutta tästäkös kiivasluontoinen
Hellgren suuttui. Seurasi uusi an-
kara nuhdesaarna, jonka ponte-
na oli, että ellei kansa ole hiljaa
kirkossa, metelinpitäjät pannaan
jalkapuuhun. Tämä rauhoitti
kirkon ja lopputoimitukset seu-
rasivat.

Yksimielisesti koulun johto-
kunta erottaa ainiaaksi toimes-
taan lastenopettaja Ekmanin.
Päätös kirjoitettiin pöytäkirjaan.
Sen jälkeen kirkkoherra nousi
arvokkaasti ylös ja astui pöytä-
kirja kädessään alas kirkon risti-
kongille. Ankaralla äänellä hän
lausui kokouksen päätöksen las-
tenopettaja Ekmannille:

«Sinä luopunut ihminen. Ei-
köstä sinuas yhtään hävetä sei-
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soa tässä häpeäpaikalla kirkon
kongilla kuulemassa, mitenkä li-
hallisia himojasi ja elämääsi ruo-
ditaan. Olet kauvaksi hairahtu-
nut oikeasta opista ja totuudes-
ta. Tiedät nyt olevasi erotettu
lastenopettajan tehtävästä ijäksi.
Olet häpeällä merkitty. Mutta
tee parannus ja palaa jälleen ar-
mahtavan kirkon helmaan, et
ylpeänä omista voimistasi vaan
katuvana ryövärinä ja nöyränä
armonkerjäläisenä. Kuoleta lihan
himot ja palaa iälleen seurakun-
nan yhteyteen. Muista, että jos
sinustas vielä pahaa on kuuluva,
niin kaikki helvetin kauhut pääl-
lesi vedät ijankaikkisuudessa.
Lähde ulos kirkosta ensimmäi-

senä, äläkä enää lankea synnin
pauloihin.« Tämän sanottuaan
puhuja käänsi mahtavasti sel-
känsä ja asteli arvokkain askelin
sakaristoon, jonka oven uniluk-
kari kumartaen aukasi.

Häpeillen poistui tuomittu en-
simmäisenä kirkosta torninoven
kautta. Vielä kirkkomaaltakin
hänen täytyi ohjata askelensa
pohjoisen «pikiportin« kautta,
josta ainoastaan pahantekijäin
ruumiit kuljetettiin kirkkomaan
multaan. Myös väki jätti kirkon
vilkkaasti keskenään puhellen.
Olihan nyt tarpeeksi kertomista
kotiväille kirkkokurista.

Arvo Kytölä

Forssan Lehti 27. l. 1959.

Messinginpurijana ja tallimestarina

Lähes 90-vuotias Aug. Lindgren muistelee

Jokioisissa viettää elämänsä
ehtoota Vanhan Turun patal-
joonan soittajaveteraani, tal-
limestari August Erland
Li n d g r e n. Hän on siis eräs
harvoista vielä elossa olevis-
ta vanhan sotaväen palveli-
joista. Hän on puhunut elä-
mänsä vaiheista magnetofo-
ninauhalle, jonka Kotiseutu-
kerho on tallettanut. Kun
Pappa-Lindgrenin muisteluk-
silla voi olla laajempaakin
mielenkiintoa, julkaistaan niis-
tä osa »itte papan» luvalla.

- Olen sy.ntynyt 'I'arnrnelan
Mustialassa 2l. 1. 187>0. Lap-
suusvuodet .kuluiva.t niinkuin
toistenkin mukulain eikä niissä
ole paljon kerrottavaa. Erään
sudenampumisjutur» ikummin:kin
niiLtä ajoilta muistan, mutta sii-
tä kertoisin v-ähän myöhemmin.
Kun olin alun toisena vuosi-
kymmenellä, kuulutettiin Turun
soittokuntaan uusia oppilaita.
Mieleni teki mennä, mutta,e,n
ollut käynyt vielä rippikoulua.
Minä oitis puhumaan silloiselle
Tammelan kappalaiselle, että



nyt justiinsa pitäisi päJäs.tä rip-
pikouluun. Pastori Kranok tie-
dusteli, että mikä nyt kiire on.
Seliti.n asian rriirukuiri se oli,
mutta pastori epäili yhä, nuori
kuru vielä olin. SuosLui kuiten-
kin vihdoin ja niin tuli tui:ki
tärkeä ikoulu .kaydyksi,

Pääsin siis lähtemään »rnaa-
ilmalle- ja 14-vuatia'ana ja yht-
aikaa II ikäluokan kera astuin
palvelukseen Turun Soittokun-
taan huhtikuussa 1884. Kapelli-
mestarina oli Mauri Forström
- kyllä kai hänet jokainen
-rnessinginpurija» tuntee, ellei
muuten niin monista torvisovi-
tuksistaam, Saittaj ia lienee ollut
20-25 j.a esiintymisiä oli pal-
jon. Myöhemmin pääsin minä-
kin mukaan vahtiparaateihin,
ravintolaesiintyrnisiin ja monen-
la.si'in juhliin. Sillain tällöin
käytiin antamassa viihdykettä
myös Kakolan vangeille. Soitto-
kuntaan eli tehtävä kuuden
vuoden sitoumus, Sen päätyttyä
kysyttiin, halusiriko uusia si-
tournuksen ja luvattiin korotus-
k in, mutta halusin päästä' kat-
selemaan tätä maailmaa vähän
laajemmaltikin ja pestaannuin
Pietariin, sai ttckuntaa.n sinne-
kino Saittoharrastus oli mennyt
ja niin verii:n, että myöhemmin-
kin, tavallisena »srviiliriä» li'ik-
kuessani, olen eri paikkakun-
nilla aina liittynyt .torvenpuhal-
taj ien joukkoon ja niinpä olen-
kin soitellu.t ainakin Muolaassa,
Räisälässä, Kunkijoel.la, Ahtäris-
sä, VenäJj.än kartanossa ja Joki-
oisissa. Pietarissa minä opin ve-
näjänkielfääcio, siell.ä soittokun-
nassa puhuttiin - valehtelijan
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maare - 7 eri kieltä. Ruotsi oli
suurinpiirteiru .ärdinkieleni. Soit-
tohalut ja vähäinen, kielitaito-
ni: vaikuttivatkiri monasti elä-
mäni ikääntei'Siin,

Mutta jos puhuisin ny,t siitä
susijutusta. Se tapahtui kai 1880
vaiheilla - olin silloin ihan
poikanen vielä. Mustialassa am-
muttiin silloiri viimeinen susi,
ainakaan en ole senjälkeen kos-
kaari dcuulbut Tammelassa sel-
laista, tapahtuneen, Ilvekstä kyl-
lä, Mustialan metsissä, oli, Miili-
niminen metsänvartija niitä am-
pui. Siellä asui siihen aikaan
mm. 'kamreeri Bergström, jona
oli useita poikia, Heille hän osti
sel'laisen pukin ja laittoi siUe
täydet valjaat. Pojat sitten tal-
vella ajelivat niinkuin hevosella
ajetaan. Mustialassa käytettiin
vielä yleisesti vetohärkiä, jotka
olivat aivan eri navetassa kuin
muut häräJt. Pukki kävi här-
kien kanssa yhteiselLä Iaiturnel-
la. Agronomikoululta - se, mi-
kä nyton Yliopiston yhteydessä
- lährti kerran pari agronomi-
oppilasta metsälle aseet muka-
naan .. Nimiitään he olivat Knor-
ring ja Kajevski. Astel:tuaan ai-
kansa he tulivat .hårkålaitumel-
Le ja riäkivät ihmeekseen här-
kien .aset.tuneen yrnpyrååm taka-
päät keskustaan päin. Se veto-
pukki oli siellä pii'ri,n keskellä,
Syynä asiaan oli susi, joka sit-
keästi yritti päästä pukin nis-
kaan. Mutta aina olivat härki-
en sarvet sitä vastassa, Agrono-
mit menivät ja ampuivat sen
suden, en tiedä kumpi. Saaliin
he kantoivat ,korennolla kotiin.
Yövar tija Rosenlewillä oli sa-
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maritapainen koira kuin susi on.
Niinpä sanoivatk in ne, jotka
saal iin kuljetuksen näkivä,t,et-
tä ovat ampuneet Rosenlewin
koiran - mutta kyllä se oli
susi.

Sitten eräs kesämuisto Muo-
laasta, monen vuosikymmenen
takaa. Pietarin soittokunnasta
lakattuani pestaannu in Kuusaan
kartanoon Muolaassa, jälleen
pääasiassa soittajaksi. Kartanon
omisti joku korkeampi venä-
läinen virkamies - ncmeä en
mi'll aan muista -, mutta koko
kartano oli annettu vuokralle.
Myllyn oli vuokrannut Edel-ni-
minen mylläri, jolla oli sangen
musikaalinen perhe ja oikein
perhesoittokunta. Siihen m in.a-
kin liityin. Mukavana muistona
harj oi tussoi toistamme muistan,
että niitten aikana annettiin
myd ly.n jauhaa itsekseen, mutta
kun jyvät loppuivat, alkoi myl-
lyssä kello soida, että tiedettiin
mennä jauhettavaa lisäärnäan.

Kerran kesänä, tuli itse kar-
tanonherra perhei.neen Kuusaa-
seen vierailemaan. Perheeseen
kuului mm. silloin 19-'vuotias,
iloinen, tummatukkainen ja ai-
na nauruun valmis tytär Sascha,
kuten hä,ntä hiukan tuttavalli-
sesti nimitettiin. Hän oli kovin
pirteä ja temperamenttinen -
kepposiinkiri valmis. Vieraitten
oloaikana pidettiin paljon juh-
lia. Usein meidärt soittajat kut-
suttiin kartanon suureen saliin
ja »muotina» oli, että pukeu-
duimme kaikenkaltaisiin. nyky-
aikais ittain sanoeri naamiaispu-
kuihi.n. Ainakiri kerran muistan
Sascha-meidin ottaneen päällee.n

nuoren herrasmiehen tarn.neet.
Silloin »pelattiin» vielä kaiken-
laisia leikkejä ja monet kerrat
me joukolla Sascha-neidin kans-
sa »unustalaisleir iä» leikittiin. -
Myöhemmin tämä neiti' sai huo-
mattavan aseman ja jopa maan-
sa lähettilään arvon Tukhol-
massa, Hän oli meille kaikille
tuttu talvisodan päiviltä - Ma-
dam Aleksandra Kol lorrtay.

Samasta kartanosta muistan
vielä hiukan erikoisen aterian.
Sain silloin ensimmäisen - ja
viimeisen - kerran joutsenta
syödäkseni. Kartanon vuokraaja
rakensi Ayräpäänjärvel le, jossa
oli vaikka minkä verran erilai-
sia lintuja, lautakojun ampu-
mista' varten. Sieltä hänen on-
nistui ampua villi joutse.n. Oli-
han kerran mukava sitäkin syö-
dä - ei ollut lintu vielä silloin
rauhoitettu. Enkä enää pysty sa-
nomaan, oliko se edes hyvää.

Edelien soittokunnassa lii-
dcuimme usein ympäristössä
soittamassa, Jos ei milloin ollut
soi'ttotilauksia, mutta soittohalu-
ja kyllä, vo itii.n panna vanha
Vashka va lja isii.n ja ajella Kyy-
rölän venäläiskylään. Siellä oli
ViIkki-niminen majatalo, jossa
annettiin ilmaista konserttia
oluen voimalla. Monissa muissa-
kin paikoissa soittelimme. Ker-
ran er-äältä soittomatkalta pala-
tessamme - kai siinä kolmen
aikaan yöllä -, oli erään talon
pellolla jo isäntä j adkeilla. Hä-
nellä oli pitkiä rukiinolkia sy-
lissään. Ihmetellessämme puoli-
ääneen, mitä mies niin aikaisin
pellolla tekee, hän lähti hitaas-
ti astelemaan pitkin sarkaa ja



pudotti ai.na määrämatkan
päähän oljen saral le - mahtoi
vielä jotain Iukeakin (Ioitsia).
Srllä tavafla hän kulki sarat
päästä, päälhän .

'Loppui se Muolaankin muka-
va aika ja tulivat ensimmäisen
maailmansodan vuodet. Niihin
aikoihin .kaivautti tsaau-i-Venäja
ympäri Suomen semmoisia juok-
suhautoja (nyk. .taisteluhautoja ).
Niillä .työmailla oli venäläinen
pää:llystö ja tulkkeja tarvittiin
paljon, Ol.in siihen aikaan Ah-
tärissä ja' joku oli saanut tie-
tää, että: minä olen vähän ve-
nädaritaitoinen. Nimismiehen
määräyksestä minun täytyi
'mennä tulkiksi. En olisi tahto-
nut koko hornmaa ja olin muu-
tarnan päivän, niinkuin en olisi
mitään ymmärtänyt. Mutta ne
sen kun nauroivat minulle. Siel-
lä kaivettiin, niitä: hautoja ja
haaskattiim talollisten metsää
niin paljon kuin niihin juok-
suhautoihin ja »blidasheihin-
(.korsuihin) tarvitti'i.n. Miehiä' oli
aina Mustasaaresta (Vaasasta)
saakka ja ne puhuivat sellaista
ruotsiakin, kuin, olisi suorneksi
viroa haastellut. Ahtärin kai-
vaustyöt rupesivat vähitellen
»käymään hermoille» sen takia,
että työtä tehtiin hautausmaan
aidan takana, ToiselLa puolen
saatettiin siunata ruumista hau-
taan ja toisella puolen huudet-
tiin »hoppa heijaata».

Väihän jälkeen päin, lähdet-
tyäni Ahtäristä, sattui minulle
täällä Portaassa niin mukavasti,
että ikerr an, kaupassa ostoksilla
olJessanituli kolme miestä Por-
taan juoksuhaudoiLta ja alkoi
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yhteen .ääneen val itella: Voi voi,
kyllä siellä on kova ja paha
työ, Siellä täytyy niin kovasti
tehdä eikä tahdo millään j ak-
saa. Kun tiesin ne juoksuhau-
dan lka.ivajien työt, en maltta-
nut olla sanomatta: Saittekos
laki llista multaa päivässä maas-
ta irti? Ne sanoivat minua, että
ette te mitäan tiedä, Sanoin,
että kynä: kai, kurr olen kauan
ollut .tulkkina niissä töissä,
Miehet lähtivät ja sanoivat
mennessään, että: kyllä ori ollut
hyvin paha tulkki.

Nämä tarinat ovat v.ähamniin-
kuin »asian vierestä», soittohom-
mista ja sen sellaisesta. Pitäisi-
kö minun .ker.toa, kuinka minus-
ta hevosmies tehtiin? Jo ennen:
Ahtärin aikoja' olin Kunkijoella
tallimiehenä - joskus voin ker-
toa, kuinka Kurkijoen Osuus-
kauppa perustettiin. Sitten pan-
tiin alkuun Kurkijoella ensim-
mäinen suomalainen hevoshoLto-
koulu ja kun minä en ole käy-
nyt enempää koulua kuin ta-
vallineri tallimies on, olisin jou-
tunut virastani rpois, Silloin
lähdin omalla. kustannuksellani
Saloon, .kreiv; Armfeldtin ikar'-
tanoon J oensu uhun. Täällä oli
ruotsinkielinen hevoshoi tokoulu.
Olin oppia saamassa kolme kuu-
kautta j.a tallimestarin paper it
sain. Olin kelvollinen palaa-
maan Kurkijoelle ja pitämään
entisen toimeni. Taidan siten ol-
la ensimmäisiä, suomalaisen he-
voshoitokoulun opettajia Suo-
messa,

Armfeldtiri
tallit kuin
ikään. Kreivi

.kartanossa olivat
ihmisten asunto
ja kreivitär piti-
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vät kovin monivaljakolla aje-
lusta. Minäkin koulun oppilaa-
na jouduin, opettajan valvon-
nassa kylläkin, heitä kuskaa-
maan. Kovasti pelkäsin ensim-
mäisen kerran, kun edessä oli
viisi hevosta ja, takana pienen
linja-auton kokoiset perhevau-
nut.

Lopuksi tahtoisin vielä ker-
toa. kuinka jouduin nimeäni
puolustamaan. Oli rnäet toinen-
kin Arrnfeldt, Viurilan herra.
Hän tuli kerran .Joensuuhun ky-
läilemään ja menin hänen he-

vesiaan vastaanottamaan. Kuin-
ka hän kysy ikään, että »miiksei
Lindgren ole riimeänsä suomen-
tanut, kun »ne nyt kaikki sem-
moista tekevät»? Sanoin siihen.
että jos kctiperintönsä menet-
tää niin se on huonosti. Ei tule
mieleenkään, kun en ole kotoa
muuta saanut kuin nimen, niin
sen olen sai'lyttänyt. De va'rätt
- se oli oikein, sanoi kreivi 01-
leapäälle taputtaen,

Unto Lehmussaari

Forssan Lehti 31. 1. 19.59.

Lukuktnkortt ennen ja nyt

On vastikääc» sivuutettu vuo-
sisadan rajapyykki ja ehditty
helmikuuhun. Eräänä lumituis-
kursena sunmuntaina OVaJtMul-
jan talon matalessa sa vusaunas-
sa - Nousiaisten Nummen ky-
Iässä - Iukupuuhat täydessä
käyrmdssä, Edellisen päivän kyl-
vyri j äljiJ.tä oli sauna vielä Läm-
min ja hyvämtuoksu imen, siksi
olivat talon renki ja piika va-
Iinrieetkin sen lukupaikakseen,
koska siinä hommassa ennen
muuta tarvittiin 'r,auhallista ym-
påristöä, Molemmilla oli tutki-
mukseri kohteena Olof Svebe-
Iiuksen pitkäkamtiner» ocwtkismus
»kysymyksien ynnä vastauksien
kanssa », Siinä oli monta kovaa
kohtaa, joita tavallisen, rnaalais-
rahvaan järki ei oikein tajum-
nut. Historiaa tuntemattomam, oli

esim, hyvin vaikeaa käsittää ky-
symystä »mikä on panna, eli
panmaan paneminen?». Samoin
oli sitä seuraava kysymys »tai-
taako panmaen pantu, joka syn-
telhinsä sidottu on jälleen ar-
mohonsa otettaa ylös?» yhtä vi-
salmen ja sil loisella maalaisälyl-
lä vaikeasti tajuttava. Mutta mi-
täpä' sii<tä:sisällön käsi'vtämises-
tä'! Sellaisesta ·ai:k'aikauden »op-
pisuuruta» ei .niirukään paljon pe-
rustellut vaan aritoi hyvän ar-
vosanan sille, joka kanger.tele-
matta lasketteli ulkoa oppiman-
sa katkismuksen kohdat. Tosin
oli jo kamsaikotrlun henki mel-
koisesti riykyarkaistunut. Vielä
01 i ulkoluku sielläkin huomat-
tava arvonmitta, mutta pyrit-
tiirihän toki ikuiteeukin, luettu
myös ymmärtämään. Kirkol.li-



sessa katsannossa kulj ettii.n sen
sijaaru tässä asiassa melkoisesti
j,äljessä" j oskiru poikkeUlksia' tie-
tYish aina oli. J,a lukukinker it,
joita ta.lvisirs pi'debtiim pitikin pi-
tä>j,ä,ä:vuoroin kyl.äJru.taloisaa, oli-
vat suurelta osalta ulkoluvun
näytetilaisuuksia. Pamppailevin
sydäanin niää odotettiin, sillä
olihan ni.ill.a menmeil täa,j oil ta
periY'ty:nYlt huono kaiku, jota
nimitys ,tUlkk.ajuhJ,aij;kin,osoittaa.
Ei tosin siellä enää täUä sata-
luvulla kenerukaän niskavilloja
pahemmin ryöpytetty eikä ka,i
kukaan jouturnrt pöydäru alde-
kaam, mutta se häpeä, jorika
huono lukij,a' koki dcylärahvaan
Iäsnä ollessa, oli jo tarpeeksi
suuri rangaistus, sillä j okainen-
halli ona<rka kunniastaan, Jo
tästä syystä olisikin rnond sel-
Iaimen j,ääJnyt saapumatta kim-
kerei lle, mutta s.itäk,äJäinei toh-
tirnnt tehdä, koska tilaisuudes-
sa »huu'debtiim» ook,ais'en: mdani ja
poissa olevan kohdadle teh-
tiir» .kirkrmkrr] aan pahaerrteiruen
merkintä,

Mutta jo on aika palata sim-
ne Muljam talon IkiilUlkarsta<i-
seen saunaan siinä jyrkän .kal-
Iion liepeeLlä: .riukuaidam tuntu-
massa. Molemrnira puolin pientä
savuttunutta ikkunaa pitkäll.ä
peruki.llå istuen talon palvelijat
nyt terästiv.ät niitä rnu'istitieto-
j aan, jotka olivat vuoden aika-
na ermåttäneet kovin unhoittua,
Puoliääneen .koki kumpikin ede-
tä dogmatiuker» visaisilla poluil-
da saadakseen ukko Svebeliuk-
sen tekemiin kysymyksiin edes
v,äJlttä>v,äJtvastaukset. Kun sitten
satuin kurkistamaan, saunan
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ovesta, sain molemmilta' osa-
puoli.lta vihaisen mulkaukseru ja
käskyn lähteä: oman aapiseni
pariin. Kahta, kehcitusta eru tar-
vinrrutkaam vaari paimel in kuin
ahojämis juoksujalkaa kotimök-
kiin ja· ryhdyir; terästämään
omia teologian per-uatietojani
aapisen luotettavana johdolla.

Mutta ei yksin Muljan sau-
nassa nä,i!nä päJivinäJ harrastettu
vakavia el.arnän kysymyksiä,
vaan ikaukkialla, saunoissa ja
kamareissa sekä pir.tir» pitkån
pöydän päässä, .siH.ä!aivan ovel-
la olivat jo lukuset - vairu kaJk-
si päivää oli enäJä armon aikaa,

Sieltä ne jo tulivatkir; .kinkon
miehet reessä .rstuer» tuumelenal-
listeru .kulkusten helinässä. Tie
oli tukkoista, ja reki. heittelehti.
Enelmmäisenä ajoi pitäj,äJn kun-
neanacvoisa .kinkkoherra, Johan-
nes Borg pujopantoirieen silmä-
lasit :neruäJl'lä, dciiltäen, Hänen
reessäåm olivat nuo paksut ikir-
korikirjat, joihin oli rn enki'tty
pitäj.äLäisten nimet, heidän rnk-
keensä, ansionsa ja Iukutaiton-
sa. Toisessa reessä istui nuori
pastori Juho Pyhälä, jonka par-
takarvat vain hienokseldaam pis-
täytyiJ'vä1t esiin ihon pinnasta ja
häneri rinnal laam vanha' kant-
tori, .kov.a Laulumies Karl Lind-
holm vyötäisille ulottuvine leu-
kapehkoineen, Sitä miestä me
lapset eni!mmäJn 'kav ahdirnrne,
kun muistirnrne hänen Icauheat
hohnimensa, joilla hän kiskoi
SElkäIasten että a.ikuieten leuka-
peristä: särkeviä hampaita. Mi-
nultakin tuo tuimannåköinen
pih.tiherra oli parisen viikkoa
sitten k iskaissut pahansisuisen
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»!toraham:paanJ», siksi kovin pel-
käsin, !kun' tiesin kohta j outuva-
nd luetettavaksi juuri h.anen
paetansa alle.

Yleinen tapa oli tarjota kah-
vit kirrkeriväelle. Siksi olivat
nuo yleiset ikylåduvut omiaan
vetämäär» 'kylän v,äJkeä puoleen-
sa enemmän 'kuin ehkä muuten
olisikaan ollut asiam laita. Ruo-
kaa ei kotiseudullani koskaan
annettu muille kuin :ki!I'kon
miehille eikä myöskään; pidetty
lukuskestej ä, kuten Hämeessä"
ainakir» Tammelassa ermen Olli
yleisenä tapana. - Suuressa
joukossa, me lapset alkuharaau-
den jä,lkeen menimme kuulus-
teltaviksi uusine vaatteiriemme
ja tuliteräsaappainemrne. Lind-
holm oli paorastaan huolirnatta
hyvä mies, hymy ili karvojensa
sisältä ja taputti joskus. poskel-
lekin, Lopuksi hän amtoi pilkku
kirjasen pahkin.noksi hyvästä lu-
kutaidosta. - Kirkkoherra-kuu-
lusteli aikuista väkeä }a esiin-
tyi jo aika tavalla .kireärnmin,
Kirja- kulki kädestä käteen ja
j oka.iner» näytti, mihin pystyi
sisälukutaidossa, Sitten alkoi
kr ist inopin 'kuulustelu, jossa
rohkeimmat loistiva t tiedoillaan,
ujojen ja vähä:tietoisempien ve-
täytyessä toisten salän taa,

Mutta sivukamarissa. koettiin
j änmittävirnpiä tuokioita. Tosin
pastori oli leppoisa mies, mutta
sittenkään ei ollut !1JS.kolmi-
vuotisten, osa kadehdittava. Täl-
lä nuorella väellä, tarkoitettiin
sellaisia, jotka: kolrnema viime
vuonna olivat käyneet rippi-
koulua' ja .n.äri'den'kuu luete.lu. oli
aina tiukempaa kuin aikuisten,

joista moni sisälukunäytettä lu-
kuunottamatta pääsi kuin .!koi-
ra, veräjäetä». - Kun sitten
kuulustelupuoti oli päiättY,!1JYrt,
j,aettii;n alle viisitoistavuotiaille,
siis .rippbkoulua kä1yrrnärttömille,
lukusetelit. joissa' olivat 'nuo sa-
laperäiset merklmnät: risti, kii-
tettävä - puoliristi sekä, piste,
tyydyttävä - paljas puo lir.isti,
välttävä - pelkkä viiva, heilk-
ko. Annettiin myös y.leisarvos-
telu lapsien sekä koko !kyläil1ah-
vaari lukutaidosta. T.ämän j.äl-
keen oli vielä aikuisten keskus-
telu kylä!1J siveeltisestä tilasta,
juoppoudesta, rukollisuudesta
yrn. kiekteisistä puolista. Lopuk-
si pidettiin hartaushetki - ja
niin pärättyiv,ät Iki;nk.e:rit. Kukin
asteli viekalleeri kotitnsa monin
tavoin rikkaampana ja henki-
sesti ikuhentuneempana ikuim,tul-
lessaan.

Entä sitter» lukuset Tammelan
Liesjärven Joensuussa talvella
1955! - Ei ollu't enää sellaista
pyhän tuntua kylässä !kuin en-
nen vanhaasu Harva kai oli teh-
nyt tuttavuutta .katkisrrruksen
kanssa, aapisesta puhumatta-
kaam. Poissa näet oli se pelon-
sekainen odotus, jOlka muinoin
oli lukusien oleellisena tUTII!lUS-
merkkinä. Enkä .n.akyny.t Lapsi-
maailman edustajia nimeksi-
kääm, Heidän Iukutaidostaam
huolehtiikiri nykyisin yksin-
omaisesti koulu. Tosin on tapa-
na muutamin paikoi.n, että: opet-
taja vie ikouIul uolokamsaikiru lu-
kusrlle, Täs,tä ei ole sanottavana
muuta kuin pelkkää hyvää. Tuo-
han tällainen tilaisuus yksitojk-



koiseen koulutyöhön mieluista
vaihtelua, rnukäli ei kirkon ta-
holta pyr.itä: j onåcinmciseenkou-
Iun antamien kristinopin tieto-
jen ko.ntrollii.n. Naimk im asiat
saactava t j os:kus olla. Papiston
puolelta kuulemma esiinnytäJän
.käJskij.än.ä,ja sellaisessa tapauk-
sessa ikylar» lukutilaisuus ei suin-
kaan ole rakentava vaan se pi-
kemminkin . dcylvää ikinkon ja
koulun 'Välille er irnielisyyden
·siemema. Kansakouluasetus ei
tietääkseni annakaan tukea' täl-
laiselle menettelylle, joskin
kirkkolaissa lienee edelleen se-
kin pykäLä,voimassa, joka myön-
tää kirkolle siihen oikeuden.
'Tammelassa tälladnen ikiehteimen
henki on kokonaan tuntematon,'
sLNä täiällä .koulu j,a k.irkiko pu-
baltavat samaan hiileen ja mo-
Iemmin puoleinen 'toisiinsa, suh-
tauturninen ansaitsee ,tä,yden
tunnustuksen.

Mutta niistä Joensuun luku-
sista tässä pitikun puhua!
Pieni oli se seurakunta, joka
.oli kokoontunut talon sudj iin.
Oli meiltä 'kui1enkin kolmisen-
kymmentä henkeä, joukossa se-
kä nuorta että vanhaa. Varsi-
nainen lukutaidon ikuulust.elu on
nykyisin jäänyt kokonaan'. To-
sin rippikouluun aikovat rnuo-
destavat oman kategoriansa siir-
tyen toiseen huoneeseen, j ossa
.kuulusteldaan heidän kristin-
opin taitoaan. Aiikuisteru kanssa
.keskustehtiin Apostolien teko] en
läksynä olleen ~kohda:n johdosta,
Kaikki j outuivat vuoronsa pe-
rä@n lukemaan, mutta m stääm
kuul ustehrn hälivettäkaän ei' sii-
nä ollut, Luettu kohta oli vain
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aihe siltä seuraavaar» kyselyyn
j,aoselrttelyyn, Ensin, luki seura-
kunnan kanttori, ja häneltä se
sujuu kuin lukumieheltä aina-
km. Pebkasjn hiukar» omaa
osuuttani ja kun vuoroni tu:li,
tankkasin 'kuin ennen kansa-
koulun ensi Iuokalla. TäJmä oli
yrnrnärrettävissäkin, sillä sisim-
mässänd oli vielä vahva annos
sitä lapsuusajan esiirityrnispel-
koa, jota ennen tunsin nä;yttäes-
säni taitoani vanhan Lindholm-
vai'nad,acn·pitkän parran tuntu-
maJSsa. - Keskusteltiin sitten
tämär» j:äiLkeen !kyläikutman yh-
teisistä asioista ja vatittiiri ns.
ky länvanhin, j o!1lka, tehtäviin
kuuluu rakerstavassa mielessä
valvoa k'yläyhtei'sön siveellistä
tulaa, Kamttori oli -täJhäJnasti ol-
Iuit kuin yiksd meistä ky 1äläisis-
tä, sill ä hänen teMävänä,än ei
enää kuten ennen ollut lasten
kuulustelu vaan peräti toinen,
virsilaulun harj-oitus. Tällaiseen
musrkaadiseeru puoleen en rnuis-
ta vanhan .ajan kammtoreitten
puu ttuneen .niir» suurimerkityk-
seldmeri ku im tälUacmen kirk:ko-
laulun 'kohentaminen olisi' sil-
loinkin ollut. Tämän jälkeen oli
Ioppuha.rtaus ja tilaisuus 'oli
päättynyt, J otta ikuvaus riykyi-
sistä lukukinkereistä olisi täy-
dellinen, maimitsen, vielä sen-
kin. että kahvitarjoilu kuuluu
yh.a päivän ohjelmaan. J oen-
suun isäntäväki oli tämän Ii-
saksi niin vieraanvarainen, että
tarj osi ruoka-ateriankm jokai-
selle.

On puhuttu ja kirjoitettu,
kuinka Iukukinkerit pitäisi ai-
kansa eläneinä peräiti 'lopettaa,
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koska: koulu .takaa lukutaidon
sekä! riittäJv,äit kristimopie» tiedot.
Jos nuo tllai.suudet olisivat pää-
osaltaaer kuulustel uiuontoisia
kuten €>nnen,olis.1n näir» ajat-
televien 'kanssa täysiru samaa
mieltä, Kun kuitenkin oleili 01-
lu:t mukana useissa kirukerutilai-
suuksissa ja tutustunut perin
pohjin .niiden ohj elmaam, olen
kokonaan, toista mieltä riiiden
lopettamisesta. Pidär» näet niitä
hyvin merkit)'lksellisinä.ei' yk-
siili uskonnollisessa vaan myös
sosiaalisessa. mielessä. Ne ovat
suur1arvoisia juu:ri sen tähden,
että kylän asulokaat näin tule-
vat läheiseen .kosketukseerikes-

kenään ja m~ä tärkeintä; hae-
tauderu merkeissä. Tälbaisia, ti-
laisuuksiahan on vleensä kovin
v,äihänaik,amme adneellistunees-
sa y:hteiskunnassa. Siksi olisi
enemmän :kuin toivottavaa run-
saampi osallistuminen riiih in.
Sillä olen varma, että: kinkeri-
päivä ei suinkaan ole hulokaan
eletty talvinen aTki:päi1vä vaan
rakentava ja siunausta tuottava
tilaisu us, joka: iäisyysarvoja vä-
l,äytellen ei yksin rarvitse hen-
keärnme, vaan kasvattaa myös
yhteishenkeä kyläkunnan asuk-
kaissa.

Väinö Korpijärvi

Malminnostosta Tammelan Pyhäjärvellä

Loikoilemme Salovuoren läm-
pimässä tuvassa Tammelan
Heinämaankulmalla pyhäehtoo-
ta .tarinoiden kuluttaen, Tulen
huomauttaneeksi, että jää,t ovat
tänä talvena tavattoman heik-
koja, minkä seikan olin hetkeä
aikaisemmin käynyt toteamassa.
Tästä sai .talori isäntä, mv. Kalle
N u r m € 1a, joka on vanhoja
'saarenlääniläisia', aiheeri hu 0,-

mauttaa, että joskus saattaa
joutua: avannossa puolikoimaan
vahvankiri j,ä:än vallitessa. Tästä
alkoi juttu juontua niihin ai-
koihin, jol.loin Tammelan Pyhä-
järvestä vielä oli nostettu mal-

mia Högforsin ruuk.in tarpei-
siin.

