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Pernunnummi.
Kirj. prof. M. Sauramo.

Lounais-Hämeen vedenjakajaseudulla, missä Tammelan ja
Lopen pitäjät kääntävät toisilleen leveät selkänsä, erottaa lähim-
piä naapureita Portaan ja Vojakkalan kylissä peninkulman laa-
jumen metsäinen kangasmaa, joka paikkakunnalla tunnetaan
Pernunnummen nimellä. Se on jyrkkä vastakohta Forssan ja
Tammelan Pyhäjärven tienoon vauraille viljelysmaisemille, eikä
sen karu maaperä pysty tarjoamaan edes sellaisia elämän mah-
dollisuuksia kuin Lietsan ja Räyskälän kivikkoiset pellot. Per-
nunnummi on, ja pysyy arvattavasti vastakin kuivana kangas-
maana, jonka käytännöllinen arvo on sen metsissä. Harvat ym-
päristön asukkaista ja Hämeenlinnan-Turun tai Forssan-Hel-
singin tien matkustajista ovat, joutuessaan kulkemaan tuon kan-
kaan halki, aavistaneet, että sillä saattaa olla merkitystä maamme
etäisemmän menneisyyden tuntemiselle. Nummi on näet harvi-
naisen elävä muistomerkki niiltä esihistorian alkuajoilta ja
maamme viimeiseltä luomisvaiheelta, jolloin ankaran jääkauti-
sen ilmaston lauhtuessa jääpeite oli sulamassa ja seutu alkoi
saada nykyisen asutuskelpoisen luonteensa.

Mannerjäätikön sulamishistorian Lounais-Hämeessä voidaan
katsoa alkaneen jo niinä aikoina, jolloin jäätikkö ulottui läntiselle
Uusmaalle, ja sen reunalle kasaantuneet hiekka- ja soramäärät
kasvoivat ensiksi Lohjan seläksi ja sitten Karjalohjan seläksi.
Jäätikön ulkopuolella aukeni silloin laaja ulappa, josta kohosivat
saarina vain mainittujen selkien korkeimmat kohdat matalina
särkkinä sekä muutamat korkeammat vuoret Vihdissä, Riihi-
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mäellä ja Janakkalassa. Silloinen veden ja maan raja noilla vuo-
rilla on helposti rannaksi tunnettava muodostuma, erikoinen vain
siitä, että se nykyisin sijaitsee 150-160 m meren pintaa ylem-
pänä. Rannan suuri korkeus Johtuu osaksi siitä, että maankuori
on jälkeenpäin noussut; onhan suuri osa Suomea kuivaksi
maaksi muuttunutta Itämeren pohjaa, joka yhä edelleenkin maa-
tuu rannan siirtyessä jatkuvasti merelle päin. Mannerjäätikön
sulamisaikana kuivan maan ala kasvoi myös sen johdosta, että
Itämeren piirissä veden pinta ei pysynyt yhtä korkealla, vaan
ajoittain nopeasti aleni. Niinpä jäätikön rintaman irtaan-
nuttua Karjalohjan selältä ja saavuttua linjalle Pusula
-Puneliajärvi-Turenki tapahtui äkillinen 28 m:n lasku. Itä-
meri oli näet silloin tavattoman suurena järvenä, joka pohjoi-
sessa rajoittui mannerjäätikön seinämään, ja sitä mukaa kuin
tämä siirtyi pohjoisemmaksi, aukeni järven vesimäärälle uusia ja
entistä matalampia lasku-uomia, jonka johdosta myös veden pin-
nassa tapahtui laskua.

Veden pinnan alenemista seurasi tietenkin suuri kuivan
maan alan kasvu. Mannerjäätikkö ei nyt enää päättynytkään
Hämeessä mereen, vaan tiheään saaristoon, joka yhä laajeni jään
sulaessa Liesjärven-e-Kaartjärven väliseltä seudulta. Silloisen
Itämeren ranta on näkyvissä esim. Kaartjärven eteläpäässä Sa-
lon kartanon luona selvänä, mäkeä järven puolella kiertävänä
rajana, jonka kohdalla pistää näkyviin aallokon paljastamaa kal-
liota sekä. talvisen jääpeitteen rannalle työntämiä kiviä, mutta
ylempänä, rannan yläpuolella, mäen lakea kalottina verhoavaa
maapeitettä meri ei ole milloinkaan huuhtonut, ja se on tästä
syystä tarjonnut sopivan paikan pelloille, puutarhalle ja talon
rakennuksille. Jääkaudenaikainen veden pinta on mainitulla pai-
kalla 12-14 m Kaartjärveä ja 125-127 m nykyistä merta
korkeammalla. Kaartjärven kohdalla levisi siis nykyistä vain
vähäsen laajempi vesipeite, jonka kapea salmi Salon luona yh-
disti Itämereen.

Mutta tuo vähäinen lahti tuli pian merkillisten tapahtumien
näyttämöksi. Jäätikön reunan perääntymisessä sattui näet jäl-
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Kuva 1. Kartta Pernunnummesta sen muodostumisen aikana. Merkkien seli-
tykset: 1. mannerjäätikkö, 2. ablatio- eli sulamismoreeni, 3. reunamoreeni, 4.
pohjamoreenia, 5. meren pinnan yläpuolelle ulottunut osa sulavesien rakenta-
masta suistosta, pisteviiva rajoittaa sen ulointa, vedenalaista osaa. Nummen
nykyisten järvien paikalla »kuollutta jäätä». 6. Meren peittämä ala Pernun-

nummen tierioosta.

leen uusi samantapainen seisaus kuin aikaisemmin Lohjalla sekä
Karjalohjalla samanlaisine seurauksineen. Jäätikön tuomista
aineksista ehti tännekin muodostua mahtava kerrostuma: Per-
nunnummi.

Käytän tätä nimeä kenties laajemmassa merkityksessä kuin
paikkakunnan asukkaat, tarkoittaen kaikkia niitä metsä isiä kan-
gasmaita, jotka ulottuvat Lietsasta Räyskälään ja Vojakkalasta
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Pääjärvelle, Pernajärvelle ja Portaan myllylle saakka. Alue on
laajuudeltaan lähes 40 m" käsittäen useita sekä rakenteeltaan
että synnyltään erilaisia muodostumia, joista tärkeimpinä mai-
nittakoon lähes 10 km pitkä, Hämeenlinnan tien länsipuolella
Pääjärven-Pernajärven välillä kulkeva pää t emo r e e n i-
s e 1k ä, tähän liittyvä abI a t i 0- eli s ula m i s m 0 r e e n i-
a 1u e Pääjärven-Kaartjärven välillä, Pernajärveltä Räyskälään
ulottuva tasainen, järvirikas n u m m i sekä vihdoin tämän luo-
teispäästä alkava h a r j u, jota maantie seuraa Portaaseen ja siitä
edelleen m.m. Kaukolan luonnonpuistoon ja Tammelan kirkolle.
Kukin muodostuma tietää omalla tavallaan kertoa, mitä Pernun-
nummen tienoolla jääkauden päättyessä tapahtui.

Ensiksimainittu pää t emo r e e n i' rakentuu, kuten äsken
tehdyistä maantieleikkauksista näkee, n.s. moreenista, s.o. itse
mannerjäätikön paikalle tuomasta ja siihen jättämästä aineksesta,
mihin sisältyy kaiken kokoista ja laatuista kivi ainesta hienosta
saveksesta valtavan suuriin lohkareisiin saakka. Viimeksimai-
nitut ovat niin suuresti viehättäneet maanmittareitakin, että pi-
täjien välinen raja on sijoitettu kauneimman »pulterin» seisonta-
sijalle, Aivan samanlainen rakenne kuin tällä päätemoreenilla
on m.m. kuuluisilla Salpausselillä sekä lisäksi nykyisten jäätik-
köjen ääreen syntyvillä moreenikasautumilla. Ja kun tutkijalla
on ollut tilaisuus omin silmi~ nähdä, miten viimeksimainitut syn-
tyvät, voidaan näin saatu tulos sovittaa myös meikäläisiin jää-
kauden oloihin.

Niinpä on selvä, että mannerjäätikkö on viipynyt pitkät ajat,
kenties 100-200 vuotta tuon päätemoreenin kohdalla, ajoittain
siitä hieman perääntyen, ajoittain taas työntyen uudelle voimalla
sitä vastaan. Jokaisen etenemisvaiheen aikana on jää tuonut
mukanaan moreeniainesta, osaksi työntämällä sitä edellään, ku-
ten tiekarhu maantiesoraa, osaksi laahaten sitä jäätyneenä laat-
tana pohjassaan ja latoen näitä röykkiöksi toinen toisensa päälle.
Moreenilaattojen väliset soraiset hankauspinnat sekä pahasti
vääntyneet ja poimuttuneet kerrokset ovat yhä vieläkin todista-
massa jäätikön muinaista liikehtimistä.
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Mannerjäätiköllä on ollut suurm vahvuus ja senvuoksi myös
paras eteneruiskyky Pyhäjärven-Kuivajärven altaasta itäänpäin
työntyvässä laaksossa, jossa nyt on Portaanjoen uoma ja lukui-
sia pieniä järvialtaita, m.m. Pernajärvi. Arvattavasti tästä syystä
reunamoreenikin pääsi kasvamaan yhtenäisemmäksi ja korkeam-
maksi, yli 160 m merestä, juuri tällä kohdalla. Pohjoisempana,
Pääjärven itäpuolella selkä käy matalammaksi ja katkonaisem-
maksi, mutta tilalla. on toisenlaatuinen moreenikasaantuma: ek-
syttävän sekasotkuinen verkko erisuuntaisia selkiä, kumpuja ja
näiden välisiä syviä kuoppia ja rotkoja, mikä alueen läpi kulke-
van Hämeenlinnantien matkustajille lienee hyvin tuttua. Tämä
merkillinen maasto onkin syntynyt aivan toisella tavalla. Man-
nerjäätikkö on siinä kuivalle maalle tai aivan matalaan veteen
päättyessään tarttunut lujasti alustaansa kiinni, pääsemättä Iii-
kehtimään ja muita elonmerkkejä jättämään. Käydessään läm-
mön vaikutuksesta yhä ohuemmaksi jää on vähitellen hautaan-
tunut omiin moreeniaineksiinsa 'sulaen siellä perin hitaasti vasta
monien vuosisatojen kuluessa, aivan samaan tapaan kuin sahan-
puruihin kesän ajaksi talteen pantu jää. Niin kauan kuin jään
sulamista jatkui, ei sitä peittävä moreeni tietenkään voinut py-
syä paikoillaan, vaan lysähteli jatkuvasti ja vyöryi jäässä alku-
peräisesti olleisiin halkeamiin vahvemmiksi kerrostumiksi, kun
taas jäästä rikkaampiin kohtiin jäi lopulta vain tyhjä kuoppa.
Vasta kun koko tämä jääkautinen »kirsi» oli sulanut, sai moree-
nikin nykyisen pysyväisemmän pinnanmuodostuksensa. Parail-
laan syntymistilassa olevia ablatio- eli sulamismoreenialueita tun-
netaan nykyistenkin jäätikköjen ääreltä m.m. Alaskassa, ja sikä-
läiset olot ovat verrattomalla tavalla luoneet valoa oman maamme
jääkautiseen menneisyyteen. Mielenkiintoisena seikkana mainit-
takoon, että Alaskan sulamismoreenilla viihtyy paikotellen met-
säkin, mikä kumminkin saattaa ajoittain tuhoutua jääalustan su-
laessa ja hävitessä. Kun Hämeeseenkin on metsä levinnyt heti
perääntyvän jään kintereillä, ovat puheena olevat moreenialatkin
ilmeisesti metsittyneet jo ennen soranalaisen jään lopullista sula-
mista.
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Kysyttäneen kuinka kauvan Pernunnummen jääkellari on
ollut kunnossa, ja voidaanko arvioida tuon jääkautisen kirren

. säilymisaikaa. Suoranaista vastausta ei saada tältä paikalta,
mutta sensijaan muista vastaavanlaisista muodostumista Hä-
meessä. Kuollutta jäätä on ollut näet runsaasti muuallakin var-
sinkin harjuissa m.m. Hattelmalassa, vielä niihin aikoihin kun
muinainen meri muovaili rantoja niiden kylkiin. Mutta vanhim-
mat noista muinaisrannoista ovat nyt merkillisellä tavalla kat-
konaisia: selvä, komea rantatörmä ja -kivikko saattaa yht'äkkiä

Kuva 2. Ablatio- eli sulamismoreenia Pernunnummella.

lopahtaa luonteenomaisen harjukuopan eli »lukon» rinteessä, jat-
kuakseen taas sen tuolla puolen, missä harjukuoppia ei ole. Il-
meisesti ranta on alkuperäisesti muovautunut samanlaatuiseksi
kaikkialla pitkin harjun kylkeä, mutta se on myöhemmin tuhou-
tunut kokonaan sellaisista kohdista, missä oli ollut jäätä ja missä
sen tilalla nyt on vain tyhjä kuoppa sortuneine rinteineen. Kun
nyt rannan ikä voidaan määrätä, ja toisaalla tiedetään myös, mil-
loin paikka vapautui varsinaisesta yhtenäisestä mannerjäätiköstä,
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niin näiden aikojen erotuksesta päästään selville jääkautisen kir-
ren vähimmästä eliniästä. On käynyt selville, että 500-1000
vuotta säilynyt jää on vallan yleistä ja että sen säilymisaika eräissä
tunnetuissa tapauksissa on 1500-2000 vuotta, mutta edullisissa
tapauksissa todennäköisesti vieläkin pitempi. Onpa eräässä Kaa-
rman pitäjän harjussa tavattu vielä nykyisinkin jäätä, jota ei
helposti saata selvittää nykyaikana syntyneeksi.

