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Elämänmenoa entisessä Jokiläänissä

Tamperelainen liikemies, konsuli Selim Alarik Ny 1u n d
on syntynyt Urjalassa 16. 10.'1875. Hänen vanhempansa olivat
siltavouti Gustaf Viktor Nylund ja Wendla Gustava God. Per-
he muutti Urjalasta vuonna 1881 l okioisille, jonne isä tuli sil-
tavoudiksi. Nuori Nylund oli vuosina 1890-95 apulaisena
kartanon kauppaliikkeessä, jonka hoitajana tuona aikana oli
vanhempien forssalaisten hyvin tuntema o. A. Söderberg.
Selim Nylund muutti sitten Tampereelle, kävi kauppaopiston
ja toimi Fr. Björkqvistin tunnetussa tukkuliikkeessä vuoteen
1918, jolloin hän perusti oman tukkuliikkeen. V:sta 1931 hän
oli Klingendahl & Co:n myyntiosaston johtajana elähheelle
siirtymiseensä asti.

Konsuli Nylund, jolla vielä iähhäänähin on ilmiömäinen
muisti ja joka ylläpitää jatkuvia suhteita nuoruutensa koti-
seutuun, kertoo pyynnöstämme muistojaan Jokiläänin oloista.
Jo varhemmin hän on julkaissut. muistelmia kotileyliistiian.
MJnhiöstä (Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyhsen
uuosikirjassa 1957 j.

Kartanon rakennukset

Seu'raavassa muistelman tapai-
sessa esityksessä yritän saada
esiin joitakin piirteitä ja muis-
tikuvia entisen Jokiläänin alois-
ta' ja elämästä 1800-luvun paril-
ta viimeiseltä vuosikymmeneltä.

Jonkinlaisen taustan saami-
seksi ..on kuitenkin aihetta esit-
tää muutamia hajapiirteitä myös
Jokioisten menneisyydestä, sillä

.näiden I'LVIen kaikilla mahdolli -
silla lukjjoilla ei liene 011ut tilai-
suutta niihin tutustua.

Jokioinen ei aina ole ollut se
komea herraskartano tehtaineen,

.jona me vanhat !jokioislaiset sen
tässä kerrottuna aikana muis-
tamme. Se on alkuaan ollut
erään suuren veroalueen neljäs-
osa, ».Jokioisten neljännes», ku-
ten sitä historiankirjat aikoinaan
mainitsivat. V. 1562 Ruotsi=-
Suomen 'kuningas Eerik XIV an-
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Konsuli S. A. Nylulld 1890-luvulla

toi tämän alueen läänitykseksi
kuuluisalle suomalaiselle sota-
päällikölle Klaus Kristerinpoika
Hornille, jonka oli siitä verona
kustannettava 10 ratsumiestä
valtakunnan sotavoimiin. V. 1576
Jokioisten neljännes annettiin
toiselle kuuluisalle suomalaisel-
le aatelismiehelle Klaus Flemin-
gille, ja hänen kuoltuaan Kaar-
le IX lahjoitti sen 1602 valtakun-
nan rahavarojen hoitajalle, rat-
sumestari Jesper Matinpoika
Kruusille. Kustaa II Aadolf vah-
visti läänityksen ikuisiksi ajoik-
si Kruusille. Hän se vasta perus-
ti tälle alueelle asumakartanon.
Kartanon alueeksi otettiin 'kos-
ken kummallakin puolella ol-
leet Hyrsylän ja Nivan kylät,
yhteensä kymmenen talon maat.
Näiden aluejärjestelyjen kau-

poista sanoo historioitsija, että
Kruus ei ottanut ajan tavan mu-
kaan ilmaiseksi alueita, vaan
maksoi niistä ainakin osittain.

Kartano kulki sitten vuosisa-
tojen aikana monien aatelissu-
kujen omistuksessa joutuakseen
v. 179,1Turun läänin maaherran,
kenraali E. G. von WiJlebrandin
omaksi. Tämä mahtimies, joka oli
monin keinoin koonnut itselleen
huomattavan omaisuuden, alkoi
rakentaa Jokioista todelliseksi
aateliskartanoksi. V. 1'798 val-
mistui vielä nytkin tyylikäs kak-
sike.rroksinen päärakennus. Se oli
aikoinaan Suomen toiseksi suurin
asuttava kivirakennus. Monet
muut vanhat tyylikkäät raken-
nukset ovat samalta ajalta. Nii-
den joukosta jouduttiin kuiten-
kin yksi sellainen 1880-luvulla
hajoittamaan; se oli kellomaka-
siinin ja maantien välissä ken-
tän reunassa sijainnut härkina-
vetta.

Kartanon maataloustöitä

Samoihin aikoihin hävitettiin
myös suurisarviset jykevät ve-
tohärät; viimeksi jäi valkea nu-
tipää Ponttu-niminen härkä, jol-
la tehtiin lyhyitä matkoja, vie-
tiin viljaa myllyyn jne. Nämä
isosarviset, mahtavaruhoiset hä-
rät olivatkin jämerää työvoi-
maa. Talvisin ne mm. pantiin
vetämään suurta, lankuista teh-
tyä lumiauraa. Neljä härkää ve-
tää junnasi lumiauraa, jossa vie-
lä painona oli pari kolme miestä.

Kun tässä nyt on jouduttu
maatalousasioihin. niin lienee ai-
hetta selostaa vähän muitakin



5

Kartanon päärakennus ja puistoa vuosisadan vaihteessa.

seikkoja siltä puolelta. Kartanos-
sa oli joukko moonamiehiä, jotka
tekivät sekä hevos- että jalka-
töitä. Kartanon omat hevoset 011-
vat parivaljakkoja, mutta ne
alustalaiset, 'jotka suorittivat ve-
roa hevospäivinä, ajoivat yhdel-
lä hevosella. Kartano tarvitsi
joka päivä suuren määrän taks-
värkkäreitä. Työt aloitettiin ke-
sällä 'klo 5 aamuisin ja lopetet-
tiin klo 8 ehtoisin. Talvikuukau-
sina työpäivät olivat lyhyemmät,
mutta kun otetaan huomioon,
että monien taksvärkkärien ko-
dit sijaitsivat useiden kilometrien
etäisyydellä, niin täyden työpäi-
vän he kyllä joutuivat silloin-
kin tekemään. 'I'aksvärkkipäiviä
oli asuntotilojen suuruuden mu-
kaan tavallisesti yhdestä kol-
meen viikossa. Taksvärkkärien
käytössä oli nk, taksvärkkipirtti,
jossa he saattoivat aterioida ja

yöpyäkin, mutta pirtin paljaat
puulavitsat eivät juuri houku-
telleet siellä nukkumaan. Tapa-
na oli antaa myös 'tinkitöitä, jct
silloin hyvä työmies saattoi pääs-
tä työstä tavallista aikaisemmin.

Kartanon töistä puhuttaessa ei
sovi unohtaa tuon suuren talon
elo,päivääkään, sillä se oli iloi-
nen tapahtuma ajan yleisessä
harmaudessa. Määrättynä päivä-
nä 'klo 5 aamulla kokoontui
konttorin eteen kentälle sata-
päinen joukko miehiä ja naisia.
Seurakunnan lukkari luki kont-
torin rappusilla rukouksen ja
laulaa huiautti muutamia virren-
värssyjä, ja sitten lähti joukko
ruispellolle. Oli eloisa ja ko-
mea näky kun joukko heilui laa-
jalla vainiolla työn kimpussa.
Ruis leikattiin sirpeillä; kussa-
kin sarassa oli tavallisesti viisi
leikkaajaa, kaksi sitelijää, ja jo-
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Eloväki kokoontunut aamuhartauteen. 1880-1uvun loppupuolella.

ku vanhempi mies pystytti kyk-
käitä. Usein tehtiin 'kilpaa työtä.
Kartanon omat ajomiehet kuljet-
tivat elopellolle suurissa tyn-
nyreissä sahtia, ja ehtoolla an-
nettiin toisinaan 'kullekin ryyp-
py, jonka useimmat naiset luo-
vuttivat oman kylän miehille.
Jos pellolla saatiin aikaan
kamppiaiset, s.o. ruis tuli kaikki
leikatuksi, niin pehtori saattoi
järjestää jonkun tyhjän suulin
eli makasiinin tanssipaikaksi.

Elopäivät katkaisivat läänin
maanviljelijöidenkin kohdalla
elämän yksitoikkoisuuden, jossa
ei juuri ollut juhlimisia eikä
juhlimisen aiheitakaan. Kylissä
leikattiin ruis tavallisesti yhteis-
työnä, vuoron 'perään kunkin
talon pellolla. Silloin koetettiin
ruoankin puolesta poiketa arki-

paivren tavallisesti karusta ja
vaatimattomasta ruokajärjestyk-
sestä, - Jos työ elopellolla sat-
tui loppumaan tavallista aikai-
semmin, niin saattoipa käydä
niin, että nuoret väej yksin tein
auttoivat jonkun yksinäisen van-
huksen korjaamatta jääneen hei-
nä- tai muun työn lo.ppuun. .Ja
senkin jälkeen 'Voitiin pistää
vaikka rinkitanssiksi. Oli tyyty-
minen siihen, kun pelimanneja
oli siihen aikaan sangen harvois-
sa maakylissä.

Kankipaja ja sen sepät

Kenmali Willebrandin perus-
tamassa karrkipajassa o'li kaksi
malminsulatusuunia ja vastaavas-
ti mahdottoman suuret, koskivoi-
man käyt!tämät· väkivasarat.



Kankipaja oli maapohjainen ja
välikatoton lautarakennus. Laa-
jatoviaukot eivät liioin antaneet
juuri minkäänlaista suojaa sen
paremmin talvella kuin suvella-
kaan.

Kankipajan sepät muodostivat
oman ammattikuntansa. He työs-
kentelivät pareittain, ku'llakin
apulaisensa. Toinen sepistä hoiti
ahjon edessä raakamalmin kuu-
mentamisen; hänen ammattini-
mityksensä oli smäItare: melt-
tari, sulattaja. Alasimen ääres-
sä työskentelevä seppä oli räc-
kare: räkkäri, lyöttä;jä. Kun
kumpikin vasara takoi kuumaa
malmia rautatangoiksi, kävi pa-
jassa kova pauke ja jyminå. Jos
sieltä sattui 'Olemaan joitakin
uteliaita silloin kun meltoklimp-
pi vietiin alasimelle, niin paja-
pojat tipauttivat tälle vettä, jol-
loin siitä lähti kanuunanlauka-
uksen tapainen lä'jäys kipinöi-
neen; kyllä silloin uteliaat läh-
tivät.