Oli perhananmoisen kova.
pakkanen, kun vanhemman vel-
jeni kanssa taas eräänä aamu-
na lähdimme täysine malmi-
kuorminemme Pylhäj.ä.rveltä
Tammelan kirkon 'alta' Kauko-
laa kohti matkan päämääränä
Karkkila eli 'Höökvorssi', ku-
ten sitä vielä siihen a.ikaaru sa-
nottiin, aloitteli NurrnelaJceoto-
muksensa. - Veljeni ajoi edel-
lä nuorella hyvällä hevosella ja
minä tulin vanhalla valakalla
perässä. Keli oli kireä ja kuor-
ma raskas, joten käyden a.jet-



tiin. Yht'äkkiä j,ää petti valak-
kami alla ja minä olin tupsah-
taa kuorman .noka lta sen pe-
rässä avantocn. Onneksi raskas
malmireki j-äi avannon reunal-
le, vaikka siitä jo puolisen met-
riä oli sulan paikan päällä. Hyp-
päsin äkkiä r.ailon yli, si'llä sel-
lainen siinä' oli j.a varsin leveä
olikin, j-oskin se oli sen verran
jäässä, että oli kestänyt velj eni
kevyemmän ja vireämmin kul-
kenee.n hevosen painon. Hiljat-
tain satanut lumi aiheutti sen,
ettei rail oa huomannut.

Kiskaisin äkkiä tumput pois
käsistäni ja kävin valakan ri.i-
muun kiinni pitääkseni sen
pään pinnalla. Samalla tietenkin
huusin veljeäni apuun ja äkkiä
hän tuli:kin. Puukoi'llamme kat-
koimme valakan valjaita ja vä-
hän väliä huikkasimme apua,
sillä pian selvisi, että kahden
emme hevosta jäälle saa. On-
neksi keskemmällä järveä kuäki
talvitie ja sitä myöten oli par-
haillaan matkaamassa halkosou-
varien hevosjorio. Miehet kään-
sivät hevosensa meitä kohti,
mutta kun matkaa oli sentään
toista kilometriä, olimme hätää
karsimassa apua odotellessam-
me. Vaiakka nimittäin alkoi ja
kangistua ja, oli väkisten painua
jään reunan alle. Viime hetkellä
miehet ehtivät paikalle ja suu-
rin ponnistuksin hevonen saa-
tiin j äälle. Lähdimme niin, ko-
vin kuin jäissä jäykistynyt he-
vonen Iiikkeelle pääsi Kaukolaa
kohti ja kylään päästyämme
aioin muitta mutkitta, taluttaa
valakan Säterin tupaan. Emän-
tä rupesi kuitenkin estelemään,
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mutta sil loin saapui paikalle
isäruta' ja todettuaan mistä oli
kysymys, ovet aukeriivat oitis.
Valtaisaari avotakkaan sytytet-
tiin rorhuava tervasvalkea, jon-
ka Ioisteella hevosta sitten ilmi-
vailtiin ja hierottiin. Vasta tässä
vaiheessa huamasimme. kätem-
me paleItuneen kyynärpäi:tä
myöten, rupesivat näet sulaes-
sa karvastelemaan. Morita kuu-
kautta niitä äiti sai hoidella ja
arvet näkyivät kauan, mutta
valakkaan ei tullut mitään nä-
kyvää vikaa. Kermaa ja villai-
sia kääreitä äiti paleltumiimme
pani ja aikaa myöten ne paran-
tuivat.

Kertomuksen tähän päättyes-
sä pyysimme Nurmelaa kuvai-
lemaan, minkälaista malmin-
nosto oli ja minkälaisille an-
sioille siinä puuhassa pääsi,

- Olin neljäntoista vuoden
ikäinen poj annulkki, kun minä
malmisouvdin jouduin, en tie-
tenkään nostajakai vaan mal-
mia, Karkkilaan kuskaamaan,
Malminnostopaikka oli noin ki-
lometrin verran 'I'arnmelan kir-
kolta Kaukclaan päin ja malmia
esiintyi täällä pitkånä, mutta
verrattain kapeana raitona,
Meille malmia nosti Yösijan
torpan jykevä isäntä Nybom,
eikä äijän puuhailua tarvinnut
kauan katsella, voidakseen to-
deta, että se oli raskasta. Nosto-
vehkeenä oli pitkän salon pää-
hän kiinnitetty teräsvanteimen
haavi. Ensin Nybom .tietenk in
hakkasi tuural la avarmon, j on-
.la läpimitta oli suunnilleen
metri ja siitä hän sitten alkoi
säteettäin joka suunnal ta mal-
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mia haavia niin pitkältä -kuin
nostimeri varsi ulottui. Varren
pää oli äijän olkapäätä vasten
ja kädensijoina olevasta siirret-
tävästä poikki puusta nytkyttäen
hän malmia pohjasta haaviinsa
'vietteli' samaan tapaan ikuin
pistetään ruutanoita saviläves-
tä. Haavinsa sisällön hän kaato.i
seulaan, jota sitten huilutettiin
avanriossa niin että hiekka va-
lui pois. Malmi oli täänä pavun-
kokoista pyöreätä haulia päin
vastoin kui.n Tammelan Liesjär-
vessä, jossa malmi esiintyi ohui-
na 'liuskoina kuin pennin ra-
hoina. Sitä sanotti inkin Iiuska-
malmiksi,

Tarkkaan en muista, miten
paljon Nybom päivässä pystyi
malmia nostamaan, mutta luuli-
sin, että se oli 4-5 kippuntaa
päivässä ja kippunta taas oli
kaksikymmentä vanhanaikaista
eli 8 kilon leiviskää. Yhteen he-
voskuormaan nimittäin otettiin
4,5--5 kippuntaa ja saimme
kahdella hevosella ajaa sen
kuin aija nosti. Matka kesti
ka-ksi päivää ja huonoi1la ike-
leillä päivät tulivat täysiä. Ajo
tapahtui yksinomaan ,talviteitä
myöten, ja ne taas noudattelivat
soita ja järvien jäitä, kesäteitä
ei silloin muut kulkeneetkaan
kuin niiden varsilla asuvat.
Loppupäässä tie kulki monia
kilometrejä Onkimaanjärven
jäätä myöten, Yötä olimme ta,-
val.lisesti Tuorlan kylän Saaren
torpassa, josta ei enää ollut
kuin lyhyt matka ruukiHe.

Usein oli malmia ajamassa
myös Kaukolan Penttilän syyt-
tinkiläinen Ketolan vaari ja sil-

loin kun hän oli matkassa, oli
hän joukon johtajana. Ja hyvä
johtaja hän olikin" sinä äijä
oli vuosien varrella - oppinut
monet metkut, joi'lla ansioita voi
vähän lisätä. Niinpä hän kiin-
nitti reki en jalaksiin mänttihih-
nat, jotka osoittautuivat varsin
.tuottoisiksi, Kun kuorma ajet-
tiin vaa'alle, joka oli melko kor-
kealla, Ketola kuiskasi minulle,
että roiku, poika, siinä hihnan
päässä. Ja minä tein tietenkin
työtä käskettyä. Tosin vaaka-
mies .tul; kopistaan kurkkaa-
maan, ettei vilppiä harjoitettu,
mutta kun hän painoja vaakaan
nostellessaan ei voinut minua
nähdä, kävi roikkuminen vai-
keuksitta. Ja helposti siinä tuli
puolikippunaa painoa kuorrnaan
lisää. Maksu oli muistaakseni
kaksi, markkaa kippuntalta, ja
se jaettiin -ia,s'an nostajan ja
ajomiehen kesken.

Mitään hääviä hommaa ei
malminajo ollut, joskin se mie-
helle oli helppoa. Matkaan läh-
dettiin aikaisin aamuna ja eh-
too jo hämär.tyikun kortteeri-
paikkaan päästiin. Koko pitkän
päivän siis sai kuorman no-
kalla kökö:ttää, sikäli kuin sii-
nä tarkeni nimittäin. Kun oli
kova tulipalopakkanen. ei niin
paljon vaatetta ylleen .saanut-
kaan, että olisi koko päivän is-
tua tarjennut. Aiti kyUä teki
meille oikein toppatakit ja isä
niin suuret koivet, että niihin
mahtui melkein syl.ill.inen heiniä,
mutta kylmä tahtoi ajanmittaan
silti tulla. Suojasäilää ja kau-
niilla kevätilmoil la matkanteko
sen sijaan ol.i hauskaa, varsi.n-



kiri kotiin pain tultaessa, kun
sai vähän ajaa juostenkin. Mut-
ta kohtalaisen hyvin malmisou-
vista ansaitsi ja kun ilman sou-
vaarnista ei sen ajan torpissa
pärjännytkään, ruvettiin jo syk-
syllä vartoomaan järven jääty-

Savupirtistä ja
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mistä, että päästäisiin ansaitse-
maan. Var.maan moni oli pa-
hoi'llaan, kun malminnosto vuo-
sisadan vaihteen tienoilla lope-
tettiin.

Esko. Viljanen

Forssari Lehti 4. 2. 1959.

nuorisoseurasta

Muistelmia Pilwnkorven ja 'Patakankaan korpisilta kulma-
kunnilta yli 60 vuotta sitten

Apostoli Paavali sanoo: s Ih-
misen eli npäivät täällä maan
päällä ovat seitsemänkymmentä
tai enintään kahdeksankymmen-
tä vuotta ja mikä siinä on pa-
-rasta, se on tuskaa ja vaivaa.»

Muistuu mieleeni ajat kuusi-
kymmentä vuotta sitten, kun
täällä erämaan saloilla asutiin
vielä: savupirteissä. Köyhyys oli
niin suuri, ettei ollut vaeaa
-laittaa muuria mökin nurkkaan.
Mökkikin oli vaatimaton, jon-
kinlainen kivikasa oli nurkas-
sa. Siitä mökki lämmitettiin ja
savun täytyi tupruta ovesta
ulos. Lapset saivat virua kyl-
mässä ja savun seassa.

Pihaenaalla oli aidaksista ky-
hätty jonkinlainen keittiö, jota
sanottiin kodaksi. Siellä oli
nurkassa raakku, johon Iaitet-
tiin pata riippumaan. Siinä kei-
tettiin ruokaa, mitä milloinkin
satuttiin pataan pantavaa ko-
kcon saamaan. Usein kävi ilta-
sellakin niin, ettei ollut mitä
olisi pataan laittanut, ei edes
.perunaakaan, sinä halla vieraili
kovin usein täällä suurten met-
sien piirittämässä Pikonkorves-
sa. Lapset saivat mennä nälis-
·sään nukkumaan ja odottamaan

uutta, valoisampaa paivaa. Mut-
ta seuraava päivä oli usein yh-
tä lohduton. Tällainen elämä oli
juuri sitä Paavalin tarkoittamaa
-tuskaa ja vaivaa». Ja muuten-
kin elämä täällä oli ikäänkuin
Israelin lasten korpivaellusta,
Minkäänlaisia liikenneyhteyksiä
ei ollut muun maailman kanssa.
Kirkon kuulutukset olivat ainoa
tietojen ja tiedotusten antajat.

Entisajan kansa oli Jumalaa-
pelkääväistä ja harrasti kirkos-
sakäyntiä. Joskus kuitenkin sat-
tui, ettei kirkonkaari kautta saa-
tu tietoja oikealla ajalla, varsin-
kaan talvella, kovien pyryjen
ja pakkasten aikaan, kun ei
tehnyt mieli lähteä kymmenien
/kilometrien taipaleelle pakka-
sen kouristeltavaksi. Muistan
tapauksia jolloin tulivat luku-
kinkereitä pitämään eikä kiri-
ker italossa tiedetty asiasta mi-
tään ennenkuin 'törmikaulurit'
ajoivat pihamaalle. Eikä koko
lukutalossakaari tiedetty Iuku-
sista mitään, kun ei ollut sat-
tunut kukaan olemaan kirkossa
si.lloi.n, kun niitä kuulutettiin.

Viisi vuosikymmentä sitten ei
tämän seudun nuorisolla ollut
minkäänlaista valistusseuraa.
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Nurkkatanssit, nimipäivä- ja
talkootanssit, joita sieblä täällä
oli jossain salomökissä, olivat
ainoa ilonahj 0,

Kesäaikaan ha:rrastettiin ret-
keilyä, Usein nähtiin retkikunta
marssimassa ohi Lautaportaan
ja Susikkaan kohti Tammelan
kirkkoa, Välillä käytiin myös
Kalvola.n. kirkossa, Missä kuul-
tiin olevan hartaustilaisuuden,
sinne mentiin joukolla, Itsekin
usein, olin niissä, mukana var-
haisessa nuoruudessani,

Kevätkesällä olivat iltahuvi-
tuksena helkavalkeat. Hellun-
taina oli vanha perinteellinen
helkajuhla. Sinne kokoontui
vanhempiakin ihmisiä juhlan
tunnelmista nauttimaan, Vii-
meisenä kokoorrtumispaikkana
olj ns. Herran vuori" jonne laa-
jalta ajalta nuoret kokoontuivat.
siellä kiirivät heleät naurut ja
laulut ympäristöön erilaisia
leikkejä leikittäessä. Nyt tämä-
kin kaunis kumpu on jäänyt
unhoon. Vuosikymmenet se on
maannut metsän ja katajaperi-
saiken peittämänä. Ainoastaan
entistajan nuorten hakkaamat
nimikirjaimet ja vuosiluvut yk-
sin lepäävät kall ion pinnassa
sammaleen alla muistona men-
neisyyden aj oilta.

Ensimmäinen valontähti paik-
kakunnallamme välähti silloin,
kun alkoi kuulua huhuja siitä,
että posti alkaa kulkea Pikon-
korven ohi. Tästä uutisesta oli-
vat 'kolttipojat' ihmeissään sillä
heinä ei ollut minkäänlaista aa-
vistusta sen tarkoituksesta, niin
'pensaanverhoamia' he olivat,

Vihdoin koitti päivä, jolloin
postin piti saapua. Kello 2 ilta-
päivällä sen piti olla näillä he-
noilla. Kun kello lähenteli kah-
ta, olivat 'koltti:pojat' tarkkana
tien vieressä, saapuipa vanhem-
piakin ihmisiä paikalle. »Jo tu-
lee», sanoi joku vanhemmista,
s.koska miuka moikuu ja jo nä-
kyykin». - »Hevonen ja mies
sieltä tulee!» tokaisi joku 'kolt-
tipojista', s taitaa Hietamäen

Kalle Forssasta palatalo - .Pi-
täkää nyt, pensaanverhoamat,
suunne kiinni, ei Hietamäen
Kablel la ole koskaan rniukaa ol-
lut. Ja Apalan Kalle se näkyy
olevankin mustalla ori illansa,
hänenhän määrä kulkemaan on
ruvetakin» ,

Tu lija saapui paikalle ja py-
säytti hevosensa. Vanhemmat
ihrniset dialusivat tilata sanoma-
lehden ja sairvatkiri tietenkin
suostumuksen, Taas tulivat
'kolttipojat' ymmälle, mutta
kun posti päivän päästä kulki
uudestaan, selvisi pojille asia.
Nyt saatiin lukemista, saatiin
ruveta maailman asioita tutki-
maan ja seuraamaan.

Il
Toinen valontähti paikkakun-

nallamme välähti silloin, kun al-
koi kuulua huhuja koulun saan-
nista seudullemrne. Paikallisina
asian eteenpäinviejinä olivat Os-
kari Siivola, Heikki Mäkelä ja
Iisakki Ylhäinen, jotka olivat
sen ajan edistvsmielisimpiä mie-
hiä seudulla. Koulu .ilkoi toi-
mintansa v. 1906 Alasentiellä
vuokrahuoneissa. Ensimmäiseksi
opettajaksi valittiin oman pitä-
jän poika, Ojajärven Heikkilän
Akseli, joka oli äsken päässyt se-
minaarista. Hän oli pulska, he-
lakkaposkinen poika. Tyttöjen
silmät kirkastuivat hänet näh-
dessään ja he tuumivat, että nyt
sitä pyritään opettajan rouvaksi.
He löivät oikein arpaa keske-
nään siitä, 'kenen onkea tässä
tärppää. Mutta turhia olivat tyt-
töjen toiveet, vaikka kuinka
koettivat kielensä koveroon pan-
na. AkseliIla oli jo muualtakat-
sottuna serpa (morsian), vaikka,
ei hän tätä koskaan näytteille
tuonut, sillä vuoden päästä hän
itsekin lähti pois muuttaen Hat--



tulan Pelkolan koululle. Seuraa-
jaksi tuli opettaja Tikkala. Hän-
kin esiintyi poikamiehenä, mut-
ta petturina. Eivät tytöt ehtineet
edes kieltänsä koveroon laittaa,
kun hänelle ilmaantui oikein
nätti, nuori rouvannapukka.
Mutta opettaja Tikkala toi mu-
kanaan jotakin muuta. Pian il-
maantui paikkakunnalle ilmoi-
tuslappuja, joissa paikkakunnan
nuoria pyydettiin kokoontumaan
koululle lauluseuran perustamis-
ta varten. Kilvan riennettiin sin-
ne. Opettaja esitti asiansa tar-
koituksen ja niin perustettiin ne-
liääninen laulukuoro. Jokainen
ääni kävi viikon eri iltoina har-
joituksissa ja sunnuntaina laulet-
tiin yhteen. Kun oli muutamia
lauluja opittu, harjoitettiin muu-
takin ohjelmaa ja pidettiin lau-
luseuran iltamat. Jostain syystä
tämä innolla toimintansa alka-
nut seura kuitenkin sammui.

Opettaja V. Aukee tuli op.
Tikkalan seuraajaksi ja hän he-
rätti lauluseuran taas henkiin.
Mutta tämäkin opettaja oli
muuttolintu. Vuoden päästä hän
muutti äsken valmistuneen Har-
jun koulun opettajaksi, jossa hän
työskenteli koko opettajauransa
ajan.

Opettaja Aukeen seuraajaksi
tuli op. Mikkola ja hän muutti
lauluseuran nuorisoseuraksi. Oh-
jelma tuli nyt monipuolisem-
maksi. Talven aikana hän opetti
voimistelua ja kaikkea sisäurhei-
lua. Kevään tullen saatiin Ala-
sentien maalta urheilukentän
paikka, jota raivattiin niin, että
saatiin hypyt ja juoksut käy-
mään sekä kuula ja keihäs len-
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tämään. Sitten ostettiin urheilu-
välineet ja alettiin harjoitukset.
Opettaja Mikkola oli aina mu-
kana ohjaamassa, sillä hän oli
innokas urheilija ja saavutti hy-
viä tuloksia. Pian tuli pojistakin
aika mestareita. Huomatuimpia
olivat Aug. Ylösmäki-Seppänen
sekä Puhtilan veljekset.

Kesällä järjestettiin kesäjuhla.
urheilukilpailuineen. Kilpailut
yritettiin järjestää mahdollisim-
man monipuolisiksi. Kentän ym-·
päri oli järjestettymurtomaa-
juoksurata, . josta oli näkyvyys
kentälle monesta kohdin. Siitä
yleisön oli hauska katsella, kun.
pojat pinnistelivät toistensa kan-
tapäillä.

Voimamiesten laji oli hirren-
heitto. Sitä Patakankaan Aleksi.
heitteli kuin tulitikkua.

Tällainen toiminta oli suuren-
moista sen ajan vanhustenkin
mielestä. Kukaan kynnelle kyke-
nevistä ei jäänyt juhlista pois,
sillä sellainen oli uutta ja ennen-
kuulumatonta täällä erämaassa.
Kaikki vanhuksetkin katselivat
mielenkiinnolla tätä touhua.
Kuulin jonkun sanovan: «Ei tätä
voi sanoa synniksi, sillä tämä
näyttää olevan nuorille voimain
kehitystä ja vilpitöntä ajanviet-
toa. Jos näin eletään, ei kukaan
nuori joudu kaltereiden taakse.«
Kentälle oli järjestetty myös ra-
vintola, joka muistutti nykyistä
Saaren kansanpuiston ulkoilma-
ravintolaa. Ravintolan järjeste-
lyyn ottivat osaa monet vanhat-
kin. Joka kesä tällainen juhla
järjestettiin sekä lisäksi vuosijuh-
la useana vuonna.
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Opettaja Mikkola vaikutti
seudulla viiden vuoden ajan ja
muutti sitten juuri valmistunee-
seen Kutilan kouluun, jossa toi-
mi koko opettajatoimensa ajan.
Hänen muuttonsa oli raskas is-
ku meille. Kaunis muisto hänes-
tä jäi niille, jotka silloin olivat
toiminnassa mukana.

Opettaja Mikkolan seuraajak-
si tuli takaisin lauluseuran pe-
rustaja op. Tikkala. Hän ryhtyi
heti vaimonsa kanssa nuoriso-
seuran ohjaksiin, varsinkin lau-
luharrastus oli heidän sydäntään
lähellä.

Muistan erään illan, kun op.
Tikkala oli 'kotonani kyläilemäs-
sä. Hänen keskustelunsa pääai-
heena oli nuorisoseurat yö. Yht-
äkkiä hän sanoi: «Nyt ruvetaan
omaa taloa laittamaan!« ArkaiI-
len vastasin: «Ei suinkaan täällä
salolla voi koskaan sellaista aja-
tellakaan.« Hän sanoi tiukasti:
«Kyllä sen saa, kun yrittää. El-
lei ihminen mitään yritä, ei hän
mitään saakaan«. Eikä kulunut
pitkääkään aikaa, kun paikka-
kunnan nuoriso oli koululla kool-
la. Opettaja esitti asian, eikä se
pöydälle jäänytkään.Väinö Puh-
tila, joka oli innokas nuorisoseu-
ramies sekä myös erittäin hyvä
tenorilaulaja, tarjosi toisen «py-
tinkinsä« seuralle ostettavaksi.
Suurin osa joukosta oli asiaan in-
nostunutta - tosin oli vastaan-
panijoitakin joukossa - mutta
äänestyksessä voitto kääntyi os-
toa kannattavien puolelle. Pää-
tettiin ostaa seuralle oma mökki.
Johtokunta sai valtuudet tehdä
kauppakirjat, jotka op. Tikkala
kirjoitti.

Näin äkkiarvaamatta paasI
Patakankaan nuorisoseura oman
kurkihirren alle. Ei tarvinnut sa-
moilla pitkin salomökeissä ilta-
mia ja kokouksia pitämässä. Ret-
keilyiltamia ei sentään sittenkään
unohdettu, sillä rahan tarve vaati
niitä järjestämään. Varsinkin
talvisin tehtiin rekiretkiä joka
puolelle. Iso-Mäenpää oli joka-
talvinen rekiretkipaikka, jossa
senaikuiset emäntä ja isäntä ot-
tivat ilomielin vastaan patakan-
kaalaiset.

Nuorisoseurat yö olisi var-
maan saavuttanut Patakankaalla
arvaamattoman laajat mittasuh-
teet, jos opettaja Tikkala olisi
saanut työtänsä jatkaa. Mutta
hän häipyi pois ikuisesti ukkos-
pilvien leijaillessa. Kaunis muis-
to vain on jäljellä hänestä niillä
elossa olevilla veteraaneilla, jot-
ka olivat hänen ystäviänsä.

Hänen jälkeensä tuli Patakan-
kaan koulun opettajaksi op. Jus-
sila. Muistuu mieleeni eräs sun-
nuntai, jolloin seuralla oli mökil-
lään kokous. Seura oli esimiestä
vailla. Iisakki Ylhäinen, vaikka
oli vanha mies, oli omasta aloit-
teestaan mennyt pyytämään
opettajaa kokoukseen tarkoituk-
sella saada seuralle esimies. En-
sin opettaja vastusteli, mutta
suostui sitten kuitenkin. Hän al-
koi heti vaimonsa kanssa ottaa
innokkaasti osaa kaikkeen toi-
mintaan. Hänen aikanaan siir-
rettiin seuran talokin omalle ton-
tilleen. Aluksi siihen tehtiin sali
ja näyttämö. Op. Jussila vaikutti
seudulla neljä vuotta. Monta
hauskaa hän ehti pitää, sillä hän
oli erikoisen humoristinen mies.



Hauskat muistot hän jätti jäl-
keensä muuttaessaan pois kos-
kaan palaamatta.

Seuraava tulokas oli opettaja
Valinen. Hän otti innokkaasti
osaa kaikkeen toimintaan ollen
esimiehenä ia sihteerinä saman-
aikaisesti. Hänellä oli erikoiset
puhujan lahjat. Hän oli valmis
puhumaan milloin vain tarvitse-
matta sen kummempia valmiste-
luja. Vain neljä vuotta hänkin
viihtyi täällä.

Seuraajaksi tuli op. Helmi-
Liisa Heimo. Hän oli erikoisen
lahjakas nuorison ohjaaja. Kai-
ken täytyi käydä täsmälleen,
mistään ei saanut tinkiä. Hänen
aikanaan seurataloakin jatket-
tiin. Hänen suunnittelemanaan
pidettiin myös arpajaiset, joista
saatiin niin suuret tulot, että il-
man niitä olisi seura ehkä vielä-
kin taloudellisesti heikossa ase-
massa. Op. Heimokin muutti
kuitenkin pois kahden vuoden
kuluttua siirtyen HauholIe. Pal-
jon hän sai aikaan, vaikka olikin
vain ikäänkuin kylämatkalla.

Sitten tulikin paikkakunnalle
kaksi opettajaa, kun myös ala-
koulu aloitti toimintansa. Heistä
saatiin innokkaat, pitkäaikaiset
johtajat seuralle. He olivat opet-
tajat Korhonen ja Pylvänen.
Heidän aikanaan oli toiminta
vilkasta. Eteenpäin pyrittiin niin
taloudellisesti kuin henkisestikin.
Seuralehti 'Oras' ilmestyi usein.
Ei ollut ainoatakaan kuukausi-
kokousta, missä ei 'Oras' olisi
ollut mukana. Aina siitä löytyi
hauskaa joskin myös vakavam-
paakin. Tällainen seuralehti oli
hyvin tärkeä ja hyödyllinen nuo-
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rison kirjallisten taipumusten Ja
harrastusten kehittäjänä.

III
Olen pitkän matkani varrella

kuullut nuorisoseurasta lausut-
tavan monenlaisia mielipiteitä.
Olen kuullut sanottavan, että
se on tarpeeton, mutta myös
päinvastaista. Tirehtööri Luo-
tonen sanoi kerran, että nuori-
soseura-aate on ensimmäinen as-
kel sivistykseen. Omasta puoles-
tani sanon, että nuorisoseura-
toiminta on puolueeton, isän-
maallinen itsekasvatuksen koulu,
sillä moni nuori opintielIekin
lähtenyt on saanut nuorisoseu-
ralta ensimmäiset matkaeväät.

Olin kovin innostunut nuori-
soseuratyöhön. Ajattelin aina,
että kunhan tulee kaikki kun-
toon ja malja on täytetty, niin
voin astua sivuun. Mutta kes-
ken jäi. Äkkiarvaamatta sammui
toimintani Patakankaan nuori-
soseurassa 20:n vuoden palve-
luksen jälkeen.

Lopuksi viivähtää ajatukseni
ympäristöseurani toiminnassa.
Susikkaallakin oli ennen nuori-
soseura vilkkaassa toiminnassa
opettaja Kallioisen aikana.
Muistan erään illan, kun Susik-
kaan nuorisoseura hänen johdol-
laan piti vierailuiltamaa Tora-
järven Puhtilassa. He esittivät
hyvin harjoitettua ohjelmaa.
Muistan, miten Juhalan Akun
ja Heinilän Toivonkiri jalka
nousi keveästi kansantanhuja
esitettäessä. En tiedä, mihin on
Susikkaan nuorisoseura joutu-
nut, veikö sen opettaja Kallioi-
nen mennessään vai onko se
muuten sammunut. Toivottavaa
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-olisi, että ne elossa olevat vete-
raanit, jotka ovat Susikkaan
nuorisoseurassa toimineet, herät-
täisivät sen uudestaan eloon,
jotta nykypolvikin saisi tuntea
aatteen suomaa toiminnan iloa.
Nuorisoseura-aate kasvattaa
puhdasta ja isänmaallista hen-
keä.

Teurollakin on vuosikymme-
niä ollut nuorisoseura, joskin
horjuvainen. Se on noussut ja
laskenut useita kertoja. Luulisi
niin suuressa kylässä nuorisoseu-
ran toimivan jatkuvasti. Luin
jokin vuosi sitten Forssan leh-
destä, että Välkkilän nuoriso-
seura vietti 50-vuotisjuhlaa. Ai-
kaisempien ilmoitusten mukaan
se on tästä ajasta nukkunut kak-
-sikymrnentä vuotta raskasta un-
ta. Ihminen elää tässä elämässä
vain kerran ja kerran hän on
myös nuori. Opettaja Järvikin
oli nuori, kun hän perusti Välk-
kilän nuorisoseuran ja lausui sen
syntysanat. Olin joskus vuosi-
kymmeniä sitten Välkkilän nuo-
risoseuran tilaisuuksissa. Op.
Järvi piti kauniita puheita ja
seuran toiminta oli esimerkiksi
kelpaavaa.

Aikoinaan Välkkilässä oli
kulttuuriharrastukset korkealla
tasolla. Siellä oli torvisoittokun-
takin. Vuosia sitten Vihtori
Mäenpää kertoi minulle, että
hän oli nuorisoseuran torvisoit-
tokunnassa. Koululla he kävivät
harjoituksissa. Vappuaamuna he
menivät aina viideltä koulun pi-
hamaalle soittamaan näin ottaen
juhlallisesti vastaan kevään
merkkipäivän. Varmaan koko
Välkkilän kylä oli juhlatunnel-

missa, toiset toi tottelivat kau-
niilla mäenliepeellä kevätaamun
sarastaessa.

Edelleen muistuu mieleeni
vuosikymmenien takaa eräät
urheilukilpailut Vanhanpellon
kankaalla, jossa olin näitä seu-
raamassa. Urheilijoita oli ke-
rääntynyt laajalta alueelta aina
Salannin Heikkiä myöten. Sen
ajan Välkkilän, Kokon ja Per"
hon kylien .tyviurheilijat olivat
Oskari ja Juho SuIkonen, V.
Helander, August Kytölä, Urho
Graanlund ja Toivo Arvelin. He
kävivät muillakin paikkakun-
nilla urheilemassa ja palkintoja
kokoamassa.

Vielä muistan hauskan tapa-
uksen naisottelusta, kun Ison-
talon Olga heitti visapallon niin
kauaksi, ettei Vanhanpellon
nummi tahtonut riittää. Silloin-
kin oli op. Järvi urheiluja oh-
jaamassa. Mutta hänkin vanheni
ja väsyi ja samoin vanhenivat
kaikki sen aikuiset jäsenet ja
häipyivät pois näyttämöltä. Niin
luultavasti jäi Välkkilän nuo-
risoseura nukkumaan kahdeksi-
kymmeneksi vuodeksi. Nyt sen
toiminta on jälleen elpynyt uu-
den polven astuessa esiin. Tu-
levaisuus on nytkin mustan ver-
hon peitossa. Nukkuuko Välk-
kilän nuorisoseura taas, kun
nykypolvi väsyy U urtaalla tans-
simasta.

Patakankaan nuorisoseura on
ollut toiminnassa perustamises-
taan asti, vaikka ajoittain hei-
kohkosti ja saavuttaa kohta 50
vuoden iän.

On ikivanha sanan tapa: «Ki-
pinästä tuli syttyy!« Kipinästä



-on syttynyt tämä nuorisoseura-
aatekin tänne erämaan saloille.
Sen valontähden sytyttäjinä
ovat aikoinaan olleet opettajat
Tikkala ja Mikkola, ja heitä
seuranneet opettajat ovat suu-
rella innolla sitä vaalineet ja
eteenpäin ohjanneet menneinä
aikoina. Toivottavaa olisi, ettei
se tähti koskaan kokonaan sarn-
muisi vaan loistaisi polvesta pol-
veen, koska edelläkävijät ovat
viitoittaneet tien ja laittaneet
yhteisen nuorisoseurakodin kau-
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niille mäenliepeelle. Ja koska
kaikki entiset, jotka ovat olleet
sitä tähteä sytyttämässä ja sen
loisteessa kulkeneet, ovat kadon-
neet, pitäisi nykypolven joskus,
kun astuvat sisään tähän suurin
uhrauksin ja kieltäyrnyksin ra-
kennettuun kotiin, tehdä heille
kunniaa niiden monien poisnuk-
kuneiden muistolle, jotka ovat
nuoruudenvoimistaan niin pal-
jon uhranneet Patakankaan
Nuorisoseuran ja Nuorisoseura-l

talon pystyttämiseksi.

L a u r i Ali talo.
Forssan Lehti 8, 10,. ja 14. 3.

1959

Arthur Gulin - Tammelan entinen
kunnanlääkäri

Huomenna, maaliskuun 27päi-
vana tulee kuluneeksi kaksi-
kymmentä viisi vuotta forssa-
laisen lääikärin Arthur Gulinin
kuolemasta. Hän oli siksi eri-
koinen persoonallisuus, että on
aiheellista palauttaa muistiin
eräitä puolia hänen elämästään.
- Gulin oli syntynyt Porvoossa
1863 ja oli nuori mies - 30-
vuotias - tullessaan Tammelan
kunnanlääkäriksi. Hän ryhtyi
koko tarrnollaan ja synnynnai-
sellä auttamistahdollaan toimi-
maan Forssan ja laajan ympä-
ristön sairaiden hyväksi. Hän
oli myös myöhemmässä vaihees-
sa J okioisten kunnanlääkärinä
- ja kun Forssa, Tammela ja

Kojo 1923 erosivat, tuli Gulin
peräti neljän kunnan lääkäriksi.
Lisäksi hän oli kauppalan kou-
lulääkäri, Ferrarian tehtaanlää-
käri sekä Jokioisten rautatieyh-
tiön työväen lääkäri. Vasta 1931
Gulin erosi kunnanlääkärin vi-
rasta, mutta toimi vielä senkin
jälkeen yksityislaäkärinä - Työ
oli raskasta ja usein hyvin vai-
valloista. Oli tehtävä pitkiä sai-
rasmatkoja ja ne suureksi osak-
si hevosella, koska. alkuaikoina
ei ollut autoja, ja tietkin silloin
olivat huonokuntoisia. Kun juu-
ri oli tuollaisen matkan jälkeen
kotiutunut, oli pihalla jo odot-
tamassa toinen hevosenies. Li-
säksi oli usein lähdettävä pit-



kien matkojen taa keskellä yö-
tä, kun juuri oli ehtinyt sän-
kyynsä kallistumaan. Oli siinä
työtaakkaa yhden. miehen ha.r-
tioilla!