Varsinainen Per n u n n u m m i reunamoreenikasaantuman
itäpuolella on sekä rakenteeltaan että pinnanmuodostukseltaan
vallan omaa laatuaan. Kun ainekset moreenissa ovat kaikenkokoi-
sia ja toisiinsa perinpohjin sekaantuneina, niin tässä sensijaan
huomaa selvää lajittuneisuutta aineksien koon mukaan, hieno-
jakoisin kivijauhe, saves, hiesu ja hieta kun yleensä puuttuu ko-
konaan ja jäljelle jäävässä osassa on tapahtunut selvä eroittumi-
nen mukulakivikoksi, soraksi ja hiekaksi. Raja näiden erilaisten
maalajien välillä on paikkapaikoin epäselvä, kun lajittuminen ei
ole täydellistä, mutta paikoin näkee vallan puhdasta mukulaki-
vikkoa, soraa tai hiekkaa. Niistä ovat varsinkin viimeksimainitut
hyvin haluttu,: maanteille, rautateille, betoniin, tiiliin ja muu-
rauksiin, niinkuin nummi en, kankaitten ja harjujen rinteisiin
tehdyt kaivaukset osoittavat. Moreenikerrostumiin tehdään leik-
kauksia vain välttämättömyyden pakosta mm. teitä rakennetta-
essa, mutta itse aineksen vuoksi vain paremman puutteessa.

Kaikissa muissa suhteissa, esim. kivilajikokoomuksessa, Per-
nunnummen aines on kaikin puolin samanlaista kuin reunamo-
reenissa, ja ilmeistä on, että kumpikin on syntynyt jäätikön kul-
jettamasta moreenista. Nummen rakennusaineeksi joutunut osa
on vain jäästä irtaannuttuaan ja ennen kerrostumistaan joutunut
johonkin uuteen käsittelyyn, josta moreeni on säästynyt. Tällöin
ovat erikokoiset ainekset erottun eet toisistaan vähän samaan ta-
paan kuin kuin käy puidulle viljalle viskurissa jyvien erottuessa
akanoista. Moreenin lajittelutyön on suorittanut mannerjäätikön
sulamisesta syntynyt tavattoman suuri sulavesien määrä. Sitä
tihkui arvattavasti kaikkialla pitkin jäätikön reunaa, mutta pää-
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osa oli kumminkin jo mannerjäätikössä kerääntynyt rakoihin ja
halkeamiin suuriksi virroiksi, jotka purkaantuivat jäätikön reu-
nalla mereen tai kuivalle maalle. Nämä sulavesivirrat tempasi-
vat mukaansa runsaasti jäätikön moreenia, vieden hienoimmat
ainekset kauaksi jäätikön ulottuvilta, kun taas karkeammat jäi-
vät sen reunavyöhykkeeseen ja kerrostuivat reunamoreenin ulko-
puolelle hiekkakentäksi, jolla on leveyttä paikoin 4-5 km. Sen
pinta kallistuu reunamoreenin luona hieman jyrkemmin, kun se
taas etäämpänä on miltei vaakasuora ja sileä kuin pöytä. Ta-
saisuus johtuu siitä, että sulavedet syytivät kuljettamansa ainek-
set tuohon ennen mainittuun matalaan meren lahteen, täyttäen
sen laidasta laitaan Räyskälän ja Vojakkalan suurien saarien vä-
lillä, mutta vain veden pintaan saakka. Nummen korkeus 127-
128 y.m.p. reunamoreenin puolella, missä se on säilynyt muuttu-
mattomasti alkuperäisenä, ylittää näet muutamalla metrillä S'2n
Salon kartanon ympärillä mitatun korkeinta meren asemaa osoit-
tavan rannan, joka esitettiin tämän kirjoituksen alussa.

Koko valtavan laaja sora- ja hiekkakerrostuma on toisin sa-
noen ymmärrettävä suistomaaksi, joka kasvoi vuosikymmenestä
toiseen yhä laajemmaksi reunamoreenista Kaartjärvelle päin.
Aines kulkeutui tänne juoksevan veden mukana pitkin suiston
aikaisemmin valmistunutta yläpintaa matalissa, alituiseen paik-
kaansa muuttavissa uomissa. Vilkkaimman jaan sulamisen
aikana on koko nummi ollut juoksevan veden vallassa, kuten tie-
detään tapahtuvan nykyaikaisilla vastaavanlaisilla muodostumilla.
'I'arkoittamiani vähäisiä epätasaisuuksia, matalia vakoja ja niiden
välissä peräti loivia, yhdensuuntaisia selkiä näkee runsaasti reu-
namoreenin puolisella nummen osalla. Keskeltä ja ulkoreunalta
ne sensijaan kokonaan puuttuvat, sillä nummi on, kuten lukui-
sista tarkoista mittauksista käy selville, vallan tasainen. Tämä
johtuu siitä, että suiston muodostumisen jälkeen meren aallokko
alkoi tapansa mukaan tehdä kulutustyötään rannalla, ja pian oli
hiekan löyhyyden vuoksi alkuperäisesti nummesta kuorittu 4-5
m vahva kerros lähes 2-3 km leveydeltä. Kulumistason korkeu-
desta saattaa päättää, että merenpinta on näinä aikoina alentu-
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nut tuon mainitun 4-5 m suuruisen maaran, ei vain tässä, vaan
kaikkialla muuallakin Hämeessä.

Mutta aivan tasainen nummen pinta ei sentään ole, sillä on-
han siinä suuri määrä isoja ja pieniä järviä sekä lisäksi kuivia-
kin kuoppia. Nämä ovat syntyneet vasta sen jälkeen kun meri
ja mannerjäätikkö olivat suistomaan valmistuttua vetäytyneet
kokonaan pois paikkakunnalta. .Epätasaisuuksien synnyttäjänä
on tässä kuten sulamismoreenissakin kuollut jää. Liikuntaky-
kynsä menettänyttä mannerjäätikköä oli näet joutunut myös
sulavesien rakentaman suistomaan pohjaksi, jossa se myöhem-
min suli ja aiheutti painumia suiston muuten tasaisessa pinnassa.

Luoteiskulmassaan, lähellä Portaan myllylampea, Pernun-
nummi muuttaa luonnettaan. Kun nummen tasaisesta keski-
osasta vaeltaa mainittua suuntaa kohti, niin huomaa sen pinnan
käyvän vähitellen tavallista epätasaisemmaksi. Siihen ilmestyy
kuivapohjaisia, pitkänomaisia, kaakosta luoteeseen päin suun-
tautuvia kuoppia ja näiden välisiä kapeaselkäisiä harjanteita,
jotka kasvavat yhä korkeammiksi, mitä etäämmäksi mainittuun
suuntaan kuljetaan. Samalla kuopat ja harjut lähenevät toisiaan,
kunnes niiden tilalle on ennen mainittua myllylampea muodos-
tunut yhtenäinen, jyrkkärinteinen harju, joka monia mutkia teh-
den ja siellä täällä sivuhaaroja ja rinnakkaisia kumpurivejä muo-
dostellen kulkee Portaan kylään ja sieltä edelleen Kaukolaan.

Aivan samanluontoiseksi harjuksi Pernunnummi muuttuu
myös uloinna kaakossa, Räyskälän kylän eteläpuolella, mistä se
äkkijyrkkien kuoppien, harjuselkien ja paljaitten louhikkoisten
kallioitten sekasotkuisena vyyhtenä suuntautuu Kaartjärven
eteläpuolitse kohti Puneliaa ja Pilpalaa. Tässä on kyseessä
eräs länsi-Suomen monista suurista harjujaksoista, jotka ovat
syntyneet mannerjäätikön häviämisaikana siitä aineksesta, minkä
sulavesivirran kuljettivat mukanaan ja kasasivat jäätikön reu-
nalle.

Mannerjäätikön piirissä vesi törmäsi suurella voimalla eteen-
päin syvissä halkeamissa tai tunneleissa, jotka jään reunalla
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aukenivat joko mereen tai kuivalle maalle, ja tähän virran suu-
hun, pystyjen jääseinämien väliin, pääosa sulavesien kuljetta-
masta aineksestakin kerrostui. Kun jään reuna yleensä joka
vuosi vetäytyi 100-200 m luoteeseen, siirtyi myös virran suu
sekä kerrostumisalue saman verran, ja näin järjestyivät vuotui-
set kerrostumat pitkään yhtenäiseen jonoon harjujaksoksi. Mutta
jos jäätikön reunan ja virran suun perääntymisessä tapahtui pi-
tempiaikainen pysäys, niin sulavesien kerrostuma tietenkin ehti
tällöin kasvaa tavallista paljon suuremmaksi. Näin tapahtui juuri
Pernunnummella, niinkuin ilmenee yllä esitetystä reunamoree-
nista sekä myöskin nyt puheena olevasta tasaisesta nummesta,
joka moninkertaisesti voittaa laajuudessa ja materiaalin määrässä
harjujakson koon useimmissa muissa kohdissa. Kun sulavesien
kuljettama aines on tässä tapauksessa purkautunut mereen, jossa
veden pinta rajoitti kerrostuman kasvun ylöspäin ja esti siis sitä
nousemasta määrättyä rajaa korkeammaksi, on kerrostuma saat-
tanut lisätä kokoaan vain sivulle päin laajaksi nummeksi leviä-
mällä. Aineksen pääasiallisinta tulokohtaa osoittaa tuo harjun ka-
peneva kohta myllyn luona. Siinä on pysäyksen kestäessä
sijainnut harjua rakentaneen sulavesivirran suu suppilomaisesti
kaakkoon päin auenneena, pysyen jääseinämien rajoittamassa
mannerjäätikön avonaisessa halkeamassa, jonka perukkaan ilmei-
sestikin aukeni jään sisäinen tunneli. Kun virran nopeus äkkiä
väheni tunnelin suulla, jäivät myös suurikokoisimmat ainekset
jo tähän kohtaan, hienompien jatkaessa vielä matkaansa eteen-
päin. Itse jäästäkin irtaantui lohkeilemalla, nähtävästi jään sä-
teettäisten rakojen suuntaisia jäälohkareita kerrostumien alle, an-
taen sitten myöhemmin aihetta pitkänomaisten harjukuoppien syn-
tymiseen. Kun halkeamaa rajoittavien jääseinienkin häviämistä
seurasi sortumisia ja luhistumisia kerrostumassa, voimme sanoa,
että harju sai lopullisen muotonsa vasta pitkät ajat sen jälkeen
kun mannerjäätikkö oli Lounais-Hämeestä hävinnyt.

Pernunnummen rakennusaineitten tuojana on Portaanharju
ensi sijalla mainittava suuruutensa vuoksi, mutta ainoa se ei
kumminkaan ole lajissaan. Reunamoreenista lähtee näet eräitä
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-r muitakin harjuja, varsinkin Pääjärven kohdalla, kulkien sen
poikki kapeina nieminä ja saarina, erään jatkaessa matkaansa
peninkulmamääriä Teurolle, Koijärvelle' ja Matkuun saakka. Per-
nunnummea on toisin sanoen ollut rakentamassa isompi joukko
sulavesivirtoja, ja niin sen poikkeuksellisen suuri laajuus saa
luonnollisen selityksensä.
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Piirteitä tammelalaisten kalastuksesta.

Koonnut Hämäläis-Osakunnan kotiseuturetkellä v. 1928Hykkilän ja Lunkaan
kylissä tekemistään muistiinpanoista maisteri Helmi Helminen.

Vanhimmista, nyt osittain jo laittomista kalastustavoista
Tammelan kalarit eli viskarit hyvin muistavat nuijakalan, ampu-
misen ja ahrinkaalla pyytämisen.

Kohta kun jää kantaa ihmisen, alkaa nuijakalojen eli kirves-
kalojen pyynti. Puhuttiin, että mateet silloin tulivat jäätä nuo-
lemaan rannalle. Nuijiminen on nykyään etupäässä poikasten
hommaa, nämä kun keveinä ja sukkelina parhaiten pystyvät liik-
kumaan ohuella syysjäällä. Aseena on puunuija tai kirves. Jäätä
lyödään nuijalla kalan kohdalta ja siten pyörrytetään saalis .. Sit-
ten hakataan avanto, josta kala korjataan käsin. Haukia joskus
myös saadaan nuijimalla syksyllä kirkkaalla päivänpaisteella.

Ampuminen on ollut jo
käytännöstä. Luotipyssyllä
kutuaikana.