Pajan toisessa päässä takoi
seppämestari Finnberg tammi-
nauloja nopeasti lyövällä pikku-
vasaral'la. Se oli ammattitaitoa
vaativaa työtä. Pajamiehet käyt-
tivät kesät talvet avonaisia puu-
kenkiä, sillä nahkajalkineet oli-
sivat siinä työssä palaneet. Jo-
kaiseen valmiiksi taottuun rau-
tatankoon lyötiin tehtaanmer-
kiksi n. ,5 sm suuruisen pyöry-
Iän sisällä olevat kirjaimet GA,
nähtävästi sen vuoksi, että paja
oli perustettu kuningas Kustaa
IV Aadolfin antamalla Iupakir-
jalla.

Kankipajan raaka-aineeksi
tuotiin tavallisesti Teijon teh-
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taalta takkirautamalmia. Sekä
raaka-aineiden hakemiseen kuin
myös valmiiden tuotteiden mäå-
räpaikkoihin viemiseen käytet-
tiin alustalaisia hevosineen, mi-
kä ansiotyö tuotti noina rahasta
köyhinä aikoina tervetu'lleen Ii-
sän heidän talouksiinsa. Nuo
rahd inajajat liikkuivat aina mo-
nia kymmeniä kuormia käsit-
tävinä [oukkoina, joiden käyt-
täytyminen antoi usein aihetta
erinaisiin huomautuksiin siivol-
lisen elämänmenon välttämättö-
myydestä.

Seppämestarit olivat tavalli-
sesti tulleet joko Ruotsista tai
Uudenmaan ruotsalaisseuduilta.
Kun heidän ,piti raskaan työn
aikana itseänsä ruoallakin vah-
vistaa, niin oli pajarakennuksen
kylkeen muurattu tiilinen huo-
ne lepo- ja ruokailupaikaksi. Si-
tä kutsu ttiin paj anlapiksi. Siel-
lä oli myös puulavereita olki-
neen. Kun lappia piti joskus sii-
votakin, se tapahtui siten, että
oljet tuikattiin palamaan, minkä
jälkeen pistettiin ovesta sisälle
vesiruiskun letku; joku sitten
nopeasti puhdisti tämän 'hotel-
lin'.

'I'akkiraudan kuumentamisessa
käytettiin kankipa>}as'sapuuhii-
liä. Hiilien polttaminen oli rnää-
rätty Huhtainkylän talollisten
velvollisuudeksi, Hiilet oli tal-
visaikaan tuotava pa:jan hiiliva-
rastoon: niitä vedätertiin rintuis-
S1\ eli häkeissä, kaksi aina hevo-
sen perässä. Se oli nokista hom-
maa eikä huhtailaisia juuri mie-
lelläån nähty vieraina varsin-
kaan kevättalvella, jolloin koi-
vista oli karvat kuluneet pois
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Ferrarian vanhoja teh.dasrnleennulesia,

ja ne jättivät mustia 'karhun-
jälkiä' huoneisiin.

»Katteini ja vaperkööri
tappelivat.

Willebrandin perustarniin teh-
daslaitoksiin kuului myös ver-
leatehdas. Se sijaitsi Fabriikin-
mäellä puisessa kaksikerroksi-
sessa, mansardika tolla varuste-
tussa rakennuksessa, joka on
tunnettu nimellä Jerusalem. Wil-
lebrandin suvulta Jokioinen iöu-
tui rauta teollisuutta harrasta-
neel'le Bremer-suvulle. Kapteeni
Bremer vuokrasi verkatehtaan

-tukholmalaiselle väri ärinkisällil-
le Axel Vilhelm Wa'hr'enille.
Harmina oli, ettei Loimijoen ve-
simäärä aina riittänyt kumman-
kin tehtaan tarpeisiin, ja tästä
seurasi herrojen kesken alin-
omaista erimielisyyttä, niin että
Wahren kyllästyneenä meni
vuokraamaan naapuriseurakun -
nasta Kuhalan kosken, Ja tähän
sitten syntyivät Forssan teolli-

suuslaitokset, Eräs vanha mies,
Juhalan Samuli, kertoi 1880-lu-
vun lopulla, että »katteini ja
vaperkööri tappelivat Jokioisten
sillalla». J okioisten verka tehdas
siirrettiin Tampereelle jo 18·58.

Kartanon puoleiselle kosken-
rannalle perustettiin 187·5präs-
sinaulatehdas. Kymmenen ko-
netta alakerrassa teki prässinau-
loja ja yläkerrassa lyötiin kat-
tonauloja ja . nupeja, Samalla
alueella olivat myös hevosnaula-
koneet. Hevosenkenkäna ulat
kiillotettiin siten, että niitä kie-
putettiin epäkeskolieriöissä sa-
hanpurun seassa. Isännät ostivat
sitten niitä 'tinattuina' hevosen-
kenkänauloina.

Ruotsalainen komento

Bremerit muodostivat karta-
non Iaitoksineen osakeyhtiöksi,
jonka osake-enemmistö siirtyi
muutamiksi vuosikymmeniksi
Ruotsiin. Tästä oli seurauksena,
että Jokioisille tulli täksi ajaksi



ruotsalainen komento. Ruotsista
tuotettiin isännöitsijät, maata-
lous- ja tehdaspuolen johtajat,
työnjohtajat ja osa tehdas työ-
miehiäkiri sekä vielä sivukarta-
noiden pehtorit, metsänvartijoita
ja isännöitsijän kuskikin. Pää-
kartanon pehtoriksi täytyi kui-
tenkin kelvata suomalainen
mies, koska taksvärkkärit eivät
osanneet ruotsia. Johdonmukais-
ta oli siis, että Jokioisten yh-
tiön - Jokkis Gods Aktiebolag
- 'virallinen' kieli oli ruotsi, jc
sitä täytyi jollakin tavalla osa-
ta, jos halusi itse asioitaan toi-
mittaa. Kartanon konttorissa,
jonne koko yhtiön hallinto kes-
kittyi, täytyi kuitenkin olla jo-
ku kumpaakin kieltä taitava
henkrlö. Tällainen tulkki oli
konttorirakennuksen städerska
eli siivooja, neiti Matilda Lind-
ström, jota yleisesti sanottiin
Konttori-Tildaksi. Tämä puheen,"
parresta päätellen Turun puo-
lesta kotoisin ollut ikäneito oli
avulias ja sopiva välilenkki
ruotsalaisten herrojen ja suoma-
laisten alamaisten puheellisessa
kanssakäymisessä. Ja oltuaan
muutamia vuosia Jokioisilla op-
pivat konttoriherrat sen verran
suomea, että lopulta tulivat al-
kuasukkaitten kanssa .joten ku-
ten toimeen. Nuoremmaksi kont-
toriherraksi kelpuutettiin joku
Suomen ruotsalainenkin, koska
hänen, suurten tavaralähetysten
vuoksi, täytyi olla tekemisissä
alustalaisten kanssa. Tehtaissa
oli kyllä muutamia sellaisia,
jotka eivät oppineet maan kiel-
tä, mutta on sanottava, että näi-
den jälkeläisistä on tullut hyviä
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suomalaisia. Yhtiön isännöitsi-
jää oli puhuteltava arvonimellä
brukspatron, ruukinpatruuni. Tä-
män kirjoittaja on sattunut nä-
kemään Köölin isännän seiso-
van lakki kourassa maantiellä,
kun isännöitsijä jotakin lie hä-
nelle sanonut.

Kappalainen torpparien puolella

Näiden asioiden yhteydessä
muistuu mieleen tapaus, joka
tavallansa kuvastaa senaikaisia
oloja Jokioisissa. Vuonna 1891 oli
tullut huononpuoleinen viljavuo-
si, niin että kartanokin katsoi
asiakseen antaa lainaksi kau-
ransiementä niille alustalaisille,
jotka sitä tarvitsivat seuraavana
keväänä. Ellidoissa määrättiin,
paljonko lainasta oli kauroia
syksyllä takaisin maksettava.
Mutta syksyllä hinta olikin niin
muuttunut, että kartano katsoi
asiakseen ottaa lainoista vielä
ylimääräistä hyvitystä. Tämä
menettely synnytti yleistä tyyty-
mättömyyttä, mutta kukaan
maksajista ei 'rohjennut tehdä
tästä asiasta huomautusta. Oli-
vathan nuo 'lainan saaneet enim-
mältä osalta lampuoteja ja torp-
pareita, joilla ei ollut pitäviä
kontrahteja turvaamaan heidän
olonsa viljelyksiin ja asumuk-
siin. Jos tuli harkkaa kartanon
kanssa, niin että fh'eistä tahdot-
tiin päästä, kävi se Yksinkertai-
sesti siten, että »Tuomaasta
ylössanominen ja Maariasta
pois.s

Kappelissa oli kuitenkin yksi
mies, joka uskalsi. Arkkipiispa
Gustaf Johanssonin nuorin veli
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Tehtaanpatruuna Ludwig Berndes.

Edvard eli silloin Jokioisilla
kappalaisena ja hän meni kont-
toriin asiasta puhumaan. Ker-
rottiin hänen sanoneen mahta-
valle ruukinpatruuna Ludvig
Berndesille, että jos asia joutuu
oikeuden käsiteltäväksi, niin siitä
tulee rumaa jälkeä, ja että se on
pian korjattava. Tästä oli se
seuraus, että lainaajat kutsuttiin
konttoriin ja varanimismies A.
G_ Nyman toimitti uuden tilien-
sel vi ttelym.

Kummallista jutussa oli se,
että Nymankaan ei ollut huo-
mannut asian laitonta menoa,
vaikka hän oli ollut joka syksy
tekemässä alustalaisten kanssa
'litviikiä'. Tilaisuus oli muuten
sellainen vuotuinen tilienselvit-
tely, jossa kukin kylä oli mää-
räpäivänään kuulemassa tiliasi-
oitaan.

Samaan aikaan tuli niin huo-

no perunavuosi, että yhtiön
kauppaliike lähetti miehensä os-
telemaan syötäviä perunoita
Lounais-Suomesta. Keväällä tuo-
tettiin siemenperunoiksi Virosta
sellaisia pitkulaisia smagnum
bonums-rnukuloita.