Gulinill e oli tärkeintä sairaan
auttaminen eikä oma etu. Mat-
koilla ollessaan hän pyytämättä
poikkesi katsomaan luonaan
käyneitä potilaitaan, milloin nii-
tä osui tien varteen. Silloin hän
auliisti antoi lisäohjeita ja iloit-
si suuresti, jos näki sairauden
kehittyvän myönteisesti. Lapset
olivat hänelle erikoisen rakkai-
ta. Itse hän oli vanha/poika, jo-
ten näyttää siltä, että hänen
isänvaistonsa tuli tyydytetyksi,
kun sai hoivata toisten lapsia
ja auttaa kärsiviä, pikkupotilai-
ta. Lasten lääkärinä hän olikin
erikoisen onnistunut. Hoitome-
netelmät olivat joskus yksinker-
taisia mutta tehokkaita. Jos hän
itse piti lapsista, kyllä olivat
nämäkin kiintyneitä hameen.
Tunnettua on hänen si1miensä
huono näkö'kyky. Tämä teki jos-
kus ulkona liikkumisen vai-

keaksi. »Mihi n tohtorisetä.
menee? - Kyllä minä tulen ta-
luttarnaan», sanoivat Iapset, kun.
näkivät hänet tiepuolessa. Ka-
ramellejä oli aina varattuna täl-
laisia tapauksia varten, ja niitä
hän antoi muulloinkin joudut-
tuaan tekemisiin lasten kanssa.

Näyttää siltä, kuin tuo huono
näkökyky olisi jotenkin herkis-
tänyt hänen muita aistimiaan.
Käsin tunnustelemalla hän 'kuu-
lemma sai selvän, miten esim,
luut olivat vioittuneet. Teknil-
lisiä laitteita ei niihin aikoihin.
ollutkaan käytettävissä. Veren-
paineen toteamisessakaari ei Gu-
Iin tarvinnut mittareita, vaikka
sellaiset jo olivatkin käytössä.
Sormin hän vain ranteesta tun-
nusteli vamman lyöntejä ja te-
ki näin tarvittavat huomionsa.
Oli hänellä keuhkojen kuntoa
tar'kastaessaan tietysti kuulo-
torvikin, mutta usein hän laski
sen pöydälle, painoi korvansa
ihon pintaan, käski rykiä ja sy-
vään hengittää ja, sai näin sel-
vän hengityselimien yleistilasta.
- Gulin oli myös taitava käyt-
tämään kirurgin veistä. Kerro-
taan hänen kerran »hitsanneen •.
katkenneen sormenkin, kun en-
sin oli sen saksilla risoista ir-
roittaut. Tuo sormi on Viielä tä-·
nä paivana käyttökelpoisessa
kunnossa Liesjärven kulmakuri-
nalla, joskaan sen omistaja ei
kuulemma oikein ole siihen tyy-
tyväinen, kun puuttuva nivel
hiukan tuottaa haittaa. Mutta'
kokeilutarkoituksessa tehty yri-
tys oli kuitenkin onnistunut.
koskapa veret kiertävät sormen-
päätä myöten.



Muuten olivat Gulinin menet-
telytavat usein hyvin suoravii-
vaisia. Paikal lispuudutuksia ei
aina tarvittu. Saksilla vain pala
pois, missä se oli tarpeellista,
eikä pienistä kipristelyistä pal-
jon piitattu - ne kuuluivat
asiaan. - Pani tuo samainen
tohtori kerran tämän kirjoitta-
jankin kurkun kirvel emään. Me-
nin näet näyttämään tulehtu-
nutta äänitorveani, Vähän ai-
kaa se sitä tarkasteli, hymähti
jotakin - pani sitten pinsettien
päähän vanutukon ja tyrkkäsi
sen johonkin myr'kkypu lloon ja
yksin tein kipeääri kohtaan ruu-
vaten sitä siellä aikansa ja virk-
koi: »Näin minä omaakin kurk-
kuani penslaan.» Ei tuo tukko
ollenkaan hyvältä maistunut,
mutta teho oli erinomainen, kos-
ka ei sen jälkeen ole tarvittu
toista nuohcamiskuuria. - Ei
ollut Forssassa niihin aikoihin
vielä erikoistuneita hammaslää-
käreitä - ei ainakaan tarpeek-
si - koska Gulin sai kaiken li-
säksi porata ja paikkailla . pa-
hannäköisiä hammastarhojakin.

Omasta fyysill isestä 'kunnos-
taan Gulin piti hyvää huolta.
Kukapa iäkkäämpään polveen
kuuluva forssalainen ei muistai-
si sitä vanhanmallista polkupyö-
rää, jolla hän ajeli asuntonsa
ja sairaalan väliä. Milloin tuo
pyörä ei ollut mukana, silloin
matka kuljettiin jalan. La:rnmin
rannalla oli hänellä oma uima-
suojansa. Hän näet kävi uimas-
sa sääeinöllisesti eikä kaihtanut
jäistäkä>än vettä. Gulin olikin
tiettävästi paikkakunnan en-
simmäisiä avantouimareita.
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Gulinia on sattuvasti nimi-
tetty 'köyhien lääkäriksi. Hän
näet osoitti vähävaraisia koh-
taan suurta auliutta, jota ei
paikkakunnalla hevin unhoite.-
ta. Hän saattoi hoitaa varsin
vähäisestä maksusta sellaisia
seutukunnan asukkaita, jotka:
eivät tässä asiassa turvautuneet
kunnan apuun. - -Jos sulla
(hän sinutteli usein potilaitaan)
ei ole rahaa, anna sekin, mitä:
sinulla on!" oli hänellä tapana
sanoa. Sairaalassa joku pitkä-
aikainen potilas varsinkin
lapsi - tuli hänelle erikoisen
rakkaaksi. Hänelle tohtori toi
karamellejä, taputti poskelle ei-
kä perinyt aina hoitopalkkaa-
kaan. Sairasmatkankiri hän
saattoi joskus tehdä ilmaiseksi,
riitti vain vapaa kyyti. - Tuos-
sa .kyytiasiassa Gulin olikin mel-
koisen vaativa. Hevosella piti
ajaa kovanlaista vauhtia, mutta
jos aj okki oli laiska, sai kyyti-
mies kuulla kunniansa. Tunnet-
tuahan on, ettei arvon tohtori
lainkaan säästänyt ärräpäitä,
vaan lasketteli niitä joskus sa-
keana. ryöppynä. Jos hevonen
ei ollut asianomaisen kyytimie-
hen oma, vaan lainattu jostain
talosta, kohdistuivat nuo tuli-
kivenkatkuiset manaukset sel-
laiseen isäntään, joka oli lähet-
tänyt mokoman hevosrievun
lääkäriä hakemaan, - Karun
ulkokuoren alla oli kuitenkin
rehti sydän. Vilppiä hän ei lai-
sinkaan sietänyt - ja jos hän
huomasi, että häntä tahdottiin
käyttää välikappaleena petolli-
sessa tarkoituksessa, suuttui hän
silmittörnästi. Kapinatalvena tu-
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Ii moni pyytämään todistusta,
että pelastuisi rintamalle me-
nosta. Sellainen mies sai äkki-
lähdön ja evääkseen täyden ki-
rosanavaraston. »Tu llaan tänne»,
kuului ovelta, svaikka ollaan
terveitä miehiä. Minun pitäisi
sitten antaa sairaustcdistus! -
Mennään j.oukkoon, mutta ei ole
miestä menemään r intamalle!»

Kerran oli Gulinin odotus-
huone - sama, joka nykyisin-
kin on kunnanlääkärin käytössä
- täynnä vuoroaan odottavia
potilaita. Alkoipa silloin kuulua
kovanlaista rymyä lääkärin työ-
huoneesta, kolinaa ja pahanma-
kuisia voimasanoja. Samassa au-
keaa ovi, ja Gulin työntää nis-
kasta pitäen puolialastornan mie-
hen väkijoukkoon. Hetken pe-
rästä lentelivät asiaan kuuluvat
vaatekappaleet eri lähetyksinä
potilasjoukon keskellä värjöttä-
vän -Aatamin» niskaan. Sillä
aikaa, .kun tämä napitteli hou-
sujaan siinä kaiken, kansan kat-
seltavana, piti tohtori ovella
seisten ankaran nuhdesaarnan.
Hän oli näet todennut miehessä
sellaisen taudin, joka olisi edel-
lyttänyt erikoisia hoitotoimen-
piteitä ja virallisluontoisen kyy-
din Hämeenlinnan lääninsairaa-
laan. Kun Gul in havaitsi mie-
hen salailevan tautiaan, menetti
hän malttinsa, laineet laikähti-
vät korkealle, ärr äpäät sakeni-
vat ja mies tiesi osuneensa -vää-
rään kyökkiin.»

Jos Gulin itse oli käyttäyty-
misessään joskus kaukana hie-
notunteisuudesta, ei hän lain-
kaan pahastunut, jos vastapelu-
rikin joskus menetti hermonsa

- siitäJ hän pain vastoin näyt-
tää erikoisesti pitäneen. Kerran
sattui, että pienen, Kalevi-pojan
sieraimissa joku pikkusuoni kat-
kesi, ja runsas verenvuoto pe-
lästytti lapsen vanhemmat. Oli
turvauduttava lääkäriin. Silloin
oli varhainen hela torstain aamu.
Gulin oli tull u t sairasmatkalta
ja mennyt vastikään nu kku-
maan. - »En uskalla herättää,
kun se juuri on ennättänyt
uneen», puhui lääkäJrin uskolli-
rien palvelija. Kysyi sitten, oli-
ko lapsi kysymyksessä ja kun
sai kuulla, että niin oli laita,
lähti sittenkin herättämään. Het-
ken kuluttua olikin lääkäri jo
ylhäällä, j osk in vähän ärty-
neellä tuulella. - »Mene hake-
maan auto!» komensi Gulin uni-
sena. Se olikin kohta pihalla.
Yhdessä istuttiin siihen ja läh-
dettiin. Matkaa oli vain vähän
toista kilometriä ja hetken ku-
luttua oltiin perillä. - Lääkäri
yritti sovittaa vanutukkoa pik-
ku potilaan sieraimeen, mutta
liki näköisenä tör kki sitä sivulle.
Lapsi itki, ja lääkäri hermostui
entistä enemmän. - »Jos minä
saisin panna, kun näkisin pa-
remmin», puhui lapsen pitelijä,
- »Mitä sinä mitään panet!» är-
jäisi lääkäri ja teki uusia yri-
tyksiä samalla kui-n voimasano-
jen käyttö entisestään sakeni.
Mutta silloinpa jo kuohahti äs-
keisen hakijankin hämäläinen
sappi ja hän virkkoi myös huo-
mattavasti ääntänsä korottaen:
»J os se nyt kerran kuolee, kuo-
lee se kiroamattakin!» Samassa
hän otti lääkärin päällystakin
naulasta ja heitti sen tämän



hartioille ja virkkoi: »Nyt meri-
nään!» - Mutta eipä vain men-
tykään! Tohtori livahti palt-
toonsa sisältä ja meni takaisin
kamariin lapsen luo. Tällä välin
oli hoitaja löytänyt lattialta
lääkkeessä kyllästetyn vanutu-
kori, joka kahakan aikana oli
sinne pudonnut. Hän oli sovitta-
nut sen pojan sieraimeen, ja
verentulo asettui. - »Lakkasi
jo!» hän sanoi lääkärille, joka
jo oli täysin leppynyt. - »Pa-
ne tästä nyt vielä toinen tuk-
ko, kun saat pienillä sorrnillasi
sen hyvin sovitetuksi», puhui
Gulin, taputti lasta ja taputti
hoitajaa sekä äskeistä painitove-
riaanki.n. Tälle hän vielä sanoi:
»Tu le kanssani meille - saat
vähän konjakkia, että voit an-
taa lapselle muutaman tipan
maidossa - anna sitten tuolle
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mammallekin vähän ja ota it-
sekin vähän!» - Sopumiehinä
sitten mentiin autoon. Konjakit
saatiin ja ilmaiseksi eikä sairas-
käynnistäkään velotettu muuta
kuin tuon auton kyytipalkka.

Tämän trupaisiakaslkuja ker-
rotaan Gulinista, kaikkien pitä-
mästä ja kunnioittarnasta enti-
sestä kunnanlääkäristä. Vuosien
mittaan on noihin j utturh in aina
tullut hiukan mielikuvituksen-
kin mehevyyttä. Näissä tässä
kerrctuissa ei kuitenkaan ole
mitään liikaa eikä liian vähän.
- Kaikki, jotka joutuivat tur-
vautumaan hänen apuunsa, ei-
vät häntä unhoita, vaan muis-
tavat hänet hyvänä ihmisenä ja
luotettavana lääkärinä. - Rau-
ha hänen tomu'l leen ja kunnia
hänen muistolleen!

Väinö Korpijärvi

Forssan Lehti, 26. 3. 1959.

T orpparinpojasta Juvalta T orrolle ja
Forssaan kansakoulunopettajaksi

Opeftaia Kalle Pylkkänen kertoo efämänvaiheistaan

Olen syntynyt Juvan pitä-
jässä, joka sijaitsee Mikkelin ja
Savonlinnan välimailla, aloitti
haastateltavamme. - Juva on
vanha emäpitäjä ja se on aikoi-
naan ollut niin suuri, että Mik-
kelikin on kuulunut siihen kap-

peliseurakuntana. Juvassa oli jo
vuosisadan vaihteessa lähes 12.000
asukasta ja heidän miltei yksin-
omaisena elinkeinon aan on edel-
leenkin maanviljelys ja siihen
läheisesti liittyvät sivuelinkeinot.
Mutta voidaan myös todeta, että
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juvalaiset ovat valistuneita maan-
viljelijöitä, jotka epäröimättä
ovat seuranneet alan kehitystä.

Myös itse olen vanhaa talon-
poikaissukua, onpa Juvalla nie-
mikin, joka kantaa sukumme ni-
meä ja josta ei tiedetä, milloin
se tuon nimen on saanut. Ja yhä
vielä ovat useimmat omaiseni
edelleen maamiehiä ja -naisia.
Isoisäni omisti vankan sukuta-
lon, mutta perin hyvänluontoi-
nen mies kun oli, ryhtyi hän ko-
vin monen heimolaisensa velko-
jen takaajaksi sillä seurauksella,
että talo joutui vasaran alle. Ja
niin onnettomasti kävi, että isä-
ni joutui entisen kotitilansa
torppariksi. Myöhemmin hän sit-
ten vuokrasi suuremman talon.
Isäni oli tietävä mies, vaikka ei
ollut käynyt kuin kiertokoulun.
Veljeni pääsi vähitellen oman
talon haltijaksi ja kuoli vasta
äskettäin 86 vuoden ikäisenä.

Myös minä kävin kiertokoulua,
mutta mieleni teki kovasti kan-
sakouluun, jollainen pitäjässäm-
me oli vain kirkonkylässä. Niin
kauan kuin isäni piti taloa, hän
ei kuitenkaan minua kouluun
päästänyt, koska täytyi tehdä
töitä. Kouluun päästiin niihin ai-
koihin vain jos töiltä joudettiin.
Kun talo sitten jouduttiin anta-
maan pois, minä sentään pääsin
kouluun, joskin melko vanhana.
Kolmena ensimmäisenä vuotena
minä kävin koulua vain kevät-
lukukauden, mutta selviydyin
silti luokkani priimuksena. Nel-
jännellä luokalla olin molemmat
lukukaudet ja silloin tehtävistä
selviytyminen tuntui helpolta.

Koulua käydessäni asuin nah-

kuri Sandellin luona. Hän, sa-
moin kuin vaimonsakin, oli he-
ränneitä ja he pitivät koululai-
sia ilmaiseksi luonaan asumassa,
usein VIISI kuusi kerrallaan.
Mm. silloin kun minä perheessä
kortteerasin, meitä oli viisi. Ta-
lon emäntä oli ollut hiippakun-'
nan piispan sisäkkönä ja hän oli
valistunut ja joka suhteessa esi-
merkiksi kelpaava ihminen'. Mut-,
ta hyvää käytöstä vaadittiin myös
meiltä, emme saaneet juuri ta-
lan pihalta pois mennä. Vain
harvoin uskalsimme piipahtaa'
tien yli naapuritaloon, jossa pi-
dettiin käräjiä ja joka siis mei-
tä kovin houkutteli. Kotoa toim-
me mukanamme viikkoiset eväät.
Maidon toin puuleileissä ja vaik-
ka sitä parhaansa mukaan yrittf
säilyttää, niin puolen viikon
maissa se oli jo hapanta ja lop-
puviikosta piimänä, mikäli sitä
näin pitkään riitti.

Koulusta päästyäni - olin sil-
loin jo 15-vuotias - kauppias
Valkonen tiedusteli oppipoikaa
Anttolan pitäjässä sijaitsevaan
'haarakauppaansa'. Kauppias
Valkonen oli pitäjän rikkain
mies ja minulle kaukainen su-
kulainen. Hän omisti paitsi kak-
si kauppaliikettä myös suuren
hovin. Ilmoittauduin tarjokkaak-
si ja sain paikan. Kovasti teki
mieleni oppikouluun, jollaiseen
monet luokkatovereistani hakeu-
tuivat, mutta eihän minulla ollut
sellaiseen mahdollisuuksia. Lä-
heisessä kosketuksessa moneen
koulutoveriini kuitenkin pitkät
ajat pysyin, mm. Viljo Tarkiai-
seen, josta sittemmin tuli pro-
fessori. Myös nuorena kuolleen



Tunoilijattaren Saima Harmajan
isä Leo Harmaja oli luokkatove-
reitani ja hänen kanssaan lä-
'hinnä kilpailin luokan priimuk-
sen arvosta.

Anttolaan jouduimme kaup-
piaan hevosrengin kanssa Iähte-
'mään yötä myöten, sillä meidän
piti odottaa lankoja pitäjän kuu-
'lulta värjärimestarilta ja ne vii-
västyivät. Tuo oli ensimmäinen
yö elämässäni, jonka jouduin ko-
konaan valvomaan ja voi tava-
ton, kuinka minua unetti. Aa.-
mulla pääsimme perille ja vas-
taanotto oli sydämellinen. Kau-
panhoitaja oli hyvänluontoinen
mies ja hän otti minut heti kuin
perheen jäseneksi. Palkkaa sain
'50 mk vuodessa ja ylöspidon,
mutta vaatteet oli hankittava it-
se. Kauppias Valkonen kuitenkin
täydensi säästötiliäni, niin ettei
se vaatteiden ostosta huventu-
nut. Surukseni 'kaupanisäntä'
vaihtui parin vuoden kuluttua,

Vaikka viihdyin kauppa-alalla
hyvin, paloi mieleni silti kovin
opintielle. Aioin pyrkiä seminaa-
riin jo 17-vuotiaana, mutta sai-
rastuin keuhkokuumeeseen ja
niin oli suunnitelmasta silloin
luovuttava. Varmaan seminaariin
pyrkiminen oli hautunut mieles-
säni siitä lähtien kun kansakou-
lusta pääsin. Päätöstilaisuudessa
koulun naisopettaja oli nimittäin
tiedustellut, mihin nyt aion ryh-
tyä, ja kun ei minulla ollut mi-
tään suunnitelmia hän kysäisi,
että etkös pyri seminaariin. 19-
vuotiaana sitten viimein olin
niin pitkällä. että Jyväskylään
lopulta lähdin. Olin aikonut en-
.sin pyrkiä Hämeenlinnan val-
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mistavaan seminaariin, jollainen
siellä siihen aikaan oli, mutta
Anttolan kartanon poika tri Kal-
le Jalkanen, jolta muutamia tun-
teja otin, uskoi minun tulevan
hyväksytyksi ilman apuseminaa-
rin käyntiäkin, niin kuin sitten
tulinkin. Isäntäni oli kovin pet-
tynyt, kun hänelle opiskeluai-
keistani ilmoitin, ja varoitteli
minua lähtemästä, sairastellut-
kin kun olin, mutta en muutta-
nut mieltäni.

Seminaarissa pääsin 'sijaoppi-
I

laaksi', jollaisilta lukukausimak-
su oli ensimmäisenä vuotena
vain 85 ja toisena 90 mk luku-
kaudelta, mihin maksuun sisäl-
tyi myös majoitus ja ruoka. Olin
säästänyt muutaman sata mark-
kaa, joten pääsin omillani al-
kuun. Eikä minulla koko aikana
ollut rahavaikeuksia. Kauppias
Valkosen Anttolan kaupan hoi-
taja, jonka kanssa olin työsken-
nellyt kaksi viimeistä vuotta,
mm. kirjoitti, että jos rahaa tar-
vitset, älä muilta pyydä. Näin
hän kirjoitti, vaikka olikin vaa-
tivainen eikä erityisen hyvän-
luontoinen mies. Myös vanhin
veljeni, joka oli päässyt suuren
hovin etumieheksi, auttoi minua
auliisti, mutta varsinaisen lai-
nan sain rikkaalta-Pasaselta.
Kaikkiaan jouduin tekemään vel-
kaa 2.375 mk eikä minulta vaa-
dittu siitä korkoa.

Tammelaan jouduin seminaa-
rimme harjoituskoulun opettajan
suosituksesta, Kirkonkylän kou-
lun opettajalta oli tiedusteltu hä-
nen tilalleen sopivaa miestä. HäIIl

oli suositelhrt minua, ja kun
Tammelan !kunta malksoi opetta-
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jaHe palkkaa 400 mlk vuodessa
lakisääteisen palikan oltua vain
250 mk, päätim ottaa paikan, vas-
taan. Tammelan ~oul'Ujen yhtei-
sen j,oihtokunnan pnheenjohtaja
rva Ester Hällström otti minut
sydämellisesti vastaan, mutta
pettymyksekseni hän ryhtyi!kin
esittämään, että ottaisin Torron
koulun opettajan toimen. 'I'äällä
oli viimeksi toiminut op. Juho
Krvkkoeki ja häriekle oli tuillut
jota!kin hanlkausta kyläläisten
kanssa, minlkä johdosta hän oli
pyytänyt [a myös päässyt Toi-
vosen tilalle kinkonkylään. Epä-
röin tietenkin kovasti, sillä ei
minulta ol'lut minkäänlaista ai-
komusta hautautua tuonne suon
taakse. Kaupanhoitaja Churrna-
nin 'kehojtuksesta lopulta tuon
paikan vastaan otin. Churmanin
puheidle mentyäni hän otti mi-
nut vastaan kuin perheystävän.
suoraan ruokapöytään istutti ja
jutteli kuin isä pojalleen. Hän
pyysi minua menemään vuodek-
si Torrolle, minlkä jälkeen mi-
nulla olisi tilaisuus päästä Ku-
hallan koululle, josta tählöin tu-
lisi paill{lka vapaaksi. Näin sit-
ten tulin T'orrolle lähteneeksi
enkä sitä milloinkaan katunut.

Tionro oli silloin, kuten n~-
kim, vankka ikylä, sillä siellä oli
14 suurta taloa. TIe kylään oli
kehno, varsinkin keväisin ja syk-
syisim, sinä se painui kyläläis-
ten kaiikista ponnistuksista huo-
limatta hiljal'leen suohon. Pa-
himpina kelirfkkoaikoina Torro
oli suorastaan muusta maailrnas-
ta eristetty. Mutta kylän ihmi-
sissä ei ollut miltään vikaa. Vä-
hän jäy;klki,ä he aluksi olivat,

\

\

mutta reheltisiä ja vieraanva-rai-
sia. Ja ilmeisesti olin heidän mie-
leisensä mies, !koska oppilaslu-
kasvoi 2'5:stä 33:een. Täytyi kuu-
lemma panna lapset kouluun,
kun siellä oli villkas opettaja.
Ja niin kävi, e'ttit torrolaiset val-
loittivat minut hyvyydellään ja
minä vdirvyin siellä kolme vuot-
ta, vaikka vain vuodeksi olin
'pestin' ottanut, Koulujen joh-
tokuntaan Torrolla kuuluivat
Ali-Pompun ja Nikulan isännät.

Churrnanin kehoituksesta pi-
din Tcrrolla usein hartaustilai-
suuksia, joissa tavallisesti oli vä-
keä 'koulu täynnä. Niinikään
olin perustanut sekalcuoron, jo-
kaesiintyi' myös näissä trlai-
suulksissa. Omaa !kirkkoa ei Tor-
rol'la siUoinenää olilut, ja mi-
nä sain sen käsityksen, että
aloite lkir.kon punkamisesta oli
tehty papiston taholta, Kirkon
olemassaolo nimittäin velvoitti
heitä pitämään siellä jumalan-
palveluksia ja kun matka oli
harukala, he eIvät tällaisesta vel-
volddsuudesta pitäneet. Joka ta-
pauksessa seurakunta oli auliis-
ti luvannut kirkon hirret koulun
rakennustarpeiksi. Niistä tehtiin
koulun väliseinät. Kesäaikana
hautasirnme vainajatkin. Minä
veisasin ja luin rukouksen ja pa-
pit toirnbttivat sitten myöhem-
minV'arsinaisen ruumiinsiuna-
uksen.

Kun sitten Kuha:lan koulusta
siirtyi opettaja Veijala Tampe-
reelle, tulin minä häneri tilal-
leen ja tässä koulussa sitten toi-
minkin eläJkkeelle siirtymiseen.i
saakka. TäJllöin olin olilut opetta-
jana 39 vuotta. Oikeastaan oH-



sin voinut olla ikauemminikin,
mutta 19·2'2 perustarnaru Fors-
san Osuuskassa. jota olin 'vira-
pelikseni' hoitanut, paisui kar-
[alaisen siirtoväen ansiosta sik-
si suureksi, että se vaati ajan
kokonaan, Sitä paitsi halusin
osaltani tehdä tjlaa Karjalasta
siirtyneille opettajil.le.

Kuhalan koulussa ja Forssassa
yleensä oli hausika toimia. Oppi-
lasaines oli verrattain hyvää ja
kun edeltäjäni olivat luoneet
kouluun myös hyvät perinteet ja
kurin, ei mitään vaikeuksia syn-
tynyt. Fors-salaisten kunniaksi on
myös mainittava, että he pani-
V13JtIapsensa 'kouluun, vankka sii-
hen ei silloin vielä pakotettu ja
vankka Iukukausimaksukin oli 2
mlk, milkä suuriperheisille teh-
taalaisi lle ei ollut niinkään pie-
ni raha. Esimerkkinä työläisvä-
estön valistumeisuudesta - työ-
läisten lapsiahan oppilaat pää-
asiassa olivat - tässä asiassa
voin mainita, että kun koulu-
paklko tuli voimaan ,ei Kuhalan
koulun oppilasmäärä lisääntynyt
yhdel'läJkään. Eikä siihen olisi
ollut paljon varaakan sildä esirn.
1919 luokallani oli 60 oppilasta.
Vasta sitten kun Limiikkalan
koulu rakennettiin, oppjlasmää-
.rät alenivat ikohtuullis·rksi.

Mutta valistunutta oli Forssan
sivistyneistökiri. Esimerkkinä
muille 'Oli rva Hällström, joka
kutsui paitsi säätyläisiä myös
työväestön edustajia kauniiseen
kotiinsa. Elettiin sortovuosia ja
sivistyneistö ymmärsi, että kun
meillä ei ollut voimakeinoin
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mahdollista saavuttaa itsenai-
syy ttämme , oli kansallishen!keä
luotava valistuksen avulla.
Churman taas puolestaan toimi
uskonnol'lisena herättäjänä eikä
pitänyt mitään uhrausta liian
suurena maaperää Herran pel-
toon muokatessaan.

Opetus- ja valistustoimen ohel-
la oli 'toisena työnämi' osuuskas-
san hoito. Kun Jokioisten kar-
tanoiden torpparit itsenäistettiin,
oli päätetty jokaisessa 'Iääniri' pi-
täjässä antaa tila myös opetta-
jalle, josta sstten tulisi alueel-
la:an torpparien 'skirivande krad't'
toisin sanoen heitä kirjallisissa
tehtävissä avustava henkilö.
F1011SSaiSSatämä valinta sattui mi-
nuun, sillä jakoa valvova, kar-
tanoitten toimeenpaneva joht.aJja,
agronomi E. Y. Pehkonen oli tie-
toinen maataloudellisista harras-
tu'ksistani. Minulla oli jatkuvasti
ollut pari lehmää ja kun ostin
heinät Jokioisten kartanoista,
oli Pehkonen bullut tietoiseksi
kiintymyksestäni maatalouteen.
Hänen 'keh:oituks'estaan perustin
Forssan Osuuskassan, jota sit-
ten hoidin 27 vuotta.

Paljon on Forssa niistä ajois-
ta muuttunut, 'kun minä tänne
tulin. Ei ollut nY'kyisen Hämeen-
tien varrella sjlloin monta ta-
10a, kadut olivat pimeitä ja ku-
raisia, köY'hyyttä ja tietämättö-
myyt täkin oli, mutta valistus-
halu oli niin suuri, että se in-
noitti tekemään kaikkensa. Ja
kaiikiki olivat ystävällisiä ja
avuliaita. Olen ikii,tollinen sal-
limukselle, joka tieni tänne johti.

Forssan Lehti, 21. 4. 1959.
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Jyrinpäivä

Huhtikuun 23 palva on alrna-
nakkaamme merkitty Yrjön päi-
väksi. Sen ruotsalaisesta vasti-
neesta, Georg, on muodostunut
kansanomainen Jyrin päivä. Sen
viettoon liittyy monia uskomuk-
sia, joista jotkut ovat sen luon-
toisia, että niitten johdosta luu-
lisi päivän määräytyvän vanhan
luvun mukaan. Niinpä karjan
laitumelle laskeminen huhti-
kuulla tuntuu liian aikaiselta,
kun sen sijaan toukokuun 5:s,
johon se vanhan luvun mukaan
siirtyisi, olisi ajankohtana edel-
listä sopivampi. Silloinkin on
karjan metsään vieminen usein
liian aikaista, mutta näin oli kui-
tenkin tehtävä, vailoka luntakin
olisi vielä ollut. Jyrinpäivää on
näet kautta aikojen pidetty Iai-
dunkauden aloittamisen päivänä.
Sitä on myös vietetty kevätkyn-
töjen aloitusjuhlana. Tätä aja-
tellen olisi niinikään huhtikuus-
sa vietettävä päivä liian aikai-
nen, joten tässäkin tapauksessa
tuo toukokuun päivä näyttää so-
pivammalta. Virolaisillakin oli
Jyrinpäivänsä huhtikuun 23:s.
Sielläkin on juhlalla suurin piir-
tein sama tarkoitus kuin täällä
Suomenlahden pohjoispuolella.
Samoin ovat viettotavat ja us-
komukset hämmästyttävässä mää-
rässä samanlaisia. Samoin tava-
taan yhtäläisyyksiä monien mui-
den juhlien vietossa. Juuri nuo
uskomukset, uhrit ym. Jyrinpäi-
välle ominaiset menot panevat
arvelemaan, että ne juontuist-
vat etäältä menneisyydestä. Toi-

saalta taas monet ilmeisesti ka-
toliselta ajalta periytyneet me-
nettelytavat siirtävät ajankoh-
dan lähemmäksi meidän päi-
viämme. Mitä tulee tuohon Vi-
rossa vietetyn juhlan aikaiseen
vaiheeseen, se sikäläisiä ilmasto-
oloja ajatellen lienee varsin so-
piva, sillä on muistettava, että
karjan laitumelle laskeminen ja
kevätkylvöjen aloittaminen saat-
toi Suomenlahden etelärannalla
tapahtua aikaisemmin kuin meil-
lä Suomessa. - Mutta jo on ai-
ka seurata eräitä päivän vietto-
tapoja.

On mielenkiintoista havaita,
miten yleensä kaikkien juhlien
vietossa on vainajain henkien
palvonta keskeisenä kysymykse-
nä. Tässä on ilmeisesti jotain
kristilliseen ajatteluun pohjau-
tuvaa kuolemattomuuskäsitettä.
Nuo henget vain ovat laskeutu-
neet tänne meidän keskuuteem-
me seuraamaan toimiamme ja
tuottamaan joko onnea tai on-
nettomuutta riippuen siitä, mi-
ten niitä kohtelemme, kestitsem-
me tai joko hellyydellä tai vie-
roksuen muistelemme. Ne ovat
siis siinä mielessä kristilliselle
katsannolle vieraita. Sen mu-
kaanhan on paha maksettava hy-
vällä, kun sen sijaan nuo van-
hat uskomukset vainajain hen-
gistä tuovat näköpiiriin varsin
itsekkäitä, omaa hyvää tavoit-
televia näkymättömän maailman
edustajia, joilla näyttää olevan
ohjeena vanhantestamentin »sil-
mä silmästä, hammas harnpaas-



ta»-moraali. Tässä Jyrinpäivä ei
-tee poikkeusta. Sekin oli - ku-
ten muutkin kevät juhlat sekä
kekrit, joulut ym. - omistettu
osittain vainajain muistopäiväk-
si. Koska tästä päivästä katsot-
tiin vuoden kesäpuoliskon alka-
van, oli tähdellistä sopivalla päi-
vän viettotavalla, lähinnä uh-
reilla ja hengille mieluisilla me-
noilla saattaa vainajain henget
suosiollis-iksi viljankasvulle Öa
karjalle.

Jyrinpäivänä uhrattiin maitoa
jopa kokonaisia maitopyttyjä py-
hien puiden alla metsikössä.
Elukoita laitumelle vietäessä pi-
ti heittää uhriksi puun juurelle
rahaa ja kolme yksikantaisen le-
pän oksaa punaiseen lankaan
käärittyinä sekä palanen tinaa.
Jos sen jätti tekemättä, sai va-
rautua elukan kuolemaan. .Iyrin-
päivänä vietiin myös kontillinen
piirakoita metsään uhri puun luo.
Tehtiin pihlajainen naula, joka
iskettiin puuhun - naulaan pan-
tiin kontti riippumaan. Juusto-
maitoakin piti olla. Sitä kaa det-
tiin puun juurelle kontin alle.
Kaiken tarkoituksena oli karjan
suojeleminen pedoilta hyväntah-
toisten henkien avulla. Samaa
tarkoitusta varten kierrettiin
karja, jolloin kiertäjä palava
kynttilä kädessään luki suojele-
via loitsuja. - Näin kerrotaan:
Eräin paikoin ottaa isäntä Yrjön
yönä kolme pihlajaista karikkaa
käteensä ja käy kolmasti nave-
tan katolle, jossa niitten piti ol-
la seuraavaan kesään asti, ja
lukee joka kerralla: »Sant Yr-
jänä, pyhä ritari, pane sinun
piskis ja koiras kahleisiin suvi-
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öistä talviöihin - ja kun minun
karjani kulkee kangasmaita. kul-
je sinä korpimaita - ja kun
minun karjani kulkee korpimai-
ta, kulje sinä kangasmaita. Mene
sinä pohjantähden alle, siellä on
lihavaa lihaa ja lakeat maat,
pysy siellä!» - Muudan virolai-
nen kertoo: »Minä menen aikai-
seen aamulla kaikkein korkeim-
man kiven päälle, josta kuuluu
yli laitumen ja huudan: 'Pyhä
Yrjölä, Mikaeli ja Mart! pistä
se koiras kiin, minä lasken elu
ulos.'» - Eikä susi syönytkään
hänen lehmiään.