Tuulestamassa eli ahrinkaalla käytiin sekä keväällä että syk-
syllä. Kun järvenrannat avautuivat jäistä, lähdettiin haukia ta-
voittamaan uitoista. Venettä ei silloin tarvittu. Käveltiin ve-
dessä, iskettiin ahrinkas kalan niskaan ja vedettiin se samalla
ylös. Valkeasoitto oli toisessa kädessä ja »se pani sekottaen nii-
len näön». Muutenkin jos nähtiin hauki päiväsaikaankin letolla,
niin ahrinkas lyötiin hauen selkään. Näin rannalta saatiin pää-
asiassa haukia, mutta kun lahnan kutu alkoi, tuulastettiin nii-

noin kolmekymmentä vuotta poissa
aamuttiin lauma matalaan uittoon

täkin.
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Tyynet syysyöt olivat kuitenkin parhaita tuulastusaikoja,
»koska syysvuatta saa paremmin joka lajia kallaa». Sitä voi yk-
sinkin tehdä, mutta tavallisesti oli kaksi, »toinen melo venettä,
toinen oli lyämähommassa».

Ahrinkas on joko suora piikkinen tai kouranmuotoinen, pii-
keissä väät. Varsi puinen, n. 5 cm läpimitaltaan. Lunkaan Säte-
rissä on vielä tallella ahrinkaita. Parikymmentä vuotta takape-
rin niillä vielä kalastettiin.

Valkeana poltettiin tervaksia. Jouhimännyn sydämestä hal-
kaistiin toista metriä pitkiä lohkoja, jotka kiskottiin siruiksi.
Näitä pantiin läpimitaltaan noin 5 cm:n paksuihin nippuihin ja
koivunvitsa tai perut tai vaklorenkaat ympärille. Nämä kuivat-
tiin. Tällainen soitto palaa niin tuulessa kuin sateella. Tulinen
pää käännettiin pois tuulesta, ettei vaklo kulunut liikaa. Myös
tavallisia polttopäreitä käytettiin soittona. Tervaksia poltettiin
ennen suuren laakean kiven päällä, sittemmin rautahäkissä, joka
ulottui veneen nokasta eteenpäin. Vaklo ennätti olla käytän-
nössä vain noin kolmekymmentä vuotta.

Koukuilla pyynti on vieläkin elävä kalastusmuoto. »Syätti-
koukku on katavahaaru», johon pannaan pieni kalanmaimo syö-
tiksi siimaan pujon päähän. Syöttikoukku viedään pyydystämään
koko kauaksi rannasta. Hiukan viistoon painetaan pujo pohjaan"
niin että siima pääsee riippumaan luotisuoraan.

Väärä eli pullokoukku on paksu- ja vääräpahlainen koukku,
jossa pullo ja ongenkoukku on iso. Pyydystä »pilettiin venheesä
tai kuirusa». Haukia varten maasepät takoivat ennen polvivää-
riä, suuria koukkuja. Sellainen laskettiin vahvan siiman päässä
rannalle, syöttinä pikkukaloja. Saalis korjattiin koukustus- eli
koukkuhaavilla, joka on pyöreäpesäinen ja pienehkö, joka varre-
ton tai lyhyellä varrell.a varustettu.

Pohjaonki on etupäässä ahvenien päitten menoksi. Karieri
kupeille ja kahilistoihin laskettuna ne tuottavat varman saaliin.

Varsinaisella ongella eli pullo-ongella käydään kesät talvet,
syöttinä matoja, joita talvella myllätään saunan lattian alta. On
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vakituinen matoropponen täynnä tuoretta multaa. Saalista var-
ten on päreinen kalakontti.

Oikealla onkimiähellä eli onkeejalla on aina koko nippu on-
kia matkassaan. Onkenpahlaks otetaan »huikee pujo pihlavasta».
Siima on jouhista paras, se punotaan kolmesta säästä. Onlcen-
pullo on saksankorkista, kanansulka siinä kiinni, jolla kiriste-
tään. Myös kaarnan- eli karpunkappale kelpaa pulloksi. Lyijyä
pieni iskos painona, Nuppineuloista tehtiin ennen onkia, kun
ei vielä osto-onkia ollut. Koukussa on oas »kippuranpualella, tap-
sit onkee vastaan», Siima tapsiin kiinni. Haukia varten on isot
koukut. Niillä samoilla tulee ahvenia ja mateitakin, joita varten
on talvella erik~iset matteenkoukut.

Onkijalla on veneessään riippakivi, jossa on vittaköysi, se
kun ei mätäne vähällä. Myös onkisaittoa käytetään, jos syvem-
mällä ongitaan. Rantavesissä välttää lyhyt vaaja veneen kiinnit-
tämiseen.

Haavi, jota onkimieskin tarvitsee apunaan, on sangen moni-
naisin muodoin kehittynyt kalastusväline. Lippo on sama kuin
pohjahaavi. Kuusiseen kaareen liittyvät saranaiset raudat, jotka
yhtyvät keskellä olevaan, neljä syltä pitkään salkoon. On myös
narusta laskettavia lippoja. Lipon pesäverkko, liina eli haavin-
pussi voideltiin tervarasvalla, jolloin kalat tulivat haavin päälle
rasvaa nuolemaan. Vesi helmeili haavin silmissä ja ahvenenpoi-
kaset tulivat lapsuuttaan niitä katsomaan. Silloin lippo nostet-
tiin hiljaa ylös. »Syksyvuatta» pyydystettiin näin lipolla. Aamu-
päivä n. 8-12:n väli oli paras pyyntiaika. - Se se »passas onki-
miähellekin». - Sumuilmalla Sai ahvenia karilta vallan saa-
veittain.

Pienisilmäisiä, suurikokoisia ja soukkakaarisia ovat ruutu-
haavi, salakkahaavi ja katitta'haavi. Pesä on niissä pitkämäinen,
kaari kuusenoksainen. Liina on taaja, kudottu Vz-tuumaisin sol-
muvälein. Erikseen on vielä mertahaavi ja mainittu pyöreäpe-
säinen koukkuhaavi sekä pistinhaavi, jota tarivtaan esimerkiksi,
kun pitkästä siimasta kalaa otetaan. Siihen tehdään viisi kyy-
närää luannosta, haavin liina on yhteensä viisi korttelia korkea.
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»Monta silmää kalotettaan» alkaen kolmannesta korttelista. Kaari
pajusta, varsi kuusesta.

Haaveja ei erittäin muisteta käytetyn tarvonta- tai käeste-
kalastukseen eikä myöskään särjenrisuilta pyydystämiseen, joissa
pienet verkot ovat olleet käytännössä.

Nuattaa ei ole vedetty pitkiin aikoihin, vaikka Lunkaassa
ennen oli neljä nuottaa, »kaks talloo yhresä nuatasa». Nissillä
oli 120 syltä pitkä nuotta.

Nuotanliina tehtiin pellavista, ja siihen käytettiin »juur par-
haat pellavat, hianot ihot». Kahdensäiseksi kehrättiin lanka. Val-
miit nuottaverkot värjättiin »haapeenharmaaks», lankoina ei kos-
kaari värjätty.

Tuumakalvosimella kudottiin harvaa reittä, kolmikyynäräi-
nen perä tiukempaa, koirrain sitä vastoin reittä harvempaa. Perä-
pussin suun kohdalla yläpaulassa oli läpilauta eli kakari, jossa
seisoi pystyssä kuninkas. Kuninkaan täytyi kulkea pystyssä kes-
kellä nuottaa, kun rannalle ruvettiin vetämään. Toisena merk-
kinä oli »koirraimesa yänsiLmä, levvee pullo. Laskija sano sou-
tajaa: yänsilmä tuli. Liki perrää oli toinen yänsilmä». Ne teh-
tiin puusta, kuivasta korpikuusesta. Nuotassa on kaksi hamp-
puista paulaa, yLäpauLa ja alipaula, joka on hiukan yläpaulaa
pitempi. Miehet tekivät niitä kelalla. Alipaulaan kiinnitettiin
svuatankioet eli kiveksimet, ympyriäiset, tuohella kontin tapaan
päällystetyt kivet. Myös riapupussi saattoi olla kiveksimen ver-
hona. Yläpaulassa oli puiset tai karppuiset pullot eli yLennyk-
set. Koiraimista lähtivät rantaköyLet eli touvit. Nissin nuotassa
oli Viisikymmentä syitä köyttä kummallakin sivulla.

Rannalla oli nuattavaja tai nuattakoppi eli nuattahuone, muo-
doltaan kuin vanhanaikainen niittylato. Se oli muuten umpinai-
nen, paitsi järvenpuolelta auki noin metrin korkeudelta. Kes-
kellä koppia oli hirsi, jossa oli tapit. Samoin seinissä tapit nuo-
tan ripustamista varten. Koirain ahdettiin peräseinälle, nuotan
perä ovensuuhun vappeeHeen, niin että »nuatta riippu helmalla».
Venheeseen nuotta otettiin perä edellä ja reidet vuorottain kui-
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ruunlapaten, niin että yksi vetokerta oli yläpaulaa ja toinen ali-
paulaa.

Nuattaoewneet: olivat isoja, yksisoutuisia. Kela kiinnitettii~ -
vain tilapäisesti veneeseen, sen päällä seistiin, niin että se pysyi
paikoillaan. Nuottueella oli vain yksi vene. Järvellä olivat sou-
taja ja laskija. Laskija hoiti kelaa veneessä. Rantaan jäi kaksi
rantakelalle.

'»Nuatta~aika alko esipäivä heinäkuuta.» Kohtakin mentiin
silloin nuotalle, mutta yöpimeillä parhaiten oltiin syyskesästä.

Apaja on koeteltu ja perattu paikka, vangoilla ja kiviköy-
sillä puhdistettu. Sille laskettiin nuotta umpimähkään veneestä
käsin. Kun ruvettiin kelaamaan, piikki toimitti ankkurin virkaa
veneessä. Kirveen kanssa se hakattiin pohjaan kiinni, ennen-
kuin ruvettiin nostimelle ja porkkaamaan perän kiertyessä esiin.
Toiset seisoivat vedessä kainaloita myöten, paljain jaloin. Kylmä
oli märkänä tulla kotiin. Sen tähden tavallisesti suviajalla ve-
dettiin nuottaa. Jään alta ei muisteta vedetyn. »Parraan kulun
aikana oltiin yätä rannalla.» Tehtiin tuli yöpymäsijalle ja keitet-
tiin kalakeitto kuumennetun kiven päällä tuokkosessa. Vedettiin
nuottaa moneen kertaan yössä ja hoideltiin samalla verkkoja ja
muita pyydyksiä lähitienoilla.

Eräs, paljon käytetty kalastustapa oli särjenrisu eli särjen-
hako, johon kalat tulivat »ittees tahkoomaan». Se tehtiin niin
syvälle, että verkot upposivat. Pantiin neljä vaajaa järven poh-
jaan, ne nidottiin vittaperuilla ja sisus täytettiin risuilla, niin että
»velen pinnalla on päällipuali». Särjenrisu täytyy joka vuosi
uusia, vaikka se pysyisi paikallaankin. »Verkot pannaan hyvin '
liki, umpeen piiritettään.» Ehtoin aamuin ne nostetaan, kutu-
aikana öisinkin.

Tässä tarvittavaan särjenverkkoon tehdään noin 5 syItä luon-
nosta kaksisäiseksi kehrätystä pellavalangasta. Toiset käyttivät
yksi- jopa kolmisäistäkin nöylettä. Yleensä oli takana verkko-
lankoja kehrätessä, ettei saanut olla »tyhjä päivä», jolloin kuu
on juuri pienimmillään, loppumassa. Verkot tehtiin talvella, puh-
detöinä. Monin paikoin kulki erikoinen verkonkutoja suoritta-
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massa työn ja parsimassa entisiä pyydyksiä. Verkonparsimiseen
käytettiin erikoista pajassa taottua parsinneulaa. Verkkoa ei saa-
nut aloittaa pohjatuulella eikä pyhinä. Paras oli kutoa uudella
kuulla »riattaalla ilmalla», lumipyryn aikana. Uutta verkkoa ei
loppukuulla eikä pohjatuulella viety järveen.

Verkonkutomisvälineet ovat käpy ja kolcos, jonka suuruus
vaihtelee eri verkkojen mukaan. Kudottu osa on verkonliina.
Senkin pituus ja korkeus vaihtelee tarpeen mukaan, niinkuin
'l,erkonsilmänkin. Valmis liina on paulotettava. Sitten pannaan
ylennykset ja painot kuten nuottaankin ja lopuksi suoritetaan
värjäys, joka tapahtui ennen lepänkuorilla tai sianpuoloilla tai
männynkasvaimilla. Lopuksi pannaan paikoilleen katajainen
verkonpuikkari.

Verkkoja on monenlaisia, eri kaloille sovitettuja. Lahna-
verkko tehdään isolla kalvosimella. »Kuhaverkkoja kans ihmi-
sillä 0.» Se on hiukan taajempaa kuin lahnaverkko. »Salakat
tarttee niin taajat pyylykset», sen takia ovat kivirannoille asetet-
tavat salakkaverkot kovin tiuhaliinaisia.