Pastori Johanssonista puheen
ollen saattaa mainita, että hän
oli 'uuden .ajan mies', sillä hä-
nellä oli mm. ensimmäisenä mie-
henä kappe'lissa oikea polkupyö-
rä, kuitenkin vielä sellainen um-
pikuminen.* Kyllähän ne 'van-
hat väet' vähän iihmettelivaL
kun pastori lasketteli pikakulki-
jan selässä vprtkin maantietä ja
tiedettiin, että se maksoi paljon,

Jokilääniläisten mekot ja koivet

Elämä oli yleensäkin yksin-
kertaista ja vaatimatonta. Koto-
na tehtiin paljon sellaisia tar-
vetavaroita, joita nykyään oste-
taan valmiina. Kehrättiin ja ku-
dottiin sekä naisten että miesten
kankaita. Naisten kankaat 'Olivat
pääasiallisesti sarssej a; miesten
tarpeiksi taas kudottrin nk. park-
kumia aivinaloimeen villakutein.
Kun sekä sarssit että parkkumit
käytettiin Somerolla Järnströ-
min 'Värjäys- [a viimeistelylai-
toksessa, jossa ne »prässättiln,
tiketeerattiin ja överseerattiin-,
niin niillä kelpasi mennä mihin-
kä juhliin vain.

Jokilääniläisten miesten tavai-
lisirnman työpuvun muodostivat
rohdinhousut 'ja takin suojana

* Jo varhemmin oli Jokioisil-
la kyllä nähty sellaisia vehkei-
tä, joiden etupyörä oli korkea,
takapyörä matala.



rohdinmekko. J okilääniläisten
mekot volivatipään kautta puet-
tavat. Kun mekko kiinnitettiin
ristina uhoi tuksella ka ula -aukon
kohdalta ja nahkavyöllä, tuli
siitä ris, umpimekko. Somero-
laisten mekot olivat edestä auki
ja sarvinapeilla varustetut. Tal-
visailoaan jokilääniläiset miehet
käyttivät jalkineina hyvin ylei-
sesti koipia. Ne valmistettiin si-
ten, että syysteurastuksissa otet-
tiinlehmien, hienojen ja mulli-
koiden polvinahat, jotka liotet-
tiin väkevässä tervavedessä ve-
denpitäviksi. Näistä valmistettiin
varrettorna t jalkineet, koivet.
Ne olivat niin tilavat, että nii-
hin saattoi pistää lämmikkeiksi
joko kangasta tai vaikkapa hei-
niä, ja kun näiden lämmikkeiden
lisäksi jalkineiden varustuksiin
kuuluivat pitkävartiset, kotona
kudotut paksut sukat, niin kyl-
lä koivilla 'talvella tarkeni, Koi-
vet kiinnitettiin jalkaan tavalli-
sesti pellavanyöreillä. Aikanaan
kerrottiin, että Teijon reisulla
oli jossakin maj apaikassa kysyt-
ty Jokiläänin miehiltä, mitä koi-
villa sitten tehtiin, kun karvat
kuluivat pois. »Ne täyteiäänoh-
raryyneillä ja pannaan Ieivin-
uuniin .paistumaan», oli vastaus.

Joillakin isäntämiehillä saa ttoi
olla mustasta Littoistenveras-
ta valmistetut juhlavaatteet
mutta kyllä harmaa parkkumi-
puku kelpasi monenlaisiin tilai-
suuksiin ja se 'Oli erinomaisen
kestäväkin. Alusvaatteet niin
miehille kuin naisillekin olivat
tav,allisimminkotona kudotusta
aivinakankaasta, joil'lakuilla tie-
tysti myös ostokankaisia. Kun
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haluttiin saada naistenpaita vä-
hän 'edustavammaksi', kuten
nykyaikana sanottaisiin, niin
siihen laitettiin 'kivijalka'. Ala-
osaan näet pantiin jotain hie-
nompaa tehtaankangasta, saattoi-
pa se olla - omistajan mausta ja
varoista riippuen - vaikkapa pit-
sikangasta. Naisten nk. intiimim-
piä aluspukuparseleita eivät
yleensä käyttäneet muut kuin
ns, paremmat ihmiset ja ehkä
jotkut vanhemmat naiset, Ahke-
ran kotikudonnan vuoksi 'Oli hy-
vin varustetuissakauppaliikkeis-
sä silloin pidettävä melko moni-
puolista puuvillalankoj en varas-
toa.

Asuniukset ja metsät

Talot ja yleensä asumukset
joitakin harvoja poikkeuksia lu-
kuunottamatta ~ olivat ulkoa-
päin vuoraamattomat ja maalaa-
mattornat, tuulen ja sateen har-
maiksipatinoirnat. Jokiläänis.sä ei
valtavalla lampuoti-, torppari-
ja itselliskunnalla ollut oikeas-
taan ma'hdollisuuksiakaanasu-
musten laudoittamiseen, sillä
kartano 'Omisti metsät. Ruotsista
tullut pitkäaikainen metsänhoi-
taja Knut Arborelius oli ylen
kitsas metsien suhteen. Kun
alustalaistorpparit pyysivät polt-
topuita, kerrottiin hänen sano-
neen: »'Etkö sinu tiedä, että lep-
pä ja katava on sinu metsä?»

Näistä metsäasioista puhuttaes-
sa tulkoon selityksenä mainituk-
si,että Jokiläänissä oli silloin
vielä eräs omituinen, noin 30 ta-
lon käsittävä ryhmä, nk. pörs-
lättitalct (bördsrätthemman =
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sukuoikeustilat). Ne olivat asian-
omaisten sukujen omistamat,
mutta isännät eivät saaneet
myydä metsiään eivätkä puita-
kaan niistä, 'ellei kartano antanut
suostumustaan tai itse ostanut.
Vuosisatojen käräJjöimisten aika-
na kartanon mahtavat omistajat
olivat saaneet metsälohkot yh-
distetyiksi kartanon metsiin. -
Sitten oli vielä toistakymmentä
perintötaloa = verorälssiä, joi-
den omistajat hallitsivat täydesti
ta'lajansa, mutta pieni näennäi-
nen vero heidänkin oli vuosit-
tain kartanoon maksettava. Vas-
ta kun valtio osti kartanon, an-
nettiin pörsläteille täysi omis-
tusoikeus taloihinsa ja veroräls-
sien verostakin valtio luopui.

Mitä asumusten sisäpuoliin tu-
li, niin pirttieri ja pakarien sei-
nissä 'ei yleensä 'Ollut mitään
vuorauksia eikä papereitakaan,
mutta osassa asumuksia oli ka-
marit 'Vuorattu tapeetilla, pin-
kopaperi lla tai sanomalehdillä.
Ikkunaverhoja tahi salusiineja
käytettiin vierashuoneissa ja ka-
mareissa. Pirttieri ja pakaritu-
pien katto-orsissa säilytettiin
leipävartaita ja pärettä ja talvis-
aikaan kuivattiin työvaatteita.
Saattoipa sattua, että kovina
pakkastalvina tuotiin myös ka-
nahäkki pirtin sängyn alle.

Ihmetellä täytyy, että noina
menneinä aikoina sattui ani har-
voin tulipaloja, kun muistaa sil-
Iloiset alkeelliset valaistusolot.
Tavallisesti riippui asumuksen
katosta vaatimaton 10 linjan
polttimolla varustettu lamppu;
isommissa pirteissä . ja pakareis-
sa oli joko uuninrautoihin tai

seinänrakoihin pistetty päreitä
antamaan sivummalla työsken-
televille lisävalaistusta. Tallin
ja navetan ehtooaskareita varten
oli vaatimattomia lyhtyjä, mut-
ta harvinaista ei ollut, että näi-
tä tehtäviä toimitettiin myös
päresoihtuj'en valaistuksella,
Tällaisten vajavaistenkin valais-
tuskeiriojen loisteessa tehtiin pir-
teissä silti puhdetöitä. Naiset
kehräsivät 'Ja kutoivat, miehet
tekivät kuka ämpärin ja kiulun,
kuka saavin, saattoipa joku kä-
tevämpi renki valmistaa työ-
reenkin. Sellainen 'renki sai sit-
tenemännältä [jouluna vahvan
kotikutoisen aivinapaidan ja
alushousut.

Noiden aikojen joulunviettoa-
kin pitää kummastella sen vuok-
si, ettei juuri sattunut tulipalo-
ja, vaikka pirttien permannolla
pidettiin monta päivää [ouluol-
kia.

Eräissä kylissä oli talot ra-
kennettu niin kiinni maantien
laitaan, ettei oja mahtunut sei-
nän ja tien väliin. Maantieliiken-
ne oli kuitenkin siksi hiljaista,
ettei siitä ollut pahempaa hait-
taa. Elämä kulki rauhallisilla
raiteilla, .sillä ei milloinkaan
kuultu, että olisi ajettu edes siko-
ja kuoliaaksi, vaikka ne kaiket
kesät :porsaineen maleksivat ke-
doilla 'ja maantei'llä.

Postinkulkua ja kaupantekoa

Näitä maalaisoloja ei tämän pi-
temmälti tarvitse muistella, sil-
lä samanlaisia ne tietysti olivat
kaikkialta muuallakin. Se seik-
ka, 'että Jokilääni oli ollut pitkät
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Jokioisten Kartanoitten kauppa v. 1890-1uvulla. Purettu 1957.

ajat ulkolaisen johdon alaisena,
löi leimansa sen aineellisen ja
henkisen elämän menoon. Työt
ja toimet o'li kohdistettu siihen,
että veroasiat tulivat säntillisesti
hoidetuksi ja oma le~pä sekä
toimeentulo turvatuksi. Yleisten
asiain harrastuksesta ei ollut
paljon mainitsemista; vain har-
vat itsenäisten talojen isännistä
osoittivat näitä kohtaan jotakin
mielenkiintoa. Yhtenä syynä tä-
hän saattoi olla sekin, 'että melko
harvat isännät olivat kirjoitus-
taitoisia. Puumerkillä ylimal-
kaan vahvistettiin nimet ja asia-
kirjat. Pieni esimerkki siltä ajal-
ta.

Eräänä myrskyisenä talvipäi-
-vänä oli kuntakokoukseen saa-
punut niin vähän osanottajia, et-

tä kunnantupaan lämmittele-
mään mennyt haudankaivaja ja
kirkon urkuharmonin veivaaja
Karl Silen voli määrätty toisek-
si sopivaksi pöytäkirjan tarkis-
taj aksi. Kun' pöytäkirjasitten
jolloinkin oli tarkastettavana,
halusi Silen, joka ei osannut
kirjoittaa eikä kirjoitusta lukea,
varmentaa nimensä puumerkillä.
Pöytäkirja 'luettiin hänelle, ja
kun hän oli nimensä alle riipus-
tellut puumerk'kinsä, hän laski
kynänsä lausuen painokkaasti:
»Niin, ei ne mitään, jotka näi-
tä pöytäkirjoja tekevät, mutta
me, jotka niitä tarkastamme».