Jyrinpäivänä piti noudattaa
hiljaisuutta, kuten yleensä hen-
kien juhlina. Ei saanut tehdä sel-
laista työtä, joka olisi synnyt-
tänyt ääntä, ei hakata, ei jys-
kyttää, ei ovia paukuttaa. Yk-
sin oven narinakin oli pahasta,
joten saranat piti hyvin voidel-
la. Edelleen oli kartettava kova-
äänistä puhetta, kehräämistä,
astioiden kalistelemista. Naisvä-
ki sai kyllä esim. parsia sukkia,
mutta ei toimitella taloudessa
mitään sellaista, joka vähänkin
olisi häirinnyt hiljaisuutta. Pai-
menkaan ei saanut edes katkais-
ta itselleen vitsaa, vaan se oli
jo ennen Jyrinpäivää katsottava
valmiiksi. Jos näitä tapoja ei
noudatettu, tuotettiin kesäksi an-
karia ukkosrlmoja tai saatettiin
karjalle vahinkoa, koska »rnet-
sä» kaikesta meluamisesta vihas-
tui ja tuotti onnettomuutta. Täs-
sä oltiin siis tekemisissä vaina-
j ain henkien kanssa, sillä pedot,
käärmeet, onnettomuudet yleen-
sä, olivat näitten lähettämiä,
mikäli sopimattomalla menette-
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lyllä häirittiin henkien rauhaa.
Sekin luulo oli yleinen, että
petoeläimet, paarmat, kärpäset
yms. olivat henkien näkyviä il-
menemismuotoja. Kaikella,
mitä tässä uhreista, taijoista. hil-
jaisuudesta, on sanottu, on vas-
tineensa, kuten edellisestäkin sel-
viää, vicol aisten uskomuksissa,

Karjaonnen kohentamiseksi oli
myös tarkoin noudatettava ruo-
kataloudessa määrättyjä tapoja.
Yrjönpäivänä piti pöydässä olla
vähintään hauen pää tai pyrs-
tö - sitä parempi, jos kala-
ruokaa oli runsaasti. Sananparsi-
kin sanoo: »Jyr'kinä jyräys kala-
miehen kattilassa». - Lehmiä
ensi kerran metsään laskettaes-
sa keitettiin liharokkaa, jossa
piti olla kaikkien kotieläinten
lihaa. Savossa leivottiin piirakoi-
ta ja rieskoja. Siellä oli myös
tapana syödä aamiaiseksi maito-
puuroa, päivälliseksi Iiharokkaa,
- Taikojakin tehtiin: Jos pai-
meneIla ensi kerran keväällä
karjassa ollessaan on ruumiin
pääkallo tahi joku muu ruumiin
luu kontissa, tulee hän sinä ke-
sänä hyvin menestymään virka-
toimissaan.

Omituinen tapa oli sekin, et-
tei Jyrinpäivänä saanut antaa
talosta minkäänlaista tavaraa, ei
elukoita eikä muuta omaisuutta.
»Jos me nyt annamme, niin meil-
tä kuolee kaikki lehmät», sanoi
eräs Rääkkylän pitäjän isäntä,
kun ostettua ja maksettua leh-
mää mentiin talosta hakemaan.
Sama tapa näyttää olleen Vi-
rossa. Sielläkään ei annettu ta-
losta kerrassaan mitään, ei vie-
raalle tulta piippuun, ei tikkua

hampaan kaivamista varten, ei:
riepua eikä lankaa haavan sito-
miseen. Se luulo oli näet siel-
läkin yleinen, että jos Jyrin-
päivänä jotakin annettiin, piti
antaa koko vuosi, joten talo-
köyhtyi.

Mitä sitten tulee toiseen Jy-
rinpäivän tarkoitukseen: saattaa
vainajain henget suosiollisiksi
vuoden viljankasvulle, on huo-
mattava, ettei toukojuhlaa aina
sopinut viettää määrättynä päi-
vänä, vaan se siirtyi, kunnes ke-·
vät oli ehtinyt niin pitkälle, että
kylvö voitiin suorittaa. Samoin
näyttää joissakin paikoin karjan
laitumelle laskemisen juhlakiri
siirtyneen Jyrinpäivää myöhem-
mäksi. Halik!osta esim. kerrotaan,
että »kylviäisiä» eli »toukoa»
juodaan kevääHä, kun toukoa
tehdään. Silloin otetaan aitan
laarista tuo jouluna leivottu
toukoleipä ja siitä leikataan pa-
la kullekin. Samaan aikaan on
myös valmistettu hyvää olutta.
yhdeksästä kapasta maltaita..
puoleksi ohraisista, puoleksi ru-
kiista. Näitä kylviäisiä kestää,
kunnes kaikki vilja, ruis, oma,
kaura, papu ja pellava on kyl-
vetty. On kuitenkin ilmeistä, et-
tä siellä, missä olosuhteet teki-
vät sen mahdolliseksi, juhlan
vietto pyrittiin sovittamaan Jy-
rinpäiväksi. - Virolaisillakin oli
Jyrinpäivä eräs maamiehen
merkkipäivä, ja sitä vietettiin
suurena juhlana: Jokainen, ken
voi, teurasti jonkun eläimen, pa-
ni olutta tai ainakin haki sitä.
kapakasta, lauloi, söi ja iloitsi.
Päivä oli ensimmäinen päivä,
jolloin kesäapulaiset (abbiwai--



mud) alkoivat työnsä. Silloin ei
saanut tehdä peltotöitä, ei aina-
kaan käyttää juhtaa kyntötöissä,
muuten ne kuolivat tai särkivät
valjaat, ja pelto tuli huonoksi
eikä vilja tuleentunut ajoissa.
Lapsetkaan eivät Jyrkinä saaneet
'edes kepilIä kaivella maata.

Jos Jyrinpäivänä noudatettu
hiljaisuus oli välttämätön kar-
jaonnelle, oli se myös tehokas
keino maanviljelystäkin ajatel-
len. Jos näet äänen pidolla,
paukkeella ja äänekkäällä työn-
teolla häirittiin henkien rauhaa,
nämä saattoivat aiheuttaa ke-
sällä tuhoisia ukkosilmoja, jotka
rankkasateitten ja rakeitten muo-
dossa tekivät paljon vahinkoa.
Omituista muuten oli, että Jy-
rinpäivänä joskus kovin huu-
dettiirikin kuten laskiaisena. Kun
tällaista tapahtui vain silloin,
Kun Jyrinpäiväksi sattui jäitten
lähtö, tuntuu tällainen metelin-
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pito olleen kuin jotakin kevään
riemuhuutoa, jonka hengetkin
hyväksyivät, koska se näköjään
ei aiheuttanut niitä vaaroja, joi-
ta muu ryskääminen ja pauke
matkaansaattoi.

Kasvaneen sivistyksen vaiku-
tuksesta ei minkäänlaisia Jyrin-
päivän viettotapoja enää tavata.
Jos joitakin paimenien vedellä
valelemisia joskus sattuisikin,
kaikki sellainen tapahtuu leikil-
lä eikä suinkaan sillä mielen
hartaudella kuin ennen. Mutta
on kuitenkin kaunis tapa muis-
tella tällaisia kansan vanhoja
merkkipäiviä, koska silloin myös
muistamme niitä menneitä su-
kupolvia, jotka aikoinaan viet-
tivät Jyrinpäivääkin lapsen us-
kolla ja saivat näin uutta uskal-
lusta, voimaa ja kestävyyttä ar-
kisissa toimissaan sekä ennen
muuta valoisaa tulevaisuuden-
toivoa.

Väinö Korpijärvi

Forssan Lehti, 23. 4. 1959.

Muuan teollisuusyritys Liesjärvellä

Harva Liesjärven nykyisistä
asukkaista tietää, että Harjun
maalla, kappaleen matkaa taloon
päin Pietsaaresta, oli aikoinaan
189n-Iuvulla sahalaitos pitkine
savupiippuineen. Tosin tuo piip-
pu forssalaisiin mittoihin verra-
ten oli melkoisen vaatimaton,
mutta kohosipa kuitenkin lähi-

puitten latvojen yläpuolelle. Tii-
liä siihen tuotiin mm. Vähältä-
Herttualta. Talon vanhin, poika,
Otto, oli kymmenvuotias, kun
hän yhdessä isänsä kanssr. ajoi
noita tiiliä rakennuspaikalle. Tä-
mä samainen Otto, nykyinen
Uudentalon isäntä, vastikään
settsemänkymrnent.iviisi täyttä-
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nyt, kerran kertoilt puheena
olevan sahalaitoksen vaiheista
r,euraavaan tapaan:

Harjua 'Omisti niihin aikoihin
Walden-niminen isäntä, hieman
herraan vivahtava, ruotsitkin
taitava riuskaatteinen mies
Hän asti Harjun Humpurilta
(Hornborg), silloisen Porvoon
piispan veljeltä, jaka myös 2.i-
kainaan 'Omisti Turpoon ja Por-
taan Luukkolan. Walden yritti
hoitaa Harjun maita silloisten
viljelysperiaatteitten mukaan,
mutta ei näköjään saanut Iai-
harrpuoleisista maista tarpeeksi
tuloja, koska rupesi puuhaile-
maan sahalaitosta paikkakunnal-
le. Hän 'Oli tuonut itselleen vai-
mon Pusulasta. Arimaan tyttä-
ren, jaka myös 'Oli vähän kuin
väärän koivun kautta herrassää-
tyynkJluluva. Ehkä tämäkin
kannusti miestään ryhtymään
saha hommiin, sillä 'Olihan toki
sahan patruunan pualisana 'Ole-
minen vähän toista kuin tavalli-
sena talon emäntänä. Oli, miten
oli - sahaa vain ruvettiin ra-
kentarnaan vieraitten sekä
omanpaikkaisten vaimalla. Lau-
daistahan sahat usein tehdään,
mutta Walden .käytti rakennus-
aineena hirsiä, kaska lautatava-
ran hankinta 'Olisi tuottanut vai-
keuksia. Hirsiä siis kaadettiin,
piiluttiin ja pantiin nurkille.
Päivä päivältä kohosivat sahara-
kennuksen seinät, kunnes se 'Oli
valmis. Harmaaseinäiseksi se jäi,
sillä maalaus ei niihin aikoihin
'Ollut kovinkaan yleistä, koska
talorakennuksetkin jäivät väriä
vaille, kuten vanha hämäläinen
tapa edellytti. Walden alisa-

malla mies, jaka katseli asioita
pitkällä tähtäimellä, kuten nyky-
päivien kulunut sanonta kuuluu.
Hän näet rakennutti sahan yh-
teyteen myös verstashuoneen.
johon hankki jonkin siihen ai-
kaan saatavissa alleen kaneenta-
patsenkin.

Mutta puhukaamme ensin
tuosta sahasta! Se ali yksiraa-
minen, tuotoltaan varsin vähäi-
nen, mikäli sitä vertaa nykyi-
siin. Sen yhteydessä 'Oli »kantti-
saha». Höyrykane 'Oli ehkä ja-
kin ennen köytössä 'Ollut ja se
'Oli merkkitapaus metsäkylän
historiassa, kun tuota raskasta
»onkapannua» hevosvoimin kis-
kattiin huonoa tietä pitkin peril-
le. 'I'iepuo lessa katselevat paik-
kakunnan alkuasukkaat silmäili-
vät merkitsevästi toisiaan, sillä
'Olihan tuallainen rauta hirviö en-
nen näkemätön. Akat siunailivat
ja laivat pelakkaat katseensa
yläilmaihin, kun en teili vä t
maailmanlapun 'Olevan 'Ovella.
Mutta harkitseva miesväki suh-
tautui asiaan taisin. Se ennusteli
uuden aikakauden tuloa paikka-
kunnalle. Työtä tulisi monelle ja
leveämpi leipä. - Päästiin peril-
le. Hevoset höyrysivät, ajamie-
het nastelivat hausujaan ja 'Oli-
vat hivenen itsetietoisia 'Omasta
tärkeydestään, .kun 'Olivat saa-
neet kunnian alla tuallaisen ih-
merakkineen kyytimiehinä. Wal-
den itse antoi määräyksiään kuin
laivan kapteeni alaisilleen meri-
miehille, ja hänen ahjeittensa
ansiosta höyrykone vihdoin siir-
tyi vakinaiselle paikalleen, jossa
se tuli 'Olemaan koko teollisuus-



laitoksen käyntiin panevana voi-
mana.

Tarvittava raaka-aine oli help-
po vedättää omasta metsästä, jo-
ka niihin aikoihin oli varsin laa-
ja. Mutta Walden oli liikemies
jo siitä päättäen, ettei hän tyy-
tynyt yksinomaan oman metsän
tarjoamaan, miltei rajattomaan
puumateriaaliin. Olihan hyvä
säästää talon metsää ja ostaa
vierailta, mikäli oli saatavissa.
Lintumaa 'Oli niihin aikoihin oi-
kea metsätalo. Viljelykset siellä
olivat pienet ja kiviset. Suuren-
lainen metsämaasto tarjosi kyllä
karjalle hyvät laitumet, mutta
talvinen lehmien pito tuotti vai-
keuksia, koska kiviset pellot ei-
vät aina turvanneet karjan tal-
vimuonaa. Jos kesäiseen aikaan
olikin voitu viedä Forssan torille
voita aina silloin tällöin, tyrehtyi
voin tuotanto talvisaikana vä-
häiseksi, tuskin omaan ruokata-
louteen riittäväksi. Tätä taustaa
vastaan ajatelIen ymmärtää hy-
vin, että silloinen Lintumaan
isäntä, Matti, ryhtyi Waldenin
kanssa metsäkauppoihin. Kuvaa-
vaa sen ajan metsänkäsittelylle
on, että Lintumaa antoi Walde-
nille menivuotisen oikeuden
metsäpalstan käyttöön. Kysy-
myksessä ei suinkaan ollut talon
koko metsä, vaan jokin sen ra-
joitettu osa. Ostaja kaatoi siitä
vuosittain aina suurimmat puut,
kunnes se jonkun ajan kuluttua
oli täysin puhdas raiskattua ali-
kasvustoa lukuun ottamatta.

Puut sahattiin lankuiksi ja
laudoiksi. Taapeleita kohosi sa-
han ympäristölle, sillä omat ja
vieraatkaan hevoset eivät ehti-

45

neet kuljettaa sahatavaraa
markkinoille siinä määrin, kuin
pieni saha sittenkin pystyi tuot-
tamaan. Vaikeaa oli kuormien
kuljetus kaukaisille rautatiease-
mille. Koiviston asema, nykyi-
nen Humppila, oli paikka, jonne
lautakuormia etupäässä vietiin.
Rehtijärven kautta olisi matka
tullut huomattavasti lyhyem-
mäksi kuin kiertämällä Jokiois-
ten kartanon ohi. Mutta tuo tie
oli jo Vieremästä alkaen kovin
huonokuntoinen ja monin pai-
koin jotenkin pohjaton, joten lii-
kenöiminen raskailla kuormilla
oli vallankin pehmeän kelin ai-
kana mahdoton. Paluumatkalla
yritettiinkuiten:kin oikaista
Rehtijärven kautta ja silloin
ajettiin myös pitkin Kirmun
harjua, jonka laella niihin aikoi-
hin oli joltinen ratastie. Toinen
vientiasema olisi ollut Matku,
mutta kun Forssan tehtaitten
kuormat kulkivat juuri sinne, ei
Matkun tielle sivullisella ollut
asiaa. Tehtaan kuljetuksia olikin
silloin ylen paljon. Valmista ta-
varaa vietiin, raaka-ainetta tuo-
tiin, ja päivittäiset hevoskara-
vaanit olivat miltei katkeamatto-
mato Tästä syystä tämäkin tie
oli kuoppaista ja vaikeakulkuis-
ta, vaikka sitä yhtiön toimesta
koetettiin pitää mahdollisimman
käyttökelpoisena.

Kuten jo sanottiin - sahan
yhteydessä oli myös verstashuo-
ne. Siellä työskenteli joukko
miehiä valmistaen viskureita ja
rattaanpyöriä. Tämän alan teol-
lisuus näyttää kuitenkin jääneen
jotenkin vähäiseksi, koska ei ole
tunnettua tuotteitten muualle
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markkinointi. Raskaitten lank-
kukuormien kuljetus koetteli
tietysti rattaita, joten pyörillä
tätä ajatellen lienee ollut aina-
kin vähäinen paikallinen menek-
ki. Mitä taas tulee noihin vis-
kureihin, tarvittiin niitäkin
omalla .paikkakunnalla. Joku eh-
kä puhdisti viljaa vanhaa välp-
päkonstia 'käyttäen, mutta yleen-
sä lienee jo siirrytty viskurin
käyttöön, koska työ siten help-
poni ja viljan laatukin parani.
Olisi mielenkiintoista lähempi
tutustuminen noihin silloisiin
puhdistusvälineisiin ja verrata
niitä nykyisiin. Valitettavasti ei
niitä kuitenkaan enää ole paik-
kakunnalla. Jokelassa sellainen
kuulemma aikoinaan oli, mutta
ei ole enää. Joensuun riihessä oli
myös n. 4<5vuotta sitten käytös-
sä erikoismallinen viskuri, joten
se hyvinkin saattoi olla näitä
Harjun »tehtaan» valmisteita.

Varsin vähäinen oli se työläis-
joukko, joka Waldenin sahalla ja
verstaassa työskenteli. Parhaana
aikana se lienee kohonnut puo-
liväliin toiselle kymmenelle. Osa
niistä oli omanpaikkaisia, osa
vieraita. Jotkut asuivat Harjun
piharakennuksissa, jotkut Piet-
saaressa. Tämä viimeksi mainittu
oli silloin väliseinällä jaettu
kahden .perheen asunnoksi. Myö-
hemmässä vaiheessa rakennus
muodostettiin huvilamaiseksi, ja
se oli aikoinaan metsätyönjohta-
ja Pantzarin käytössä. ISitten sii-
nä asui metsänhoitaja Böök ja
viimeisinä vuosina autoilija
Kauno Örn.

Hil'jaHeen aLkaa Waldenin teol-
lisuusyritys .potea vcrenvähyyt-

tä. Lieneekö sen omistaja itse
väsynyt, vain kannattamatto-
muusko oli syynä - joka ta-
pauksessa hän sen lopetti ja myi
omistamansa Harjun, josta vielä
silloin käytettiin kartanon ni-
mitystä, ja siirtyi konttoristiksi
Hankoon. Saha purettiin ja sen
hirret vietiin Lamalaan, jossa ne
vielä kuulemma tänä päivänä
ovat jonkin siellä olevan raken-
nuksen seininä. On hyvin luul-
tavaa, että osuuskaupan seinä-
hirret ovat juuri näitä. - Mutta
vielä näkee ohikulkija tuon en-
tisen sahan raunioita Harjun
haassa valtatien välittömässä lä-
heisyydessä. Jos niitä kaivaisi,
saattaisi löytää yhtä ja toista
sellaista, joka .puhuisi tuon vaa-
timattoman teollisuuslaitoksen
voiman päivistä. - Toinenkin
jäännös Harjun sahasta on ole-
massa: Järven rannassa, sahan
raunioihin päin suuntautuvana,
on toista metriä leveä syvänlai-
nen ojanne. Onko 'sitä pitkin ve-
detty sahatukkeja järvestä, vai
onko se ollut jonkinmoinen -
lähinnä koivutukkieri - säilytys-
allas, jossa ne ovat pysyneet
tuoreina ja he1pommin sahatta-
vina - sitä on vaikea mennä
pää ttelernään.

Waldenin yritykset eivät siis
menestyneet. Ehkä Liesjärvi oli-
kin silloisissa oloissa liian kau-
kana ja sahatuotteitten markki-
nointi sen takia hankalaa. Jos
sen sijaan tuosta vaatimattomas-
ta alusta olisi .kehittynyt merki-
tyksellinen teo11isuuslaitos - ku-
ten on usein tapahtunut - olisi
Liesjärven kyläkuva nyt toinen,
Täällä olevat rajattomat metsä-



rikkaudet tuollaisen kehityksen
o lisivat hyvinkin voineet tehdä
mahdolliseksi. Ehkä olisivat
Waldeninkin toimet onnistuneet,

Kantolan

Me tavalliset kuolevaise t
teemme mitä osaamme. mutta
niitä on sellaisiakin, ö:otka tekevät
mitä tahtovat. Kantolan Kyösti
oli juuri sellainen. Hän teki pys-
syjä ja pyssyn lukkoja ja yleen-
sä kaikkea sellaista, mitä maa-
laissepät pajassaan. Hän oli maa-
lari ja tapiseeraaja, tinasi pari-
nuja ja kattiloita, värkkäsi puus-
ta mitä kukin tilasi, tuoleja ja
pikku pöytiä, täytti lintuja, si-
toi kirjoja, oli valokuvaaja ja
kelloseppä. metsästeli pyssyllä,
raudoilla ja myrkyllä, soitti viu-
lua ja haitaria. Hän oli siis sa-
nalla sanottuna tuhattaituri.
Mutta eräs vi'ka miehessä oli,
ymmärrettävä kylläkin: hänen
kaikki työnsä olivat tusinatöitä.
Pöydät ja tuolit kitisivät liitok-
sissaan j-a aukenivat luvattoman
aikaisin, täytetyt linnut tiputti-
vat höyheniään, paper-it katosta
ja seiniltä putoilivat, ja jos eivät
ihan pudonneetkaan, remputti,
vat kuitenkin ja lainehtivat kuin
meri myrskysäällä. Ja entä ne
korjatut pyssyt, jotka pahoin
hajoittavina tuotiin porattaviksi!
Korjauksen jälkeen ne vasta oi-
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jos niitten synty olisi sattunut
muutamia vuosikymmeniä myö-
hemmin nyt oli ajankohta
ka it liian aikainen.

Väinö Korpijärvi.
Forssan Lehti, 11. 6. 1959.

"maisteri"

kein hajoittivat. Haulit ku'hkivat
omia teitään maalitaulusta vä-
littämättä. Ja valokuvat sitten!
Ensimmäisillä yrityksillä kuva
tuli peräti toisis ta esineis tä kuin
tarkoitetuista. Rupesivat lopuksi
näkymään oilkeatkin kuvat, jos-
kin ne häipyivät pian jäljettö-
miin. Mutta Kyösti sen kun vain
näppäili ja kehui kuviaan. Alus-
sa hän sai asiakkaita, mutta kun
työt eivät kiittäneet tekijäänsä,
1uopuiva t paikkakun talaiset
mestarastaan. ja Kyösti alkoi
potea työn puutetta. Aina sen-
tään joku silloin tällöin tarvitsi
häntäkin, kun ei ollut parem-
paa saatavissa, niin ettei sen-
tään tarvinnut olla l.eivättä'kään.

Mistä sitten tuo maisteritit-
telli.? No - se oli sillä tavalla,
että KyöstiLle selvisi jo nuorena,
ettei kukaan muu nosta kissan
häntää, ellei kissa itse. Hän oli
saanut kohtalaisesti leivisköitä
ei'kä olhst mikään taulapää, hiu-
kan vain - noin hienosti sanot-
tuna - originelli: piti itseään
herrana, käytti puheessaan puh-
taantuntuista kirjakieltä. pukeu-
tui kylällä käydessään arlkiolois-
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sakin herrasmiehen tavalla kää-
rien kaulaansa ko.vitetut simse;
tit, jopa veti joskus ylleen pit-
kaliepeisen »sortulkin». TaI'IVit-
tiinko näin muodoin enää enem-
pää maisterin arvon saamiseen!

Muuten maisteri oli sopumies.
Hän ei sano pahaa sanaa lähim-
mäisestään - ja mitäpä pahaa
nämäkään sanoivat hänestä. Hä-
neen on totuttu, ja hän kuuluu
pabkkaikunnan yleiskuvaan. Hä-
nel'le tosin joskus hyrnyillään,
mutta ei naureta. No - ker-
ran sentään naurettiinkin, kun
kuultiin, että mies oli ruvennut
tekemään ikiliikikujaa. Kyösti
ko.puttelee kesäkauden Iiiterissä
suljettujen ovien takana kuin
keskiajan alkemisti, tekee kuu-
lia ja kuulatorvia, sorvaa rat-
tadta ja akseleita, vääntää vie-
tereitä ja saa kuin saakin vih-
doin monen hikisen työpäivän
jälkeen laitoksensa lopudlisesti
valmiiksi - niin hän ainakin
itse luulee. Siinä on vain muuan,
vähäinen vajavaisuus, sama, jo-
ka on vienyt satojen samanlais-
ten keksijöiden mielen apeaksi
- se näet on itsepäinen kuin
synti, liikkuu sen, minkä liik-
kuu, cnnahtelee ja kitisee paha-
enteisesti, kunnes aikansa pyö-
rittyään pysähtyy. Kyösti noi-
tuu, löysää muttereita ja start-
taa uudestaan, mutta tulos on
Yhä samanlainen. Hän touhuaa
vielä viikkokauden keksintönsä
parissa nijn kiirrteasti, ettei kun-
nolleen kerkiä nulk!kumaan. -
No - nyt se käy! hän melkein
ääneensä hihkaisi eräänä päivä-
nä, kun kone kitisemättä aloitt!
»iJkuisuutensa» onnahternatta ja

tasaisesti pyörren kuin kelakeinu
pääsiäisenä - piti aina vain.
samaa tahtia ejkä adkonutkaan,
pysähtyä. Kyöstin suu on leve-
ässä hymyssä ja hän elää elä-
mänsä onne1lisimman tuokion.
- KUIllPa olisi muutkin näke-
mässä! Hän jo aukaisee tuon
aina suljettuna olleen oven sel-
:koselälleen ja hän näkee naa-
purin nuorenisännän menevän
pellolle viikate ola lla , kutsuu
tämän liiteriin. Eikä Kyöstin tar-
vinnut sormin osoittaa tuota.
älynsä aikaansaannosta, koska se
oli siinä näkyvällä paikalla te-
lineillään tasaisesti nalkuttamas--
sa ja kuin seinäkeHo, mittaa-
massa ajan äärettömyyttä. Vie-
ras ei ole erikoisesti asiasta kiin-
nostunut, .katselee vain varsin
ark ipåivåisesti ja näyttää odot-
tavan jotalkin. Mutta Kyöstille
on tilaisuus niin juhlallinen, et-
tei !hän osaa edes selitellä kek-
sintönsä yksityiskohtia. Rykäisy
vain ja sulava kädenliike saa-
vat tänä kertaa korvata puut-
tuvat sanat. Ja mitäpä puheita
tässä tarvittaisikaan, sillä tuossa
nyt oli edessä todel lisuutena se'
haavekuva. jonka parissa tuhan-
net aivot olivat askaroineet. -
Kuinka nyt olikaan hänen -
Kantolan Kyöstin - onnistunut
ratkaista i'kilii'klkujan arvoitus
ja näin turvata tulevaisuutensa!'

Yhä raksuttaa ja kolahtelee
liiterissä, kun kuulat kulkevat
puutorvissa. Kyösti ottaa kä-
teensä kellon ja tekee sen pe-
rusteeLla tarkat laskelmat siitä
ajasta, minkä kone !käyttää mää-
rättyihin Iiikesarjoihin. Mutta se
on elämän laki, että riemun



hetket ovat lyhyitä ihmispoloi-
sen vaellu:ksessa. Sen koki Kyös-
tikin, kUin koneen vauhti alkoi
hidastel:la, kunnes se hetken 01I1-
nahdeltuaan vihdoin pysälhtyi
kO'konaan. Sääliksi kävi sillä
hetkellä Kyöstin syvä pettymys.
Hän panee kellon taskuunsa ja
alkaa hääriä !koneensa ympärilJlä
kuin palosotflas etsimässä tuli-
pesäkettä. Hän lyö ja lyil&.ää,
puhaltaakin, kun ei tiedä, mitä
tekisi. Mutta kone ei tunne sää-
liä, vaan on lukossa kuin kas-
sakaappi, - Joku kuula kait
on tarttunut torveen - pian se
on korjattu, mestari tuumailee
ja tarttuu jakoavaimeen kuin
hukikuva pelastusrenkaaseen
ryhtyen kiertämään muttereita.

Menisikö nyt hukkaan kuu-
kausien uurastus kivenkö
saisikin leivän sij asta Kyösti-
parka, jonka elämänkaaren kau-
nistuksena piti olla tämä talous-
elämän mullistava keksintö.
Kajken kukkuraksi valoi tuo
hyvä naapuri kylmää vettä hä-
nen kuumille ohimuilleeri sano-
essaan: - Jätä sinä, Kyösti, mo,
koma yrityksesi! Tottahan tiedät,
että tuhannet ovat sinun taval-
lasi koettaneet ratkaista ikiliik-
,kuj,an ongelmaa, mutta kaikki
epäonnistuneet siitä yksinkertai-
sesta syystä, että se on luonnon
lakien vastaista.

VieJä tämänkin jälkeen Kyös-
tin verstaasta kuuluu vasaran
hiljaista naputusta ja silloin
tällöin koneen käynnistä aiheu-
tuvaa kO'laihbelua, mutta vihdoin
hän uskoo itsekin olevansa muu-
an »surullisen hahmon ritari»,
jonka taistelu tuulimyllyjä vas-
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taan oli yhtä toivotonta kuin
iki.liikikujan keksiminen. Puoli-
vihaisena hän murtunein mielin
työntää eräänä päivänä tU01I1ih-
merakkineen nurkkaan peittäen
sen risaisella säkikireuhkalla.

Mutta vaikka Kyöstin iki liik.,
kujan keksiminen ajautuikin ka-
rille, ei hän sihti menettänyt toi-
meliaisuutaan. Yhä kuuluu kal-
kutusta pajan puolelta, yhä len-
televät lastut höyläpenlkin ääres-
sä. Leipää riittää ja särvintäkin
kohtuullisesti, kunnes ikävuodet
vähentävät voimia ja tekevät
lyhyeksi askeleen. Vihdoin kal-
kutus pajassa Iakkaa ja muukin
raskaampi työ. Kuitenkin hän
yhä asuu ra'kkaassa pikku mö-
kissään humisevan metsän rin-
teessä. Siellä hän on lähellä
luontoa, jota aina on vaalinut
ja intomielin rakastanut, HälI1
tekee kesäldä luutia ja sauna,
vihtoja, kerää marjoja ja sieniä
ja on tyytyväinen elämäänsä.
Kylän emännät muistavat myös
häntä lämpimäisleivällä ja jou-
Iuna kimkun viipaleilla. Silloin
tällöin hän pistäytyy tarinoimas-
sa naapurien kanssa, saa joskus
itsekin mieluisan vieraan, jonka
kanssa muistellaan menneitä ja
raoitellaan tulevaisuuden ovea.
Mikäs on Kyöstin eläessä, kun
saa olla terveenä ja maaiLmalla
olevat lapsetkin aina muistavat
pikku lähetyksil'lään.

Nyt on Kyösti jo ajat sitten
siirtynyt manan majoille, mutta
hänen muistonsa elää vielä paik,
kakunnalla. Hän oli ollut muu-
an vähäpätöinen ratas yhteis-
kunnan suuressa koneistossa ja
sitäkin on siinä tarvittu. Tosin
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se on pyörinyt joskus omalla
tyylillään, onnahdellutkin, mutta
kuitenkin ja näin vaikuttanut
myönteisesti tuon suuren koneis-
ton toiminnassa. Toisin olisi ol-
lut laita, jos tuo ratas olisi pyö-
rinyt vastahankaan ja häirinnyt
näin muitten ehkä liuJk:kaimmilla
laakereifla varustettujen rattait-
ten pyörimistä. Noita vastapäi-
vää kulkevia rattaitahan on -
Jumala paratkoon - paljon, si'k,
si kuullaan duontucstakin yhteis-
fkuntaikoneiston käynnissä kiti-
nää ja muuta outoa ääntä, joka
'kai'kki on merkkinä siitä, että

rattaat eivät ole kunnossa. Laa-
ikereissa on ehkä hiekkaa tai jo-
.kunen hammas sopimaton mui-
hin hampaisiin. Ja mikä pahin-
ta - on niitäJkin, jotka ehdoin
tahdoin koettavat vaikeuttaa yh-
teiskunta'koneiston käyntiä, re-
piä, mitä toiset pyrkivät raken-
tamaan ja uskottelevat yksirrker-
taisille, että hekin muka toimi-
vat yhteiseksi hyväksi, Kyösti
ei ollut niitä miehiä, vaan täy-
sin luotettava isänmaallinen'
.kansalainen - siksi häntä usein
paikkakunnalla muistellaan kai-
paukseHa.

V ä in ö K.o r ip i j ä r v i.