Verkkoja käytetään myös tarvontakalastukseen, kun pork-
kaamalla pyydystetään haukia paisteelta ruohikosta. Tämä on
niin sanottua päiväkalojen pyyntiä. Verkko kierretään parven
ympäri ja sitten porkkaamalla säikäytetään kalat verkkoon.

Paitsi varsinaisiin pauloitettuihin verkkoihin, kudottua ver-
konliinaa käytetään rysä- ja mertapyydyksiin. Näistä on lana-
niminen pyydys erikoisin. Se on jo noin nelisenkymmentä vuotta
ollut poissa käytännöstä, vaikka nimi elää esimerkiksi Pääjärven
Lanankosken nimessä. Ensin tehtiin jokeen tai salmeen, koski-
paikkaan puista aita tokeeksi kahden puolen väylää. Väliin las-
kettiin lana. Se on erään kertojan mukaan »kuin vesikelkka,
jonka ympärille on kierretty verkkoa», eli »neljäskanttinen, tolp-
piin kulottu verkko, yhlellä kantilla nialu». Lananraamit olivat
n. 75 cm:n pituiset. Oli kaksinieluisiakin lanoja. Nielulangat
kiinnitettiin kulmatolppaan. Verkon laajuus riippui pyydystet-
tävien kalojen laadusta.

Lahnoja ja vallankin haukia varten tehdään rysät kevät-



kalastuksen ajaksi, samoilla pyydetään talvella mateita. On
kaksiaitaisia jokirysiä, joilla ojansuita ja salmia valloitetaan. Sit-
ten on yksiaitaisia rantarysiä etenkin haukia varten, sillä »hauvit
tullee joksikin maan rantaan»:

Rysän aitaa on parikymmentä metriä. Aitaverkossa .on sol-
mujen väli % tuumaa, muuten rysäverkkoa kudotaan viidellä
eri kalvosimella, 6-8 kerrosta kullakin. Aitaa seuraa porstua ja
rinta ja perä. Vanteita rysässä on viisi, muut pyöreitä paitsi suu-
kaari, joka on luokin muotoinen ja lähes kaksi metriä halkaisi-
jaltaan. Kaari ja vanteet tehdään katajasta tai kuusennäreistä.
Tavallisin on kaksinieluinen rysä, mutta on joissakin kolmekin
nielua. »Nialulankat pittää nialua koosa.» Rysän kaaren ja en-
simmäisen nielun väli on rysän porstua, sitten niaLujenväli, sit-
ten perä. Peränuara on vaajassa kiinni. Koettaessa se aukais-
taan ja kalat pudotetaan pois. Rysän suuruus riippuu rannoista.
On erityinen selkärysä tuulenkaloja varten, joita pyydystetään
alta tuulen niemi en kupeilta. Joskus saa näin oikein hyvin lah-
noja ja kuhia.

Kovin suosittu pyydys on merta. Vittamerta on vanhoja mer-
toja. »Yhlevvuatisia pajunkasvaimia» taiteltiin kolmikyynäräisik-
si. »Ne nivotaan latvapäästä rysänperän muatosia.» Keskelle toi-
nen nidos. Tyvipäät taivutetaan kaaren ympäri nieluksi. Nitomi-
seen käytettiin koivunvitsoja tai niintä. Oli kaksinieluisiakin vit-
samertoja. Silloin pantiin sisään pienempi vanne niinkuin rysään-
kino Sisiinuiiu. tehtiin lyhemmistä varvuista, joiden tyvet lastittiin.
»Nialunpäässä taas piäni vanne.»

On päremertojakin. Niissä toinen nielu vedetään ulos ja ka-
lat pudotetaan pois. Myös ravunpyynnissä käytetään päremertoja,
mutta ne ovat silloin toisen muotoisia.

Lankamerta on molemmista päistä kalojen mentävä, kaksi-
päinen. Niissä on halkion ja kalareikä, joka nielulangalla kuro-
taan kiinni.

Merroilla pyydetään ahvenia ja särkiä haosta. Merroille teh-
dään pienempi hako kuin verkoille ja merta pannaan kokonaan
haon sisään. Haukia varten merrat pannaan virtaan. On ioiemerta,
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jolla joki tai väylä kokonaan tukotaan. Korvamertojakin on jos-
kus pidetty.

Erikoinen ja muista merroista poikkeava on rapumerta, pä-
reistä tehtynä sitä sanotaan rapukopaksikin. Niitä on sekä nelis-
kulmaisia että ympyriäiisä. Nielu oli tavallisesti lankainen, vaik-
ka oli niitä »vittastakin tykästääs». Sisällä oli lihaa tai kalaa syöt-
tinä. Merta laskettiin järveen tai jokeen kohonarusta. Kohona oli
kuusi puinen palikka. Rapuja pyydettiin parhaasta päästä elokuun
öinä, kun »rapu jo on koppaas ajanu». Niitä pyydystettiin myös
haaveilla ja Tapusaksilla, valkeasoitto käsissä. Nämä viimeksimai-
nitut olivat paremmin lasten vehkeitä.

Ainoastaan ravuille käytettiin sumppuja, kaloja ei niissä säi-

lytetty.
Merrat .ja rysät ovat yhä vieläkin eläviä pyydyksiä, mutta

menneeseen kauteen kuuluvat jo puiset katittat eli sälekatittat.
Se oli suuri. Pesää oli 9 kyynärää, selkäkappaleita 10 kyynärää,
rinnat 4-kyynäräiset. Katittan silleet eli salleet olivat paksuja pä-
reliistoja, tehdyt suorasta männystä, n. kolmikyynäräisiä. Kolmes-
ta kohti nidottiin saleet kiinni vitsoilla: selkävitta ja nijevitta
kulki yht'aikaa yhdellä sitojalla. Vaajat lyötiin pohjaan ja sidot-
tiin peruilla katiskaan. Risuista tehty aita oli johteena keskellä.
Oli yksipesäisiä ja kaksipesäisiä katiskoita. Eri kappaleista oli
pesissä nielut. »Nialunsile laulanpalasessa.»

»Aina se pyylystää, katitta», kesät ja talvet. Talvella pesä
suli, kun sinne kaloja meni. Pitkänomaisella katittahaavilla on-
gittiin saalis pois. Talvisin saatiin varsinkin mateita, kesäisin hau-
kia ja pikku kaloja. Syrjäseuduilla katittaa vielä käytetään.

Uistimet kuuluvat Lunkaassa olevan vanhoja pyydyksiä,
vaikka toisten tietojen mukaan niitä ei aina ole käytetty. Koukut
tehtiin messinkipellistä, 30-sylinen siima pellavasta, kela oli ta-
vallinen uistimenkela. Syöttiä ei kaikissa uistimissa käytetty.
Kuhanuisti kulkee pitkin pohjaa, siinä on vain kalankuva. Hau-
vinuistetta on monta lajia. Oksjärvessäkin hauki nielee mieluum-
min ruskeata kuin valkeata koukkua. Uistinaika on joko aamu-
päivästä tai ehtoosta.
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Eri pyydyksiä on käytelty tietysti eri kalojen knituaikaar:
sovelluttaen. »Hauki kuttee kaikkein ensin, melkein jään alla.»
Sanotaan: »Hauki maalla maariasta, viikon jälkeen viimestäki.»
Ahvenan kutu on jäitten lähdöstä juhannukseen asti. Jos on pit-
källinen kevät, niin kutukin keskeytyy. »Kun mettä ruppee vihot-
taan, niin särki kuttee.» Myös sanotaan, että särki kutee, kun jär-
vi on ollut viikon auki. »Särjen kutu mennee kahlesa vuorokau-
lesa.» Se kutee liki ruohoja rannalla. Kuha tulee kesäkuussa ka-
rille kutemaan. Silloin ne piiritetään verkoilla. »Joka kalan kans-
sa kiiski kuttee!» ärjästään lapsille, jotka pyrkivät syömään jo-
kaisen kumppaniksi. »Konnankukkasista» rippuu kirslahnan ku-
tu. »Tähkälahnaa saalaan kun ruis on tähhäällä. Helelmälahna eli
kukostuslahna kun ruis helelmöi.» Salakka kutee samoihin aikoi-
hin ja samoissa jaksoissa kuin lahna, mutta kivirannoissa. On
verestyssalakka ja verestyslahna, silloin kun ruis verestää. Sul-
kava on lahnantapainen kala, mutta laihempi. Niitä saadaan sä-
killisittäin kutuaikana. Muikktt kutee pyhäinpäivän aikaan, vain
hyvin harvoin avoveden aikana. Ruutuja käytetään syötiksi kou-
kussa. »Ne kuttee usseempaan kertaan vuatees.» »Matteet kuttee
joulun ja kynttelin välissä.» Jos kalan kuteminen on pitkällistä
ja hajallista, on viljavuosikin myöhäinen ja epätasaisesti valmis-
tuva.

Ennen kakarin eli kuikan tuloa piti jo saada tuoretta kalaa,
jos tahtoi kalaonnensa säilyttää.

Kun onki ensi kerran viskattiin veteen, piti huutaa: »Kala
onkeeni tulkoon l»Muuten aina piti sylkeä matoon, heittää onki
yli vasemman olan ja huutaa: »Ahvena ii, karkaa kii minunkin
onkeni päähän !» Kolminaisuuden päivänä kalari tarinan .mukaan
teki kalavalan. Hän sylki koukussa olevaan matoon sanoen: »Ma-
to kalalle, kala minulle, minä itte helvetin pirulle.»



Jokioisten seurakunnan messukasukat
Ja hopeat.

Kirj. rovasti E. W. Elovaara.

Suomalainen paramentiikka on viime aikoina taas tullut tun-
nustetuksi oltuaan vuosikymmeniä valistusajan polkemana. Sitä
ilahduttavampi on tietää, että meillä vielä voidaan uudistaa vanha
»paramentiikka-traditsioni, joka vastaa olojamme ja kristilli-
syytemme luonnetta» (Eino Sormunen, Kirkollinen Käsityötaide
eli Paramentiikka).

Kirkollisessa taiteessa on varmaan suuri merkitys jumalan-
palveluksen rikastuttajana ollut messukasukoilla, varsinkin sil-
loin kun niissä on otettu huomioon liturgiset ,:ärit. Liturgisia
värejä ovat, kuten tunnettua, valkea, punainen, vihreä, sinipunai-

. nen ja musta. Kullakin värillä on oma symboolinen merkityk-
sensä. Senvuoksi messukasukoita myös käytetään värinsä mu-
kaan eri juhlina.

Joka seurakunnalla ei ole tietysti varaa eikä ehkä pyrkimys-
täkään hankkia kaikkia liturgisia värejä messukasukkoihinsa,
mutta sen ilahduttavampaa on todeta, että värivaihtelua voidaan
huomata kirkkomme monissa vanhain niessukasukkain luette-
loissa.

Jokioisten seurakunnan perustamisvuotena pidetään vuotta
1631. Seurakunnan ensimmäisessä inventaarioluettelossa, joka
meille on säilynyt, 24 p:ltä helmikuuta 1737, mainitaan kaksi
messukasukkaa, joista toisesta on maininta: »punaisesta kukalli-
sesta sametista aito kultakaluunoineen, risti 'päällä, vanha ja ha-
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pera, jota ei voi korjata», ja toisesta: »punaisesta kankaasta, pe-
rin vanha ja aivan kelvoton». Seurakunnan olemassaolon ensim-
mäisen sadan vuoden aikana oli siis ainaki.n kaksi messukasuk-
kaa ehditty kuluttaa.

Seurakunta ei suinkaan vanhain messukasukkain rappeu-
duttua jäänyt ilman kasukkaa. Jo 25/5 1735 Jokiläänin silloinen
isäntä, kenraalimajuri, parooni Johan Henrik Hamilton lahjoitti
nuorena ja tapaturmaisesti kuolleen veljensä Claudius Archibald
Hamiltonin muistoksi punaplyysisen messukasukan. Kenraali-
majuri Hamilton samoinkuin hänen puolisonsa kreivinna Sidonia
Juliana Lewenhaupt muistivat lahjoituksillaan usein seurakun-
taansa ja saivat molemmat keski-iässä kuoltuaan hautansa kir-
kon alttarin alle.

Olisiko Hamiltonin lahjoittamalle messukasukalle tullut jo-
kin turmio - siitä ei mainita myöhemmissä inventaarioluette-
loissa enää - vaiko vain muista syistä seurakunta jo 9/8 1761
päättää, että koska messukasukat ovat kuluneita, ostetaan sopi-
vaa kangasta uuteen kasukkaan, johon käytetään vanhan kaluu-
nat. Asia jätettiin »Herra Inspehtoorin käsiin». Vuonna 1762

Kuva 3. Punainen messuleasukka v:lta 1762.
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Kuva 4. Sinipunainen messukasukka v:lta 1761.

valmistuikin p u nai n e n (»skarlakan») messukasukka, johon
aineet ostettiin kauppias Jaakko Brehmeriltä Turusta. Se tuli
maksamaan, kaluunoita lukuunottamatta, 233 talaria 16 äyriä
(Rmt.). Tämä messukasukka on vielä käytännössä (kuva 3 a
ja b). Sen selkäpuolella on yksinkertainen risti. Vanhemmissa
Inventaarioluetteloissa mainitaan, että se on varustettu keltai-
silla, osaksi silkkisillä, osaksi kultakaluunoilla, mutta 27/4 1825:stä
alkaen on kulta-sanan sijasta »oäkta». Erehdys on siis huomattu.