Kuvaavana piirteenä yleisten
asiain hoidosta saanee mielestä-
ni ,pitää seuraavanlaista sanoma-
lehdelle lähetettyä kirjoitusta.
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»Tampereen Uutiset 24. 1. 1893.
N:o 12.
'Po sti ton seurakunta. Jokiois-
ten kunta, joka on Tammelan
kappeli, on vielä niin takapa-
juUa, ett'ei minkäänmoista
postin kulkua ole seurakun-
nan puolesta, jossa kaikkien
kirjeet ja sanomalehdet voisi
vapaasti kulkea. Jos haluaa ti-
lata sanomalehtiä, niin täytyy
siinä käyttää välittäjää, joka
ne Humppilan postikonttoris-
ta tilaajalle toimittaa. Ei luu-
lisi enää y>hdeksännen toista
vuosisadan lopulla oltavan niin
tärkeässä asiassa välinpitämät-
tömiä kun on postin kulku
kaikille kansalaisille, ylhäisil-
le ja alhaisilles .
Tähän postiasiaan saatan lisä-

tä sen tiedon, että kartanon oma
postimies teki päivittäin tuon 16
km.n matkan Koiviston (Hump-
pilan) asemalle. Jokilääniin
osoitetut kirjeet ja muutama sa-
nomaliehti tulivet sitä tietä kar-
tanon ikonttori in, mistä ne haet-
tiin yhtiön kauppaliilklkeeseen.
Sieltä ne toimitettiin vastaan-
ottajiHeen, mihloin asianomaises-
ta kyl'äistä 'sattui ,}oku asiakas
kaupassa käymään. Sangen vaa-
timaton oli lääniin saapuvien
kirj eiden määrä, samoin kuin
sanomalehtien, Jouti kauppaliike
sen palveluksen tekemäänkin,
koska se oli mehko viraläisesti
hoidettu kaupan teon kannalta
katsottuna, eihän ollut kilpaili-
jaa. Yihtiöei näet antanut lu-
paa kauppaliikkeitten perusta-
miseen alueelleen. Jos [okiois-
l'aiset ,t'1l!l'vits<iJvatsellaista tava-
raa, jota kartanon kaupassa ei

ollut, tuli asiaa, Forssaan. Paris-
sa kolmessa U\:ylässä oli perintö-
talojen mailla pienet puotientä-
paiset yritykset. Kirijanpito
kauppaliilokeessä - ihan yksin-
kertaisia tilauslipukkeita myöten
- oli ruotsinkielinen kuten koko
yhtiössäkin,

Valistusta ja sen tarvetta

K ansanvalistuksen lkaHis'ta
asiaa hoiteli seurakunnassa 1870
perustettu kansakoulu ja kaksi
kiertokoulua, Kansakoulussa kä-
vi pääasiallisesti tehdastyöväen
lapsia, koska se 'siljaitsi keskuk-
sessa. Kun koulussa oli myös
ruotsalaisten lapsia, kävi opetus
siten, 'että toisella puolella luok-
leahuonetta istuivat suomenkie-
liset ja toisella puolella ruotsin-
kieliset oppilaat. Opetusta hoite-
li sama ope btajatar, neiti Aman-
da Hul'tiln (Heilimö), joka hal-
litsi molemmat kielet ja oli
muutenkin hyvin arvostettu
opettaja. Kun opettajaa puhu-
teltiin, niin kä,y>uettiin muotoa
'fröökinä'; ei olisi johtunut mie-
leenkään sanoa opettaiatar tai
neiti. Kun hänen eneiaikojensa
oppilaat myöhemmin ihmissuh-
teiden demokratisoitua kuulivat
häntä puhuoeltavan neidi'ksi, se
kuulosti oikeastaan ikunnianlouk-
kaukselta entlstä opettadaa koh-
taan. Mutta minkäs edistykselle
ja sivistykselle mahtoi!

Kappelin toisella puolella oli
kiertokoul unope bta]ana' touhukas
David Tuominen. Hän oli lkan-
sanomainen mies. Hänellä oli
kaunis barytoniääni ja laulutun-
neilla hän säesti laulajia .viului-



la. Ei silloin vielä ollut Jokiois-
ten Udrkossallman urhuharmonia,
saatikka sitten kiertokoulussa.
Kappelin toisella osalla opetti
lukkari Karl SnälJl kiertokoulu-
laisia. Hän oli tomera mies sekä
lukkarina että kiertokoulunopet-
tajana ja niinpä hän pääsikin
1880-<luvun puclimaissa Tampe-
reelle kaupunginvoudin arvok-
leaaseen virkaan.

Osoituksena siitä, minä taval-
la kylissä ajateltiin kansakou-
lusta, tulkoon muistiin merkityk-
si, että kun ensimmäinen poika
Minkiöltä lähetettiin kansakou-
luun 1885,sanoiV'a1J toverit hä-
nelle: »Sinä joudut herrankoti-
luun» ! Eiivätt ne [okilääniläiset
kuitenkaan mitään sivistysvi-
hol'lisia olleet, sen huomasi mm.
siLtä,että Iainakirjastoa käytet-
tiin tietojen lisaämiseksi - hait-
tana oli vain se, ettei saatu riit-
tävästi uusia kirjoja, Kun ai-
koinaan järjestettiin Minikiöl le
sivukirjasto, niin ahkerasti sitä-
kin käytettiin.

Enemmän olist kuitenkin pi-
tänyt saada valistusta kyliin,
sillä kaikenlaiset uskomukset
olivat vallhtsevina. Muistaapa
näiden 'rivien kirjcibtaja poika-
sena joutuneensa - koiran ai-
heuttamasta pelästvmisestä
Korpilen mummun kylvettärnäk-
si. Ei ole jäänyt muistiin, oliko
täldä salaperäisellä toimitukselle
mitään seuraamuksia, mutta kyl-
vettäessään mummu kovasti jo-
takin itsekseen mutisi.

Sauna oli y'leensäkin siihen
aikaan maaseudulla moninaisten
toimitusten tärkeä paikka. Siei-
lä saattoi uusi maailmanlkansa-
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Iainen nähdä ensi kerran pai-
vanvalon. Siellä tehtiin maltai-
ta (rnallassauna) ja Ioukuteltiln
sekä lihdattiin pel:lavat, joista
sitten tehtiin lankoja ja kanlkai-
ta. Näihin saunatoimituksiin ot-
tivat osaa kylien nuoretväet -
ei näet ohlut silloin nykyisiä
ajanv ietepaikkoj a.

Kyläkeinuja

Nuoriso kaipasi kuitenkin toi-
mintaa. Eräissä 'kylissä oli ke-
säisin huvipaikkoina [ol'lekin so-
pivalle pailkalle rakennettu suuri
monen hengen istuttava keinu.
Muistuu mieleen eräs keinujut-
tu näiltä menneiltä ajoilta.

Latovainion kylässä oli erääs-
sä päivänrin teisessä peltomäessä
tuollainen moniaisainen keinu,
ja luonnollisestisie1tä kuului
nuorten kikatus ja taisi siinä
joukossa olila vähän mekastus-
takin. Jotkut Ikylän 'vanhemmis-
ta väistå pitivät keinuiloa häi-
ritsevänä, jopa sunnuntaisin
synnil+isenä ja tekivät siitä kar-
tanoon vahtuksen. Määrättim
keinuilo lopetettavaksi. Mutta
ei tästä kiellosta ollut apua.
Nyt määrättiin keinu säeettä-
väksi. Mutta kylänpojat laittoi-
vat keinunuudelleen kuntoon,
ja nyt tuli määräys, että poikien
oli tultava konttoriin saamaan
ojennusta, Sinne meno tapahtui
seuraavalla tavalla, Pojat saivart
kartanosta riippumattomasta
Klemelän perintötalosta lainak-
si par-ihevoset ja heinänkorjuu-
vankkurit häkkeineen. Näihin he
laittoivat istuinrautoja ja lähti-
vät tuomiolle. Kuski istui kädes-
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saan neI'll'ainkus.kin rnahlinen
pi1käpiiJs:ka, ja taisipa mukana
o1illa:hanurinsoibtariakin. He ajoi-
vat okoruttorin eteen, ja kun tu-
lon sattui ensin näkemään ruot-
sinrnaadainen 'förvalttari/, niin
hän huomasi, mihin poikien leik-
ki tähtäsi. Hän oli lähettänyt
pojilil'e sanoman, että nämä voi-
vat painua sinne missä oli vie-
lä kuumemmat olot kuin kanki-
pajan sulatusuunin edessä tai
sil3äil1ä.Konbtoriherroibla oli ni-
mittäin metsälle lähtiessäån
nk. Jintuvaunut, joissa oli häk-
kieri päällä istuimet, ja sen mal-
lin hän heti pojiilla huomasi.
Keinuasiassa tulikin nahkapää-
tös,

Keinutilaisuuksissa yrite1Wn
vähän laulellaJkin. Pikkupiirtee-
nä siitä, mi.1Jlämallina eri seu-
duilla 'laulebtiin kansanlauluja,
tulkoon muistiin merkityksi
seuraava,

Kun Pohjanmaalla laulettiin
lyyrimisen kaunis kansanlaulu
»Smoin se ilma lämmin 'On,kun
etelästä tuulee, kyLlä se tyttö
poijan äänen hiljemrnänkin kuu-
lee», niin Jokiläänissä samalla
sävelellä Iaulettiin .Taitaapa
tulla ilman vaihle, kun männyn
laIva on mäa.iroä,tän kylän Iik-
kain vieressä tullee ilkävä ja
nälkä •.

Konstmlekkoja odotetfiin

Jorskinlaisia hUiVituklsiakoetet-
tiin nähtävästi jokilääniläisille
lanjolta, koskapa kuntakokouskin
kiinnitti niihin huomiota. 'I'am-
peereri Uutisissa 24. 2. 93 N:o 50
oli seuraavanlainen ki'I"j.oitus:

»Jokioisten uutisia --- Tä-
cnän kuun 13 p. pidettiin tääl-
dä kuntako'kous, [ossa mm.
päätettiin - - - Samassa ko-
lkouksessa päätetbiin myöskin.
'että jotka antavat huoneensa
ulkoa tuleville konstiniekoil'le
ja näyttelijöille saavat mak-
saa vaivaiskassaan kymmenen
rnankkaa, Joka summa tietys-
ti tulee huoneen haltijan saada
nii.1tä kun huonetta sellaiseen
tilaisuuteen pyytävät - --
Tämä ruotulaisten poistamisen
vuoksi nousseiden vaivaismak-
sujen johdosta •.