Forssan Lehti, 24. 6, 1959,

Jokioisten pappilamuseoon liittyy
merkittäviä muistoja

Esko Aaltosen pappilamuseon vihkiäisissä pitämä puhe

Voimme sanoa nyt seisovam-
me historiallisena maaperällä.
Kaukaisessa muinaisuudessa, eh-
kä tuhat vuotta sitten, soutivat
SuomeIlllahden eteläpuolelta sa-
monneet esi-isämrne tuota Loi-
mijokea ylöspäin etsien tuottoi-
sia .ka'lavesiä ja riistamaita. Tä-
mä harjunkumpare, jonika ala-
puolella juoksi keväisin myös
Ryöppylänoja, tarjosi sopivan si-
jainnin kiln teäl'le kyläasutuksel-
le, kun muinaishämäläiset alkoi-
vat täällä viljehlä ,peltojaan ja

polttaa 'kaskiaan. Ainakin jo 700
vuotta sitten syntyi tänne sitten
Ojaisten kyliä, vähän ylemmäk-
si kosken rannalle Nivan kylä.
Näiden 'kylien isännillä oli tuol-
luin hämärässä muinaisuudessa
er.äalueita Tammelassa, rmssa
mm. on Ojaisten kylä ja Inta-
lan talo, taikka Peldin suo ja
Nirpan kallio - dcauk.kivanhoja
jokioislaisia paikannimiä. Aina-
kink>olme vuosisataa Ojaisten
talonpojat ja heidän perhekun-
tansa astelivat sukupolvi toi-



sensa jälkeen näillä kummuilla
ja viljetivät täältä avautuvia
peltovainioita, kunnes tadojen
piti 1600~luvulla väistyä Joki-
oisten kartanon tieltä sivummal-
Ie taikka [outuivat Iarnpuotiti-
1oiksi. Lopulta tuli torpparikau-
si, 1700-luvun jälkipuoliskolta
Iähtien. Tänne harjulle ja sen
molemmin puolin sijoitettiin ah-
taalle alalle torppa torpan vie-
reen. Tuol'la Ryöppyiänojan par-
taalla oli Sillanpään torppa, sen
riihet ja aitat maantien toisella
puolella. Sillanpäästä ylöspäin
sijaitsi Hutkan torppa, sen rin-
nalla Tuomolan ja Perttulan tor-
pat, tässä lähellä myös Mäen-
pään ja Sällin torpat, tuolla kau-
empana Simola. Myös itsellisten
mökkejä sijattsi mäen liepei llä,
ja tuolla no tko ssa, maantien vie-
reUä oli - ja taitaa vieläkin
olla - yhteinen Ryöppyilän Ikai-
VlO. Ja harjanteen korkeimmalla
kohdalla oli v:sta 1800 Jokiois-
ten kappalaispappila, tämä sa-
ma rakennus, joka nyt on juh-
lintamme aiheena. Mitä raken-
nulksia tällä näin nallitsevalla
paikalla oli ollut ennen vuotta
1800, sitä ei enää muisteta, mut-
ta mahdollisesti Sällin torppa,
jota ei Ojaisten myöhernpiin
karttoihin ole enää merkitty.
Täällä Ojaisten Ikylässä oli ollut
.Iokioisten ensimmäinenkin kan-
lalaispappila, mutta se paloi jo
1671.

Meiblä Suomessa ei voitane
osoittaa monta papprlaa, jo'ka
olisi sijainnut niin proletaari-
sessa ympäristössä, kuin täällä
Ojaisten torppariyhteisön kes-
kellä. Elämä torpissa oli yksin-
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kertaista ja usein puutteen ah-
distamaa. Monesti 'Oli turvaudut-
tava naapurien apuun. Rahvaan
lapset leikkivät ja pirstasivat
papinlasten kanssa ja moni heis-
tä meni estoitta pappilan lasten
ruoka,pöytään. Ensimmäinen
kappalainen, joka tässä raken-
nuksessa asui, oli maisteri An-
ders Planman, joka o[i 1797 tul-
lut Jokioisten papiksi ja pari
vuotta myöhemmin väkinaiseksi
kappalatseksi. Hän oli kuin luo-
tu tähän köyhään torppartyhtel-
söön. Oli talonpojan poika Tat-
tulan Tasalasta. Eleli 36 vuoden'
ikäiseksi vanhanapoikana ja
viihtyi hyvin rahvaan miesten
parissa. Hän harrasti sen ai-
kuista urheilua, mm. juoksi ker-
ran Turusta Joikioisille kilpaa
hevosen kanssa ja voitti. Men-
tyään 1809 naimisiin 20--vuoti-
aan luutnantin tyttären Hedvig
Floorin kanssa slunautui perhee-
seen 8 lasta. Papin palkka oli
suurelle perheelle riittämätön ja
niinpä Anders Planman lainasi
kir.konkassasta summia, jotka
nykyrahassa merkitsisivät paria-
sataa tuhatta markkaa. Mutta
seura-kuntalaiset antoivat velan
anteeksi, sillä he rakastivat pap-
piaan, joka ei ollut ydpeä, ei
mieli tellyt kartanonomistaj aa,
patruuna Bremeriä, ja joka osa-
si saarnata kokemuksiensa kou-
luttamana niin, että köyhä kan-
sakin sen tajusi. Hän Olli oppi-
nut mies, maisteri, hänen setän-
sä oli Turun professoreja, ja hä-
nellä 'Oli huomattavan suuri Ikir-
jasto: 47 teosta, sanakirjoja ja
historioita, joukossa monia 1600-
ja 1700-'luvun painotuotteita.
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Mutta ilmeisesti. kappalaisper-
heen elämäntaso eiallut paljon-
kaan torpparien toimeentuloa
korkeammalla. Päätellen siitä,
että perukirjan mukaan Plan-
manilla oli samaja aio-, pelto-
ja työkaluja kuin torpparetlla-
km, Ikappa'lais.pappilassa harras-
tettiin maanviljelystä. Menestys
kai riippui lähinnä rouvasta, sil-
lä maisteri itse oli 182Q-Iuvulla
sarraaloinen, niin että hänelle
piti palkata apulainen. Riihikin
paloi eloineen, ja pappilan ra-
kennuksia ,piti omin kustanrruk-
sin kunnostaa. Kun Anders
Planman kuoli 1836, osoitti pe-
runkirjoitus, että pesä o'li vä-
hävarainen. Käteisvaroja ei ollut
ja hopeatavaraa. josta perheiden
varallisuus parhaiten voitiin ar-
vastella, oli vain 6 lusikkaa, tas-
kukello ja hopeahelainen piip-
pu. Kupariesineistä olivat ar-
volokaimrnat viinapannu, kuuden
kannun vetainen 'kattila, kastruä-
li ja kolme kahvipannua. Mes-
sinkitavara supistui kahteen pa-
riin kynttilänjalkaja, mcrttelim
ja riivinrautaan. Parsliinilautas-
ten lisäksi ol i pappilassa vielä
6 tinalautasta, ikään kuin pe-
rintöä vanhailta ajailta. - Ka-
tieläimiä oli vanha valakka, 2
lypsylehmää ja 2 hiehoa. Ruista
oli 231/2 tynnyriä ja huonoa oh-
raa yksi tynnyri. Koko omaisuu-
den arvo oll 161 r iksiä eli niin
vähän, että pesä jautui velko-
jen vuoksi vararjkkoon. Leski
sai monta armovuotta.

Vasta viiden vuoden perästä
tuli pappilaan uusi vakinamen
kappalainen, ikun sinne 1841
muutti Siuntiosta Erik Napoleon

Bonsdorff. Muistellaan, että hän
oli kookas ja arvokkaan näköi-
nen herra, tunnettua 'kulttuuri-
sukua. Kun lisäksi hänen puali-
sonsa oli Ratkirchin aatelissu-
kua, Palikaisten kartanon tytär
Henriette, ja perheen kotikiel i
on ruotsi, ·se edusti vaälan tois-
ta 'kulttuuripiiriä kuin talonpoi-
kainen Planman. Uudella kap-
palaisperheellä oli omaisuutta ja
sen mukainen elintaso. Naispal-
velijoita oli 2-3, renkejä sa-
moin, mihin lisäksi tulivat Tam-
melan Ojaisilla sijaitsevan kap-
palaistalon Intalan päivät yöt.
Kappalaiseble oli 'kartanasta lu-
vattu peltoa 2Q tynnyrinalaa ja
niittyä 30-40 häkinalaa, mutta
tiedetään kertoa Bonsdarffin
saaneen näitä etuuksia enem-
mänkin. V. 1851 hänellä oli 3
hevosta, vetahärkä, 6 lehmää, 2
hiehoa, vasikka, 7 lammasta, si-
ka, 2 porsasta, 7 hanhea ja 6
kanaa.

Bonsdorffin perheen varalli-
suus ilmenee parhaiten perun-
ki.rjo ittäksesta, joka pidettiin
rouvan dcuoleman jälkeen 185l.
Kultaesineet oli jaettu lapsi lle
äidin sairauden aikana. Pesässä
oli käteistä rahaa, eli tusinoit-
tain hopealusrkoita ja muuta ho-
peatavaraa, oli hopeoituja kynt-
tilänjalkoja saksineen ja mes-
singistä valmistettu teekei tin
kynttiläkruunu sekä 3 paria
korkeita ja 2 paria matalaita
kynttiläjalkoja. Kupariastiaita oli
runsaasti, mm. 2 kahvipannua ja
kahvimylly. samoin pelti- ja va-
lurauta-astioita. Oli vielä kris-
tallia, lasi- ja porsliiniastLaita
jne. Liinavaatevarasto oli niin-



ikään runsas. Huonekaluista
mainittakoon mm. salonkisohva,
2 keinutuolia, 12 nahkapäällys-
teistä tuolia, 8 kangaspäällys-
teistä tuolia, kaappikello. musta
kirjoituspöytä, maalattu serrkki,
pf ippuhylly, satulipeili jne.
Ajoneuvojen luettelosta pistää
silmään, että pappilassa oli kää-
sien ja kuriirirattaiden lisäksi
vaunut, jollaisia papeista yleen-
-sä käyttivät vain ernäseurakun-
tien kirkikoherrat.

Kun vielä mainitaan, että
BonsdorffiUa oli v. 1851 28 tyn-
nyriä ruista, 7 ohraa, 21/2 veh-
'nää, 6 tynnyriä kauraa sekä 40
nelikkoa perunoita ja että hänel-
lä oli saatavia tehtailija A. W.
Wahrenilta 525 ruplaa ja luut-
'nan tti Rotkirchilta 315 ruplaa
selkä viljasaatavia talollisilta ja
'torppareidta, tulemme ky1l.lä va-
'kuuttuneiksi, että Jokioisten ja
Perttulan pappi oli paljon va-
-rakikaampi kuin mitä virka oli-
si edellyttänyt. Miten pappila
irtaimistonsa ja muun omaisuu-
tensa puolesta v:n 1851 jälkeen
muuttui, siitä ei ainakaan tällä
kerralla ole tietoa.

Eritk Napoleon Bondsdorff oli
myös yhteiskunnallisesti valveu-
tunut. Hän oli Tammelan ki rk-
'koherr an A. E. Granfeltin ys-
tävä ja luottamusmies enkä hän
antanut periksi patruna Bre-
merille, joka haastoi riitaa pap-
pien.kin kanssa. Bonsdorff ol'i
myös Jokioisten ja Perttulan
kappeleissa vaivashoidon esi-
mie.s. Siinä ominaisuudessa hän
laati lyhyen ja täsmällisen ohje-
säännön, jota sanottiin Bonsdorf-
fin asetukseksi ja jonka varassa
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köyhäinhoito saatiin uuden lain
vaatimaan jälf"jestY'kseen. Edel-
l-een Bonsdorff toimi kirkonisän-
tänä, toimitti seur a'kun tadaisi l-
leen perunkirjoituksia yms. ja,
kuten tänään kuulimme oli avu-
lias lääikitsijä ja hyvän silmä-
salvan valmistaja. V. 1867
Bonsdorff ktrjoittl Jokioisten
kuntakokouksesta ensimmäisen
pöytäkirjan.

Suuresti erilaisesta elämänta-
sostaan ja ruotsinkielisestä st-
vistyksestään huolima tta Bons-
dorff ja hänen perheensä sopeu-
tui Ojaistenmäen elämänpii.riin.
Muistellaan, että hän piti lap-
sista; mäen lapset saivat vapaas-
ti litkuskella pappilan sisähuo-
neissakin. Ojaisten pappilassa
ruokittiin nälkäisiä kerjäläisiä.
Kun Henriette Bonsdorff kuoli
1851, oli perheessä vielä 5 ala-
ikäistä lasta (kaikkiaan lapsia
7), vanhin kolmannella toista ikä-
vuodellaa.n ja nuorin, Alma-tyt-
tö, 3 viikon vanha. Pienen vau-
van imettäjä-ksi tuli Jänhijoen
Jaakkolan torpasta Leena Ju-
hontytär Ruth (Roth) mukanaan
oma 9 kuukauden ikäinen poi-
kansa. Tämä Leena on muistet-
tava erittäin:kin siitä, että hä-
nestä sitten tuli Sillanpään tor-
pan emäntä ja talousneuvckse-
na kuolleen Miina Sillanpään
äiti. - Varapastori Errk Napo-
leon eleli sitten Ieskimiehenä
pappilassaan. ja lapset lähtivät
maailmalle yksi toisensa jäl-
keen. Nuorin lapsista, Alma,
suomalaistui tyystin Ojaisten-
mäen torppariyhteisössä. - Va-
rapastori Eri·k Napoleon kuoli
tammikuussa 1870. Niitä vahvo-
ja siteitä, joita pappila oli sol-
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minut Ojaistenmäen tor.pparien
lapsiin, kuvaa hyvin se, että
kaksi Sil.lanpään torpan tytärtä
lähti Alma Bonsdorffin luo pal-
velukseen, kun tämä oli Por-
voossa 1882 mennyt naimisiin
tunnetun kääntäjän ja suomen
kielen viljelijän Aatto Suppasen
kanssa. Sillä tavalla Miina Sil-
lanpää pääsi maailmalle suorit-
tamaan merkittäväksi kehitty-
nyttä elämäntyötänsä.

Olen näinkin paljon puhunut
kahdesta Ojatsten mäen kap-
padaisesta ja heidän kodistaan
johdattaakseni kuulij-oiden aja-
tuks-et siihen, mihl.aista loulttuu-
riyrnpärtstöä Jokioisten pappi-
lamuseon vädityksellä voidaan ja
halutaan ilmentää. Kun on ky-
syrnyksessä museon sisustarni-
nen 1800-lluvun kahta 'keskirn-
mäistä neljännestä kuvas'taVlaan
asuun, on otlut hyödyllistä tar-
kastella, mitä kahrstoa ja muu-
ta esineistöä Planrnanin ja
Bonsdorffin 'kodissa oli. Huo-
maamme, että Planmanin kodin
jä'ljittelemis·eenolisivat kelvan-
neet suunnillleen samanlaiset ka-
pineet, joita paljon myöhemmin
on tavattu torpissa ja mökeissä.
Varsinaista kustavalaista henras-
tyyliä ei Planmanin huon-ekalu-
j-en joukossa mainita. Multa ni-
menomaan pappilamuseota aja-
tel'len on Bonsdorfflen koti tar-
jonnut paljon ki intoisamman ja
sattuvarnman lähtökohdan. On
ollut onneLlista, kun tänne mu-
seoon ·on saatu [oukko huone-
kaluja ja muuta esineistöä Bon-
sdorffin jälkeläisiltä. Siten on
saatu syntymään väärentämätön
tunnelrna, jota puolestaan hy-

vin säestää muualta saatu k>a-
Iusto ja esineistö, kuten kuver-
nööri Oostianderin upea Ikirjoi-
tuspöytä ja ki.rjoitustuoli Nuuta-
[ärveltä sekä Jokioisten ,karta-
nosta 'saatu vanha flyygeli, joka;
puolestaan on muistuttamassa
Alma Bonsdorffin musiikkihar--
rastuksia.

Toisestakiri syystä olen kat-
sonut tanpeeMiselksi palauttaa
kuulijain mieleen kahden tääl-
Iä asuneen kappalatsen henkilOl-
Iisyyden ja heidän perhepiirin-
sä. Voidakseen tu'1la eläväksi
täytyy museon ilmentää niitä
henkrlörtä, jobka ovat eläneet
museoksi muutetuissa huoneissa.
Mi tä enemmän me heistä ti€--
därnme, sen aidompi tunneilma
syntyy museossa kävijöihin. Ja
kanken Ilsäksi tämä museo on
osaltaan myös yleisempi Joki-
oisten kirikkomuseo. Papirrkans-
Jia ja sen seirnllä riippuvat va-
lokuvat. entisistä sielunpaime-
nista palauttavat katsojain mie-
leen tutun miljöön ja kiintoisen
sarjan paikadlishistoriaa. Omal-
Ia läheisellä tavallaan lisäävät
pappilanmuseon henkilögalteriaa
myös Miina Shllanpään muistot,
hän ja hänen kotinsa kun o-li-
vat niin monin 'sitein liittyneet
Bonsdorffin ·kappalai.spa.ppi.Jaa'n
ja sen väikeen.

Kun tätä museota alettiin puu-·
hata, kuultiin arvostelevia ääniä,
että mitä Jokioinen tekee pap-
pilarnuseolla, täällä tarvittaisiin
ennen 'kaikkea torpparfmuseo.
Sanoisin, että olisikin erittäin
suotavaa saada seltainen, muita
sen !hYIVä1ksiolisi pitänyt toimia.
jo 1920-luvulla. Koko torpparten



kudttuuri- ja elämänpiiri on sen
jäll'k,een tyystin muuttunut. Mut-
ea tämän pappilamuseon suojis-
sa ja 'liepeillä saatakoen elää
myös muistot Ojaistenrnäen
omalaa.tuisesta torppariyhteisös-
tä. Siitä 'lrertovat meille sauhu-
sauna ja aitat tä:J.lä mäellä, ja
toivottavasti aikaa voittaen tän-
ne saadaan lisääkin torppien
maisemaan liittyneitä ra.kennuk-
sia esineineen. Ainakin pi-täisi
rakentaa pienoisjäljenriös Ojais-
tenrnäen rakennuksista sellaisi-
na kuin ne ollvat 1870-luvun
alussa.

Pappilar-akennuksen vaiheisiin
emme ole vielä paljonkaan tu-
tustuneet. Niistäkin siis lyhyt
katsaus.

Siihen aikaan, j o'lloin Anders
Planrnan saapui .Io'kioisil le, ryh-
dyttiin tääJ.lä puuhiin uuden
papipi.lan rakentamiseksi. Joki-
oisten ja Per-ttulan talolliset toi-
vat jo, hirsiä uuden pappilan
rakentamista varten, mutta kun
kartanon omistaja, kenraali
E. G. von Wil lebr and tarvitsi
rakennuksiinsa kuivia hirsiä,
hän lainasi ne Iuvaten rakentaa
pappilan talollisten tuomista
rakennusaineista. WiHebrand oli
näihin aikoihin Suomen Talous-
seuran puheenjohtaja, Tal-ous-
seuran' piirissä kokeiltiin mie-
lellään uusia rakennusaineita
ja uusia r aikennusmuo toja. Oli
syntynyt ajatus valmistaa hal-
paja savitaloja, jol.la isi a tiedet-
tiin lämpimissä maissa pystytetyn.
Kenr aali ja maaherra lupautui
kokeilemaan. Kohteeksi tu-li Jo-
kivisten pappila, jonka hän oli
ottanut rakentaakseen. Mutta
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seurakuntalaiset ja Planrnan ei-
vät tyytyneet saven ja 'Olkien
sekoituksesta valmistettuun ra-
kennukseen, jolloin Wiilebrand
antoi ubkoseiniin muurata tiili-
peitteen. Pa,PPMan kunnossapito
jäi kappalaiselle, ja niinpä An-
ders PLanman huolehti muista
rakennuksista ta'hkoiden avul'la.
Planmanin leski lunasti aika-
naan Itselleen tuparakennuksen,
mutta hänen jälkeensä se revit-
t.iin. Var.apastor i Bonsdorff kus-
tansi päärakennukseen päreka-
ton, 3 uutta kaakeliuunia, otat-
ti ylös permannot ja teetti 4
paria uusia ikkunapuittebta ja
kaikki kaksoisrlokuna.t. Niinikään
hän rakennutti uudestaan tai
ainakin korjautti eläinsuojat.
vaunuliiterin ja sikalan.

Sei tsemän vuosjkymmen tä
Ojaistenmäen tiil irakennus ehti
olla, papp ila na. Bonsdorffin
kuoltua ei Jokioisilta ollut mo-
neen vuoteen vakinaista pappia;
vasta 1873 saatiin väliajan saar-
naaja. Näihin aikoihin alettiin
Ojatstenmäen to rppartyhdyskun-
taa hajoittaa slirtämällä torppia
sivummalle. Vanha pappi.lak in
jouti pois käytännöstä. Uusi pap-
pila valmistui näet 1876 nykyi-
sehle paikalleen Ojatsten pappi-
Iarakennuksia oli samalla alet-
tu hajoittaa. Bonsdorffin raken-
tamat remki tupa, ta-lli, navetta,
sika'la, aitta, riihi ja suuli myy-
tiin pois, leivintupa siirrettiin
uuden pappilan tarpeisiin. Ojas-
ten pappilan päärakennus an-
nettiin Iukkari -kiertokoul unopet-
tajan asuttavaksi ja kouluhuo-
nerksi. V. 1903 seurakunta luo-
vutti sen kartanolle. Nyt se on
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omalla tavallaan palautettu yh-
teiskunnan käyttöön.

Kun nyt vihimme Jokioisten
papprlamuseon talikoi tukseensa,
kohdistuu patkallisen museoväen
kiitollisuus sen abkaansaamlsesta
ensi sijassa valtiovaltaan ja Jo-
kioisten kartanoon, jotk a Iuo-
vuttivat rakennuksen, ja opetus-
ministertöön, joka toht, Johan-
nes Vi.rolaisen oläessa opetusmi-
nisterinä myönsi ·!rorjaustöihin
900.000 mk. Lounais-Hämeen
Kotiseutu- ja Museoyhdistyksel-
lä, joka Kansallismuseon histo-
riallisen osaston johtajan, toht.
Nrls Cleven kehotuksesta ja in-
noittamana pani tämän museo-
hankkeen ahrlle, on suuri ilon
aihe, .kun museo nyt on kuta-
kuinkin valmis. Jokioisten koti-
seutukerhon puheenjohtaja, SQ-

siaalipääläilckö Unto Lehmussaa-
ri antautui kailklkine voimineen
ja sydämen Iärnrnölilä museo-
hankkeen toteuttamiseen. Häntä
me tänään kadpaamme keskuu-
destamrne ja hänen muistonsa
pysyköön kiitollisissa mielissä
täällä Jokioisissa. Jokiläänin
Ko tiseutuyhdistyksen sih teeri
AIli Väre on alun alkaen ollut
mukana museon järjestelytöissä
ja hän on uupumatta saattanut
päätökseen sen työn, mikä Leh-
mussaarelta jäi kesken.

Jokidäänin Kotis·eutuyhdistyk-
selle esitän sen suuren saavu-
tuksen johdosta parhaat onnit-
telut Suomen Museoliiton ja Ko-
tiseutudiiton puolesta. Ja onnit-
telujen ohella samalla tcivomuk-
sia. Tietääkseni tämä on maam-
me kolmas pappilamuseo. Säily-
köön sen pääluonne. Jokaiselta

eri tyisrnuseol la on varaa vähi-
tellen muuttua ki rjava'ksi esine-
museoksi, kun hyväntahtoiset
ihmiset lahjoittavat museolle ir-
raUisia esineitä Ja ne sitten si-
joitetaan huoneisiin, joiden pi-
täisi esittää tiettyä interiööriä.
Punnitkoon tämän museon hoi-
tajat tarkoin käsissään jokaista
tarjottua esinettä, ennen kuin
sille antavat sijan pappilan huo-
neistosta. Muistot Jokioisten eTI-

tisistä kouluista sopivat kyl,lä
tänne, parhaiten kai yläkertaan,

Toisenkin hartaan toivomuk-
sen esitän, vajkka se tuntuu tur-
halta nyt vihkiäispäivänä kau-
nista museota ka tsellessa. Jo-
kaista museotarnme, joka ei ole
valtion tai kaupunkikunnan
omistuksessa, uhkaa rappeutu-
misen vaa.ra, kun ensi innostus
on heikentynyt ja museon pe-
rustajat ovat poistuneet. Toi-
vomme hartaasti, että jokiols-
laiset yksimiellsesti tuntevat tä-
män museon omakseen, iloitse-
vat siitä, jopa ylpeileväbkin sii-
tä, ja että seurakunta ja kunta
sitä jatkuvasti muistavat Iahioi-
tuksrllaan. Toivomme yhtä har-
taasti, ettäopettaja.t johda.tta-
vat nuorta sukupolvea tämän
museon suoj iin ja sen välityk-
sellä paikka.kunnan historiaan.
Siten herää rakkaus Ilmtiseu-
tuun ja ha'lu toimia sen tule-
vaisuuderrktn hyväkst.

*
Hä.meen museota luotaessa

'I'ampereelle vuosisatamme alus-
sa lausui toht. Julius Ablio mm:
»Museoiden tehtävänä on mah-
doI.lisimman opettavalla ja ha-
vainnollisella tavalla hävittää se



'kuo lettava enrialckoluulo, että
maailma ja ihmiset ovat ajan
-aäusta luodut sellaisiksl kuin ne
nyt ovat ja että ihannoitujen
tulevaisuudenkuvien on muka
mahdoton toteutua sen pahan ja
itsekkään takia, minkä sano-
taan maailmaa vallitsevan». Sa-
noisimme asian nyt hiukan toi-
sin, koska uudet sukupolvet
ovat ilman museoiden apuakiri
kokeneet edistyksen aikaansaan-
nokset elämän kaikilla aloilta.
Museoiden tehtävänä on ha-
vainnol'lisella tavadla opettaa
nuorible sukupolville, ettemme
voi uutta kulttuuria luoda ja
yhteiskuntaamme rakentaa tun-
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tematta sitä kudttuuripertntöä,
jonka olemme saaneet entispol-
vilta. Museo a:ntaa meille tilai-
suuden kulvoitell a menneisyy-
den kanssa, päästä arvolokaaseen
yhteyteen muihin aikakausiin ja
toisiin elämänmuotoihin - näin
määri ttelee asian muuan ulko-
maalainen sosiologi. Juuri siksi
- hän sanoo -, että mennei-
syys on 'toisenlaista', se rik as-
tuttaa nykyhetkeä vihjaukstl-
laan, viittauksillaan ja yleensä
sisällöllä, jollaista sillä omina
aikoinaan ehkei ollutkaan.

Tulkoon tämä Ojatsten mu-
seornäki rakkaadosi jokaiselle jo-
kioislaiseIIe.

Forssan Lehti, 30. 6. ja 1. 7. 19·59.

"Ei siihen aikaan parantunut kysyä, kuinka
paljon maksetaan"

BO-vuotiasta Oskari Simolaa haastattelemassa

Jo Simolan pihalle oppaanarn-
me toimivan senkkumrne Matti
Passin kanssa tullessamme to-
teamme, että talossa on toime-
lias ja huolellinen isäntä. Kau-
niisti viheriöivää siistiä pihapii-
riä ympäröi toisaalta luonnon-

'pui1s,tomainen metsrkkö, toisaalta
erinomaisessa kasvussa olevat
pellot. Rakennukset, joista osa
on peräisin jo viime vuosisadal-
ta, ovat !kaikki moitteettomassa
kunnossa, hyvin maalattuja hoi-
dettuja. Pihan komistuksena on
uhkea kaksihaarainen kotikuusi,
jonka vaivoin 'kaksi miestä um-·
peaa, ja kuitenkin talon isäntä
.on nähnyt sen tuskin miehen-

mittaisena näreenä. Liekö kas-
vatettukin haltiaikuuseksi.

Tovin :päivän tapahtumista ja
satotoiveista juteltuamme, johda-
tamme puheen menneisiin aikoi-
hin.

- Ilmeisesti tässä talossa on
huonoinakin askoina riittänyt
leipää, koska tuo'llaisia tervas-
kantoja kuten tekin on kasvanut,
sanomme alkuun päästäksemme.
- Onko tämä Simola syntymä-
kotinne.

- On oikein, isäni muutti tän-
ne Ypäjältä, mutta jo sitä ennen
tätä torppaa oli asuttu aloitti Si-
mola. Häävi tämä paikka ei
cblut, sillä peltoa oli vähän ja
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niityt huononpuoleisia. Pettua ei
sentään tarvinnut syödä, mutta
ikuorineen jauhettiin toisinaan
kauratkin leivanaineidcsi. Tämä
tila oli Jokioisten kartanon torp-
pia, kuten kaikki muutkin tällä
.kulmalla ja verona oli tehtävä
taksvärkkiå kaksi jalkapäivää
viikossa. Hevospäiviäkin !kyllä
kymmenkunta vuodessa vaadit-
tiin, mutta niistä maksettiin jon-
kin verran. Nummelan ja Kuu-
man ulkotiloilla täältä taksvär-
Ikissä käytiin, joten matka ei 01-
Iut kovin pitkä. Siihen aikaan
'kun minä taksvänkkiä aloittelin,
ikartanossa lkäytettiin vielä här-
ikiä ja sonneja juhtina. Eikä niil-
la kuorman kanssa .kiinni jäänyt.
Muistan kerran kun ajoimme re-
hua pihatori vintille hevosilla
emmekä saaneet !kuormaa peril-
le, kun hevosten kaviot eivät
pysyneet kiinni jäisellä sillalla,
vahkka ne olivat hyvässä ken-
gässä. Silloin panimme härän
eteen ja se veti kuormat ylös
puhtaasti, vaineka oli 'paljain j a-
loin'. Mutta helteisenä heinäai-
kana niiden kanssa sai olla va-
ruillaan. Kun sattui tulemaan
kiiliäisiä, niitä ei pidätellyt mi-
kään. Sihloin ne painuivat häntä
suorana lähintä metsänreunaa
kohden. Näinpä tapauksen, kun
niitä ei pysäyttänyt jokikaan, yli
ne menivät, vaikka joki oli niin
syvä, että vähän sarvia näikyi,

En minä sentään ole ihan koiko
ikääni tämän torpan maita tal-
lustellut. Poikasena jo lähdin
leipääni maailmalta tienaamaan,
sillä täällä kotona oli suita syö-
mässä enemmän kuin tarpeeksi.
Renkinä ja päivämiehenä olin
aluksi ja tein yhtä ja toista kun-
nes sain hevosen. Silloin alkoi
souvaaminen. Mutta ajoja ei 01-
Iut täällä kotnkulmi lla, kauaksi
oli lähdettävä. Ei sentään ihan
niin ikaueksrkuin isäni oli men-
tävä, hän 'kun oli yhden talven
Merimaassa eli Turun saaristos-
sa asti. Ne olivat 'kovia aikoja.

,;Mutta ajoin minäkin pitkän puh-
din Högforsista valurautoja Kor-

piasernal le, kun Forssastakin
ajot loppuivat. Eikä aina saanut
souvia mistään. Silloin oli tuo-
tava hevonen kotiin ja lähdettä-
vä jalkamiehenä päivätöihin. Sii-
hen aikaan ei parantunut kysyä,
mitä maksetaan, oli tiedustelta-
va vain, sattuisi:ko olemaan töi-
tä. Kerrarnkin sain ruokapaikan
vasta Raitoon Mäenpäästä, jon-
ne Köllin isäntä minut neuvoi.
Markka päivältä oli silloin tak-
sa, mutta minulle äijä antoi
markan ja 25 penniä, kun
osasin tehdä jokalajia työtä. Hy-
vä lehmä maksoi niihin aikoihin
150 mk ja hevonen 3GO mankan
paikkeilla.

Forssassa minä kuitenikin pi-
dempään olin. Ollessani rerskinä
Kurialan Räynyllä menin naimi-
siin ja silloin ostin Järvenpään
Kalevan tyhjäksi jääneen sepän
asunnon J okilan Jussin kanssa
puoliksi ja sain myös pajan käy-
tettäväkseni sillä sopimuksella,
että kengitin talon hevoset. Eri-
tyistä sepänoppia en ollut saa-
nut, mutta työ opetti, eikä kestä-
kauankaan, kun jo hitsasin kat-
kenneen rattaanakselin siinä
kuin toisetkin. Sepän hom-
man ohella souvailin. Pääasias-
sa aje lin halkoja Forssa-yhtiöt-
leo Ja niihin aikoihin minä olin
elämäni kunnossa. Viksbergin
olut oli voimallista ja sitä ostim-
me ohiajaessamme muutaman
pullon päivässä evääksi. Taiten
sitä nautittiin, sillä muuten ei
olisi töistä tullut mitään. Taval-
lisesti kolme pulloa päivässä riit-
ti. Silloin minä painoin 73 kiloa,
vaikka en ole kuin vajaan vii-
den ja puolen jalan pituinen.
Voimaa mulla oli mielestäni sii-
hen aikaa kau:heesti.

Mutta ei aina ollut ajoja sen
paremmin kuin sepäntöitäkään
ja silloin päätin ryhtyä !kauppi-
aaksi. Villavaatetta minä pääasi-
assa myin ja kun hankin hyvää
tavaraa ja myin sitä halvalla,
kauppa kävi. Reppuryssät olivat
minulle vihaisia, kun myin hal-
vemmalla kuin he, mutta en



tuosta piitannut. Kun sain vaik-
kapa vain 25 penniä voittoa, tein
kaupan. Kaupparyssiä oli kah-
den sorttisia, toisia, jotka myivät
kangasta ja joita sanottiin lauk-
Iku- eli reppuryssiksi, ja joilla
oli silkkiäkiri reppunsakätkössä,
vaikka sen myyminen oli kiel-
letty, ja ns. harjuryssiä, jotka
myivät moniosaisista laatikois-
taan 'rilhkamatavaraa. Reppurys-
sät olivat selvästi rjkkaampia
kuin harjuryssät. Mutta monta
muuta hommaa minä niihin ai-
koihin yritin hädän tullen tein
räätälintöitälkin. Ja aina perheeni
leivässä pysyi.

Sain minä kerran palkinnon-
kino Oli lauantaiehtoo ja juhan-
nuksen aatonaatto. Askartelin
Kalevan pajassa, tkun kuulin pa-
lopill in soivan. Hevoseni, hyvä
valakka oli siinä lähellä lieassa.
Hyppäsin sen selkään ja lasketin
täyttä lentoa palopaikkaa koh-
den, josta jo nousi sankka sau-
hu. Totesin, että Uusikylä oli tu-
lessa. Karautin joen yli Viks-
bergin sillalta ja ajoin paikalle,
missä tiesin vesitynnyrin aina
olevan valmiina tulipalon varal-
ta. Panin sen valakan perään
ja kiiruhdin palopaikalle. Liekit
löivät jo silloin tien yli ja siihen
pysähdyin, mutta poliisit tiukka-
sivat minua ajamaan lävitse, sil-
lä vettä tarvittiin k1peimmin toi-
sella puolebla. Vaiakka oli teh-
dä tenän, mutta meni sentään,
vailoka molemmat pelkäsimme.
Satuin olemaan ensimmäinen ve-
sitynnyrin tuoja ja niin sain 20
markkaa palkinnoksi. Se oli suu-
ri raha siihen aikaan.