S i n i p u nai sen messukasukkansa Jokioinen sai lahjaksi
silloiselta lääninisännältä, kapteeni Reinhold Johan Jägerhornilta;
hänen samoinkuin puolisonsa vapaaherratar Hedvig Eleonora
von Willebrandin nimikirjaimetkiri- R. 1. J. H. ja H. E. v. W.
vielä kaunistavat lahjaa. Tämä messukasukka on arvokas ja hy-
vin säilynyt. Senselkäpuolella on Kristus-krusifiksi ja etupuo-
lella suuri tähti kultaompelusta. Kasukan reunoilla on leveä kul-
takaluunareunus. Asiakirjoissa mainitaan tämä lahja vastaan-
otetuksi 22 p:nä huhtikuuta 1764, mutta itse kasukassa on vuosi-
luku 1761. Olisiko sitä uusittaessa v. 1862 erehdyksessä pantu
se kolme vuotta vanhemmaksi vai mistä johtunee (kuva 4 a ja b)?
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Kuva 5. Musta messukasukka v:lta 1838.

M u s t a n messukasukan lahjoitti talollisen vaimo Kaarina
Kara (synt. 14. 11. 1779 ja kuoli 3. 1. 1856) v. 1838. Se on »mus-
tasta manchesteristä, reunustettu hopeakaluunoilla (kuva 5 a ja b).

VaI k e a eli vanhimmissa inventaarioluetteloissa keltaiseksi

Kuva 6. Keltainen (nyk. valkoinen) messukasukka v:lta 1853:
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mainittu - nähtävästi väri on vaalistunut - messukasukka on
vuodelta 1853. Sen lahjoitti Jokioisten Kartanon omistajan poika
ja sittemmin yksi sen osakas, Casimir Brehmer. Se on varustettu
kultakaluunoin ja on vielä hyvässä kunnossa (kuva 6 a ja b).

Jokioisten seurakunnalla on siis käytettävänä messukasu-
koissa kaikki muut kirkon päävärit paitsi vihreätä.

Kaikki edellä mainitut messukasukat ovat viimeksi v. 1928
rouva Hanna Loimarannan toimesta kevyellä kädellä kunnoste-
tut ja nykyään käytännössä. Niissä on seurakunnalla arvokas pe-
rintö menneiltä polvilta.

Milloin Jokioinen on saanut nykyisen komean herranehtool-
liskalkkinsa, emme osaa enää sanoa. Joka tapauksessa se näyttää
olevan kolmikymmenvuotisen sodan saalista. Läänitysherrat, joi-
den alaisia jokioislaiset olivat, hankkivat itse miehensä sotaan,
joten heidän lääniläisensä vapautuivat suoranaisesta asevelvolli-
suudesta. Kuka kalkin sodasta Jokioisille toi, pysynee tietämät-
tömänä.

Seurakunnan perustamisaikoina (v. 1631) sanottua kalkkia
ei vielä ollut, koska ensimmäisessä inventaarioluettelossa vuodel-
ta 1737 puhutaan tätä pienemmästä kalkista, joka »myös oli kul-
lattu ja pateenin kanssa, jalastaan vähän rikki-
näinen». Vanhemman kalkin vei varas 1. 11.
1786.

EsiteItävänämme oleva herranehtoolliskalkki
on hopeainen, »vahvasti kauttaaltaan kullattu
siihen kuuluvine pateeneineen, ja painaa yhteensä
56 luotia. Kalkki on koristettu kaiverretulla
aatelisvaakunalla sekä kirjaimilla L. K. K. O.
Jalan alla on seuraava merkintä: Hans: Feska:
A : Schösser : Zu : Arnsh : Schenckt : Mich : In :
Diese: Kirche: Ao: 1635. - Kädensijassa on
useita hajanaisia versaalikirjaimia, jotka yhteen-
sovitettuina muodostavat sanat: J ehovah. J esus. Kuva 7. Jokioisten

h seurakunnan kalkki.
C ristus.
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Näin kuvataan kalkkiamme inventaarioluettelossa vielä v.
1836, mutta vuonna 1862 se mainitaan uudestaan kullatuksi ja
suurennetuksi, ja sama tehtiin sille vuonna 1911, jolloin se oli
joutunut varkaan käsiin. Yöllä tammikuun 18 päivää vasten
varas oli tunkeutunut seurakunnan kirkkoon ja vienyt m.m. sa-
notun kalkin. Kirkkoneuvosto lupasi sille, joka toimittaa var-
kaan kiinni, 50 mk:n palkinnon, ja samalla 100 mk:n palkinnon
henkilölle, jonka johdolla saadaan takaisin kallisarvoinen kalkki.
Jo toukokuulla mainitaan varas saaduksi kiinni ja kalkki löyde-
tyksi, mutta litteäksi painettuna.

Korjausten takia, joita kalkissa tehtiin sitä kummallakin
kerralla suurentamalla, sen paino kylläkin on noussut tuntuvasti,
mutta samalla siitä ovat poistuneet ennen mainitut kirjaimet
L. K. K. O. ja aatelisvaakuna. Muut kirjoitukset ovat kyllä jäl-
jellä todistamassa kalkkimme ikää ja tuomassa meille tervehdyk-
sen uskonpuhdistuksernme taisteluista.

25/5 1735 mainitaan asiakirjoissa seurakunnalle lahjoitetuksi
hopeainen öylättirasia, soikea, 14 ja 1/8 luodin painoinen ja va-
rustettu kirjaimin L H. H. S. L L. Lahjan oli Jean Henrick Ha-
milton antanut vaimovainajansa Sidonia Juliana Lewenhauptin
muistoksi. Rasia on vieläkin käytännössä samoinkuin sitä nuo-
rempi öylättirasia, joka mainitaan inventaarioluettelossa 27/5 1804
ja on nelikulmainen, 27 luotia painava. Se on laamanni Stål-
handsken lahjoittama ja varustettu Stålhandske-suvun vaaku-
nalla.

Vanhin maninta sairasmatkakalkista on vuodelta 1699, jol-
loin mainitaan Turusta ostetuksi tinainen kalkki, »sopiva pitäjän-
matkoja varten». Vuonna 1838 ostetaan sairasmatkoja varten
kullattu hopeainen kalkki pateenineen, joka painaa yhteensä 8'
luotia. Mikä lie tälle tullut, koska inventaarioluetteloissa vuo-
desta 1919 alkaen mainitaan, että käytännössä oleva on ostettu
v. 1902?
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Jokioisten kirkon saamia lahjoituksia
ja niiden lahjoittajia.

Erään vanhan muistiinpanon mukaan itse kirkkokin on lahja
Jokioisten seurakunnalle. »Jokioisten Kappelin kirkon pitäisi
olla Herra Kenraali Johan Jesperinpoika Kruusin (Ritari, Ami-
raali Ruotsissa ja Sotakomisari Tanskassa) rakentama 1631.»
Tämä edellyttänee, että Jokiläänin silloinen isäntä on lahjoitta-
nut läänillensä kirkon, joka vieläkin, toki aina aika-ajoittain kor-
jattuna, palvelee seurakuntaa. Muista seikoista - esim. siitä,
että muutamille kirkon rakennustyössä olleille seurakuntalaisille
annettiin myöhemmin vapaahauta kirkon alle - voimme kuiten-
kin päätellä, että ainakin jonkin verran vapaaehtoista työtä ovat
seurakuntalaisetkin tehneet.

Erilaisia esineitä ovat kirkolle lahjoittaneet pääasiassa J 0-

kioisten kartanon isännät, mutta varsinkin vanhimpina aikoina
myös monet yksityiset henkilöt.

Seurakunnan suurempi kirkonkello on kirkon rakennuttajan
Johan Jesperinpoika Kruusin ja hänen puolisonsa Kaarina Oxen-
stiernan lahja marraskuun 3D päivältä 1644.

Todennäköisesti 3D-vuotisen sodan saalista olevasta herran-
ehtoollismaljasta on jo edellä mainittu.

Kartanon isännistä näyttää eniten kirkkoa lahjoituksilla muis-
taneen kenraalimajuri, vapaaherra Johan Henrik Hamilton ja
hänen perheensä. Nuorena kuolleen veljensä vapaaherra Clau-
dius Archibald Hamiltonin perinnöstä hän lahjoitti kirkolle 25
p:nä toukokuuta 1735 punaplyysisen ja oikein kultakaluunoin
reunustetun messukasukan ynnä liinaisen messupaidan ja silk-
kisen vyön solkineen; tyttärensä Charlotta Friederikan Herran
ehtoolliselle laskemisen muistoksi kultakaluunaisen punasamet-
tisen kollehtihaavin siihen liittyvine »kullattuine messinkikelloi-
neen» sekä puolisovainajansa, kreivinna Sidonia Juliana Lewen-
hauptin kanssa tehdyn päätöksen mukaan tämän muistoksi edel-
lämainitun hopeaisen öylättirasian, Vielä saman vuoden kesä-
kuun 24 päivänä paljastettiin Hamiltonin lahjoittama alttaritaulu,
joka esitti Kristusta ristillä ja neitsyt Mariaa ja Johannesta.

Jokioisten pienempi kirkonkello on valettu Tukholmassa v.
1755. Sen kustannuksiin mainitaan silloisen kartanon isännän,
»jalosukuisen, herra kapteeni ja ritari» Reinhold Johan Jäger-
hornin ottaneen osaa kolmella sadalla riikintalarilla. Muun osan
menoista kustansi seurakunta. Puolisonsa, vapaaherratar Hedvid
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Eleonoran (o.s. von Willebrand) kanssa kapteeni Jägerhorn (Spu-
rilan sukua) lahjoitti kirkolle vielä käytännössä olevan sinipu-
naisen messukasukan. Hedvig Eleonora von Willebrandin lahja
on myös alttariliina pitseineen ja nimimerkkineen, joka maini-
taan kalustoluettelossa v. 1774.

Vuonna 1823 lahjoitettiin kenraalimajurin leski Vendla
Gustava von Willebrand-vainajan (o.s. von Wright) puolesta
Jokioisten kirkkoon kaksi .kynttilänjalustaa kullatusta pronssista,
kaksihaaraiset marmorijalustoineen, ja niiden alla olevat kulla-
tut puujalustat, jotka vieläkin ovat alttarin kummallakin puo-
leIla.

Sofia Brehmerin, kartanon isäntä Josef Brehmerin puolison,
lahjaksi mainitaan v. 1840 kalkkiliina valkeasta silkkikankaasta
koruompeleineen. Josef Brehmer lahjoitti v. 1857 kirkkoon 4
vähäarvoista taulua: enkeli-ilmestys MarialIe ja Joosefille, Itä-
maan tietäjien tulo Jeesus-lapsen luokse, joka jonkin aikaa oli
alttaritauluna senjälkeen kun Hamiltonin taulu oli viety karta-
noon säilytettäväksi, sekä Jeesus Getsemanessa, joka sitten oli
alttaritauluna vuoteen 1931.

Vuonna 1853 lahjoitti yksi kartanon omistajista, Casimir
Brehmer, seurakunnalle arvokkaan valkean messukasukan.

Varsinkin vanhimpina aikoina, jolloin Jokiläänin isännät
itse eivät asuneet kartanossaan, näyttävät myös kartanon peh-
torit rouvineen pitäneen velvollisuutenaan muistaa lahjoituksilla
Jokioisten kirkkoa.

Autuaan »käskynhaltijan» (Befallningsman) Petter Söfrin-
ginpojan lahjoittamaksi mainitaan kalusto luettelossa vuodelta
1737 messinkinen kynttilähaarukka saarnatuolissa. Samassa luet-
telossa mainitaan myös herranehtoollisliina pitseineen ja fransui-
ne en inspehtorin rouva Susanna Wessmannin lahjaksi. Vielä
on saman luettelon mukaan inspehtori Georg Sweidel lahjoitta-
nut 1 % kyynärää punaista verkaa sakariston pöydän peitteeksi.
Toukokuussa 1739 lahjoittaa inspehtori Aron Ekebom pari tinaista
kynttilänjalkaa.

'Pappislahjoittajista on miltei ainoana mainittu Gabriel Sand-
sten. Hänen lahjoittamikseen mainitaan ainakin messupaita,
jossa oli nimikirjaimet G. S. H. C. (vaimonsa Helena o.s. Cade-
nius) , vuodelta 1748 ja alttariliina pitseineen ja hapsuineen vuo-
delta 1757, sekä sininen kalkkiliina »bordalos-kankaasta keltai-
sine silkkihapsuineen ja 1.N. R. J.-merkkineen, lahjoitettu 16/5
17"65. Seurakunnan kappalainen Edvard Johansson lahjoitti teke-
:mänsä kirjatelineen alttarille. Se on päivätty 27/3 1893.
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Laamanni Stålhandsken lahjoittamasta öylättirasiasta on jo
edellä mainittu.