(

Vaivaisloassaan tulot eivät tä-
män päätöksen avulle paljoa-
kaan kohonneet, 'sillä ulkoa tul-
lebta konstiniekkoja ei Jokiäää-
rnssa muutamaa tapausta lu-
kuunottamatta lirlokunut. Eräänä
kesänä pystytti ruotsinmaalainen
karuseltitirehtööri Danielsson
laitteensa Minikiön Ingin pihaan,
jossa [okiläänjläiset saivat ihme-
tellä suuren maailman idoveh-
'keitä ja tirehtöörin hauskasinä-
koisen Ellin-tyttären esiintyrnis-
temppuja. Ingin laajassa pirtissä
sätkybteli nuklkepelejänsä kyiä-
läisben iloksi myös eräs ruotsin-
maalainen nukketeatterin omis-
taja.

Eivät liioio kotimaiset näytte-
lijät tai muut esiintyjät häirin-
neet seutukunnan rauhaa, lu-
kuunottamatta yhtä kertaa, jol-
loin sinne ilmestyi eräänä suvi-
ehtooria itse Pasi Jääskeläinen
partoineen ja Iapilokaineen, Hän
antoi konser-tin uuden kansaken-
lun tilavassa oppisalissa. Kiitol-
linen kuulijakunta osasi sjlloin



jo aploo deerata, kun Pasi vei-
keasti veteli:

»Pal'ion on SU()!neS&3 syntynyt
noita

suuria patruunoita, vaan har-
vat on

vanhoiksi eläneet noista tuk-
kijunnareista.»

Pasin käynti lQ~i i'kiäämlkuin
jorukin1ainen hanrastusten vah-
vistaj a olU<etilkinnii'lle, j'OtJka 'Oli-
vat liittyneet !hiLjakkoin perus-
tettuun seksllouoroon. Kuoro, jo-
ta< frööikinä Hullin oli suostunut
johtamaan, Iauleli omalksd ilok-
seen !ja avusHsittemmin perus-
tetun vapaaehtoisen palokunnan
juhlia.

Palokuuta ja Juhannusjuhlat

Palokunta perustettiin vuoden
1894 alusta ja tuli: sen 'ensi vah-
vuudeksi satakunta miestä. En-
simmäisenä toimenpiteenä oli
yhtenäisen vir'kapuvun hankki-
minen. Siihen tarkoitukseen os-
tettiin Tampereen Pellavatehtaan
puolivalkaistua ravenkangasta,
josta mekikoj a valmisti vaa bturi-
mestari Alfred Vienonen. Vyöt
tehtiin ruskeasta nahasta ja pää-
hineet tilattiin 'bunJ1Jmaalkari'
Lindforssiilta Forssasta. Ne oli-
vat tumman sinisestä verasta,
Vegarnal.liset lakit, joiden ala-
reunaa IIl'ei'tti jlako punainen, si-
ninen tah! kel'tainen - eri osas-
tojen mukaan määrätty - nau-
ha. Palolkunltall'a~sma.r'Hsi,a ka:sikia
ei voitu varojen puutteessa aja-
tella heti saatavaksi. Palokun-
nan m.uistojuhkaisussa mainittiin
pääihineilkis'i jonkiriladsia lälbsä-
hattuja, md~ä erehdyttävä tieto
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sadli.ttaneen vielä näin myöthäi-
sessäkin vaiheessa oikaista. Min-
käänllaista palokalustoa 'ei alus-
sa liioin ollut, rrrutta tehtaan ika-
lusbooli käytettävissä. Onneksi
ei tulipaloja sattunut, Varoden
saamiselcsi toimeenpantiin ilta-
mia ja arpajaiset iltahuveineen.
NIS. juhlapuheen pitäjän oli ruu-
kinpaoruunidle ennakolta lyihyes-
ti selostettava puheensa sisältö.

Juhannuksena 1894 oli pal'o-
kunnan määrä ensi 'kerran esiin-
tyä suurelde yll'ei'sölle. Patokunta
oli IkY'lJlähanjoitellut, IDU'1rt'aeril-
Iisosastoina. joitain sotilasmalli-
sia liJlkikeitä tehden. P'ailolkunia
jäl'je5>tyi d,uhannuspäi'vänä Ikes,ti-
kievaritalon läheiselle MeIlle, jo-
ka jolhlti J'erusailemia lkIolhlti,rin-
tame päin Betlehemiä. Sii tä se
läthti, soittokunta edellä, marssi-
maan pääeakennusta Iko~ti, jon-
ka portailla ruukinpatruuna per-
heineen otlti ',paraadi n' vastaan.
Marssi jatkui sitten maistonki-
kentåhle, missä suorrtettiln muu-
tamia joukkolijlakeitä, ja sitten
haj aannuttiin muiden jlU'hannus-
vientäiien joukkoori.

Nylkyajan nuorille jolkiois1aisil-
le - jakLläänilälisiähän ei enää
olekaan - pitänee jonlkin verran
selittää tuota analstonki-sanaa.
SeQlli juhannuksen viettoon
kuuluva tapa, jrok,a nimestä
päättäen Iie aikoinaan tullut
Ruotsista. Konttorirakennuksen
ja sen vdereissn, samassa Iinjas-
sa olevan nlk, rautamakasiinin
sekä kiI1kko,tilen rvälirselle lkerrtälle
Ikmtano cra~ennUltti dolka [uhan-
nukseksi tilJ.ÖJva'n taossilavan
penlkik'eineen ja ikaidepuineen;
'kaiteisiin naula ttiin tiiIJieälSH [u-
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Kartanon. kentälle pystytettiin tanssilava ja katinliekorenkailla koris-
tettu maistonki,

hannuskoivuja. S'oi'uta!ji'en lava
täydensi näkymää. Lavan lähelle
lk{)lhoteHii'D ;korikea, köynnöksin
koristettu juhannussaako (maj-
stång = vappusal'ko) , Ijolka siis
itse asiassa antoi nimenkin koko
touhulle. Aattopäivänä tkarta-
mm postipoika halki Sokean Ju-
han* viuluineen Jänihijo'elta, osan
soitosta suorltt! tehtaan ja siis
myös palokunnan torviseitsikko.

Tähän tilaisuuteen kokoontui
olletikin nuorta välkeä Jokilää-
nin monista kylistä, jopa Fors-
saeta asti. 'I'il aisuudebla oli
eräänlainen ikansanjuhlan leima.
Tanssi aloitettiin aattoiltana sii-
nä klo 8 maissa ja lopetettiin

* Sokea Juha elätti itsensä
Iamrnasnahkojen pehrnittämisellä
(nahlkapeioturi ) ja telkemåblä vit-
saköysiä,

viimeistään kI,o 1 yö,lllä. Sama
ohjelma suordtettiin uudelleen
juhannuspäivän illtapä'il'Vällä.
Kauniil.la 'iJlma1la [äriest! fkost-
hollin* huushollerska tyttöineen
ta>llirakennwkslen ikontboriraiken-
rruslinjan ubkopäädyn sivuun
pöydän, jossa Ikartanon oma väki
sai idtapäiväkahvin. Silloin ei
vielä ollut 'tyyliklkään talliraken-
nuksen ulkopuolisena rasitukse-
na paroni Mannerheimin raken-
nuttamaa maneesirykelenää.

Kiostiholli oli pailkika, jossa
konttoriherrat ja muu kartanon
perheetön palveluskunta kävivät
a terioimassa. Siihen atilkaan ker-
rottiin, että tuo vanihanmallinen
punainen puurakennus olisi ol-
lut Hurnppidassa rukoushuonee-
na. Ehlkä "l'e oli tuotu sieltä sa-

* (kosthåll = ruokapaikka)



massa rymyssä kuin Wiälebrand
oli kuLjettanut siei1tä v. 1809 kel-
lomakasi inin,

Kerrottu juhannusjuhla. muo-
dostui kauniin i1rnan vallitessa
hauskaksi da eloisaksi. Si lle an-
toivat lisäväriä ,palokuntalaisten
uudet virkapuvut ja va!Lkohou-
suiset reservisotilaat, jotka oli-
vat lomalila Urjalan ikasaomista.

Kirjloittadan bietaman mu-
Ikaan oli nyt kenrottu rnaistonki-
juhla viimeinen sHlä paikabla.
Palokuntalaiset olivat jo /keväällä
raivanneet Pruukinbskaan alueen
kenttää ja lavaa varten.

Väen 'käytös [uhannusjuhl illa
oli siivoa ja säyseää, kuten elä-
mänmeno klOiko Jokiläänissä. Vä-
ikijuomialkin vil:j'el1tiin yleensä
hyvin vähän, sihlä ne 'olivat Ikau-
pungeista vla,ilkeasti saatavissa, ja
rahaa Jiikeni niukasti niiden os-
toon.

'Sattui- näissä vaetimattomissa
vii'kijuoma-asioissa sentään jos-
kus vähäisiä poikkeuksia. Niinpä
1880-luvun puolimaissa heräsi
karskipajan miesten 'kesken sel-
lainen ajatus, että pitäisi saada
julhannulkseiksi raskaan. työn jäl-
keen vinkistyikseksi vähän miestä
väkevämpää, He ryhtyivät toi-
meen. Siihen aikaan oli voimassa
sellainen laki viinan myymisestä
ja toirniatamises!a, että 'sHä lähe-
tettiin maaseudulde vain 25 Ikan-
nun erinä, Miehet muodostivat
yhtymän ja tilaslvat Turusta
Loimaan asemalle tuon määrän,
Täältä lähetys ,tuotiin soutarnalla
lioilmiljoik'ea myöten j alkopaikalle
Pruukinhakaan, jossa se aattona
piti ka~keSlSa hiJj,aisuudeSlS'a tasat-
taman, Ainetta ei tuotu Koivis-
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ton (Humppilan) asemalle, vaik-
ka sieltä matka Jokioisille maan-
teitse oli vain 16 km, vesimatkan
ollessa yli paeikymmentä km,
sillä maantiekuljetuksesta olisi
noussut hälyä. Mutta tästä hom-
masta olivat seppäin jotkut rait-
tiusmieliset 'madamit' 'saaneet
tiedon, ja niinpä ylksi heistä oli
mennyt fkontto riin tekemään il-
rniannon. 'I'ästå eli seurauksena,
että förwalttar i lähetti hakemaan
lähellä asuvaa .siltavoutia, ja
niin molemmat herrat menivät
Pruukinhakaan [outuakseen pai-
kalle juuri parhaaseen [akotou-
huun. Se oli pajarniehi lle mur-
heellinen tärskäys, sillä he [ou-
tulvat luovuttamaan viinansa ja
hakuastiansa ta:kav,ariklkoon. He
olivat astiojkseen ottaneet avo-
naisia kuparisia Ikannuja, joi.lla
heille vietiin ruokaa työpaikalle.
Ruoka-astioiden oli oltava laaja-
suisia, jotta niistä työn lomassa
sopi lusjkoida suoraan suuhunsa.