Surkea tapahtuma se Uuden-
kylän palo oli. Mieleeni jäi eri-
tyisesti yhtiön ajuri Kossila. Hän
oli joovanha mies ja oli juuri en-
nen palon syttymistä joutunut

ajamaan tkyyt.iä Mustialaan.
Nähdessään sieltä [palattuaan ko-
tinsa raunioina hän painoi pään-
sä rattaiden laidalle ja porasi
haikeasti. Ja paha sitä palon jäl-
keä ja itkeviä ihmisiä oli sivul-
lisenkin katsella.

Kohta Uudenkylän palon jäl-
,keen tulinkin sitten kotiin ja
otin tämän torpan haltuuni, Ja
tässä sitä siten on käpsehditty
sen kun on taittu. Pajan raken-
sin ensi töikseni ja siitä lähtien
olen oblut myös 'kyläläisten sep-
pä, myhäili Simolan nappa.

Mutta oppaaHamme Matti
Passilla oli paljon lisättävää.
Hän kertoi, että Simolan pappa
oli ,paitsi seppä myös paljon
muuta. Hän oli kaikki tai toinen
mies, jolta koskaan ei mennyt
sormi suuhun. Hän oli hevos-
välskäri, teurastaja, salvaaja,.
kirvesmies, puuseppä, joka teki
mainioita astioitakin, kaivonte-
kijä jne. Mutta ennenkaikkea,
hän Olli erinomainen maanvilje-
lijä, joka sai savimaansa kasva-
maan silloinkin, kun muiden vil-
jat kuivuudessa kituivat.

- Vielä:kös näitä kailakia töi-
tä teette, ja miten on näkönne
laita, tiedustelimme.

- Teen:hän minä, jos tarve
vaatii. Tarkassa paikalla on kyl-·
läkin jo turvauduttava silmäla-
seihin, mutta porsaan salvaami-
nen kyllä käy vielä ilman apu-
silmiä, vakuutteli pappa, eikä
meillä ollut mitään syytä sitä
epäillä.

Sellainen on Simolan pappa,
kylän suuri suuriskelmi, vas-
tuksia säikkyrnätön jokilääniläi-
nen, joka rakensi ikaivonkin kol-
lioon, vajkka siihen oli porau-
duttava kymmenkunta metriä.
Lämpimät onnittelumme 80-iVUO-

tiaaHe.
E. V.

Forssan Lehti, 1. 7. 19<59..



Forssan markkinat vuosisatamme
alkukymmenillä

Kuten vanhempi sukupolvi
hyvin muistaa, käytettiin ennen
markkinanimitystä niistä toripäi-
vistä, joita oli Forssassa jokaisen
viikon lauantaina, tai jos sattui
olemaan pyhä, edellisenä arki-
päivänä. Silloin suuntautui kai-
kilta ilmansuunnilta penikul-
mien takaa kansaa kaikenlaista
Forssaan. Oli hevosta ja miestä,
vaimoa ja lapsen puolta ja myy-
tävää tavaraa moninaista sekä
ruokatalouteen 'kuuluvaa että
myös muuta välttämättömyystar-
viketta. Vaurailta viljelysseuduil-
ta tulivat viljakuormat. metsä-
kulmalta perunat ja marjat, ja
kehittyvä puutarhanhoito työnsi
markkinoille omia tuotteitaan,
vihanneksia, kukkia ja juurikas-
veja. Oli myös jalkineita ja vaa-
tetavaraa, rihkamaa ja yleensä
kaikkea, mikä kuului välttämät-
tömään elämänmenoon.

Torijärjestys oli toinen kuin
nykyään. Viljakuormat sijoittui-
vat yhtiön tiilimakasiinin poh-
joispuolelle, voi, perunat ja muut
ruokatavarat rakennuksen päin-
vastaiselle sivulle. Rihkamatori
oli nykyisen vanhan apteekin
kohdalla. Kaupanteko alkoi aa-
muvarhaisella kello viideltä, kos-
ka tehtaalaisten oli suoritettava
ostoksensa ennen työhön menoa.
Poliisi - tai mikä lienee ollut
järjestysmies - helisytti porokel-
loa, ja kohta alkoi kaupanhuis-
ke, rahan helinä ja asiaan kuu-
luva kielen kantojen kirpoami-
nen. Tämä aamuvarhainen olikin

kaupanteon parasta aikaa - sik-
si jokainen riensi torille mahdol-
lisimman aikaisina aamutuntei-
na. Kun tämä ei olisi ollut mah-
dollista pitkämatkaisille, oli näit-
ten tultava Forssaan jo edellise-
nä iltana. Yövyttiin tuttavien
ja sukulaisten luona, mikäli sel-
laisia oli, mutta myös vieraissa-
kin paikoissa, milloin Kuustossa,
milloin Raikon- ja Ronttismäes-
sä tai Uudessakylässä. Ansaitak-
seen edes vähän sen ajan kallista
rahaa, joku forssalainen oli ra-
kentanut asuntonsa yhteyteen
tallisuojia torimiesten hevosia
varten. Tavarat säilyivät liiteris-
sa, Omasta ja hevosen kortteeris-
ta suoritettiin tavallisesti 30-50
penniä. Suurin talli, johon mah-
tui peräti kymmenkunta hevosta.
oli Leinon Vihtorilla. Hänellä oli
omakin hevonen, koska hän oli
yhtiön vakinaisia tavaran kuljet-
tajia. Vihtorin asunto talleineen
oli yhtiön «paanan« vieressä U u-
dessakylässä. Forssassa oli myös
jo vuosisadan alkuaikoina viral-
lisluontoinen matkustajakotikin.
Se sijaitsi nykyisin Kauppakadun
varrella Uudenkylän puolella. Se
ei kuitenkaan ollut erikoisen
edustavassa kunnossa. Sänky-
vaatteita vaihdettiin kuulemma
harvoin eivätkä ruskeatakkiset
yövieraat olleet lainkaan harvi-
naisia. Siellä myös toriäijät viih-
tyivät erinomaisesti olutkorien
tuntumassa, ja menoa ja meteliä
jatkui aina aamutunteihin niin,
että «pyörivä seurakunta« tuskin



ehti vuoteeseen, ennenkuin tori-
kello jo kilahteli.

Seuratkaamme lähemmin nii-
tä tavarakuorrnia, jotka tulivat
eteläsuunnasta Tammelan ylän-
göltä ja vedenjakajan vaiheilta.
Silloin tulevat kysymykseen lä-
hinnä Liesjärven ja Kärkölän
metsäseudut. Näillä main oli
maanlaatu karua, pellot kivisiä
mäkiviljelyksiä. Harvoin täältä
tuli viljakuorrnia rnyytäviksi, mo-
ni päinvastoin kuljetti sellaista
Forssasta kotiin ostettuansa to-
rilta milloin tynnörin, milloin
kaksi saviseutujen viljakuorrnis-
ta. Mutta perunamaat olivat
metsäseuduilla vertaansa vailla.
Ei kannattanut Forssan emäntien
ostaa savimailta tulleita perunoi-
ta. Ne olivat vetisiä ja huonon
makuisia. Toista oli, jos teki os-
toksensa Kär'kölän tai Liesjär-
ven miehiltä. Heidän säkeissään
oli aina täysipitoista tavaraa,
maukasta ja sopivan suuruista-
kin.

Kesäaika oli karjatalouden
kulta-aikaa näillä karuilla mailla.
Nelisen kuukautta sai karja her-
kutella ruohokkailla korpinot-
kelmilla ja suon rantamissa. Sil-
loin kohisivat lypsykiulut ja vii-
Iipunkat täyttyivät. Separaattori
oli monin paikoin vielä tunte-
maton, mutta emännän vakava
käsi ja leveä peltilusikka korva-
sivat uuden tulokkaan. Voipytöt
täyttyivät ja asiaa tuli Forssan
markkinoille. Turhan kranttuja
vain olivat silloiset Forssan ruo-
karouvat. Ronkkivat, kelvotto-
mat, oikean käden etu sormella
pytyn pintaa, maiskuttivat paha-
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enteisesti, nakkasivat niskojaan
ja jättivät voikauppiaan yksin
pyttyjensä pariin. Olikin kyllä
jonkun pytyssä sellaista tavaraa,
joka ei sietänyt kehumista. Lei-
purilIe sitä lopuksi tarjottiin,
mutta kun ei kelvannut sinne-
kään, piti mokoma myydä kär-
ryn rasvaksi. Mutta kuka käski
tuomaan torille !kaiken maailman
töherrystä! Kyllä saivat forssalai-
set hyvääkin voita, parhaaseen
meijerituotteeseen verrattavaa.
Niinimäen ja Iso-Herttuan voi-
kin olisi 'kyllä kelvannut vaikka
vienti tavaraksi. Hyvää voita tuli
myös Kärkölästä. Sitäkään ei
vaivannut liika vetisyys, ja suo-
laa oli aina parahultaisesti.

Vielä on mainittava kolmas-
kin toriartikkeli, kananmunat.
Varsinaisia kanaloi ta ei niihin
aikoihin ollut, vaan vapaina kaa-
kattivat 'kanat kesäiseen aikaan,
tekivät vahinkoakiri kuopsutta-
malla juurikas- ja kukkamaita ja
olivat karkoitettavia vieraita oh-
rapelloillakin. Mutta munia ti-
pahteli sitä enemmän, sillä totta-
han vapauskin jotain merkitsi.
Niinpä siis olikin metsäkulman
miehen perunakuormassa aina
joku munatiu. Ne tekivät hyvin
kauppansa Forssan torilla, jos-
kin joku nirsu niitäkin keikutteli
korviensa kuuluvilla, käänteli ja
katseli päin aurinkoa, kun oli jos-
kus pettynyt munakaupoissa ja
saanut kelvotonta tavaraa.

Syyskesällä työntyy Forssaan
suuret määrät marjoja. Heinä-
kuun alkupäivinä nähdään en-
simmäiset mustikat ja Kärkölän
mäkimailta poimitut mansikat.
Mitä enemmän ajan ratas kal-
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!istuu syksyä kohti, sitä vilk-
kaammaksi muodostuu marja-
kauppa. Markkinoille ilmestyy
jo puutarhamarjoja ja varhaisia
omenoita. Mutta kun puolukat
kypsyvät, silloin on auennut uusi
tulolähde syrjäseudun asukkaille.
'Mainittava on myös, että pitkin
kesää tulee järviseuduilta kalaa
myytäväksi ja marraskuussa
mui'kkua ja sen mätiä Liesjärvel-
tä. Rahan tuntumassa siis ollaan,
ja Forssa on se siunattu paikka,
mistä sitä etupäässä saadaan.
Rikkautta ei ollut noilla har-
vaan asutuilla paikkakunnilla,
mutta eipä ollut erikoista köy-
hyyttäkään.

Entä sitten varsinainen mat-
kanteko kivisillä ja kuoppaisilla
metsäteillä ? Se ei suinkaan ollut
leikkiä eikä sen tarjoamasta
hauskuudesta voinut puhua.
Monen oli 'kuljettava kilometri-
kaupalla lkurjaa ratastietä, en-
nenkuin pääsi valtatien tapaisel-
le. Siinä koeteltiin miehen ja
hevosen kärsivällisyyttä. Rattait-
ten vieressä piti kävellä ja ham-
paat irvissä häkistä tukea, ettei
kuorma kellahtanut kumoon.
Hevosriepu sai tehdä parastaan
yrittäessään kiskoa kuormaa ki-
vien ja kannokkoiden yli usein
poh ja ttomis ta ojan teista, joista
ruskea rutavelli roiskahteli, Tus-
kan takana siis olivat ne vähäi-
set ansiot, jotka saatiin kuor-
masta, mutta saatiinpa kuitenkin
ja oltiin tyytyväisiä vähästäkin.

Talvisin matka tosin oli hel-
pompaa. Silloin käytettiin usein
-oikotietä. Kärköläiset esim. pai-
nuivat jäälle Joensuun talon koh-
-dalla ja nousivat maihin Juuri-

niemen Mattilan rannassa. KaI.
liosten ja Harjun välinen jäätie
oli myös paljon käytetty. Keväi-
sin, 'kun aukeitten maitten maan-
tiet alkoivat paljastua, kuljettiin
jäätä pitkin Liesjärveltä Kyynä-
rälle, sieltä Tapolan järvelle se-
kä yli Ruostejärven Riihivalka-
man kylän kautta Forssaan. Jär-
villä ei yleensä ollut viittatietä
kuten Kuiva- ja Pyhäjärvellä,
joitten viitoitus ,kuulemma oli vi-
ranomaisten valvonnassa.

Yleensä ei mitään repäisevää
markkinatunnelmaa Forssan to-
ripäivillä tavannut. Joku liiaksi
olutta imenyt tuotti vähän har-
mia virkavallalle ja joutui sen
suojiin selvittelemään kohisevaa
päätään. Harvoin tavallinen
markkinarahvas joutui tekemi-
siin silloisen jämeräpartaisen po-
liisi Himbergin kanssa, vaan läh-
ti ilman muuta pitkälle kotimat-
kalleen. Tosin joskus jonkun
metsäkulman miehen posket heh-
kuivat tavallista enemmän nauti-
tun oluen vaikutuksesta ja pien-
tä rallatustakin kuului kuskin-
pukilta. Mutta kaikki se oli pian
häipyvää jälkivaikutusta «suuren
maailman kemuista - silä rus-
kotus oli jo tipotiessään ja kielen-
kannat entisessä hämäläisessä vi-
rityksessä, kun pit'kän matkan
markkinamies jälleen oli kotihal-
meil'laan, oman metsämökkinsä
turvaisessa suojassa.

Forssan markkinoille kokoon-
tui myös jonkin verran joutovä-
keä. Perunakuorman nokalle
saattoi istua talon tytär tai nais-
palvelija. Ainahan kaikille tuli
asiaa Forssaan. Piti ostaa lenin-
kikangas, tai jos muoti vaati uu-



sia, pit'kävartisia ja kiiltok ärkisiä
nauhakenkiä entisten kyläsuuta-
rien valmistamien napitettavien
tilalle, olivat sellaiset saatavissa
vain Forssan kenkäkauppiailta.
Joskus riitti asiaksi korean silk-
kinauhan osto vyötaisillä roi'kku-
vaan lettiin. Moni pani itsensä
matkalle pelkästä huvittelunha-
lusta, sillä olihan toki päästävä
pistäytymään silloin tällöin koti-
veräjän ulkopuolellakin tutustu-
massa siellä olevaan tohinaan ja
jdkapäiväisyydestä poikkeavaan
elämäntahtiin. Paakarin pulla ja
makea limunaadikin houkutteli-
vat.

Joskus tapaa tuossa markkina-
väessä epämääräisiäkin aine'ksia.
Vuosisadan rajamailla ja puo-
leenväliin toiselle vuosikymme-
nelle kulkee Forssan ja silloisen
Högforssin välillä huonomaineis-
ta, jopa rikollista ainesta. Ne
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käyttivät yleensä metsäteitä vält-
täenkyläpaikkoja. Poikettiin
mies väen poissa ollessa taloihin
ja oltiin siellä naisväen kauhui-
na. Ei riittänyt vain tavallinen
muona, vaan vaadittiin kirouk-
sia ja uhkauksia ladellen pöytään
paraita herkkuja, voita, lihaa"
viilipiimää. Maksua ei 'kysytty-
kään - hyvä, jos kellot ja muut
arvoesineet pysyivät paikoillaan.
Aikoinaan mm. kuuluisat vanki-
karkurit, Leppä ja Sinisalo, piti-
vät yksinäisten metsätalojen
asukkaita pelon vanassa. Va-
paussodan jälkeen näyttää tuo
pahamaineinen etappitie vähitel-
len jääneen unohduksiin. - Tul-
koon vielä lopuksi mainituksi, et-
tä forssalaiset vaatekauppiaat kä- .
vivät aikoinaan säännöllisesti
Högforssin tori päivillä, jommoi-
set siellä olivat joka viikon per-
jantaina.

V ä i n ö K 0 r p i j ä r v i.
Forssan Lehti, 3. 7. 1959.

Jaakko Mikonpoika löylymestarina

Muistoja liesjärveläisestä kansanmielwstä

Jaakko Mikonpoika (Mickels-
son) syntyi Tammelan pitäjän
Letkun kylässä v. 1836 seka työ-
läisen Mikon poikana. Joutui jo
nuorella, iällä maailmalle lei-
päänsä ansaitsemaan. Oli ensin
paimenena eri paikoissa, kun
niihin aukcihin talo llisten oli
säännöllisesti pidettävä kar] al,
laan vakituinen paimen, koska
sudet hyvin usein ahdistelivat

,karjalau.moja. Oli myöhemmin
renkinä useampaan otteeseen,
keski-ikäänsä työmiehenä lai-
voissa ja täällä, jolloin kävi 3
vuottakin kestäneellä matkalda
etelärnailla, rnissä, ei ole tar-
kempia tietoja. Kun Harnkonie.,
men rata valmistui, oli Jaakko
Mikonpoika töissä mainitulla ra-
taraikennuksella, jossa oli myös
liesjärveläinen tunnettu taito-
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niekka Aleksanteri Rautanenkin.
Siirtyi täältä Turun kaupunkiin
jollekin kauppiaalle rengrksi
.'Enkelsmannin. sodan ailkana.
Vartioi kauppiaan tavaroita, jot-
ka oli piilotettu vihollista pelä-
ten. Oltuaan Turussa muutamia
vuosia, siirtyi Jaakko Mikonpoi-
ka maaseudulle, Portaan kylään
muonamieheksi ja oli muissakin
töissä välillä, Olipa jonkun ai-
kaa Liesjärven Harjussa muo-
namiehenä, vuoteen 1900, jolloin
osti Liesjärven Lintumaalta pie-
nen mökin, jonka siirrätti nykyi-.
seble paikalleen Rauhalan pals-
ta tilalle. Hakkaili Juuriniemen
Anttilaan »opoltinpuita» ja kävi
yhdessä ja toisessa paikassa ha-
koja hakkaamassa.

Jaakiko oli noin 50_vuotias nai-
dessaan tunnetun Vistin Santerin
sisaren Josefina Qvistin, joka oli
,kotoisin Liesjärveltä, nykyisen
Sillanpään seuduilta. Jaakko ML
kenpoika turvautui sen ajan ta-
van mukaan puhemieheen. jona
oi i eräs Teemu Välilkangas-nimi-
nen muurari Ojaisten kylästä.
Kerrotaan, että Jaakolla oli So-
merolla eräs Miina.niminen
morsian. Tämän kanssa Josefiina
sopi siten, että Miina luopui
Jaakosta Josefiinan hyväksi, saa,
den Josefiinalta sarssisen hame-
kankaan ja 4 markkaa rahaa.
Kerrotaan Josefiinan eli Sehvan,
millä nimellä hänet yleisesti
tunnettiin, sanoneen toisille, kun
oli puhe miehen hankkimisesta:
»Parikai ostaen, niin minäkin
olen tehny.» Jaakon naimiskau-
pasta puheen ollen tulkoon mai-
nituksi, että Jaakiko oli etukä-
teen Iukenut vanhasta virsikir-
jasta vihkimäkaavaa, että osaisi
sujuvasti tarvittaessa sanansa
sovittaa. Kun sitten Jaalkko ja
Sehva seisoivat Tammelan pap-
pilassa rovastin edessä vihillä,
tuli Jaakone pieni kommellus,
josta oli sellainen seuraus, että
rovasti katsoi tarpeelliseksi
Jaakkoa hiukan ojentaa. Rovasti
oli päässyt vihkimakaavan koh-

taan, jossa hän esitti Jaatkolle
kysymyksen: »Vastaa, otatko tä-
män ... ?>, jolloin Jaakko oli vas-
tannut, että »vastuksen otan»,
Rovasti sanoi Jaakolle, että »ei
siltä !kannalta saa asiaa ottaa,
vaan täytyy myötä, että vas-
toinkäyrnisissä toinen toistaan
kristillisesti auttaa .•

J'aaikko Mikonpoika oli vilkas
ja »hätäJhinen», mutta muuten
hitaanpuoleinen töissään, kun
sensijaan Sehva Olli liukas työ-
ihminen ja hyvin toimeksisaa-
pa. J aaikolla, vaikka asui järven
rannalla, ei ollut innostusta ka-
lastarniseen, siitäkin päättäen,
ettei hän eläissään ollut ongella
kuin yhden ainoan keran. Sillä
kertaa kuului kalansaalis olleen
huono, joka ehkä oli syynä Jaa-
.kon haluttomuuteen, sillä kadoja
olisi Jaakon mielestä pitänyt saa.,
da heti ja nekin isoja ja paljon.
Venettähän siinä onkimisessa oi-
keastaan olisi tarvinnut, mutta
Jaakolla, vaikka oli meril läkin
»seilannut., oli merkillinen vas-
tenmielisyys veneitä kohtaan,
joita hän jostakin syystä pelikäsi.
Lieneekö tämä pelko ollut uima-
taidottoman vaistomaista kam-
moa vettä kohtaan. Ehkäpä hä-
nen aivoissaan kangasteli veneen
kaatumisen mahdollisuus ja sen
seuraukset. Oli miten oli. ker-
taakaan ei hänen tiedetä venees-
sä olleen.

Ruoan suhteen ei Jaakolla ol-
lut suuria vaatimuksia: silaåoka
ja peruna olivat siinä perusai-
neina, lisäksi piimä ja leipä. It-
se Jaakko paikkasi vaatteensa
e~kä antanut Sehvan sitä tehdä,
koska sitä ei kukaan toinen osan-
nut toimittaa hänen mielensä
mukaisesti. Jalkineet Jaakko'
paikkasi aina itse ja uusiin piek,
suihin hän heti laittoi puolipch-
jat. Uudet sukat hän varusti
heti nahkaisilla kantapäillä ja
samoin tehtiin varpaan puolille
»nahhaasta» suojukset, että su-
kat kestäisivät mahdollisimman
kauan. Yleensä oli Jaakko vaat-



teiden suhteen hyvin »nuuka»
ja muutenkin siisti, jota osoittaa
sekin, että pesi vkasvonsa ja kä-
tensä joka aamu ja ilta, mikä
ei siihen aikaan kansan keskuu,
dessa ollut aivan tavallista, kos-
ka monet katsoivat riittäväksi,
kun kerrankin viikossa pesi. Jo-
kaviikkoinen sauna oli kyllä ta-
vanmukaista. Jaakko nousi »aa-
mulla varhain, 'kun aurinko nou-
si» ja nukkumaan hän meni »ka-
nojen kans», siis tavaldista a i;
'kaisemmin kuin muu kansa.
»Nukkumarauhastaan» oli Jaak-
ko hyvin tarkka. Jos eivät te-
navat» lakanneet peuhaamasta
silloin, kun Jaakko päänsä kal-
listi, kuului pian »sänkystäe
äreä ääni: »,Ja nyt ääni pois,
taik'muute ruppee solkipää vin-
kumaan!»

Kirppuja ei Jaakko suosinut.
Jos niitä jostain hänen »petil.,
lensä» oli eksynyt, saattoi hän
äkkiä nousta ja temmata »pai,
lan» päältään ja »porstuasa luu-
lan kans paitaans' pieksi», mu-
rahdellen vaimolleen, että »tuo
niit' ihmisten kirppusist' sau-
noist. On niinkuin vihclaispesän
vieresä makkais.»

Lukutaito oli J aakolla hyvä
ja sitä hän 'kävi usein lukusilla
näyttämässä, vaikka toisinaan
oli näistä tilaisuuksista poissa-
kin, jolloin Sehva häntä uhkai,
li ja peloitteli sanoen: »Joulut
jalkapuuhun, jolles me.»

Maanviljelykseen ja puutar-
hanhoitoon ei Jaakolla ollut eri-
koisemmin halua, perunaa omik-
si tarpeiksi kyllä saatiin maahan
jonkun verr an, mutta sekin ta-
pahtui Sehvan toimesta, joka
ne myös ylöskiri kuokiki. Kanoja
oli muutama ja toisinaan por-
saskin. Puutarha, joka Rauhalan
palstalla nykyään on, on Jaakon
pojan, Vihtorin, istuttama. Vih,
tori teki päivätöitä. marjasteli
ja ikalasteli ja eli uittomiehenä
välillä. T'yttäret, Iiita ja Hilta,
osaltaan avustivat perheen toi,
meentulca, Hilta \kävi ornpele-
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massa naisväen vaatteita ja Iita
oli moneen otteeseen palveluk-
sessa eri paikoissa, viimeksi Let-
kun Aili-Jaakkolassa, josta jou-
tui naimisiin, ja eli ihänen mie.,
hensä Jaakko, siis isän kaima.
Hilta joutui Somerolle Kultelan
kuuluun kylään, jonka saviteol-
lisuuden tuotteet 'I'amrnelassakin
hyvin tunnettiin.

Hyvänä pellavanleukuttajana
eli Jaakko Mikonpoika Liesjär-
vellä tunnettu. Oli omasta mie.,
lestäänkin hyvä tekijä tällä alal-
la. Ja tätä hänen itsetie toisuut-
taan joskus käytettiin pieneen
pilantekoonkin, kuten seuraava
tapaus hauskasti osoittaa. Erää-
nä syksynä loukutettiin Liesjär-
ven Kar.iusi.llassa pellavia, Kar-:
jusillan sisäänlärnpiävässä sau-
nassa ja oli J'aakkokin mukana.
Kahvitauon arkana Jaakko eli
juuri Ioukuttarnassa pellava-
kimppua, jossa eli 2,1 sonmausta,
muille näytellen Ikehus'kellut sa-
noen: »Tommettia pel lavitten
pittää iollae ja pannut ne vie-
re Ile en penkille. Siitä Oskari
Linti-vainaa ne salavihkaa Jaa-
kon huomaamatta otti käteensä
ja näytti Jaakelle tätä samaa
Jaakon loukuttamaa nippua ja
sanoi: »Sivuus tätä n ippua.»
»Jaakko, päästäen pari voima-
sanaa, sanoi: »Se en pellavitten
haasko, se on poijjaan töitä.»
Tämäkös Ikaikkia muita mukana
ofleita nauratti niin, »ettei tah-
lottu kahvetta saala juotua»,
'kun Jaalkko joutui moittimaan
omaa työtään, jota juuri vähän
ennen oli kehunut.

Kerran, kun Jaakko teki taks-
vankkipäiviä Juuriniemen Ant-,
tilassa, sattui toinen hauska ta-
paus, joka osoittaa Jaakon ha-
jamielisyyttä ja »ihätähistä» luon,
netta. Oltiin juuri puurolla. Jaa-
kon syödessä tipahti annos kuu-
maa puuroa .Iaakon pellavaisen
»pailan» kauluksesta paidan ja
ihon väliin, jolloin kuuma puu-
ro tietysti aika tavalla poltti.
J'aaikko, joka luuli puuron ele-



van rinnan sisäpuolella, ryhtyi
kiiruusti lipomaan tusikalla mai-
toa suuhunsa, mutta dcun ei täs-
täkään poltto loppunut, tarttui
»maitovalins syrjään ja otti ai-
ka .kulauksen. Kun ei tämäkään
auttanut, tempasi Jaakko hat-
tunsa ja painui ovesta ulos. Toi-,
set, jotka jäivät jatkamaan puu-
ronsyöntiä, tuumivat »velet sil-
misä» nauraen, että kyl se puu-
ro taisi jäälä suun ulkopuolel-
le».

J aakko oli uskollinen vähässä
eilkä halunnut saada ansiota il-
man työtä. Niinpä uittohommissa
ollessaan hän etsi Turpoon ja
Liesjärven väliltä joesta sellai-
sen paikan, jossa oli vir-ran-
pyörre, joten halot menivät sii-
nä ympäri kuin lkaruse!1issa. Tä-
hän Jaakko jäi kekseineen työn-
telemään rantaan pyrkiviä hal-
koja, ja työtä olikin tässä enem-
män kuin sellaisissa paikoissa,
missä joki virtasi suoraan. Nuo-
remmat uittomiehet tuppasivat
tekemään Jaakolle koirankuria.
Kerranlkin, ikun .Iaaloko oli jät-
tänyt päällystak!kinsa sakeaan
kuusikkoon, olivat jotkut vii'ka.,
rit asettaneet takin hihat toisen
toisensa sisään ja panneet sinne
kiven niin tiukkaan, ettei J'aak.,
ko saanut sitä rnil'lään keinolla
pois, joten hänellä ei ollut muuta
neuvoa kuin repiä käsivoimalla
hihat pois takista. Tämä hiha-
ton takki päällään .Iaalkko tuli
sitten !kotiin vihaisesti puhisten
ja ärräpäitä muristen.

Mutta osasipa .Iaakkokin puo-
lestaan olla leikkisä ja neuvo-
.kas. Kerrottakoon tässä kuvaa-
vana esimerkkinä tapaus Jaakon
Turun-ajalta. »Suuren isänmaan»

silloisen tsaari.Venäi än
sotilaat olivat Turussa aivan
maanvaivana harjoittaen monen-
laista ilkivaltaa ja »omamkåden
ojkeutta.» Niinpä he omin luvin
tunkeutuivat :kertomuksemme
alussa mainitun kauppiaan sau-
naan 'kylpemåån, joten kauppi-
aan oma väki pääsi kylpemään
vasta sitten, dcun nämä kansam-

me »suojelijat» olivat kylpynsä
lopettaneet. Tämä harmitti ja
vaivasi kauppiasta, joka tästä
valitteli J'aakol le, ihmetellen, mi,
ten saisi kutsumattomat vieraat
pois saunasta. »Kyl niist pian
päästään», sanoi Jaakko. Kaup-
pias lupasi Jaakolle puoli tuop-
pia viinaa, jos tämä 'keksii tep-
sivän keinon. Ja kyllä Jaakko
keksikin. Eräänä saunapäivänä
hän lämmitti saunan hehkuvan
kuumaksi ja meni sitten kau-
pungille vartavasten kutsumaan
»saunavieraita». »Haroosi sauna,
haroosi sauna», sanoi J'aa'kko ja
viittoili mukaansa. Mustaparrat
mielihyvin saapuivat tapansa
mukaan saunaan ja nousivat Ia,
volle. Jaakko toimi Iöylymesta,
rina ja viskasi kipnllisen vettä
'kiukaan kiville, jotka hehkui-
vat punaisina ja sylkivät sähis-
tenkuin vihaista kiukkuansa.
Saunojat olisivat tyytyneet en-
simmäiseen kipolliseen, mutta
Jaakko oli anteliaabla päällä jfl
viskasi kiukalle vettä jatkuvas,
Ia syötöllä sillä seurauksella,
että saunojille tuli Ikova kiire
alas lauteilta ja saman tien ulos
koko saunasta. Eivätkä he enää
toiste oHeet !halukkaita tulemaan
Jaakon lämmittämään saunaan,
vaikka Jaakko seuraavanakin
saunapäivänä vartavasten kävi
heitä kylpyyn käskemässä: »Ha,
roosi sauma!» Kauppias piti sa-
nansa ja .Iaakko sai luvatun
»annoksensa», jonka käytti asi-
aankuuluvalla tavalla.

Jaa1kolla oli näiden »Nikolain
ottoporkien» kanssa Hangon ra-
ta töissä toisinaan pieniä »selvi,
tyksiä», joista kerrottakoon tässä
seuraava. Nämä olivat tehneet
ratavallin läheisyyteen itselleen
turvekämpän, jossa Olli jonkin-
lainen uunin tapainen ja kaksi-
kerroksiset laverit, joiden lauto-
jen raot olivat täynnä pieniä
»kotieläimiä», jobka tuntuivat
hyvin viihtyvän kämpän tun.k-
kaisessa ilmassa. Oli tammikuu
- rataa näet tehtiin talvella-
kin - ja pakkanen naksahteli



öisen kuun !pilkistellessä käm-
pän jäätyneeseen akkunaruu-
tuun, jonka taikena ryssät leuka-
parta pystyssä kuorsasivat. Jaa-
kolla oli jotain »hampaankolos.,
sa» 'kämpän asukkaita kohtaan,
Niinpä hän lähti kämpälle, ava-
si oven ja kynnyksellä pyllis-
täen antoi järeän »kunnialau-·
'kauksens nukkuvien joukkoon,
jotka, kylmän tunkeutuessa
.kämppään, heräsivät ja hopotti-
vat: »Holotna! Holotna!» Mut-
ta .Iaaikko nosti oven saranoil,
taan, heitti sen lumihankeen ja
käveli rauhallisesti pois. Kar-
measti sadatellen dcämpän asuk-
kaat hakivat oven kinoksesta
entiselle paikalleen ja koettivat
hampaat kalisten jatkaa ihäiriiy-
tynyttä un taan.

Joulumuoreja ei Jaakko oi-
kein suosinut. Arveli, ettei se
ole »laitapeliä», kun valepuvus-
sa 'kuljetaan. Sanoi, että kau-
pungissa sellainen on kielletty.
Kerrankin eräs Jaakon naapuri,
Vikmanin Otto ja .Iaakon oma
poika, Vihtori, pukeutuivat jou-
Iumuoreiksi ja menivät terveh-
tirnään J aakkoa eräänä iltana
joulun jälkeen. Otolla oli kai-
vokiulu päässä ja välly harti-
oilla, Vihtorilla liina kasvoilla
samoin kuin Otolla, ja niin men-
tiin Rauhalan mökille, jossa
Jaakko oli yksin kotona ja kel-
litteli idtasta sulaterlen pirtin
sivustavedettäväälä sohvalla.
.Iaaikko kapsahti pystyyn, kun
Otto, joka oli isokokoinen, as-
teli sisään kiulu päässä edellä
kuin »rnajakka» ja lyhyläntä
Vihtori takana kuin »perävau-
nu.» Kaiikki olisi ehkä !käynyt
hyvin mutta sattui niin orinetto-
rnasti, että matalassa pirtissä
Oton kiulun varsi sattui päre,
orteen, josta rupesi satamaan
alas Jaakon niskaan irtainta
omaisuutta: piippuja, päreitä,
koirannahkarukkasia, sankalasit
ja joiku tusina erilaisia nappeja,
jotka rapisivat kuin herneet Oton
kiulun laitoihin, kun Otto vat-
saansa pidellen nauroi niin, että
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kiulu henkui, Vihtorin ollessa
totinen, kun ei selkäsaunan pe-
Iosta uskaltanut nauraa. J'aaikko
näet tempasi vyöhihnan vyötäi-
siltään ja roiteli Ottoa vyön sol-
kipäällä, että kiulu kalahteli.
Selvittiinhän siitä sentään pi-
halle, Vihtori edellä ja Otto pe-
rässä.