Muita säätyläisiä. jotka ovat kirkkoa lahjoituksilla muista-
neet, mainitaan ulkomaalaiset tehtailijat Nils Pehr Biittner ja
A. 1. Frietsch. Edellinen, jonka hautapatsas vielä on hänestä to-
distamassa Jokioisten hautausmaalla, lahjoitti v. 1819 kristallisen
kynttiläkruunun messinkisine haaroineen eli kehäkkeineen ja
paarivaatteen, ja jälkimäinen v. 1854 paarivaatteen.

Maataviljelevän väestön lahjoista ovat suurimmat talollisen
Pertti Yrjönpojan Sauvosta jouluksi 1755 lahjoittama metallinen
kynttiläkruunu ja talollisen lasken Kaarina Karan v. 1838 lah-
joittama messukasukka.

Kalkkivaatteita ovat lahjoittaneet useat seurakuntalaiset:
v. 1741 talollisen poika Perttuli Yrjönpoika Arikkala Jänhijoelta
punaisen vaatteen, v. 1767 Haapaniemen Mikkola keltaraitaisen,
v. 1809 talollinen Simo Yrjönpoika Mattila Vaulammilta punakir-
javan ja v. 1836 talollisen vaimo Brita Hongola Vaulammilta pu-
napohjaisen, ristijuovikkaisen (skorsrandadt»] silkkikankaisen
kalkkiliman.

Syyskuussa 1737 talollisenpoika Mikko Matinpoika Solla
Vaulammilta lahjoitti kirkolle tiimalasin, jossa oli punaista san-
taa ja kaksi lasia; näistä toinen osoitti tuntia, toinen puolta. Näin
mitattiin ennen saarnojen pituutta. V. 1750 lahjoitti »Rummutta-
jan leski» puolitoista kyynärää pitkän lautasliinan (sservet») ja
v. 1753 »eräs vaeltava henkilö (en vandrande person) nimeltä
Antti Antinpoika keltajuovaisen silkkinenäliinan, jota voidaan
käyttää kalkin päällä». V. 1858 lahjoitti kirjanpitäjä Aug. Vester-
lund taulun, jossa on ruotsiksi »Isä meidän»-rukous.

Myöhemmät lahjoitukset ovat olleet pienehköjä eivätkä lah-
joittajain nimet ole tulleet mainituiksi.



Joulun seudun vietto Urjalassa.
Kirj. maisteri Maija Juvas.

Joulun lähestyminen aiheutti monenlaisia suunnitelmia ja
kiireitä. Jokainen koetti parhaansa mukaan huolehtia siitä, että
sai jotakin uutta vaatetta jouluksi, vaikka liinan, jos ei muuta.
Muuten oli »jouluhiiri» uhkaamassa.

Suuri pyykki oli pestävä hyvissä ajoin ennen joulua, ettei
talossa olisi pyhinä ollut yhtään likaista vaatetta. »Ne tartti kui-
viakin olla, ei ne saanu olla märkänä.» Elukoita kuoli kesällä,
jos jouluna oli vaatetta kuivamassa.

Tuomaanpäivänä oltiin jo »joulunkrampsussa», kehrääminen
jätettiin pois, »miähetkin tuamaasta täyteen tohuun pani ittens,
he rupesivat ryyppiin sitte». Tuamaanpäivänä joulu alko.» .-
»Mitä vaan kullakin oli (lainassa), ne tartti kotijot tuamaaks
viärä.» Tuomaana ei saanut olla mitään omaisuutta vieraiden
hallussa. - Tuomaana tehtiin eräs tärkeä taika. Pantiin päre
tuvan seinää vasten nojalleen, popautettiin kirveellä seinään ja
käskettiin todistajan ollessa läsnä luteita menemään pois. »Pois
viaraat vaa.»

»Joulunkrampsussa» alkoivat myöskin seudun köyhät
kulkea taloissa joulullisilla eli joulukustilla-, kappalainen,
lukkari eli urpunisti, suntio eli unilukkari, siltavouti ja
jahtivouti eli susikuski ja seppä vaalullansa eli kapol-
lansa. Kapoilla kävijöitä oli kestittävä komeasti. Kap-
palainen sai, paitsi sovittua jyväpalkkaa, kakkuja, varikoleipiä
ja rieviä, juuston, sian- tai »eläimen-», s.o. naudanlihaa ja pal-
vattua lampaanlihaa, kynttilöitä ym. . Silta- ja jahtivouti saivat
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kapan rukiita talosta, samoin unilukkari; jyvien lisäksi lihaa, lei-
pää, juustoa, kynttilöitä, villa tukon ym. talon suuruuden ja
emännän anteliaisuuden mukaan. Seppä sai sovitun vuosipalk-
kansa ja yhtä ja toista muutakin. Eritoten seppää oli hyvästi
pidettävä.

Jo u l u pär e itä miehet olivat saaneet kiskoa monta viikkoa.
Niitä tarvittiin näet paljon, kun tuvan laki katettiin päreillä.
»Koko katto pantiin kattajen.» »Tuamaasta alettiin panee.»
»Ne pantiin niin sukkelan nätisti.» »Niin kun kalan suomuksel-
len sillai pyrstölle», s.o.: päreet muodostivat katossa kuvioita.
»Pöyläm päället tehtiin klasinkuva.» »Oli niin kul lasiruutuja
keskellä sitä ratija.» »Niitä poltettiin sittek kautta talve» sitä
myöten kuin tarvittiin. Toiset taas antoiv~t päreitten olla pai-
koillaan joulusta toiseen jouluun. »Niämalässä pantiij juhan-
nuksempäivänä uulep päreet.» Toiset kattoivat tupansa päreillä
kaikkiin suurimpiin pitoihinsa.

Jouluviikon illat tehtiin hirn m eli ä.Siinä olikin suuri työ,
jos se tehtiin iso. Se saattoi olla metrinkin kanttiinsa. Tavalli-
sesti se tehtiin oljista, mutta jotkut tekivät ruo'ostakin. Paksua
tanakkaa ruokoa olikin helpompi käsitellä kuin olkea. Himme-
liin tehtiin koristeeksi olkisia sormusrivejä. Sormuksia annettiin
lapsillekin, jotka mielellänsä niillä koreilivat. Sormusrivi »pan-
tiim pujettajen nurkkaan, että se oli lenkillää.» Joka nurkkaan
pantiin tällainen sormusketju. Himmeliin saatettiin panna myös-
kin »pikkusia klasipallia» ja usein siihen oli »joka laija paperia
kiamuroittu» koristeeksi. Himmeli ripustettiin sitten kattoon
pöydän yläpuolelle, missä se koko ajan »hiisku tolla lailla hil-
jallee».

Tuvan lattialle, joka oli jouluksi kuurattu, tuotiin rukiin
olkia: jo u 1u p a h n a t. Ne tuotiin Jeesuksen muistoksi, koska
hänkin oli maannut pahnoilla. »Ne oli hänen silkkinsäj ja laka-
nansa.»

Oljet tuotiin, kun tultiin saunasta. Lapset seurasivat tuo-
jien kintereillä ja huutelivat: »Nyt tuli joulu jo sisää.» Pahnat
levitettiin lattialle »järjestänsär riti ritii». Myöskin niitä »pan-

3
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tiil levittäjem penkeillej ja pitkället toolille ehtoollisen ajaaks».
Kun oljet oli lattialle levitetty, miehet alkoivat heitellä olkituk-
koja kattoon orsien ja laen väliin. »Oltiin seläällänsäs siinä laat-
tijalla ja siittä heitettii.» Näin koetettiin, »kuinka monta riihtä
tulee syksyllä»: yhtä monta kuin jäi olkea laesta riippumaan.
Lapset leikkivät ja telmivät pahnoilla ja samaten suuremmatkin.
»Kyllä ne (oljet) piänijä mutuja oli kum pois viätii». »Olet veijannu
pahnolla, kun on etu tommonen», sanottiin sille, joka kesällä
joutui elopellolla lakoista viljaa leikkaamaan. - Lapset oppivat
hyvin lukemaan, kun joulupahnoilla opetettiin. - Paljasta jal-
kaa ei jouluaattoehtoona saanut pahnoille astua.

Koko talon väki isännästä ja emännästä alkaen makasi yön
oljilla. »Se oli hyvän olentoo sitte», tuotti hyvää talolle. Uudeksi
jouluksi tuotiin uudet oljet ja ne taas korjattiin hiivanuuttina
pois. Vanha kansa piti kynttilään asti. Toiset veivät joulupahnoja
vähän joka lehmän eteen, ettei karjaan tulisi täitä. Toiset taas
säästivät ne pikkuvasikoiden alle pantaviksi. Syytä siihen ei oi-
kein muistettu. »Pitikös niiren ilosija oleman sitte.» Ja »kana-
laan ne kehu että ne (oljet) olis tarvinnuv viäläs sitte. Kanam-
pesijä niistä piti tehtämä.»

Emäntä toi syksyllä kehrätyt pellavavyyhtensä jouluksi
pöydän jalalle. Siellä ne saivat olla niin kauan kuin oljetkin
olivat tuvassa.

Kattoon ripustettiin puusta vuoltuja linnunkuvia. Jotkut
sanoivat sitä »pelakaarneksi», jotkut »joulukyhkyseksi».

Pihalle pystytettiin veräjänpieleen »joulukoreeksi» lastuille
veistetty seiväs. Seipäässä oli lastukiehkuroita aina n. 30-40
cm:n päässä toisistaan.

VaI a i s t u k s e s t a oli myöskin pidettävä huoli: valettiin
itse talikynttilät. - Mitenkäs siinä piti olla, kun niitä vaIettiin? -
»Ei nauraan neitikulta saanuk kun kynttilöitä tehtiin, ei nauraa
eikä velskata. Juoksevia tuli.» Kun ei nauranut, »ei juassu eikä
präkynys sitte.» »Parikin kynttilää palo (tuvan pöydällä)
kun ehtoollista syätii», tai sitten oli pöydällä »plusi», paksu nau-
dankurkkuun valettu kynttilä. Tuvassa poltettiin valkeaa koko
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yön, samaten navetassa ja tallissa. Seinän rakoihin oli pistelty pä-
reitä ja niiden päihin kynttilöitä. Joulupäivän aamuksi taas ase-
tettiin kynttilöitä ikkunalle, »ettei järki liki tullun ne noilat», jotka
aina joulun aikaan olivat liikkeellä. »Yli-Simolassa oli useiv viätyk
kynttiläp palaam (tuuli-j myllyn parvee.» Jos joulukynttilä sat-
tui menemään itsestään poikki, ennustettiin papin pian kuole-
van. Kirkkokynttilät vei kukin kylä vuorostaan. Kirkossa kuulu-
tettiin, mikä kylä oli vuorossa ja milloin ne oli tuotava. Verokynt-
tilöitten lisäksi kukin kirkkoonmenijä vei itselleen oman kyntti-
län. »Tohon ne viritti niitä eteensäj ja säästivät niitä» (taikoja
varten). »Tarttuneet (= ihottumat) paranee», kun voidellaan
kynttilän päillä. »Lehmän mammoja (utareita) voileltiin ettei ne
rohtuneet.» Haavaa myös on hyvä voidella joulukynttilällä.

Jotkut tekivät päreistä »semmosija loorija», joita kiinnitet-
tiin seipäitten nenään tai rakennusten nurkkiin tien varteen.
Ne loistivat punaisina kirkkoon menijöille, kun kynttilä paloi
sisässä.

K a r j a 11e oli annettu tavallista parempaa ruokaa, lehmille
ja. lampaille oli viety heiniä. Puolen yön aikaan vi~tiin »yömpäi-
vällistä»: leipää ja heiniä, ja »huulettiij joulua». Hevosille an-
nettiin kauroja. Yöllä annettavat kaurat kasteltiin sahdilla ja
viinalla. »Pantiin sahlilla kastellej ja viinaa joukkoon, että oli
turanni menee», kun aamulla mentiin kirkkoon.

Aidan seipäisiin pantiin rukiin- ja kauransitomia ja jyviä
ripoteltiin hangelle, linnuille joulua.

Joulupäivän aamuna karja jätettiin juottamatta. »Ne tuli
suvella paremmin kotijoj joulupäivästä juomaansa hakee.» Muu-
tamilla taas oli karjan paastopäivänä tapani. - Toisilla oli tai-
xana, että koko karja vietiin kaivolle juomaan. »Menkää kulta-
vesiller rakkaat eläväni.» »Jos ne meni hyvin mullikka asti (reip-
paasti), sit oli .miäli hyvä.»