Töiden 'taas alettua juhannuk-
sen [ähkeen nousi rnadamien 'kes-
iken kova· meteli, kun ruoka-as-
tiat puuttuivat, ja he alkoivat
!käydä ilmiantajan kimppuun.
'I'älle tuli hätä ikäteen ja hän
lähti lkonttor iin hakemaan apua.
Seppäinmä:en yleisruotsiksi hän
oli sanonut: »Kom nu herra jäv-
Iana ner ,sä'rinlkana så arja, ököna
nistra ed- (nyt herrat pirut alas,
alkat ovat niin vihaisia, että sil-
mät tulta iskevät). * Ei ole tietoa,
mitä herrat vastasivat, mutta
tuskinpa he .lähtivä,t Seppåin-
mäelle, Takavarikoitu viina säi-

* Kom nu herrarna djäklarna'
ner, Icäringar äro så arga·att
ögoria gnistra eld.
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lytettiin Bautamakasilnissa, mut-
ta kun sitä syyspuolella piti
huutoäcauoattaman, se 'oli avo-
suisissa astioissa si'ksi väljähitä-
nyt, että se jouduttiin ka,ata-
maan maahan, Vaulamrnin seppä
'oli kovasti suräcutellut, kun »J'u-
malan viljaa maahan [uoksutet-
tiin».

Loimijoki jokioislaisten vesitienä

K un nyt on oltu jomkinlaisessa
Loimijoen burrtumassa, nHIll saa-
taneen mainita, että se oli ai-
ktoinaan [okinislaisidle tavallansa
eräänlainen yhteydenpitouoma
naapuriseudun !karussa, koska se
koskensa iansiosta oli olllut lälhtö-
kohtana Jokioisten teollisuudelle.
Oli aina varma ta'lven vallan
murtumisen merkki, \kun joki al-
koi ilreväisin tulvia. Koski ilmo-
hui vaahtopäisenä, ja vettä oli
niin paljon, 'että se kosken ala-
osassa ['yslkyrtti Ikanlkipa.jan sil-
taa, jonne 'kalsattiin vanhoja ala-
sirnia 'ja muita raskaita rautaesi-
neitä vastustamaan veden pai-
netta. Pajanlammissa eli kosken-
suvannossa oli niin paljon vet-
tä, että se jopa peitti Runoili-
janluodon.

Lintupaj un alaville niituille
nousi vesi niin,että ne 'olivat
laajana järvenä. Niitunojissa se-
pä t kalastiva t nnenroillansa. Ra-
vustarnassa käytiin aina Perttu-
Ilan rajoilla asti. Saaliit olivat
<runsaat Ija carvut isoja. Pari elä-
Ikelä~s,sepipääoli lke<rran lähtenyt
pitlkär.Iäsiimalla Ikala'stamaan ja
mitenkä he 'lienevät Vaulamrnin
sillan kohda1lla' -manöveeran-
neets , niin ruuhi lkaatui ranta-

Ikaislillclooon miehineen vehkei-
neen. Kun he 'olivat sieltä <räim-
pineet ylös ja tarkastelleet tilan-
netta, toinen heistä loihe lausu-
maan: •.Kuink' ·perlkikelIse emm'
sen kontin kiin' pan', Ikun se
puhl' putos, rneri' Ika~ssata, hyvä
:kas:temato ja halsstop hyvä rom-
mi».

Vaulammin sillan piirissä sat-
tui 'kuitenkin toisinaan vähän ar-
voiklkaampialkin kohtau!ksia. Ky-
länsepän iSunellin paja sijaitsi
'kolmen maantien haarassa, rnel-
Ikein aillanlkorvassa. Seppä oli
huumorintajuinen, leikkisä mies.
Pajassaan hän oli alasirnellaan
takoa :kaTIkutellut Ikymmeniä
vuosia, niin ettäalasin oli lopulta
Ikulunut käyttökelvottomalksi.
Hän ei Ikuitenkaan halunnut
myydä uskollista työkalu aan ro-
muraudaksi, vaan valmisti sille
kunniaildkaamanan IkO'htalon. Hä-
nen (kenrottiin tuottaneen Some-
rolta Kiiruun viinaprännistä
'ikahdesti puhdistettua/, vei sen
sekä pikaein ja alasirnen sillan
käsipuulle. johon Ikutsui Vaulam-
min isännät, asiakkaansa, piti
alasirnelle puheen, työnsi sen sit-
ten jokeen ja tarjosi isännille
muistoryypyt,

Loimaan sahayhtiö tarvitsi jo-
ikiliiikennettään varten hinaajan,
pienen !höYlryveneen ja proomu-
ja. Näitä lkubkuvehkeitään se
vuokrasi [okioislaisille ja Loi-
maan tehtaelaisäle sunnuntairet-
Ikiä varten. J okioislaiset seilasi-
vat Loimaalle ja ,gilkäläi:s'etteh-
taalaiset Jokioisille vierailemaan,
Perttulaa sivuutettaessa ihai:ltiin
sen vanhaa, 1600-1uvulla ra:ken-
nettua lkiIikJl:oa,joka .j,dkitörmäl1ä



omassa arvoklkuudessaan !kyhjöt-
teli,

Perttulassa vietettiin !kesäisin
suuria evarskeliumijuhlia, jonne
jokioislaise tkin vesitietään mat-
ikustiva't. Juhlapaikalla ,puhuwat
selkä papit että maallikot, ja si-
vulla 'juh1Clipaikalita oli kaiken-
laisten tavaroiden Ikauppaajia"
ihan sirppieri teikijöitä myöten.
Näissä naapurikappeleissa J 0-

kioisilla ja Perttulassa oli jon-
kin verran erilainen 'elämäntyy-
li. J'okioisilla 'ei pidetty evarrke-
Iium.ijuhlia, mutta 'sen !kansaikou-
Iussa !kävi toisinaan perttula-
laistenlkin lapsia oppillaina. Luul-
tavasti Perttula 'oli viimeinen
kunta Hämeen läänissä, jossa ei
ollut .kansakoulua, 'sillä sinne se
saatiin vasta 1894, ja, taasen J'O-
kioirren oli viimeinen kunta, jon-
ka ikest1kievalrissa oli oluttarjoi-
Iua. Forssan hotelli oli tietenkin
oma 1ukunsa.

Jokioisten sivukartanot

'I'ässä JdrjoitUiksessa jo lylhyesti
selostettu] en talo- ja vil] elys-
muodostelmien lisäksi kuului
JoIkioisten ikalI'tanoon vielä sivu-
ikartanoi,ta - suuria taloja ne-
kin. Kolmessa oli vuokraalat ja
kahdessa Ruotsista tU:lleet pehto-
rrt, nimittäin Lintupajussa ja
Nummelassa.

Forssan liepeillä, Tammelan
emäseurakuntaan kuuluvana si-
jaitsi Ta1solan !k,artano, jonka
vuokraajana oli Ruotsista tullut
A. Wiedersh'eim-Paul, Hän oli
!keI1l"Outuna,ailkana jo ikämies ja
IlmqJki /kansan keSken 'I'alsolan-
Poolen-nimellä. Nimestä päätel-
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len hän lienee ollut saksalaista
1ä!h!töä, mitä käsitystä 'Vallwista-
nee sekin, että Talsolan »pää-
pytimkin» ulko-oven ikamanas'Sa
oli 'suurin ikirjaimin painettuna
Ohartottenbueg. Eräs hänen po-
jistaan oli ruotsiksi ja saksaksi
iki.I1joittanut iki.I'lj.aili,j,aAdolf Paul.
V. 1893 Ilmestyi hänen teoksensa
Herr Ludvigs. Tämän nimen
!aalksoe ikä,tkeytyi Jokioisten sil-
loinen, nidnikään Ruotsista tul-
lut isännöitsijä Ludvig Berndes.
Jokioisten nimenä tuossa teok-
sessa on Bränrrvinsaktiebolaget
Turku. Kirjailijan j.stämä ja
Berndesillä die ollut erinäisistä
asioista !kireät välit, ja näiden
kerrottiin aiheuttaneen mainitun
teoksen. Siinä tekidä !käyttelee
asioista puhuessaan melko suurta
vapautta, mennen muutamissa
kohdin tapausten edellekin, JO-
ten ikiI'ljan Ioppuun saattaa hy-
vällä syyllä merlkiilä »'ei se niin
tapahtunut».

Teolksen tuominen J ekilääniin
oli Berndesin ai>kanaankarasti
kielletty. Paul tuli myöhemmin
huomatuksi näytelmällään Pirun
kirkko. Hän kuoli Saksassa." Jon-
Ikinl,ainen asema vanhalla herra
Poolella Iienee ajkoinaan täällä
ollut, sillä \kun hän'et haudabtiin
J ckioisidle eräänä !keväisen
lauantain iltapäivällä, suljettiin
kartanon Iaitokset tavallista var-
hemmin.

Reh ti.järven 'sLvulkartanon vuok-
raajana oli reipasotteineri Adolf
Procope, Ikomearyhtinen herra

* Esko Aaltonen on kirjoitta-
nut Adolf Paulista Lounais-Hä-
meen Kotiseutu- 'ja Museoyhdis-
tyksen vuosikinjassa 10952 (XXI).
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kuten 'Sen suvun miehet yleensä-
ikin. Hän oli myös melko kiivas-
luontoinen, toisinaan liiallisuuk-
siin asti mm. rtJyöväenkohtelussa.
Olipa kiivaus kerran 'saattaa hä-
net varsin iikäJväänasemaan, Jo-
lki1ääni.ssä oli tapana polttaa he-
Iatv a1keita 'helabuors tain aattona
(ju'hannus!koik'koa ei siellä päin
.ninnettu). Eräänä aadtoiltana oli
j oukiko Kiipun'kylän nuoria mie-
hiä menossa Rehtijärven päära-
kennuksen Iähellä kulkevalla
tiellä Hirsimäerskulrnalle hela-
valkeata polttamaan. He olivat
meikastaneet vä!hän kuuluvarn-
min, mistä rouva Pnocope oli
suuttunut ja yllytti jo vuoteessa
olevaa miestänsä 'tyyräärnääu'
poikia. Tämä oli noussut vuo-
teesta ja siepannut ladabun hau-
lilkon seinältä da Lkjkunasta las-
kenut panoksen poikajoukkoon.
Panos osui Kiipun Jaaikokolan
Kallen !kyLkeen, ja tästä nousi
iso meteli. Haettiin paikalle lä-
hellä asunut siltervouti ja Kallelle
toimitettiin apua. Välimatka oli
kuitenkin 'Ollutniin etäinen, ettei
täräyksestä olluo hengenvaaraa.
Prccopen ,kerrottiin maiksaneen
Kallelle 1000 markkaa, joka sii-
hen aikaan oli suuri raha, ja sil-
lä asia oiliselvä. Kyllä Jaakkolan
Kalle sen >tärskälyksen jällkeen
vielä monta helavalkearetkeä
teki.