Puutöihin ja nilckaroimiseen
ei Jaa.kolla ollut halua eikä kai
taipumustakaan, koska hänen
tekemänsä kirvesvarret tulivat
useimmiten sellaisia »kuinka se
ylhäältä sallittiin,» niinkuin
Liesjärvellä on tapana .sanoa.
Mutta muissa töissä oli Jaakko
kyllä mies paikallaan. Ja niitä
hän tekikin monenlaisia: oli
.kyntärnässä, niitti sirpillä kau-
raa ja kökösti, lämmitti riihtä,
oli puintihommissa mukana ja
rijhtä ahtamassa. Kun Jaakko
oli kerran riihtä ahtamassa so-
dcean-Matin kanssa, sattui hu-
vittava välikohtaus. Matin oli
määrä antaa J'åakofle sitomia,
joita tämä sitten otti riihen par.,
siUa seisten vastaan. Mutta
kuinka ollakaan, oli sokea.Matti
kun mitään ei sokeudeltaan voi-
nut nähdä, työntänyt vähitellen
parret niin, että Jaakko tulla
tupsahti parsilta alas, että mä-
jähti. Tämäkös suututti J'aakkoa
niin, että aikoi antaa vähän ku-
ritusta Matil1e, joka katsoi par-
haaksi paeta, onnistuen piilou-
tumaan riihen oven taakse. Tä,
täpä ei Jaakko huomannut, vaan
ryntäsi ulos etsimään Mattia,
jota ei löytynyt. Takaisin palat-
tuaan oli Jaakon suuttumus jo
lauhtunut, ja niin jatkettiin työ-
tä hyvässä sovussa.

Jaakon sanotaan olleen jori-
kunverran kiel itaitoisen. Aina-
kin ruotsia hän solk kasi ja se-
koitti tavalliseen /puheeseen·sa.-
'kin .huomaamattaan r-uotsalaisia
sanoja. Hänen ääntämisensä oli
jonkinverran ruotsinvoittcista,
mikä johtui sii:tä, että hän oli
ollut ruotsalaisissa paikoissa pal-
velu'ksessa niin kauan, että se
oli hänen puheeseensakin 'le i-
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rna nsa lyönyt. Kirj-oitustaitoinen
ei JaaJkiko oldut, Kun hän oli jos-
-Saikin asiassa todistajana tai kun
hänen muuten piti nimensä
merkitä, piirsi hän vain puu-
merkkinsä, jorrkim'laisen ristiiku-
vion.

Koska »syöminen on pääelin-
'keino. ja monessa suhteessa yik-
silön ja suuremmarikin yhteisön
elämään vai-kutta-va seikka, täy-
tynee hiukan valottaa tätä puol-
ta .Iaaikon eläenässä. Olisi Iuul-
lut, että Jaakko, kansammiesten
tapaan, olisi ollut katkktruokai-
rien. Mutta ei. Hänedläkin oli
omat vastenmielisyytensä ja ku-
Iinaariset nautint:onsa niin kuin
rneihlä rnui'lllaikln sattuu olemaan.
Lanttua ja muita »juureksta» ei
.Iaakko syönyt; niitä hän nimitti
•saviruohonjuuriksi. »Ei diioin
syönyt rasvaisia ruokia, joita hä-
nen vatsansa ei sulattanut, mi-
hin lienee osaltaan ollut syynä
vuosien mittaan nautitut ruoka-
ryypyt. Mutta ,piimää Jaakko oli
'kova särpimään ja sitä hänellä
olikin aina rnatkoil laan mukana.
Mi.1loin se alkoi vähentyä, j at-
!koi hän sitä vedeldä niin kauan
'kuin vähänkin piimää Qeilissä
oli. Tämä Jaakon piimädeilt on-
kin tatlella Liesjärven ikylämu-
seossa, jonne sen Jaakon poika
Vihtori Rauhala ai-koinaan lah-
joitti, samalla .kun antoi jutun-
juuret tähänkin tarinaan.

Jaakon jabkirieet olivat taval-
Iisesti vähän toiserslaiset kuin
muslla, tukevat ja vahvat kuin
dcivinuijat, jol la isia oli kadunlas-
'kijoilla. Jaa!kko halusi aina saa-
da karvarien »värkkisaappaita s ,

joijla nahikurit tavallisesti pank-
kitiinua sotkivat. Täl:laiset »värk-
kisaappaat» olivat hyvin veden-
pitävät, mutta kovin .kan'keat.
Mutt »viispä siitä, jos neet tai-
pu tai ei, niidlä pisteli !kuin sei-
päilrä». Talvi-sin ,käytti Jaakko
suuri/kokoisia, nahoitettuja vilt-
titossuja, jotka olivat pohjasta

melkein ,pyöreät ja joiden jällki
lumihangessa muistutti i'käärr-
kuin karhunjälkeä. Jaakolla oli
»ta'llukkapobku Juurini-emen met-
tätle», jossa hänellä oli hasko-
työmaa. Kerrankin, kun cdi sa-
tanut paksusti lunta, meni eräs
tulokbpomo sattumalta Jaakon
s tien» ohi ja näki suuret, pyö-
-reät, metsään johtavat jäljet,
jotka näyttivät vähän erikoisil-
ta. Sanoi IköyliöQäisittäin: »Kukas
siiri pöhkil 'kävelly ot », kun jäa-
jet olivat .kuin oilisi pölkyllä pis-
telty.

Kun maaseudulla »elämänriau-
tinnot- oli-vat niu:kat, valtasi
kahvinjuonti tärkeän sijan kan-
san, ainalkin vanhemman väen,
'keskuudessa. Ei vain silloin, kun
»ikahvthammasta » kolotti, sitä
nautittu, vaan kahvi oli sekä ar-
kena että pyhänä ilon ylentäjä-
nä ja surun valmentajana varsin
käytetty juoma. .Iaa'kko Mikon-
pojankiri matalassa majassa var-
sin usein kahvipannu Iiedellä po-
risi, jopa niitä oli yhtaikaa peri-
semassa .kaksnkin. Sihlä vanhem-
malla .puolehla ikäänsä Jaakko
harvoin joi vaimonsa keittärnää
kahvia, joka hänen mielestään
oli niin 0 kuin »vasnkanjuomaa a .

Niinpä jätämmekin Jaakon ja
Sehvan kahvinkeittopuuhiin ja
toteamme, että Jaakko Mikon-
poilka oli niitä vanhan kansan
tervaskantoja, jotka eivät eläis-
sään tarvinneet lääkikeitä eiikä
lääkäreitä. Hänellä oli sama va-
'kaumus 'kuin sen ajan rahvaalta
yleisesti: »Jos ei terva, sauna ja
viina auta, niin tauti on kuole-
rnaksi.» Ei hän sairastellut enkä
siihen hänel'lä aidcaa'kaan ollut.
~un hänen mittansa oli täysi,
Jahti hän täältä isäinsä tykö, jät-
täen jälk-eensä muiston omape-
räisestä ja erikoisesta kansan-
miehestä, muiston, joka vieläkin
Liesjärvel/lä, ainakin vanhemman
polven mielissä, elää.

Sulo Tanninen

Forssan Lehti 5. 7. 19:,}9



Entisajan

Nummisuutarien Topias ja Es-
ko sekä koko heidän perheikun-
tansa ovat saattaneet kyläsuuta-
rien ammattikunnan jokaiselle
läheiseksi. Samoin on kaksi uus-
maalaista kyläräätälin perhettä
tullut kaikille rakkaaksi. Liit-
tyyhän Sammatin pojan, Elias
Lönnrotin, elämäntarina Iähinnä
lapsuus, neulan ja rässrraudan
tuntumaan, ja toisaalta Nurmi-
järven kovia .kokenut kyläräätä-
Iin poika kasvaa ja viettää elä-
mänsä onrieltisimmat vuodet sei-
nänaulassa roikkuvan »kyynäs-
kepin» ja leveän räätälipöydän
tuparnjljöössä. Lisäksi 'hänen kuo-
lemattomat Eeno'kk insa ja Aape-
linsa ovat tehneet jokaisen tiet-
täväksi, ettei »sovi soimata kr aa-
tarin virkaa».

Kuuman ilmanalan asukas ei
kaipaa vaatteita, mutta sitä vält-
tämättömärnmät ne ovat pohjo-
lan asukkaalie. Eivät kuitenkaan
yksinomaan talven purevat pak-
kaset pakota meidän leveysas-
teillamme asuvia etsimään tur-
vaa lämpimästä vaatetuksesta,
vaan kasvaneella sivistyksellä on
myös huomattava osuus tässä
kysymyksessä, koska se tuon
käytännöllisen lämpötalouden li-
säksi as·ettaapukeutumis.en
erääksi sivistyksen arvorimitak-
si. Tästä johtuu ainakin suurek-
si osaksi erikoisen rää tälinam-
rnatin syntyminen. Tuon ensin
mainitun lämpötaloutta koske-
van puolen näet pystyi ratkaise-
maan melkeinpä kuka tahansa
perheen aikuinen jäsen - mutta

kyläräätäli

kun kaikkivobpa muoti alkaa sa-
nella vaatimuksiaan, ei enaa
kelpaakaan »oman äidin ornpe-
lema» vaatekappale, niin paljon
kuin siihen liittyy.kin tunnearvo-
ja, kuten Ikansanruno korostaa.
Vaatteiden valmistus jääkin vä-
hitellen »Eenokil le ja Aapel ille»,
joitten vaikeaksi ja ylen arvok-
kaaksi tehtäväksi tulee "harkita
ja tuumaflla jok'ikinen uusi
muudi, leikkaus jasauma».

ARVOKAS VIERAS

Kylän räätäli tuli tutuksi ja
läheiseksi .kaikilde kyläyhteisön
jäsenille, sillä jokainenhan jou-
tui asioimaan hänen kanssaan.
Lisäksi hän oli kuin saman per-
heen jäsen niissä taloissa, joissa
viikkomäärin joutui käyttele-
mään saksia, neulaa ja rässi-
rautaa. Oli miltei juhdapäivä ta-
Iossa, kun sinne saapui tuo arvon
mestari ensi aikoina vain vaati-
mattomat työvälineet muassaan,
myöhemmässä vaiheessa ihmeel-
lisen ja paljon puhutun neulo-'
makoneen keralla. Melkeinpä
tuota »masin aa » lakittapäin kat-
seltiin ja .kokeidtiin sen kiiltä-
viä kylkiä- ja tuntuipa kuin oli-
si itse rää tälirnestar inkin arvo
sen ansiosta kohonnut ainakin
.pari kraadia korkeamma lle.
- Aamukauden ja jo 'edellisenä
päivänä oli talon naisväki pyyh-
kiejlyt 'paikkoja, kirkastanut no-
kisen kahvipannun ja asettanut
puhtaan Iiinan porstuan pohja-
kamarin pöydälle. Sinne sitten
vieras vietiin oikein pullakahvin
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pariin ja siellä hän pitkin työ-
kauttaan aterioi syöden kaikkea
sitä herkkua, mitä talo pystyi
tarjoamaan. Tuossa ruokakysy-
myksessä vaimoväki panikin pa-
rastaan, keitti ja paistoi sellais-
ta syötävää, jommoista vain
harvoin nähtiin tavallisissa olois-
sa. Kyllä ol! kyläsuutarinkin ta-
loon tullo merkkitapaus syksyi-
sen päivän harrnaudessa, mutta
ehkä sittenkin räätäli oE hive-
nen lähempänä herrassäätyä.
Vaikka suutari olikin taloon tul-
Iessaari pessyt hyvinkin pikiset
kouransa ja pannut hartioilleen
'ehkä kirkkotakin. tucksahti hän
slttcn'kin aina nahalta, ja sor-
men päät ja kynsien alustat oli-
vat cpesemisestä huolimatta mus-
tat- ja kun hän sitten riisuttu-
aan tuon kirkkotakin esiintyi
.pikisissä housuissa nahka vörk-
keli vyöHä,ei hän 'Ollut lähes-
kään yhtä edustava kuin räätäli,
jolla nyt olivat kädetkin kuin
pappilan neideillä, pehmeät ja
sirot. Eikä tämä tuonut tulles-
saan minkäänlaista vierasta
tuoksua, joskin työn jonkin ai-
kaa kestettyä ,koko avara tupa
jo aika tuntuvasti lemusi uusil-
ta vaatteilta liiatenkin si.litys-
hommien jälkeen.

Mitä sitten tulee itse työhön,
aika suuri ero oli silläkin. To-
sin oli Nummlsuutarien Topias
kuten hänen harjastukkainen
poikansakin melkoisesti ammat-
tiylpeä, mutta Iienee kuitenkin
myönnettävä, että räätälin am-
matissa useimmin kuin lestimes-
tarin verstaassa jouduttiin rat-
leomaan pulmailIisia kysyrny'k-
siä jopa niin, että - Kiveä Iai-

na taksemme- kysyttiin, »kuinka
on päävärkin Iaita.» Verrat-
kaamme nyt esirn. mitan ottoa.
Suutarimestari sen kuin repäsi
paperisuikaleeseen merkin jalan
suuruussuhteista. joitten mu-
kaan sitten etsi säkistä sopivan
.kokoisen lestin mutta räätälipä
käytti oikein lailtista mittaa ja
- mikä arvokkainta - teki mer-
mintöjä erikoiseen mittakirjaan,
Niitten antamien osviittojen mu-
kaan hänen sitten 'Oli »tuumail-
tava 'leikkaus ja sauma». Eikä:
tarvinnut suutari sittemmin
enää saappaansaajan apua työn
kestäessä. Hän vain neuloo piki-
lankatikkejä, painaa reikiä nas-
.kal iIla ja iskee niihin puunaulo-
ja. Saa siinä sivussa vähän vil-
kaista talon väen touhujakin
osallistuen keskustelun ja -mi-
käli on laulumies - vetäistä:
pienen värssyn, joka saattaa pii-
katytön hauskaIle tuulelle. Mut-
ta toiset ovat tuskat puvun syn-
tymisessä! Ensin on tehtävä kuin
jonkinmoinen 'koetyö, harsittava
pitkinä tikeillä, 'käytettävä nup-
pineuloja ja liidun palasta ja'
sitten aloitettava »pruuvaami-'
nen», tuo taitoa kysyvä työvai-
he, jonka vain arvon mestari
»yksin ratkaista taitaa». Eikä:
siinä itse työn kestäessä k'Os-
kaari sovi sivulleeri vHkaista,:
vaan vakavasti alusta loppuun
saakka on paneuduttava tvöhön.,
Ei joudeta tarinoimaan eikä liioin,
ajattelemaan aurinkokunnan ih-
meitä kuten jotkut suutarit, jot-
ka ovat tunnettuja filosofisesta
ajattelustaan. - Niin, että sano-
koon nyt Nummisuutarieri poika
mitä tahansa, meidän on pakko



asettaa entisajan kyläräätäli
va a'ksan verran lestiherran ylä-
puolelle semminkin, kun hänellä
jo myöhemmässä vaiheessa oli
muassaan tuo edellä mainittu
ihmeellinen neulornakone, josta
viestit olivat kulkeutuneet mo-
nen kyläläisen korvrlle kuten ai-
koinaan kuulopuheet ensimmäi-
sestä öljylampusta. Samoin kuin
sitä ennen vanhaan kyläläiset
kokoontuivat katsomaan, odotti
nytkin talon väki jännittynee-
nä hetkeä, jolloin 'kone pantai-
siin käyntiin. Tarkistettuaan sil-
mälasiensa .kuntoa, ennen muu-
ta niitten oikeata asentoa, mes-
tari itsehyväisesti rykäisee ja
teesken telee mahdollisimman
suurta vaatimattomuutta, kuin
olisi tuo harvinaisen masinan
käyttö maailman yksinkertaisin-
ta hommaa. Hän vääntää oikeal-
la kädellä koneen kampea -
poljettavan aika ei o-llut vielä
tullut - ja neula alkaa nousta
ja laskea tehden tasaisen kau-
niita tikkejä, jommoisia ei yksi-
kään kuolevainen pystyisi teke-
mään käsin. Tasainen raksutus,
jonka tuo kone synnyttää, kun
se nopeassa tahdissa Iiittelee
saumoj a, on kaikista niin kum-
mallista, että mestarin pitää ru-
veta selittelemään koneen tek-
nillistä rakennetta. Hetken ku-
luttua hän on jälleen jalat ris-
tissä leveällä pöydällä, jossa al-
kaa harsia äsken koneessa käy-
tettyjä vaatekappaleita.

Tällaisiin näytöksiin pystyi
toistaiseksi vain räätäli, joten
siis sekin edellä 'kerrotun lisäksi
oli omiaan kohottamaan tämän
ammattikunnan arvoasemaa. To-
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sin jo vuosisatamme alkukym-
menellä - kaupunkioloissa ai-
kais-emmin - rlmestyi suutarin-
pöydän ulottuvilie kone sellai-
nen, joka löi Iaudalta poldetta-
vankin räätälinkoneen. Se näet
pystyi neulomaan nahkaa - ja
koneen ihmeellinen rakenne te-
ki mahdolliseksi tunkeutumis-en
aina kengän kärkeen saakka. -
Mutta vaikka nuo kylän vanhat
ammattimiehet olivatkin nain
muodoin ehkä eri roppusi'Ha ar-
voasteikon portailla, 'heitä aina
kylän taloissa kohdeltiin täysin
saman veroisina, Molempia »ti-
tuleer attiin» mestareiksi, molem-
pia kyydittiin hevos-ella, molem-
pien syötäväksi pantiin samat
herkut ja yhtä valkoiset laka-
nat asetettiin kummankin sän-
kyyn. Molemmat puolestaan ta-
losta lähdettyään jättivät .kaikit-
Ie sen asukkaille tyytyväisen
mielen. Lapset - ja miksei ai-
kuisetkin - näkivät unta uusis-
ta jalkineista ja muodikkaasta
vaatetuksestaan ja olivat onnel-
lisia. Palvelusväki ihailee saa-
miaan parseleita, tytär kiiltäviä
nauhakenkiään. joita alussa 'käy-
tettiin vain 'kirkossa, mutta pian
sen jälkeen polkkamasurkkaa
hypittäessä. Uudet puvut roik-
kuivat pitkät ajat sadin naulas-
sa, sillä eihän niitä toki raas-
kittu käyttää kuin vain harvois-
sa [uhlatflaisuuksissa, mikäli sel-
laisia sattui olemaan, Sen sijaan
niitä Ieppoisasti silmäiltiin ja ai-
na vähän kosketeltiinkin tilai-
suuden tullen - ja silloin myös
aina lämpimin mi-elin rnuistel-
tiin räätälimestaria, hänen mat-
kassaan ollutta oppipoikaa, jot-
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ka valrnistarni insa pukuihin oli-
vat jättäneet jotakin itsestään.

NAISVÄEN »KYLÄRÄÄTÄLl»

Jo varhaisessa vaiheessa oli
kylässä erikoinen naisräätäli, jo-
ta tavalllsesti sanottiin neulo-
jaksi. Hänkin kävi usein varak-
kaissa taloissa valmistamassa
naisväelle lenirikejä ja pääblys-
talokeja. Tuo neulojaneiti - pi-
kemmin ryökynä - oli saanut
itselleen vaikean tehtävän seu-
tukunnan naisväen makusuuntia
tyydyttässään. Hän sai kyllin
punoa päätään ja käyttää kaikki
luontaiset mielikuvituksensa voi-
mavarat, ennenkuin pystyi kep-
sit ja pussihiat, vyötäröt ja kau-
la-aukot muodostamaan kullekin
mieluisiksi. Taval1iset talon tyt-
täret ja rahvaan naiset tyytyi-
vät vähempään, mutta ken hais-
kahti hivenen herrasväeltä, hä-
nen vaatimuksensa olivat joskus
kiusallisen yksityLskohtaisia. 'I'ä'l-
laineri seudun neuloja suoritti

Viisi

Olen aikoinaan pamnut pape-
ri,la'e eräitten Liesj ä,rvenasuk-
kartten velärnäkertoi a ja koetta-
nut Iähinnä korostaa heidän eri-
koisuuksiaan ja abkaansaannck-
siaan elämän tehtävän suorituk-
sessa. He ovat vain ol'leet ta-
valäisia kansan miehiä, jotka
srtkeäl'lä uurastuksel'la ovat 'I'a-
kerrtaneet omalta osaltaan tätä

usein raskaita 'palva- jopa yö-
töitä vallankin, jos olivat näkö-
piirissä häät tai hautajaiset, lu-
kuset tai muut juhlatilaisuudet.

AJAT OVAT MUUTTUNEET

Mutta tässä .kuvattu aika on
jo kaukana menneisyydessä. Ei-
vät Ikulj'e enää kyläräätälit neu-
lamassa kotinsa ulkopuolella.
Mutta työtä on heillä riittämiin,
sillä seinä kyltti tekee yhä teh-
tävänsä. Ajan turhamaisuus vie
tosin jo ,kylärahvaankin kaupun-
gin pukukauppoihin. joissa myös
muodin oikkuja seuraileva nais-
maailma yhä enemmän asioit-
see. Ei ole kuitenkaan työstä
puutetta kylän naisneuloja'lla,
joskin hänenkin pöydällään aina
on tukku muotilehtiä, jotka ah-
keran käsittelyn ansiosta näyt-
tävät ikivanhoilta, mutta nepä
sisältävät sittenkin muotimark-
kinoitten viimeisimmät uutuu->
det.

Väinö K01'pijä7'vi
Forssan Lehti, 12. 7. 1959.

veljestä

maata. Yksi heistä on kangen-
nut 'kiviä ja 'kalllrt;o.ja, toinen
juoksuttanut tervaa tai kaiva-
nut järven rnudasta rautamal-
mia, kolmas perannut 'leppä-
pehkoja, neljäs rakentanut myl-
Iyjä ja hakannut mylllynkiviä
jne. Mutta yhteisenä piirteenä
ka iki.Ile on ollut uskollisuus vä-
hässä - ja siten he ovat [ättä-



neet arvokkaan perinnön jä'!Jki-
po'lviUe. Heidän työnisä tulos ei
ole niinkään sormin osoitetta-
vissa, vaan se ori 'kuitenkin nä-
kymättömänä osasena siinä 'k:ult-
tuurlsaavutuksessa, mistä me nry-
ik:,ylpolven ihmiset usein ylväste-
lemme. Kaiken lisäksi ovat he
kaikki ofleet si tä Saam'[ärven
Paavon sukujuurta, joka paboina
päivinäkiri on .saanut voimaa
korkeudesta ja on snlloin hiljai-
sessa huokauksessaan ajatelllut
Paavon tavalla: »Vaikka kokee,
eipä hylkää Herr a.» - - Nämä
alkusanat soveltuvat myös niihin
'viiteen veljekseen, joista aion
tässä puhua. He ollivat 'kaikki
Isori-Herttuan poikia, nähneet
päivän valon silloisen kruunun-
tonpparin harmaassa mökissä
'pienen Her ttuanjärven rannaäla.
Sivuutan tässä veljeksieri Iap-
suus- ja nuoruusajan kuvauk-
set ja otan lähtökohdaksi sen
ajan'kohdan, joilloin miehet Iäh-
tivät maaillmaUe kokeilemaan -
kuvannollisesti puhuen - kuo'k-
kansa terävyyttä ja hartiortten-
sa kestävyyttä. Mistään maail-
mable menosta nykyisiä mitta-
suhteita käyttäen ei tosin voida
puhua, sillä seolisi vieraanlais-
ta hämäläiselle merrttaallteetiläe
- vähän vain kotipesän Ull'kv-
puolelle, oman Halll.in haukun-
nan kuuiuvil le eli toisin sanoen:
orna koti niin lähelle, että Lei-
non sanoja lainatakseni näki
»ernon aittahan menevän» tai
kuuli entisen kodin »kaivon vin-
tin vingahduksen». Seuraan täs-

-sä i'käjärjestystä vanhimmasta
n uor irnpa an.
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Oskari

Ajan tavan mukaan peri tämä
talon vanhin poika kotipaikan
ja tuli näin Ison-Herttuan isän-
näksi. Hän joutui aikoinaan
kunnankiri Iuotta'musto irniim. Jos
oikein muistan, olli hän mm.
köyhäinhoidon paikail'linen toi-
miherrkilö sekä pitkät ajat Lies-
järven kansakoulun johtokunnan
jäsen ja hoiti vuosikausia kou-
lun taloudenhoitajan työtä vaa-
tivia tehtäviä. Hänellä oli aina
Forssanmaukal'laan paljon toimi-
tettavia asioita sekä yksityisten
että koulun. Siitä seurasikin,
että !hän palas! <kotiin aina hy-
vin myöhään. Muistan hyvin rno-
riet syksyn pimeät iblat, jolloin
mies koUs1ielQikoulun O'VEn ta-
kana tuodessaan opettaj an palk-
karahoja tai toimittaessaan mui-
ta »[uoksevia» asioita, - Mutta
maan raivaajana on tämä Ison-
Herttuan esikoinen lähinnä mai-
nittava. Kotipaikan hän raken-
nutti hyvään 'kuntoon ja Iaajen-
si sen vi.ljelyksiä. Itse hän oli
ensimmäinen joka paikassa, loi
ojia ja ikäänteli maita. Hän
myös - kuten veli Vihtori'kin -
kokosi valtion metsistä ns. le-
veraossipuuta, jota hakkasi ha-
Ioiksi ja kuljetti rantaan uitet-
taviksi Forssaan. Hän oli myös
tunnettu tervamiehenä. Talon
Uähelllä oli - ja on viellä'kin -
suuri miilu, jossa on aikoinaan
juoksutettu ter vaa csato'ja tynnö-
reitä, Itse el hän mielellään
tervedaan »polttanut», vaikka
tunslkin tar-koin tervanpolton
salaisuudet. Mutta usein hän oli
tervareissuilla rantapitäjissä,
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osasi sanoa hinnat ruotsiksikin
ja tuli näin hyvin kaupoissa
juttuun norhla ruotsimkielisidllä
paikkakunnibla. - Jos kaikkikin
veljekset olivatkin vakavia kris-
tityitä ainakin myöhemmässä
vaiheessa, oli sitä käytännössä
eniten Oskari. Lukuisat näet
o-livat ne evankeliumijuhlat, joi-
ta kesäisin pidettiin Isori-Hert-
tuan avaralla, ruohoisalla piha-
maana ja riihen luona. Siehlä
puhuivat Korpiset ja Eskolat
rnaaslilokosaarnaajlna ja oman
seurakunnan papit. 'I'ulkonn täs-
sä vielä Oskar-ista puheen oälen
mainituksi se suuri hyväntahtoi-
suus, mikä oli hänen luonteensa
eräänä näkyvänä ptirteenä. 'I'ie-
tääksend ei hän koskaan riidel-
'lyt kenenkään kanssa, vaan
koetti aina sovitel'la asiat niin,
että sopu ja hyvä suhde vallit-
sisivat kaikkien kesken. Sama
mieluinen muisto on rninuäle jää-
nyt muistakin veljeksistä.

Vihtori
Sillaaupään nimehlä hänet seu-

dulla parhaiten tunnetaan, sidlä
vasta ikämiehenä hän alkoi
käyttää 'kotjpaikikarisa nimeä.
Vihtori oli veheksistä se, jonka
kehtoon oli jo pantu kultaisen
huumorin v al ta'kl rja. Kun muut
veljekset olivat luonteeltaan noi-
ta ,hiJljais,esti hymähtäviä, huu-
morin tosin ta:juavia hämäläistä
kansanmiehlä, eli Srllanpää -
hienosti sanottuna - oikein ak-
tiivinen »huumorrnies». Vitsejä
tuli kuin turkin hiasta, ja suun
seutu lupasi aina uutta viiksien
puhistessa joo edeltä päin kuin

niitten airueina. Se ihminen oli"
vähintäin puraissut sammakolta
pään, Ij'oka sildoin murjotti, kun
Si l'lanpää piti puheenkertaa. Oli-
sipae vain nauhoitettu kadloki ne
sutkaukset ja mehevät lei'kki-
puheet, joita tämä Liesjärven
»tervaiirrnanni» [asketteli,kun
oli reissulda saarrstoprtäjissä ja,
joi kymmenettä kupillistansa.
Sanottakoon tässä, ettei miehen
kah vin. juonniillla ollut määrää,.
vaan Iirveihin 'painuisuul'€trl'kin
pannun sisältö yhdellä istumi-
sella, jos niikseen tuli. Kun hyvä
kahvi ja onniistunut tervakauppa
piristivät miekkosen mieltä, tu-
livat siinä suornet ja ruotsit sol--
kenaan, 'että ihan vedet tippui-
vat ruotsinkielisternkin akkojen
sidrnistä, kun lrkistelivät pannu-
j ensa sankoj a. Sanottakoon täs-
sä, että Sillanpään jutut eivät
koskaan ylittäneet kohtuuden
rajoja. Ei hän tietääkseni mil-
loinkaan 'kirohlllut, ja rivoukset
olivat hänelle tuiki tuntematto-
mia. Mutta 'eivät leikkipuheet
yksin elätä, vaan oli tehtävä
totista työtä. 'I'urpeet IenteIivät--
kin Sil'lanpään suo- ja mäikipel-
loilla, kun Vhhtor i itse oli kuo-
kan varressa, ja rakeina sinko-
sivat jyvät talon kiukkuTiriihes-
sä, kun isäntä sielllä oli »piäll'lys-
miehenä». Hänen tervahomman-
sa ovat Iuku erikseen. Hän oli
kait ensimmäisiä paH~kakuntl1al-
la Rautasen keksimän kannon
nostolaitteen käyttämisessä (Kir-
jassa Vanhaa Tammelaa on ku-
va Sillanpäästä ja tuosta nosto-
laitteesta). Tuhansissa ovat las-
kettavat ne tervaskannot, jotka,
hän nosti ja [uoksutti tervaksi



suna suuressa miilussa, joka yhä
vielä on käyttökunnossa vasta-
päätä taloa. Mutta - omituista
kyllä - Sihlanpää ei tietääkse-
ni koskaan toiminut rnijlumes-
tarina, vaan jätti sen homman
Kuuselalle tai Lehtimäen veljek-
srlle. Itse hän kyllä oli juonessa
mukana, mutta sälytti mieluirn-
miri riskin muitten hartioille. Ja
sieltä miidun mustasta silmästä
sitten juoksutettiin se rahan ar-
voinen ruskea neste, jonka
markkinoimisessa isäntä itse oli
kuin kala vedessä.

Reinholt
Tämä mies. ikäjärjestykses-

saan kolmas, perusti kotins>
muita 'kauemmaksi, ,lälheJ,leKaks-
vetisen erämaanjärveä. Sielllå oli
Vehmas-niminen paikka, joka oli
jo ankaisemmin rakennettu ja
sen kivisiä mäkiä raivattu. Mö-
kin ympärHläO'leva laajantai-
nen mäkimaasto oli Iuonnostaan
lämmin ja suouattu haJlan tu-
hotöiltä. Tämä kivinen seutu oli
kyl'lä vaikeasti viljeltävä, mut-
ta olihan voimaa kangen nokas-
sa ja sisua riittävästi - siis
tuota samaa pääomaa, jOII'laSuo-
men pellot kautta ajkojeo on
raivattu ja pantu kasvamaan
vil'[aa. Ne krviröykkiöt, jotka
näkyvät nykyisrllä rnäkir+nteildä
sekä ne 'kiviaidat, jotka piirittä-
vät noita mäkiä, puhuvat niistä
karun luonnon rintavarustuksis-
ta, jotka silloinen Vehrnaan
isäntä jaoitti maahan. Eräät
kä!ytiicnölliset seikat veivät sit-
ten miehen rnuualde, kaualksi ei
sentään. Siinä on Seppälän tbla
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lähellä turku tietä Ojaisten ky-
lään kuuluvana. Sen möyheärn-
pään ja ehkä hyötyvämpään
mulltaan Reinholt Vehmas nyt
joutui sekoittelemaan siernentä,
kunnes nuori pol vi otti ohjat
käsiinsä ja vanha siirtyi sivum-
malle, kuten luonnon viisas jär-
jestys 'On lait Laatinut.

Anselmi

Koivumäen Selmiksi miestä
tavallisesti kutsuttiin, koska uu-
si koti oli todelUa koivumäellä,
Sen hän rakensi yhdessä nuo-
rimman veljensä 'kanssa kauniil-
le rfnteelle Herttuanjärven vä-
littömään läheisyyteen valtatien
varrelle. Komean talon veljek-
set pystyttivätkin, silliä pitkä on
»r ipi » ja siinä monta huonetta ..
Mutta nämä kaks! veljestä oli-
vabkin tekomiehiä enemmän
kuin muut tässä ,kerrotut. He
tekivät 'puusta ja vähän raudas-
takin melkeinpä mitä tahansa,
Anselrni oli puuseppänä tunne-
tuin. Avara pirtti tehtiin joo sitä
ajatelllen, että siinä hyvin mah-
tuisi työskentelemään höyläperi-
kin parissa. Ja sittenpä kuului-
kin melkein läpi vuorokauden
nuijan jyskytys, kirveen kalke
ja sahan sihinä maantiellä mat-
kaavien 'kuuluviin. Sidlä Koivu-
mäen isäntä nukkui vain vähän
kuin lintu ,kesäyönä. Hänen tuot-
teensa o-livat kysytyitä, ja monet
kunniakirj a t pirtin seinällä
osoittavat vieläkin hänen teke-
miensä rekien, suksieri ja muit-
ten esineitten korkeata laatua,
Mikäli mestari hatusi hiukan
vaihtelua työssään, silloin hän
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meni Tukkilahteen 'kärräämään
veteen Forssa-yhtiön halkoja.
Siellä näet, missä nykyisin on
huviloita nokkanokin, oli ennen
kymmeniä pitkiä halkopinoja.
Niitten järveen ajaminen annet-
tiin urakafla suor itettaviksi, ja
Koivumäen Selrni oli muuan
näistä urakkamiehistä. Varhai-
sesta aamuhetkestä myöhäiseen
iltaan siellä pyöri kottikärryjen
pyörä leveätä Iankkua pitikin,
siellä kolahteli 'ja läikähteli vesi.
Puomienpiirittämät alat täyttyi-
vät, kunnes saapui ponttoo, joka
arukkureineen siirsi kärrätyt ha-
10t Karjusidtaan. - Jos kaikki
tässä puheenaolevat veljekset
ollvat vsisukkaita työmiehiä, SeI-
mi oli heistä se, joka ehkä sää-
Iimättömirrrmin käytti hartia-
voimiaan ja poltti näin kyntti-
läänsä molemmista päistä.