A a t t 0 aamuna alettiin työt varhain. »Kahlelta jo kumminkim
mentii heinäniitylle.» Tuotiin ladosta heiniä ja halkoja myös
ajettiin kotiin. Oli kilpa eri talojen kesken, kuka ensin sai ajot yöt
tehdyksi. Ajomatkalle pantiin hevoselle kellot: »kropsuja», pik-
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kukelloja parikymmentäkin, »tumpeli» luokkaan ja iso kello
»aisaam moljottaa». Köyhille naapureille vietiin joulupuita lah-
jaksi.

Mitä ruokaa tai muuta joulupäivinä tarjottiin, se haettiin jo
aattona aitasta tupaan ja oveen vedettiin risti. Samoin otettiin
kaivosta tarvittavat vedet. Kaikki ruoat keitettiin jo aattona jou-
lupäiväksi valmiiksi. Illalla tehtiin risti myös navetan, tallin ja
asuinhuoneiden eteen, »ettei pahat tul liki».

Naidut tyttäret tulivat perheineen entiseen kotitaloonsa käy-
mään ja olivat pari yötä. He toivat tullessaan »kyläkakkoo» tuli-
aisiksi. »Leipä oli alla ja vaikka pannukakkoo päällä.» »Muona-
trenkit» perheineen käskettiin taloon jouluksi. He tulivat sau-
naan ja aatto ehtoolliselle ja lähtivät tapaninaamuna suurukselta.

Kylpemään mentiin heti hämärän tullen ja sieltä tultua juo-
tiin ensiksi »kahvee». Pesään tehtiin kirkas valkea, pantiin »tuk-
ki» palamaan. Useimmat polttivat tukkia kuitenkin vasta tapa-
nina.

Ehtoolliselle käydessä isäntä antoi miehille viinaryypyn sa-
moin kuin joulupäivän aamunakin. Pöytä oli juhlallisesti katettu.
Oli »tuuki» pöydällä. Oli tietysti leivottu. Leipäkorin pohjalla
oli varikokakku, sen päällä palasteltua leipää. Korin pohjalla ol-
lut varikokakku syötiin vasta keväällä, »kul lehmät ulos lasket-
tii.» Toiset taas säästivät joulurievistä yhden kevääseen saakka.
Lapsilla oli omat nimikkoleipänsä, joihin oli paistumaan panta-
essa pistetty höyhen pystyyn. Pantiin merkille, jäikö keltään otta-
mansa leivänpala syömättä. »Jos leivänpala vaaj jäi niin se (jol-
ta jäi) kuali sitte». Pöydällä oli myöskin juustoa, sianpäänpuoli-
kas, paistettua sianlihaa ja palvattua lampaanlihaa, sahtitooppi
ja viinapullo.

Ehtoollisen aikana joku pujahti ulos,
me kertaa ja katsoi salaa lasin läpi syöjiä.
hahmoo, se kuali sitte.»

Sanottiin, ettei olisi pitänyt paljon juoda. »Kärpäsek kiusaa
sittek kuj järki paljoj jua.» Ruoalta päästyä veisattiin ruokavirsi
ja virsien veisaamista jatkettiin iltayöstä hyvän aikaa. Lukutai-

kiersi huoneen kol-
»Jonk ei siällä ollu
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dottornien lasten piti koettaa kirjasta seurata veisuuta. Heiltä
kysyttiin silloin tällöin, millä kohdalla veisuussa oltiin. Jos eivät
arvanneet näyttää oikeata kohtaa, saivat luunapiri otsaan.

Puolenyön aikaan syötiin »yömpäivällistä», johon kuului eri-
tyisesti makkaraa. - Useissa paikoin valvottiin koko yö. Pidettiin
varalta, sattuiko joku nukahtamaan. Hänen vaatteensa ommel-
tiin kiinni patjaan, niihin ommeltiin tallukoita ja lopuksi nukku-
jaa tartuttiin päästä ja jaloista ja »pohlettii», heiluteltiin edes
takaisin.

Mutta harvallepa uni tulikaan silmiin, niin vilkasta leikki-
mistä ja painimista oli koko yö. »Puhkastiin suutarin silmää»,
»pantiin toussujen», lyötiin »paistija», »paikattiin reppua>, vedet-
tiin «väkikapulaa», »niskanuarraa», »kissanhäntää«, ammuttiin
»harakanpyssyä», nostettiin »vanhampiijan takkaa», »keinuttiin
sijampuussa» jne. Näitä voiman- ja taidonkoetuksia pidettiinkin
sitten kaikkina pyhäiltoina nuutinnuppiin saakka. Nuoret ko-
koontuivat vuoron perään eri taloihin ja kilpailivat keskenään
sekä leikkivät myös toisenlaatuisia leikkejä: parisia, käsikunin-
kaisia ym.

Kukko tuotiin koko jouluyöksi tupaan. Heti kun se tuotiin,
jokainen laittoi sille kasan rukiinjyviä lattialle. »Kenkä kasan söi,
se joutu naimisiin. Jonka se kraappi, se hävis se tyttö.» Sulha-
nen petti ja jätti.

Jouluaamuna varhain lähdettiin kirkkoon tumpelit ja kel-
lot luokassa ja aisassa. Naiset panivat mielellään punaisen silkki-
huivin päähänsä, jos kellä sellainen oli. Oli tapana viedä jouluna
(tai juhannuksena) kirkkoon lapsia, jotka eivät olleet aikaisem-
min kirkossa käyneet. Pojat astuivat kirkossa salaa tyttöjen ha-
meen helmalle. Jos tyttö ei suutahtanut, siitä tiesi, että hän oli
sopiva naitavaksi. Kirkosta kotiin ajettiin kilpaa, otettiin »vasik-
kaonnea». Varsinkin »teijaa tartti lujaa kotijot tuara, tuli hyvä
vasikanonni.» Lähtiessä kirastiin hevosen korvaan, jotta hevo-
nen juoksisi kovaa. Kuski mielellään muka vahingossa kaatoi
kuormansa muutamia kertoja. »Kuski saa ryypyn, kun ylös nos-
taa», huudeltiin. - Yntälän talon renki ajoi kerran Urjalan ky-



Iän läpi ajaessaan Koppalan talon navetan semaan, kun toi pii-
koja kirkosta kotiin. Reki katkesi, piiat jäivät hankeen, mutta
renki ei odottanut, vaan ajoi aisoineen ja kuskipukkeineen kotiin.

»Kuj jouluaamuna tultiin kirkosta kotijon niim piti halata
emäntää polvista.» Emäntä istui matalalla jakkaralla, halaaja pol-
vistui emännän eteen, kiersi kätensä hänen polviensa ympäri
ristiin ja toivotti onnea ja menestystä ja toi terveisiä kirkosta.
Jokainen tulija teki vuoron perään saman. - Muutamat pitivät
tapanin kirkosta tuloa tärkeämpänä kuin joulupäivän. »Kuinka
monta kertaa kaaluitte», isäntä kysyi, kun kotiin päästiin. Seu-
raavana vuonna tuli yhtä monta ruisriihtä ja kuski sai yhtä mon-
ta ryyppyä isännäitä. Siksi hän mielellään tahallaankin kaateli
jonkin kerran. - »Vetää tapanija perässänsäs sanottiin kuv vii-
meks tuli kirkosta.»

Jo u l u P ä i v ä pysyttiin kotona. »Kyllä se oli puhuttava,
joka joulupäivänä kylään meni», telmittiin pahnoilla, vanhemmat
lukivat ja veisasivat. »Pantiin päivännäöllä maata eikä valkeet
otettu minkää.» Toisilla oli vielä tapaniniltana sama tapa, jotta
kesällä eivät kärpäset tulisi taloon.

T a pan i n a a mun a noustiin sitä varemmin, tehtiin tuli
uuniin ns. »tapani(n)tukki» tai »pölkki», jo pimeän aikana, kun
väki oli vuoteessa. - »Ajettiin tapanija», reki pantiin täyteen vä-
keä, niin monta kuin suinkin mahtui ja annettiin mennä pitkin
kylää. Pistäydyttiin ahkeraan sukulaisissa ja tuttavissa kestitystä
saamassa. Joulunaikaan ei näet sopinut mitenkään päästää yh-
tään vierasta talosta niin, ettei hän olisi jotakin suuhunsa pannut.

Miehillä oli oma tapansa hankkia kestitystä. He kulkivat
talosta toiseen kulettaen mukanaan »pukkia». Tällä »tapani-
pukilla» oli »nahaat nuriim päij ja karvalakit päässä», otsassa
tervatut sarvet ja vihta hän tänä, jolla se mielellään roiski vettä,
kun sattui vesisaavin lähettyville. Pukille ja miesjoukolle oli tar-
jottava sahtia tai viinaa. - Tapanina ja pikku pyhinä, vieläpä lop-
piaiseen saakka kiertelivät taloissa myöskin »joulumuarit» eli
»-mampselit». Joukossa oli yksi morsiameksi puettu kruunu
tai »koppamyssy» päässä, tavallisesti hänellä myös oli sulhanen;
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seurueeseen kuului muitakin naisia, hienosti puettuja, harsot
silmillä. Mutta oli myös sellaisia, joilla oli omatekoinen paperi-
naamari silmillä tai kasvot noetut. Oli myös ainakin yksi vaivai-
seksi puettu, tyyny tai lehtipussi kyttyränä selässä. Jotkut naiset
ilveilivät pukeutumalla miehiksi ja miehet taas naisiksi. - Muo-
rit tanssivat tuvassa keskenään, »rallitettiin» vain, pelimannia ei
ollut mukana. Muoreille tarjottiin kahvit.

Uudeksi jouluksi katettiin tuvan pöytä yhtä juhlallisesti kuin
vanhaksi. Illalla valettiin tinaa ja nostettiin »trollia» eli
»trollikkoa» eli »trolloa». Kuppien alle asetettiin erilaisia
esineitä. Leikkijät tulivat toisesta huoneesta ja valitsivat kukin
kuppinsa. Jos löysi alta hiilen, sai murhetta, valkoinen esine tiesi
kuolemaa, avain erriännyyttä, trolli, käärö, lasta jne. Laskiaisena
leikittiin taas samaa leikkiä. - Loppiaiseksi katettiin juhlapöytä
viimeisen kerran, mutta vielä »h i i van u u t t i n a» pidettiin »jou-
lul loppijaista». Iloinen miesjoukko, »nuutinajajat», kulki
talosta toiseen sahdinloppuja maistelemassa. Parilla oli tullessaan
vihta olkapäällään. Uhattiin tynnyrit pestä, jos ei ollut sahtia
antaa. Sahtia koottiin ämpäriin ja koottiin ruokaakin. Iltamyö-
hällä sitten juotiin ja mekastettiin. Nuutinajajia kulki useita
joukkoja. Kun oli jossakin talossa käyty, vedettiin hiilellä merkki
ovenpieleen, jotta toinen joukko ei menisi samaan taloon.

Myöskin »nuuttipukki», joka oli samannäköinen kuin ta-
panipukki, kulki taloissa. - Seuraava päivä, »n u u t i n n u p p i»,
oli oikeastaan jo arkipäivä.



Lounais-Hametta koskevan kirjallisuuden
luetteloa.

III.

Koonnut E. Aaltonen.

Jatkoa Vuosikirjoissa II (1926) ja VII (1931) julkaistuihin
luetteloihin. Tähdellä (*) merkityt painotuotteet ovat museon

kirjastossa.

J. Varsinaista historiallista, sukuhistoriaHista ja kansa-
tieteellistä aineistoa.

Maria Elisabeth Tolpon Christillisesä Ruumissaarnasa Ur-
dialan Pitäjän Kircosa - - 1767 - - .

Catharina Barkin - - Christillises Hautamises Urdialan
kircos Anno 1698 - -. (Kummankin hautaussaarnan nimet täs-
sä lyhennetty.)

Johan Philip Palmenin teokset, E. G. Palmen. II osassa
selostus apteekkari Cujanderin ja Forssan yhtiön tonttirii-
dasta.

'" Maanviljelysväestön ammattijako Hämeen ja Mikkelin lää-
neissä vuosina 1815-1890. Väinö Juusela. Helsinki 1907, si-
vuja 66.

'" Läntisen Suomen kartanolaitos Ruotsin vallan viimeisenä
aikana. 1 ja II osa. Eino Jutikkala. Helsinki 1932. Koskettelee
myös Lounais-Hämeen kartanoita.
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Uppkomsten av Finlands militieboställen under indelnings-
verkets nyorganisation 1682-1700. John Roos. H:fors 1933.
Koskee myös Mustialaa.

* Someron kansanopetuksen vaiheet, J. Jaakko J. Laurila.
Forssa 1932, sivuja 227.

* Lounaishämäläisiä merkkimiehiä 1. Forssa 1931, sivu-
ja 44. Sisältää K. G. Henrikssonin, J. V. Helinin, Matti Seppälän
ja A. Lindqvist-Kurjen elämäkerrat.

':' Lounaishämäläisiä merkkimiehiä II. Forssa 1933, sivuja
44, kuvia 3. Sisältää tri Frimanin, mv. K. V. Ahlfors-Lekkalan
ja opett. H. Toivosen elämäkerrat.