Huhtain Marttila kuului Hump-
pilan !kappeliin, 'ja sen vuokraa-
jana oli joviaali, turpeatekninen
tanskalainen Ernst Hagen. Hä-
nestä ei siltawoudilla ollut har-
mia. sillä ihän oli hyväntahtoi-
nen herrasmies, Joka tuli lähim-
mäistensä kanssa hyvin toimeen

ja puhui sellaista ruotsia, jota
saattoi hyvin ymmärtää.

Mutta sitä vastoin Perttulan
kappeliin !kuuluvilla Haunion ja
Varsanojan kartanoiden vuok-
raajana ollut Henriik Ahlgren,
hänkin ruotsia lkäY'ttelevä her-
rasmies, antoi silloin tädlöin sil-
tavoudille aihetta poiketa alue el-
Ie, Rehtijärven ja Haunion vuok-
raajat lä'hebtiväIt päivittäin pari-
hevosten vetärnän !kuorman mai-
toa kartanon meijeriin. Se !kuu-
lui heidän kontrahtivelvolli-
suuksiinsa.

KOl"keitavirkamiehiä Jokioisilla

Jokioisten Ikartano on kautta
aikojen tainnut olla, isoisten ih-
rnisten tuntema [a käyttämä vie-
railupaikka, koska erästä-sen pää-
rakennuksen toisessa kerroksessa
sijaitsevaa huonetta kutsuttiln
peräti kuninkaankamariksf Myö-
hempinälkin aikoina siellä kulki
konkeita vieraita,

Syksyllä 1887 'oli Suomen lken-
raalikuvernööri kreivi Feodor
Heiden Ikansliapäällikkönsä, val-
tieneuvos S. W. Hougbergin
!kanssa ,talfika'stusmatkalla. He tu-
livat Turusta [unalta Humppilan
asemalla, jossa nimismiespiirin
vir kamiehet oliva t Ih:eitä vastassa.
Kreivin omat vaunut otettiin [u-
na:sta Ja niiden eteen valjastet-
tiin kolme pa~'kaikunta,Jaisten
hevosta, joita hänen venäläinen
ikuskinsa IOhdasi. Jokioisille saa-
vuttua lä1h:ti!vätkorkeat vieraat
kartanon vaunuiesa ,tutustumaan
yhtiön laitoksiin ja poiiklkesivat
myös 'kansa:kouluun. Neiti Hul-
tin laulatti oppilaillaan pari vär-



syä Maamme-laulusta, jota !krei-
vi tarldkaavasti 'kuunteli. Krei-
vin seisoessa j ä ttioläi:srrnäi:sJtenvel-
jesten, kruununvouti K. A.
Freyn ja nimismies B. S. Freyn
edessä näytti tuo harma<htava
lyhyehlkö herr a hieman jouluton-
tulta. Aäustalatsia huvitti, !kun
vaunujen kuskipukilla liuhupar-
taisen .kuskin rinnalla istui yh-
tiön mahtava .isännöitsijä. Seu-
raavana päivänä henrat jatikoi-
vat matkaansa Forssaan ja 'I'arn-
rnelaan.

Kesällä 1888 Hämeen läänin
\kuvernööri, eversti T. Costian-
der !kuliki niiniIkään tarkastus-
matkana. Hänkin saapui omilla
vaunui11aan kuskineen Somerol-
ta Perttulan kestikievariin, jossa
valdesmanni Frey apulaisineen
oli vastassa, Täältä matka jatkui
.J'oIkioi·sten .kautta HUJIIl'PIPilaanja
iltapäi'Väalä taIkaisin Jokioisten
ikunnantuvalle. Näissä 'k10lmess3
pankassa hän otti Ikunnan johto-
miehet vastaan tarkastaen. hei-
dän kirijojansa ja ti1ejänsä. Kun
nämä tapahtuivat 'kailkki sama-
na päivänä, niin ei tarkastus
mahtanut olla vallan perusteel-
lista. Mutta .rislki ei ollut suuri,
tai se oli oikeastaan olematon,
sillä noina vaatimattomina ai-
ikoina suomalaiset luottamus- ja
virkamiehet olirvat tuiki rehel-
listä 'Väkeä. Kuvernööri yöpyi
{lmrtanon isännöitsijän luona jat-
'kaalklseen seuraavana aamuna
Tammelaan.

Kuvernööri Costiander in vas-
taanottajiin Ikuului Perttulan
!kunnan edustajana myös, Le-
vankylän Hossin nuori reipas
isäntä, Hän oli sikäläister» tapo-
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jen mukaan tullut kesäkuuma-
na päivänä valkeissa aivinahou-
suissa ja mustassa venkatakissa,
tkuteri siihen aikaan oli tapana
pi tää tavallisissa esiin tyrnistilai-
suuksissa. Mutta !kruunun edus-
tajia tämä puJku ei tyydyttänyt,
ja niinpä vallesmanni Frey mää-
räsi Ihänet muuttamaan mustat
housut. Hossi lähti Ikiireen vilk-
;kaa parin !kilometrin taakse ko-
tiinsa ja Ik-e:rlkisi taikaisin 'Vielä
ennen kuvernöörin saapumista.

Kuvernööri tuli, ikeskusteli
vastaanottajien 'kanssa ja huo-
masi heidän joukossaan siltavou-
ti Nylundin, tervehti häntä ja
!kiysryi, mitenkä hänen vaimonsa
ja lapset jaksavat, Se oli sen-
aikaisen korkean virkamiehen
ystävällinen ele alaiselleen, jon-
ka .per'heen perustaruispuuhia
hän oli ankcinaan Jäh.el.tä seu-
raillut. Tässä ,ei ollut ,sitä, 'tuntua,
että rnaherra olisi autonajajansa
kanssa heittänyt s tittelit pois •.

Reppuryssät Iiikkeellä

Näissä muistelmissa on jou-
duttu mainitsemaan, että paikal-
liset viranomaiset joutuivat suo-
rittamaan -virkatehtäviä mi'lloin
korkeitten :hal1itusmiesten mat-
kojen, milloin 'Viinan takavari-
koinnin yhteydessä. Tällai:set toi-
rnenpiteet saattoivat siis olla jo-
!k,oenemmän tai vähemmän miel-
Iyttäviä. Mutta toisinaan sattui
hanmillisiakin rtilanteita. Kerrot-
tuna aikakautena oli kufkukaup-
pa ilail la kiellebty, lukuunot+a-
mabla eräitä ,käsi- !ja kotiteolli-
suustavaroi ta. Näiden tavaroiden
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kulkukauppa åulistettiin 1900
vapaaksi, ja tämän ojkeuden sai-
vat myös Venäjän Ikansalaiset,
sfllä elettiinhän Bobrikovin ai-
kaa. Kuten vanhempien polvien
ihmiset muistavat, kullki Suomes-
sa 'kielle,tt,ynä aikana lauldkui-
ne en Vienan Ji:aI1j,a,1aisiakangas-
ja rjhkarnakauppiaita, joUka ai-
nalkin Lounais-Hämeessä kantai-
vaö kansan antamaa nimeä rep-
puryssät. Ei täällä edes tiedetty,
että he olivat rajan taikana elä-
viä suomensukuisia karjalaisia,
ikias'ka he osasivat venättä ja oli-
vat uskonnoltaan kreikkalaiska-
tolisia ja venäläisnimisiäkin.
Ruotsia puhuvat käyttivät heistä
nimieystä 'amkangeliter'. Osa
asukkaista 'Suojeli heitä saaden
hyrvi tY'kselksi nåhtäväs ti halvalla
taivaraa. Tällaisia sanottiin 'rys-
sienihy>ysääjiksi'. Jos Iaukkurnie-
ihet jlautuhra~ kruunul1lmiesten
ulotturvil le, niin 'talkava·riJk.aitiin
heidän twva,ra1aukkunsa, ja se oli
kova isku. Tavarat myyJt:iin vi-
ranomaisten toimesta huutoikau-
palla.

Kerran Iinkkuivat pidrin silta-
ja jahtuvoudit Humppilan puo-
lessa, kun heille Hmaitettiin, et-
tä eräässä Huhtainkylån torpas-
sa oli !kaalla 'jauldlm lauklkumie-
hiä. Kruununpalvelijain Olli läh-
debtävä tekemään takavarikko,
'Vaikka 'se ei rurstunut rnukawalta.
Saalis oli ollut aika suuri, mutta
laU!klkwmiehet eivät aillooneet an-
taa tawaroitaan sowinno lla, vaan
ydttLvät ottaa ne pois. Voudit
uhikas]v;at ampua, j'O's väkivaltaa
käytetään, mutta 'karlja,lai:set
vuorostaan 'koabkaiva,t h'e!1Tain he-
'Vasen val:jat, niin 'että heidän

täytyi alla tonpassa puoli vuoro-
kautta, Ji:unnes sattui tulemaan
naapureita apuun. Torpan väki
ei ollut auttanut vinkamiehiä.

Kaiketi tämän tapauksen seu-
raamuksena sattui sitten jälki-
juttu. Mainittu eiltarvouti oli
syksyllä Ij,älleen a'S'101SSaan
Humppilan asemalla, Sieltä Lähti
samanaiikaisesti kotiin päin las-
taustoimissa ollut Jokioisten
'koantbaristi. Nämä sopiivat, että
sileavouti istuu kanHaristin
kanssa yhtiön kärryillä jotta
matka kuluu nopeammin, ja yh-
tiön ikuSlki ajelee siltavoudin he-
vosta iheidärn jäJ1jissään. Kun her-
rat ehtoohämärissä a1j.elivat Huh-
tainkylän Kankaanpään ahdetta,
niin pensailkosta tien vierestä
kuului .pyssyn paukaus. Vauhtia
lisättiin, eikä uutta laukausta
ikuulunut, Kun aamulla tarkas-
tettiin :k:ärryt, niin yhtiön kär-
ryissä ei ollut mitään merkkiä,
mutta siJt,aJV.aud1nkärryjen !korin
liisteistä olivat haulit repineet
pieniä sälöiä. Ajajaan ei ollut
sattunut.