Heikki
Sittenpä jo tulemmekin vel-

jessarjan .kucpukseen, pari vuot-
ta sitten kuol'leeseen Heikkiin.
Hän asui Koivumäen toisessa
päässä 'ja oli monessa suhteessa
esjmerkiltinen ihminen. Olen
kirjoittanut hänestä aikoinaan
tässä lehdessä otsikolla »tuhat-
taituri» ja esittänyt siinä eräitä
puolia hänestä. Ei ole tarpeellis-
ta enää kerrata noita samoja
asioita. Mainitsen kuitenkin
erään ;puOll€U1hänen luonteensa
erikoisuudesta, seliaisesta, jota ei
tapaa muissa veljiksissä. Hän
näet oli kansanmieheksi siinä
suhteessa harvinainen, että oli
täysin »matkajlukärpäsen pure-
rna». Ei kukaan paikkakuntalai-

sista liene matkustellut suna
määrin 'kuin Koivumäen Helkkl.
Hän on nähnyt doesäyön aurin-
gon Aavasaksalla, kulkenut Sa-
von hymyilevidlä järvillä, tutus-:
tunut Pohjanmaan viljalakeuk-
siin, nähnyt Varsinais-Suomen
ja Uudenmaan Iainehtivat vilja-
pellot jne. Kaiken 'lisäksi hän
oli suuri luonnonystävä, joka
antoi arvoa kai'kefl e erikoiselde,
mitä näki metsissä ja muualla
liik'kuessaan - siis tyypiblirien
Jukolan Lauri! Hän rakasti eläi-
miä, ruokki pikkudirituja eikä
tehnyt pahaa kärpäsellekään.
Hän oli kaikkien ;puutteessa ole-
vien altis auttaja, isänmaallinen
mieleltään, terve poliittiselta
ajattelultaan. Heikki yksin oli
veljeksistä perheetön, mutta sii-
tä huolimatta hän 'Oli lasten hy-
vä ystävä, jonka taskussa sid-
join tällöin olli heitä varten ma-
keaa möldiä, kuten hänen ta-
pansa oli sanoa. Kaiken tämän
ja paljon muun Iisäksi oli paik-
kakunna lla suuri suru, kun tuli
tieto, että Koivumäen setä oli
nämä hänelle rakkaat seudut-
iäksi jättänyt.

Kaikki tässä kerrotut Ison-
Her ttuan veljekset ovat jo ai-
kansa täällä vaellettuaan siirty-
neet toivon mukaan niille au-
tuaitten maille, joitten näköalat
herlle ehkä aikoinaan kirkastui-
vat. Palkkakunnan vanhempi
sukupol vi heidät kaikki vielä
hyvin muistaa ja säilyttää hei-
dät mielessään. Mutta nuoret ja
tulevat sukupolvet eivät enää
»Joosefi<sta mitään tiedä. - sik-
si lienevät tässä kerrotut sanat'
palkallaan, ,koska ne säilyvät



arkistojen kätköissä joskaari ei-
vät minään tutkimusobjekteina,
ehkei luettuinakaan, mutta kui-
tenkin vaatimattomana kunnian-
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tekona keskuudestamme poistu-
nellle, kelpo päivätyön suoritta-
neil:le skan ssa velj il lemme .•

Väinö KOTpijäTVi.,

Forssan Lehti, 19. 7. 1.959.

Tammelan miehiä Hämeen HärkätieIIä

Kun Forssa aikoinaan oli vain
ta vaälinen maalaiskylä, tehdas-
seutu tosin ja siinä mielessä ke-
hityskelpo.men, ei sen torrkaup-
pa vielä pystynyt takaamaaei
kaiikkien niitten tavaroltten me-
ne"nlkiä joita sstä ympäröivä maa-
seutu tuotti. Voita ja lihaa esim.
saattoi sen toriHa tarjota vain
rajoitetusti. Jos niitä tahdottiin
mankkinoida suuria määriä, ku-
ten syysteurastusten aikana li-
haa, Oili paras viedä tavar-a Hä-
meerslinnan torille tai Helsinkiin.
Hevoskauppa oli myös keskitet-
ty Hämeenlinnaan, sjksi siellä
pidettävil'le manldcinoilåe kerään-
tyi hevosten ostajia ja myyjiä
runsaasti yrrrpäröivältä maaseu-
duilta. Näsllä mankkinorlla liik-
kui myös paäjon 'I'ammelankin
sankataldkisia nuuskan,purijoita-
ja niihin ailkoilhin, jolloin hevo-
nen vielä oli merkittävä tekiJjä
mataloudessa, tuotiin niitä vuo-
sittain tänne monia kymmeniä.
Lukuisat olivat myös ne li!ha-
kuormat, jotka vietiin myytävtk-
si Hämeenllinnaan. Kun kysy-
myksessä sitä paitsi oli läänin
pääkaupunki, joutui moni siellä

suorittamaan myös vlratlisluon-
toisia asioita. Tästä kaikesta oli
seurauksena, että Härkätietä
pitkin kullki myötäänsä hevos-
jonoja Tammelarikln seuduilta.

Aika viil'kas tuo maantieliiken-
ne tavarakuormia ajatellen, o'li
vielä vuosisatamme molemmin
puolin, mutta vähenee vähene-
mistään Tammelan csa'lta, sikäli
kuin Forssan asukasluku kasvaa
ja sen toripäivät vibkastuvat, -
Mainittu maantie ei suinkaan ai-
na ollut kehuttavassa kunnossa.
Sen hoito ooJi adan tarvan mu-
kaan seudun maanviljelijöi tten
huolena. Niistä taas toiset suo-
rittivat tievelvoldisuutensa hy-
vin, toiset huonosti. Tosin viral-
liset »syynit» paransivat paljon
asiaa, mutta siitä huolimatta tie
usein, vajlankm huonojen säit-
ten aikana, oli varsin kehnosaa
kunnossa. Kaiken lisäksi se oE
kovin mutkukasta ja jyriklkämä-
kistä. Talvella oli maantie mo-
niin paikoin tukkoista ja vai-
keasti kuljettavaa. Niinpä käy-
tettiirikin siäloin oilkoteitä, mil-
loin se suinkin oli mahdoähsta.
Niinpä Tammelan hevosmiehet
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ojkaisivat usein allkutabpaleehla
Pääjärven jäätä ,pitkin suoraan
Lietsan kylääei. Pieniä oilkaisuja
tehtiin sitten muuallakin. Mat-
ka oli pibkäml ainen, ja verlokai-
sessa vauhdissa etenivät srlloiset
kuormakaravaanit. Mutta 'kiiret-
täpä ei oldubkaan, si<l'lä hidas-
jll!olksuiJnleen hämäiläinen veri ei
.lii'koja hätäi'lemisiä suvaitse. -
Jouduin ,päivänä muutamana jut-
tusille erään Tammelan Liesjär-
vem miehen kanssa näistä mui-
naisista ajoista ja hänen tarinoi-
taan panen tässä nyt paperi lle:

Matkan valmistuksia
Ei tuol'le pitJkäHe matkalle

'lähdettykään vain Hman muuta
- alloit1i tuo hartiakas hämäläi-
nen tadoeupoi'ka kertomulksensa-
vaan oli siinä yhtä ja toista al-
kuva'lmistusta. Puhumatta nyt
varsinaisesta kuorman teosta, oUi
kesäiseen ailkaan rattaitter, pyö-
rät hyvin rasvattava ja muuten-
kin Ipiti si'lmätll ä, että ajopelit
olivat moitteettomassa Ikunnossa.
"I'alvel'la taas valittiin kaupunki-
matkalle kir1klkaimmin helisevä
kulkunen, silMä,ei niihin aikoihin
ajettu ilman kelloja 'kuten ny-
kyisin. Vartion tava'läa ne nyt
liilkij{uvat rekipelit talvisifla
maanteiltä, mukäli siellä enää
hevosella liilkutaan lainkaan.
Olenikin joskus ihmetellyt, miksi
viranomaiset eivät vaadi noita
keliloja ta'lvisirn ajopeleihin. Oli-
si niiden helierä .kaunista ikuul-
tavaakin ja kait siitä odisi käy-
tännöllistäkin 'hyötyä. Kahdesti
olen ainalkin minä saanut tuol-
laisen varjohevosen niskauni.

Kaiiken lisäksi oli talvisin kun-
nostettava omatkln hynttyyt, siIT-
lä ei sopinut lähteä tuclte pit-
käl'le rnatikaillle ohuissa keta1eis-
sa. Koipia ei tosin voinut vetää
ja'l'kaam, sallä nauraneet kait oli-
sivat kaupunkrlaiset sellaisia
karhun kenikiä. Vaimoväiki etsi
kätköistään paksut vrl'lasukat, ja
hyvin rasvatuista saappaista jo-
kainen mies tietysti huo'lehti it-
se. Kun vielä pukeuduttimjpelk-
suun hämälläiseeh sarlkanuttuun
ja vedettiin Ikorville 'lämmin Ikar-
valalcki, saipa tail.vi panna paras-
taan päästäkseen jäähdyttämään
ihon pirntaa. Oli niitä to imi tet-
tavia asioita itsellälkin, mutta
hyvät naapurit olirvat myös tie-
toisia miehen kaupunkiin läh-
döstä. Silksi ikerääntyi llähtöpäi-
vänäsi monemmoista putelia pir-
tin pöydätllle. Niihin jokaiseen 0'1i
saatava tervehdyttäviä r'ohtoja
kaupungin apteekista. Lopussa
näet olivat mikstuurat ja Imja-
mentit, sydämen vahvistukset ja
ruusunropit. Sitä paitsi tarvit-
tiin pihika'laastaria ja palosalvaa,
sHmävoidetta ja torakan myrk-
kyä ynnä padjon muuta seldaista
välttämätöntä tarviketta, jota
vain kaupungista oli saatavana
- ikruutia:kin ja nuuskaa kuten
ennen vanhaan Nummisuutaa-len
Iivarin Hämeenlinnan-matkalia.
Mainita pitää vielä ne kirlklkaan-
kihltävät nassaikat, joihin oli saa-
tava sellaista matolääöcettä, jolka
ei kelpaa koir a'lile. Kun sitten
vihdoin lähdön hetJki koitti, Ikan-
nettiim reppu tai tuohrkontti
kuorimaan ,silllä tottahan mies
tarvitsi muonansa, leivät, voit ja
sian pinnat. Itsellä näet piti ol-

o )



la särvin, joslkin vähän herku-
tel tiin dcansankei ttiössäkin syö-
'mä~lä makeaa rusinasoppaa tai
muuta sellaista herlklkua, jota ei
'koto isessa ankipöydässä nä1kynyt.

Syöttöpaikat
Kuten sanottiin - matka tääl-

tä Liesjärven perukoilta Hä-
meenlinnaan oli pitkä, n. 6 pe-
n.iruku'lrnaa. Olikin ,lähdettä vä
rna uka'l'le jo puolenpäivän ai'ka-
na. Htapäivä oli venynyt pitkäl-
le, enriemkuin ehdittiin pen.in-
kuhman päässä olevaan Portaan
kylälk'eskuikseen. 'Si'lloiseHa Lies-
järven tiellä ei niihin arkothin
voitu juosten ajaa - ja Ikulkapa
.sitä olisi voinut vaatiakaari ras-
kaalla kuorrnadla sälytetyltä he-
voselta. Kaiken 'lisälksi oli au-
kaistava lukuisia verä:jiä ja toi-
sin pankoin rattaita tukieri pon-
nisteltava eteenpäin. Portaassa
tie JIQ paljon par-ani, ja seuraa-
va penlnkulma taittui verrattain
lyhyessä ajassa. Sitten ol tiirrkin
'I'ervalamrnil'la, paikalla, missä
punaiset ja valkoiset vapausso-
dan aikana tapella nahistivat.
Siitä allkoi tieosuus. joka mut-
kaisuudessa hakee vertaistaan.
Niinhän ne äijä,t vitsarlivatäcin,
että pahernmissa käänteissä rat-
ta illa istuja ei enää nähnytkään
hevosensa hännän seutua, vaan
ihrneekseen ka tseli sitä silmästä
silmään. Mutta tultf inpa vain
Lietsaan, joka vieläkin harrnai-
ne taloineem, r ihhi neen, vanhoi-
ne aittoineeo. ja renulatoineen
edustaa tyypillistä hämälätsky-
Iää. Sieltä oli iliansuussa ensim-
mäinen svöttöpaikka. Hevonen
kiinnitettiin piha-aitaan. Sen
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eteen .panti in tukku heiniä tai
sidottiin .kaurapussl :päähän. Itse
mentiin sisäille jaarittelemaan
rnaatlman asioista talon väen
kanssa. Juotiin ikanvitkin ja
meksettiin viisipenriinen kupista
tai saatiin aivan ihmaiseksi tu-
tuissa paikoissa. Kun oli Iepäi'lty
tunnin verran, Iähdettlm taas
kolistelemaan .koht: <kaupunkia.
Oli jo yön aika .kun vihdoin
tultiin Luolajankylään Siitä oli-
si jaksanut ajaa perinekin asti,
mutta tapana oIi, viettää yön
seutu Luolajan taloissa, meidän
seutuJlaiset vleensä Sipnlässä, Ys-
täväläinen talon väki ei näyttä-
nyt erikoisesti paho ittelevan,
vair.-dka hevosrniehiä o'lirkin jos-
kus, vallankin rnar'kkiria in aika-
na, varsin paljon. Pientä rnak-
sua vastaan sai hevosonsa suo-
j aan, jos olitiilaa, ja itse pääsi
nuktcumaan avaraan pirttiin.
Kerran sattui niirnkin - se oli
syysrna rkikiria in aikana - että
Sipilässä o'li väkeä kuin meren
mutaa. Isännän täytyi meiHe vi i-
meksi tublei'll e sanoa, ettei yö-
pyminen näissä oloissa ollut enää
Ia in'kaam mahdo'llista. Mutta koh-
ta hän kuitenlkin virkkoi: »No
- saatte ko'ko talon haltuunne'! »

Oli näet niin, että taloori kuului
myös tien toisella puolelila oleva
autio asuinrakennus, jonne nä.n-
k im Iäimpimäd'lä illrnalla hyvin
voi .kor tteerata yövieraita, kun-
han vain ensin teki hyvän pys-
tyvafkean. Me Tammelan miehet
emme kahta käskyä odottaneet,
vaan lähdimme osoitettuun yö-
kortccrtin. Teimme valkean 'pe-
sään ja rupeeimrne taloksi. Em-
me ehtineet vielä kurinolleen
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nukkua, kun jo ovea .kolkutet-
tiin, Siellä oli toisia mankkina-
miehiä, meidän jä~keemme tul-
leita. Isäntä 01i osoittanut heidät
samaan paiikkaan. Ja mikäoä
siinä - tilaa oli kyll m, ja uudet
tulokkaat vain piristivät mieli-
alaa. Kauan siinä jaariteltiin, en-
nenkuin uni teki tekosensa ja ve-
ti miehet hilj aisi'ksi.

Pientä seikkailuakin
Tällä kerr-alla olimme siis mat-

kalla syysrnankkinoilde. Tarkoi-
tuJkseni oli myydä hevonen ja
'Ostaa tfladle toinen. Ajoimme
»Iaanille», jossa oli runsaasti vä-
keä, joukossa pitkän, matkan he-
voshuijareitalkin. Mustal aisnais-
ten pi't'kM helmat heHahtelivat
ja heidän tummapin taiset avio-
puotisonsa yritteilivät vetää hy-
viä apajia hevoskaupan rernua-
vassa ammatissa. 'I'unrie'lma oli
tuo tavaiJIinen: paljon ääntä ja
kehumista, hevosten hirnuntaa,
piiskan läilkähtelyä ja pientä, pe-
toskauppaakin selkä asiaan kuu-
luvaa koeajoa. Tuli siinä mei-
dänikin luoksemme muuan nah-
kata1k1kinen, jota ipuhetyy'lin ja
sulavien Iijlokeiden ansiosta mil-
tei luuli .herr-asmieheksi. Mutta
täysiverinen hevoshuiJjari se kui-
terrkin oli, koskapa nosteli hän-
tää ja Ikatsoi hampaita, tinki
hinnasta ja Ikoetti Iöytää vjkoj a
hevosesta mahdoålisimman pal-
jono Kaupat siinä lopuksi syn-
tyivät muutaman satasen voi-
malda, Raha näet oli niihin a i-
Ikoihin kullan arvoista tavaraa
ja hyvän hevosen sai. tosiaan
muutamalla sadalla markalla.

'Istui siis ostaja ajapeleihin, siHä
'rahat piti muka saada kaupun-
giU'la. Ajettiin erään Raastuvan-
'kadun varrella olevan talon pi-
haläe. Siellä oli jouJklko miehiä
vastassa, ja kuin kaskaat ne
hyölkkäsivä t hevosernme kimp-
puun. Ruvettiin tinkimään hin-
nasta kymmentä markkaa, koska
hevonen rnuka ei ollutkaan niin
vireä kuin alussa uskottiin. Lo-
rpU!k'sihävisi näyttämöltä tuo äs-
keinen hevoskauppias ja nal~
.jäimme noitten tuntemattomien
miesten keskelle .. Ne tulivat yhä
röyhkeärmruksi - kiroidtiin ja
ruvettiin riisumaan hevosta val-
[aista, mutta maksamisesta e!
puhuttu mitään. Huomasin koh-
ta, että olimme joutuneet hui-
jareitten käsiin ja tungoksessa
ol isi hevosemme viety ilmaisek-
si. Kuis'kasin sildoin toveri.J1eni,
joka istui rattaulta: »Käåo.nä he-
vonen .porttia päim!» Hän teki
työtä käskettyä. Samassa hyppä-
sin itse rin.nadle ja läimäytin he-
vosta suitsien perrllä. Se näkö-
jään huomasi, että tässä oli toi-
mittava nopeasti ja otti äkäisen
pyrähdyksen, niin että suupie-
lissä roikkuvat ä,ij'ät juoksivat
sivuil'le. OHiin saman tien ka-
dulla. Miehet huusivat jälkeem-
me ettei saa viedä heidän he-
vostaan. Mutta me olimme jo
hyvässä menossa pitkin .katua,
ja miehet jäivät noitumaan epä-
'Onnistunutta yri,tystääJl.

Ajat ovat muuttuneet
Harvoin täärlä pam enää teh-

dään matkoja Härneeerlinnaan,
.kun on .tärnä ForssaIkin kasva-



nut ja miehistynyt siinä rnrtassa,
että se nykyään !pystyy ostamaan
kai.kiki ne tuotteet, mitkä ympä-
ristöseutu 'lähettää rnarkkinoiille.
~ Nuo entiset kaupunkimatkat
olivat usein vaivalloisia ja huo-
norlla ilmoilta ikäviä'kiei, mutta
kun niiät muistelee näin jälki-
käteen, hauskat muistot niistä
yhtä kailkiki ovat jääneet mie-
Ieen, Olihan niissä oloissa kyllin
aikaa ja tupakkaa, ehti nähdä
taloja ja kyliä, tutustua töihin
ja toimiin vieläpä ehti tarinoi-
maan seudun asukkaittenkiri
kanssa. Asiaa tulee vieläkin sul-
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loin täldöin Hämeerrlinriaan, Mut-
ta nyt porhalletaan sinne au-
tolla eikä tä'llöin paljorskaan eh-
di yrnpäci lleen vilkaisemaan. Jc--
'ku rnäennyppylä, tienristeys tai
muu .matikan varresla sivuutettu
paiikka tuntuu 'kuitenkin tutulta.
TäHaiset huomiot palauttavat
mieleen muistikuvia, joissa
ihme kyl'lä - ei noita koettuja
vaivoja ja vastuksia lainlkaan ta-
paa. Sen sijaan ne ovat yleensä
mieluisia ja joku romanttinen
hohde näiyTttää niissä olevan val-
litsevana.

Väinö Korpijärvi.
Forssan Lehti, 300. 7. 195,9.

Vaarallinen kurva

Moni muistaa sen punaisen,
kolmatta metriä pitkän pylvään,
joka totisena seisoi tien vieressä
Hakalan kartanon luona. Sen
valkoiseen tauluun oli suurin
kirjaimin tekstattu nuo otsikon
kaksi sanaa, jotka vakavasti ke-
hoittivat sen ajan automiestä
käsittelemään harkitusti ohjaus-
pyörässä, olevia »vinksiä», että
olisi ilman onnettomuuksia sel-
vinnyt paikalla olleesta pahan-
laisesta tienmutkasta. Nykyään
noita, varoitusmerkkejä, symbo-
lisia kieltoja ja käskyjä, on mel-·
kein jokaisessa käänteessä ja ne
ovat sen 'luontoisia, että tavalli-
nen jalkamies ei niistä tajua mi-
tään. Vain »ulosoppineet» auto-
miehet ja -naiset yksin ovat niis-
tä selvillä - ja milksei myös
pär.inäpojat'kin mutta me
muut näemme niissä vain kou-

keroita ja viivoja, tauluja mo-
nen värisiä emmekä siis lainkaan
tajua niitten äänetöntä kieltä.
Autoliikenteen alkuaikoina,
1920-luvulla, niitä alkaa jo nä-
·kyä teitten varsiula - ja, sen ai-
kuisia oli tuo Hakalan kurvas-
saikin ohjeita antava pylväs. Toi-
nen varoitusmerkki oli Liesiär-
ven tieLlä Rautasen kosken kor-
vassa. Sekin oli tietysti punai-
nen, mutta siinä suhteessa täy-
dellisem:pi kuin tuo äsken rnai-
nittu, että siinä oli auton kuva
ja sen alla huomautus: »S-illalla
varovasti». Ihmetellä sopii tämän
.pylvään sijaintia. Kun näet au-
toliikenne näihin aikoihin oli ai-,
van vähäistä valtateilläkin, tun-
tuu oudolta, miksi sellainen oli
pystytetty sivutielle, jommoinen
Liesjärven !kauHa Pusulaan joh-
tava reitti silloin oli. Autoliiken ...•
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ne tällä suunnalla oli näet mil-
tei olematon. Saattoi noita sa-
man tapaisia liikennemerkkej ä
olla muuallaikin, muita täällä
Tammelan seuduilla ei niitä tie-
tääkseni ollut monta. - Kun nyt
tämä esipuhe johdattaa ajatuk-
set maantieliikenteeseen. pan.ta-
koon tässä paperille eräitä tätä
,koskevia asioita, joskaan ne eivät
enää olekaan tekemisissä tuon
otsikossa mainitun huomautulk-
sen kanssa.

Polkupyörä eli pikakulkuri
Ei tarvitse nyt puhua hevospe-

leistä eikä liioin kestjkievarikyy-
deistäkään, mutta polkupyörä
kannattaa jo mainita. Niitähän
aLkaa olla varsin yleisesti sekä
miehil lå, että vaimopualeisilla-
kino Jaku oli niinkin !kätevä, että
teki vanhoista osista pyörän it-
selleen, kun olivat sillaisen ra-
han niukkuuden aikana vähän
,kalliinlaisia nuo. kaupoista oste-.
tut. Rautanen, tuo kuulu pitkä-
partainen tekomies. mm . .laati
sellaisen. Eihän se ollut muodol-
taan ostettuihin verrattava, vaan
hyvinkin vaatimattoman näköi-
nen pienine »vekselirattaineen»
ja ohutputkisine kehyksineen,
mutta sillä ukko vain ajeli pos-
tia vuosikausia. (Tämä Rautasen
polkupyörä on nähtävänä Lies-.
järven 'ky.lårnuseosaa}. Yleensä
ostettiin noita monen nimisiä ja
monen muotcisiakin pyöriä Fors-
sasta sekä myös Kirrkonkylän
Kaskelinilta. Ne .kiilsivät ja väl-
kehtivät auringon paisteessa pe-
Joitellen ensin alussa hevosia ja
ajomiehiä. Niihin ajkojhin pyö-
räileminen oli toista kuin ny-
kyisin. Ei tarvinnut nieleskellä
tomuja eikä ryöpytellä santaa.
Sen rujan maantiet näet olivat
rniilteipa runollisia. Hevosilla oli
oma ratansa, rattaan pyörillä
omansa, ja jalkamies käveli syr-
jässä ruohoisan penturan reu-
nassa, Tuo. jalkamiehen reitti oli
sileä kuin pöytä. Siinä kelpasi

ajella polkupyörällä ja silloin
tädlöin kilautella kelloa, jos kä-
velijä osui eteen. TuLkaon mai-
rrituiksi, että me pyörän omista-
ja.t olimme aika tavalla y1peitä
ajokistamme - vähintäin yhtä
ylpeitä kuin nykyiset päristäjät
maottoreistaan. Ei siis ollut lain-
kaan kummeksittavaa. jos sait-
telimme kiiltävää kelloa, vaik-
lkei niin syytäkääri olisi ollut ja
porhalsimme itsetietoisina jal-
kamiehen ohi tuskin päivää sa-
nomatta. Jos rupesi hiottarnaan
ja jallkoja väsytti, sopi istahtaa
tiepuoleen sille pehmeälle ruo-'
homatolle, joka oli molemmin
puolin tietä.

Koneen voimalla
Mutta sittenpä vasta kummat

nähtiin, kun käyttöön tulivat ns.
pi'kkuihrneet, joita myös taka-
tuuppareiksi sanottiin. Kaskelri-
ni möi niitäkin ja tietysti Fors-
san pyöräliikkeet. Taivallinen
pol.kupyöra se vain oli, mutta
bensiinin käryä ja pahanlaista
ääntä 'lähti siitäkin. Takana oli
kiiltävä säiliö kuin kieltolain ai-
kainen kandsteri. Siitä painui
polttoaine pieneen moottor iin,
jorrka .kaasuttjmessa se sai ih-
meet aikaan. Hevosvoirnia ei ta-
sin paljon ol'lu.t, mutta eipä 0.1-
lut suurta kuormaakaan, Ajo-
neuvo ei juuri ollut tavallista
ipobkupyörää painavampi - ja
mies painoi sen, minkä painoi.
Hyvin sillä tultiin juttuun sil-
lainkin, jos kone »piiput,u,». Ei
tarvinnut muuta kuin vain pol-
kimet käyntiin, tiel'le ei tarvin-
nut jäädä. Ja kovin oli pikku-
ruokainen tuo uusi tulokas. Ei-
hän siihen säiliöön polttoainetta
juuri lisääkään tullut, mutta ei
se paljon vähentynytkään. Vähi-
tellen pikku ihme syrjäytyi
markkinorlta ja tilalle tulivat
pienoismaottorit, jonka laitteet
oli sijoitettu kehyksen keskelle
kuten näissä nykyajan voima.ko-
neissakin, mutta hihnaveto oli'



niissäkin. Muistettava myös on,
että suuriakin pyöriä, joissa oli
hevosvoirnia kuin rautatievetu-
rissa, alkoi jo ilmaantua moniin
maaseutupaikkcihinkin.

Auton aikakausi alkaa
Mutta se vasta jotain oli, kun

=nelipyöräiset rattaat ilman he-
vosta alkoivat kul!kea maanteil-
lämme. Kamariherra Linder
kuulemma ensimmäiseksi sellai-
sella ihmevaunulla ajeli täällä
Tammelarikin puolessa. Liittyipä
sitten maaseutukiri tuhon bens ii-
ninkäryjen [oukikoon. Joku äve-
riäs manttaalimies sellaisen ajoi
pihalleen kaiken kansan ihme-
teltäväksi. Eipä kuitenkaan jää-
nyt Liesjärven metsäseutukaari
muista jälkeen, Rautasen Kalle
näet osti sellaisen jo varhaisessa
vaiheessa, ja Harjun isäntä seu-
rasi esimerkkiä. Vä1kkyväJkyLki-
siä Fordeja nuo ensimmäiset tu-
lokkaat olivat, koreita ja kaunii-
ta, että heikkoa huimasi. Kelpa-
si niissä istuskella, kun olivat
perrkit kuin salin sohvat.

Virallinen kontrolli oli vähäis-
tä eikä autokouluista niihin ai-
koihin ensinkään puhuttu. Ei
oltu kovin turhan tarkkoja siitä-
,kään, jos ajurin päässä vähän
:kohisi, sillä kukapa sellaisia
asioita tarkkali, !kun ei ollut
maan tiepoliisejakaan. Kolareita
ei paljon sattunut, sillä autoili-
jat tavallisesti saivat yksin pitää
tien hallussaan, sillä metsään
ajoi hevosmies, jos vain sattui
olemaan sopiva paikka. Muussa
tapauksessa hän tuli alas rat-
tailtaan peittämään aojokkinsa
pään seutua, ja muut rattailla
olijat kipaisivat kuusikkoon, kun
tuollainen kaikenmaailman
maantiekyöpeli Ikiiltävin silmin
tuli vastaan. Ei ollut tietääkse-
ni erikoista valvontaa siitäkään,
kuinka suuria kuormia ajettiin.
Jos ajaja luotti autonsa voimaan,
sijoitti hän siihen mielin määrin
:kyydittäviä.
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Linja-autoliikenne
Thtsi aikoina kuljetettiin mat-

kustajia kuorma-autolla, sillä
varsinaisia linja-autoja ei vielä
ollut, ei ainakaan metsäseutujen
maanteillä. Tällaista Iii'kennettä
oli Liesjårvel'läkin jo 20-1uvun
al'kupuolell a. Mäntylän Eemeli
oli ensimmäinen, joka sitä täällä
yritteli. Hänellä näet oli kuor-
ma-auto, joka kävi silloin täl-·
löin Forssassa ja kuljetti sekä
matkustajia että tavaraa. Väreen
Jussi oli kuskina ja matkalle
lähdettiin SiHanpään tien ris-
teylksestä. Mutta sen ajan ihmi-
set liiJk<kuivat näköjään hyvin
vähän ja turvautuivat silloinkin
hevosiin tai polkupyöriin. Tästä
syystä oli Eemelin auto myytä-
vä ja toiminta lopetettava.
Kauppias Rautanen hankki sit-
ten »seka-auton», mutta ei se-
kään pitkiä aikoja tehnyt Fors-
sanmatkoja. vaan yritys oli niin-
ikään kannattamattomana lope-
tettava. Mutta tämän jällkeen
harpattiin oikea ikorskarin askel
liikenteen alalla. Lopen puolen
mies, Alanko, ryhtyi näet linja-
autolla harjoittamaan liikennet-
tä Forssan ja Helsingin välillä.
Toisinaan hänen autonsa on tä-
pösen täynnä, toisinaan se potee
matkustajien puutetta. Viran-
omaiset varmaan jo suhtautuivat
tällaiseen liikenteeseen kiin-
teammin 'kuin tähän astisiin yr i-:
tyksiin, mutta kovin tarkkoja
ei tällöin. varmaan vielä oltu
matkustajien Iuxumäärää ajatel-
len. Niinpä 'kerrankin, kun tam-
melalaiset joukolla kävivät Hel-
singissä katsomassa silloin vie-
railumatkalla ollutta Ruotsin
Kustaa-kuningasta, oli Alangon
piili niin täynnä, ettei ovia voi-
tu su lkea. Mutta tultiinpa vain
perille pääkaupunkiin ja ilta-
myöhällä takaisin Tammelaan ja
Forssaan. - Yihteyttä koetettiin
myös pitää Turusta käsin Fors-
saan. Joku turkulainen nimittäin
aloitti säännöllisen bussi liikeri-
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teen tänne Hämeeseen, mutta al-
kuunsa tuokin yritys loppui, kos-
ka ihmiset eivät tkäy ttäneet tätä
uuden ajan kulkuneuvoa. Ku-
vaavana seidokana tästä mainit-
takoon, että tämän kirjoittaja
kerran - muistaakseni 1925 -
tuli Turusta Tammelaan. Koko
matkalla ei ollut ainoatakaan
tulijaa, vaan me kaksi Turusta
lähtenyttä saimme pitää hallus-
samme tuon suurehkon auton.
Kun sitten pääsimme Forssaan,
kyselin kuskilta, miten parhai-
ten pääsisi jatkamaan matkaa
edelleen. Hän oli valmis tule-
maan perille asti. Ja niin sitä sit-
ten lähdettiin ja ajettiin mutki-
kasta tiepahaista kotipihalle
saakka. Kylän väki katseli kum-
missaan moista ihmettä, si'llä
pikku autoja oli kyllä jo nähty,
mutta tällaista suurta ei milloin-
<kaan. Kun sitten tarjosin maksua
ylimääräisestä matkasta, ei sitä
suostuttu ottamaan. Panin kui-
tenkin ratin viereen pussillisen

ornenoita, ja aikansa juteltuaan
ja kahvit juotuaan tuo ystäväl-
linen autoilija lähti painelemaan
taikaisin Forssaan.

Tie oli viitoitettu
Tästä vähäisestä ja hankalasta

alusta on lähdetty ja päästy ny-
kyiseen autojen ja bussiliiken-
teen valtaikauteen. Omituista ja
mielenkiintoista on todeta tässä-
kin, miten kehityksen pyörä
yleensä pyörähtelee varovasti
'kuin tunnustellen suuntaa ja
mahdollisuuksia. Toisinaan kyl-
lä tehdään pitkiäkin harppauk-
sia, mutta niinpä saisiikin jossain
asiassa kiskaista takaisin ja läh-
teä uudelleen alusta vitikalleen
ja harkiten. Näin onkin edetty
autoliikenteen alalla - ja siitä
kait osaksi johtuu, että on pääs-
·ty ikestäviin ja kehityskelpoisiin
saavutuksiin maantie liikentees-
sämme.

Väinö KorpijäTvi,

Forssan Lehti, 5. 8. 1959.
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