Seppäinmäen ja Fabriikinmäen
rakennuksia

Kun tämän ikiI1j'aitu!kJsen alku-
puolella lyhyesti kosketelriin
kartanon r akennnkeia, niin lie-
nee aihetta n~kYlpalven [okiois-
laisille selostaa myös niitä raken-
nuksia, jatika 'si'jaitswat joen
tehtaitten puoleisella rannalla.
Kehitys näissä ralkennusasioissa
on 60-7·0 vuoden aikana muut-
tanut ainaikin entisen Seppåln-
mäen seudun !ka{]mnaan taisen
näköiseksi.
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Kun kartanosta oli tultu sillan
yli, sijaitsi oiikeal la kohoavalla
kummulla suurehko punainen
puuaineiden säilytyshuone, 'tork-
huone'. Kummulta jatkuvalla
'kalliulla seisoi dcaksjkerroksinen,
tiilinen, usean perheen asuinra-
kennus. Sen alakerrassa Sep-
päinmäen puoleisessa päässä oli
rakennuksen levyinen Iaaja nik-
kariverstas, [ossa unestau-i Kaveri
työskenteli parin apumiehensä
<kera. Hän asui Palukkalan ky-
lässä [a käJvi lauantaisin koto-
naan. Vihkon muut rp.äilvät ja
yöt hän asui verstaassa, Siellä
myös mylläri D. Rautell opetti
kansakoulun poikalOplPilaille kä-
sityötä Ikahden lukukauden ajan,
kansakoulussa näet ei 'Ollut var ..
sinaista kä,sityöI1'opettaja·a pojil-
le. Kalliotasanteen alapuolella
samassa suunnassa sijaitsi pitkä
punainen yksikerroksinen asuin-
rakennus, doka tunnettiin nimel-
lä Pibkäkatk ismus. Tässä 'pytin-
gissä' asui useita perheitä, myös
Lundbergin Antunetta, joka hoi-
teli vanhaa isäänsä ja kissaansa
Mossea sekä Iehmaänsä Smult-
raa; källä lehrnällä oli suojana
pieni vadantapainen tönö kedon
syrjässä. Suviehtoisin Antunetta
huuteli joukkoaan Ikio,koon: »pap-
pan, mossen, smultran kom kom!
korn hem! kom hem!» - Pitkä-
kabkismus lienee .tul1palos'sa tu-
houtunut.

Metsän reunassa lähellä Pruu-
kinhaan tuntumaa 'Oli uudempi,
usean perheen asuma yiksiker-
rcksinen puurakennus, jota kut-
suttiin Kakolaksi, koska se lie
rakennettu samanaikaisesti tur-
kulaisen 'kasva tuslaitoksen'
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Maaherra E. G. Willebrandin hau-
ta Jokioisten parkissa,

kanssa. Kedon reunassa töyrääl-
lä, paja-ahteen yläpuolella sijait-
si vielä vanhanaikainen, punai-
nen, <k;a'hden perheen asuntotalo,
jossa kauan aikaa asui seppä-
mestari G. Finnbergin iso perhe.
Koskenniskalla, myllypaikan ylä-
puolella, oli rnyllärin asunto,
jonka tilavassa palkarHuvassa
RautelJ niinikäan 'Opetti muuta-
man lukukauden ajan Ikansakou-
lupojille käsityötä.

'I'oisel ta puolelta maantietä,
'torkhuoneen' Ikohdalla, oli kah-
den perheeri asuma vanha puu-
rakennus. Yhtenä asukkaana
siellä 'Oli kerrottuna aiikana van-
ha Helanderin musteri. Hänen
!kerrottiin rnuistaneen, ebtä kun
Willebrandin haudalle vietiin
suuri hautakivi. sitä veti kuusi
hevosta. Samalla puolella maan-
tietä s,idaitsi 'kaksikerroksinen
puinen IkesHkiervarira,kennus, jos-
ta vieläkin näJkyy olevan toinen
puoli Ijä·ljellä. Sen takana mäessä
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"Jerusalem» ent; oerkutelulos, sitten IIluollamiesten osuniorakennue,

oli pitkä vaaleaksi rapattu yksi-
kenroksinen rakennus. Kestikie-
varin puoleisessa päässä oli yh-
denperheen asunto, jossa asui
seppämestari Stålnaoke IPuuha'k-
Ikaan madarninsa Ja ikahden pir-
teän tybtärensä dcanssa. Raken-
nuksen toinen Ipää oli varasto-
tilana.

KestiJkievari:rakennuJksesta vä-
hän matikan päässä [okitörmällä,
puistikossa sijaitsi vanhanaikai-
nen yhden perheen asuma vir-
loailijarakennus Betlehem, Ker-
rottuna aikana siinä asui tehtai-
den j.ohta1a, insinööri Selander,
miesten 'kesken Hitsi. Hän muut-
ti Ruotsiin, e~kä hänen jälJkeensä
pitkään aikaan Jokioisten tehtail-
la ollutkaan insinööriä. Fabriikin-
mäen kentän laidassa, jonka
rautatie halkoo, sijaitsi puinen

kaksikerroksinen mansarsikattoi-
nen rakennus Jerusalem, jon!ka
kerrottiin olleen J okioisten ver-
katehtaan ·kutomona. Saman
kentän laidassa vinkkelissä si-
jaitsi vielä kaksi israelilaisilla
nimillä kunnioitebtua rakennusta.
Toi.sessa näistä, sahanhoitaja
Ekin asunnossa, oli Y'hteen ai-
kaari lainakirjasto. Näistä raken-
msksista maantietä :kOlMimen-
täessä sijaitsi metsäherran asun-
to, sen läJhellä vanha kansakou-
lu ja uusi koulu vastapäätä toi-
sella puolen Forssaan vievää
maantietä. Parin sadan metrin
paassa kansakoulusta saman
maantien syniässä, muutaman
suuren kuusen vardossa, kyihjötti
vanhan sotamiehen Matssondn
harmaaksi päivettynyt tönö.

Täm.än alueen rakennusten



kuvaukseen kuuluu vielä kol-
men maantien haaraan raken-
nettu y1htiön ikau:ppapuoti. Se oli
!kalksikerroklSinen, 'kellertäväiksi
rapattu g'a iän \patinoima puura-
kennus rnakasiinirakennelmineen.
Tätä ryhmää YllTItPä'I'öimetsän
reunustama laajahiko peltoaukea.
Kaupan edustalta oli 'pilh1lJplaa-
ni', ,j,ossa Somemn ja Loimaan
isännät Forssan toripäivible men-
nessääri syöttivät hevosiaan ja
myivät tarvitseville !l'UJki~taanja
vähän muitakin tuotteitaan.

Kartanoon vievän maantien
molemmin 'puolin istutettiin 'koi-
vukuj anne 11892. Vielä vuoden
18-85 tienoilla oli kauppapuodin
risteyksessä kartanoon vievällä
tiellä komea punainen portti, sa-
moin Lammin tienhaarassa Ha-
kalan rakennusten !kohdalla. Por-
tit taisivat olla paikoillaan vain
rnerkkaamassa ika.rtanon ylhäistä
asemaa, sillä ei niillä tienoin
silloin enää pairnennettavia elu-
ikoi.ta 'kuljeskellut.

Lopuksi 'kummitusjuttu'

Jokioisten !kartano ja sen alai-
nen laatia Jokilääni on ollut vuo-
sisatojen aikana monenlaisten ta-
pausten Ikdhteena; nämä ansait-
sisivat [outua paremman ilmi!}
'Vain tilapäisen rnuistelrnienkir-
[oittajan sekvitebtävuksi. Saanen-
.kin nyt päättää nämä muistel-
mantapaiset, mutta haluan vielä
Iopuksi kertoa erään siellä sa t-
tuneen 'kumrnitusjutun'.

Mikonpäirvänä 18-93 kutsuttiin
Saarten Odalan isännän hautadai-
siin olPelitadatar Mandi Hultin ja
kertoja. Illalla lähti surutaion
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poika meitä lkyytimaan JiOIkioi-
sille ja !hän otti tallista kärryjen
eteen perttulalaisen sukulaisväen
hevosen, ikosikaomat olivat jon-
ikun matkan päässä niityllä.
Aijettuamme IhY'vän !kilometrin
verran !kuun valaisemaa avo-
tietä !hevonen !hYlPlpäsiyM'äkkiä
pY'!ltyyn, korskui ,ja alkoi pyör-
tää ympä,ri. Kun sitä ei !lYÖInäl-
läkään saa tu eteenpäin, niin ei
ollut muuta tehtävissä kuin läh-
teä viemään sitä takaisin, ja me
jäimme tielle 'odottamaan toisen
hevosen saapumista. Odotelles-
samrne tuli paikalle surutalosta
omalla hevosellaan kiertokoulun-
opettaja D. Tuominen. Hänkin
jä·i odottamaan ja arvelimme
siinä, että ehkä vieraan paikika-
kunnan hevonen ei halunnut läh-
teä eteenpäin oudon ajajan oh-
jailemana. Kun Ojalan !hevonen
saapui, niin nousi opettajatar
Hul.tin Tuomisen kärryille, ja
me Ojalan nuoren isännän kans-
sa ajelirnme perä.ssä. Saavut-
tuamme kirkonmäelle, åos~.a
Mirukiön kinldkotie silloin vielä
erkani, lähti Tuominen kotiaan
kohti ja Hultin tuli Ojalan kär-
ryille. Kun olimme päässeet
kirkonmäen verädällä kartanon
puoleiselle osalle, alkoi Ojalan-
kin hevonen tehdä edeltäjänsä
temppuj a. Eteenpäin pakotettu-
na se alkoi työntää kä'l'll"Y'jäta-
ik1lJperinmaantien viereiseen san-
takuoppaan. Ojala hYWäsi hevo-
sen suupieliin vääntäen sitä
kesikitielle, ja kyydittävät hyp-
pä.si!vä,t nopeasti !kärryioltä alas.
Ei ollut muuta tehtävää kuin
että Ojala lähti ajelemaan ko-
tiinsa päin, jonne hevonen oli
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rauhallisesti juossut, ja me kä-
velemään kartanoa !kOlhti.

Emme olleet talkauskoisia,
mutta !kyllä me melko totisia
kuitenkin olimme emmekä asias-
ta paljoa lkotiin päin astelles-
sarnrne puhuneet. Kun seuraava-
na pälwänä selostin eräälle van-
lhemmaIlJpuoleis'elle tuttavalleni
tätä pilcku seikkailuamme, hän

sanoi: »Olisi pitänyt ottaa päit-
set käteen 'ja katsoa kuolainren-
kaitten lävitse, niin olisitte näh-
ny,t sen, mitä hevoseukin näki-
vät.s Mene tiedä, olisiko näky-
nyt ja nähvä.tJkö ne hevoset
mitään?

Forssan Lehti 14, 18, 20, 26 ja 28.
1. 1962