* Vanhan Forssan elämää I, E. Aaltonen. Forssa 1932, si-
vuja 200. Kuvitettu. On samalla Lounais-Hämeen Kotiseutu-
ja museoyhdistyksen VIII Vuosikirja. (Kaksi vähän toisistaan
eroavaa painosta).

* Vanhan Forssan elämää II, E. Aaltonen. Forssa 1933, si-
vuja 318, kuvia 138.

* Forssan puuvillatehtaan historia 1847-1934, K. V. Kauko-
valta. Hämeenlinna 1934, sivuja 857, kuvia 685, liitekuvia 8, kart-
toja ja diagrammeja 15 (toimittanut Isak Julin).

,;, Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen Vuosi-
kirja VII. Forssa 1931, sivuja 123.

,;, Kotiseutukuvauksia Lounais-Hämeestä XII. Forssa 1931
(J 932), sivuja 56.

* Kotiseutukuvauksia Lounais-Hämeestä XIII. Forssa 1932,
sivuja 48.

* Kotiseutukuvauksia Lounais-Hämeestä XIV, Forssa 1932,
sivuja 47.

':' Kotiseutukuvauksia Lounais-Hämeestä XV. Forssa 1933,
sivuja 62.

':' Kotiseutukuvauksia Lounais-Hämeestä XVI. Forssa 1934,
sivuja 48.

* Nuorten Kotiseutuopas. Edv. Mikkola. Hämeenlinna 1932.
sivuja 89. Sisältää m.m. tarinoita Tammelasta.
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* Tammelan ylängön viimeiset kiuaspirtit, E. Aaltonen. Hä-
meenlinna 1934, sivuja 11, kuvia 4. Eripainos julkaisusta Hämeen-
maa IV.

* Nuori Keräilijä n:o 5. Forssa 1933, sivuja 4.

II. Maantiedettä, geologiaa, luonnontiedettä yms.

Yoldiameri entisten ja nykyisten tutkimusten valossa.
Matti Sauramo. Eripainos Suomen Maantieteellisen Seuran ai-
kakauskirjasta »Terra» 45: 1, 1933. Sivuja 14.

* Lounais-Hämeen matkailuopas. Lounais-Hämeen Kotiseutu-
ja museoyhdistyksen julkaisuja. Forssa 1934, sivuja 119 sekä il-
moitussivuja. Kuvitettu.

':' Jalkamatkaopas N:o 2. Helsinki 1934, sivuja 16. Sisältää
mm. Lounais-Hämettä halkovat matkareitit.

III. Kulttuuri- ja koulu historiaa sekä yhdistyselämää.

* Suomen saloilta V. Jyväskylän seminaarilaisten albumi. Jy-
väskylä 1903. - Sisältää sivuilla 65-75 H. N (iemen) kirjoitta-
man elämäkertakuvauksen Herman Toivosesta.

* Hämeen heimo esi-isiensä perintöä tallettamassa (Hämeen-
maa 3.), Martti Rapola. H:linna 1933. Sisältää sivuilla 1'60-171
tietoja kahden lounaishämäläisen (Lindqvistin ja Petterssonin)
kansanrunouskeräyksistä.

* Suomen kulttuurihistorialliset maakunta- ja paikallismu-
seot. Helsinki (Forssa) 1932, sivuja 185. Sisältää myöskin E. Aal-
tosen kirjoittaman kuvauksen Lounais-Hämeen museosta sekä
Antto Laihon esityksen Mustialan museosta.

* Kertomus Mustialan maataloushistoriallisen museon toi-
minnasta vuodelta 1932. Antto Laiho. Forssa 1933, sivuja 8.

* Kertomus Mustialan maataloushistoriallisen museon toi-
minnasta vuodelta 1933. Kirj. Antto Laiho. Forssa 1934, si-
vuja 12.
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* Mustialan museo tarvitsee uuden huoneiston, Antto Laiho.
Forssa 1933, sivuja 8.

'.' Jalmari Matiston museo ja kirjasto Humppilassa, E. Aalto-
nen. Forssa 1933, sivuja 16, kuvia 10.

,~Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen vuosiker-
tomus v:lta 1931. Forssa 1932, sivuja 18.

* Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen vuosi-
kertomus v:lta 1932. Forssa 1933, sivuja 14.

* Mustialan maamiesopisto 1908-1933. Helsingissä 1934, sivu-
ja 173, runsaasti kuvitettu.

* Mustialan maamiesopiston toiminta vuonna 1933, Antto
Laiho. Forssassa 1934, sivuja 76.

* Pääsyvaatimukset ja hakemusohjeet Mustialan maamies-
opistoon. Forssa 1934, sivuja 4.

'" Jokioisten Pienviljelijäkoulu. Kertomus koulun perusta-
misesta ja toiminnasta v. 1922-1931. Forssa 1932, sivuja 7l.

=. Jokioisten Kotitalouskoulu. Esittelyvihkonen. Forssa 1932,
sivuja 4.

'" Forssan yhteiskoulu, kertomus lukuvuodesta 1930-1931.
Forssa 1931, sivuja 47.

* Sama 1931-1932. Forssa 1932, sivuja 45.
* Sama 1932-1933. Forssa 1933, sivuja 46.
* Sama 1933-1934. Forssa 1934, sivuja 66.
* Kutsumuskirje Tammelan Metsästysseuran jäseneksi. Si-

sältää myös seuran säännöt, jotka on 1897 vahvistettu. Turussa
1898, sivuja 4.

'" Tammelan Metsästysseuran säännöt, vahvistettu 1897. Hä-
meenlinnassa v. ?, sivuja 4.

* Tammelan Eläinsuojelus Seuran Säännöt. Tampereella
1898, sivuja 8.

* Minkätakia olemme ruvenneet Eläinsuojelusseuraan. Kir-
joitti Alex. Lindqvist. Tampereella 1898, sivuja 8.

* Lounais-Hämeen Maamiesseurain Liiton säännöt. Hämeen-
linna 1911, sivuja 11.
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~, Ohjelma Tammelan hakkapeliittain patsaan paljastusjuhlas-
sa 2/11 1932. Forssa 1932, sivuja 12.

::' Tammelan hakkapeliittain muistomerkin paljastusjuhlat.
Selostus. Forssa 1932, sivuja 32, kuvitettu. (2 eri painosta).

* Lounais-Hämeen kahdeksannet maakuntajuhlat 2. 7. 1933.
Forssa 1933, sivuja 24.

',' Forssan Vapaaehtoinen Palokunta 1882-1932. K. G. Pal-
mu. Forssa 1932, sivuja 37 ynnä ilmoituksia,

::' Forssan Biljardiklubin säännöt (myös ruots.). Forssa 1932,
sivuja 4 (kummallakin kielellä) .

.:' Forssan Salaman kansalliset urheilukilpailut 20, 8. -33,
Ohjelmavihkonen. Forssa 1933, Ilmoituksineen 26 sivua. '

* SVUL:n Hämeen pnrm yleisurheilumestaruuskilpailut
Forssan urheilukentällä 21 ja 22. 7. 1934. Forssa 1934, sivuja 24
ilmoituksineen.

* Salaman Isku, Forssan Salaman 25-vuotisjulkaisu, Forssa
1934, sivuja ilmoituksineen 96.

IV. Liike-elämää ja maataloutta,

',' Handelskalender för Finland. Victor Forselius. H:fors
1871. Mainitaan myös Lounais-Hämeen kauppiaat.

* Stadgar för Jokkis Gods Aktiebolag. H:fors 1875, sivuja 19.
::' Stadgar för Jokkis Gods Aktiebolag. H:fors 1897, sivuja 13.
::' Direktionens för Jockis Gods Aktiebolag Arsberättelse. 7

eri kertomusta, marrask. 1 p:stä 1895-toukok. 1 p:ään 1903.
Kaikki painettu Helsingissä. Sivuja: 32, 27, 35, 48, 37, 38, 53.

::' Osakeyhtiö Forssa Aktiebolaginvirkailijain eläkekassan
säätiön säännöt. Forssa 1930, sivuja 8.

* Tammelan Säästöpankki 1883-1933, Tarmo Hirsjärvi.
Forssa 1933, sivuja 74. Kuvitettu.

* Urjalan Säästöpankin vuosikertomus v:lta 1931. Forssa
1932, sivuja 19.

::' Urjalan Säästöpankki 1864-1934. Forssa 1934, sivuja 3l.
Kuvitettu,
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." Osuusliike »Tammi» i.I. toimintakertomus v. 1931. Hä-
meenlinna 1932, sivuja 24.

* Osuusliike »Tammi» i.l, toimintakertomus vuodelta 1932.
Hämeenlinna 1933, sivuja 26.

* Osuusliike »Tammi» i.l. toimintakertomus vuodelta 1933.
Hämeenlinna 1934, sivuja 24.

* Osuusliike »Tammen» i.l :;äännöt. Forssa 1934, sivuja 27.
,~Tammelan Osuuskauppa r.l, 1919-1934. Forssa 1934, si-

vuja 76.
* Humppilan Osuuskauppa r.l. tili- ja toimintakertomus v.

1930. XXVIII. Hämeenlinna 1931, sivuja 28.
* Humppilan Osuuskauppa r.L, tili- ja toimintakertomus 29

to~mintavuodelta v. 1931. Hämeenlinna 1932, sivuja 26.
;:.Maamiesten Osuusliike r.l. (Urjala), toimintakertomus v:lta

1931. Forssa 1932, sivuja 17.
* Maamiesten Osuusliike r.l, (Urjala), vuosikertomus 1932.

Forssa 1933, sivuja 15.
* Kertomus Someron Osuusmeijerin toiminnasta v. 1931.

Forssa 1932, sivuja 10.
* Kertomus Someron osuusmeijerin toiminnasta v. 1932.

Forssa 1933, sivuja 11.
* Kertomus Forssan osuusmeijerin toiminnasta v:lta 1933.

Forssa 1934, sivuja 12.
* Forssan seudun puhelinluettelo vuodelta 1932, 7. Forssa

1931, sivuja 90 ynnä karttaliite ja ilmoituksia.

* Forssan seudun puhelinluettelo v:lta 1933 (n:o 8). Forssa
1933, sivuja 80.

* Forssan seudun puhelinluettelo 1934-35 (n:o 9). Forssa
1934, sivuja 80.

Handlingar hörande till Landbruksmötet å Mustiala 1857,
G. Euren. Abo 1858, sivuja 139.

Mustialan Puutarhakurssin Luentokokoelma 12. 8.-17. 8.
1907. Jyväskylä 1908, sivuja 124.

Sama 16.-21. 8. 1909. Hämeenlinna 1909, sivuja 126. -



Molemmat Maatalousseurojen neuvojain Liiton puutarha-ammat-
tiosaston julkaisuja I ja II.

* Hevossiittolakomitean mietintö. Helsinki 1929, sivuja (JO.
Kuva Kartanonkylän alueesta.

,;,Talonpoika IV, Etelä-Häme. Porvoo 1927, sivuja 329. Si-
sältää mm.: Piirteitä Jokiläänin asuttamisesta, Mustialan maata-
loudelliset oppilaitok~et, Menoisten Maunulan talo ym.

* Maatalouskoelaitoksen kasvinjalostusosasto Jokioisissa ke-
sällä 1929. Kenttäopas. Vilho A. Pesola. Helsinki 1929, sivuja 47.

* Someron ja Somerniemen maatalousnäyttely Somerolla
.heinäk. 8-9 p:nä 1933. Hämeenlinna 1933, sivuja 72.
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V. Seurakunnallista ja uskonnollista elämää.

* Tammelan seurakunnan' kirkollisten lastenkoulujen ohje-
sääntö. Sortavala 1917, sivuja 10.

* Evankeliumin voima. Juhlajulkaisu Tammelan-Forssan.
evankeliumijuhlain 50-vuotispäivän johdosta. Forssa 1933, si-
vuja 94.

* Kertomus Tampereen hiippakunnan
vuosina 1927-1932. Jaakko Gummerus.
vuja 212.

* Kertomus Jokioisten seurakunnan tilasta v. 1931. E. V.
Elovaara. Forssa 1932, sivuja 15.

vaiheista ja tilasta
Tampere 1932, si-

VI. Kunnallista elämää.

* Tammelan kunnan 10-vuotiskertomus 1923-1932. Yrjö
Niemi. Forssa 1933, sivuja 95.

* Kertomus Forssan kauppalan kunnallishallinnosta 1928-
1932. Toimittanut kauppalanjohtaja E. J. Leino. Forssa 1933, si-
vuja 20l.

'" Someron kunnan kunnalliskertomus v:lta 1931, A. Jutila.
Forssa 1932, sivuja 52.
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* Someron kunnan kunnalliskertomus 1933. Forssa 1934, si-
vuja 47.

* Jokioisten kunnan kunnalliskertomus vuodelta 1931. Forssa
1932, sivuja 40.

* Humppilan kunnalliskertomus vuodelta 1932. Hämeen-
linna 1933, sivuja 69.

* Urjalan kunnan kunnalliskertomus vuodelta 1933. Forssa
1934, sivuja 127.

* Sama vuodelta 1931. Forssa 1932, sivuja 113.
* Sama vuodelta 1932. Forssa 1933, sivuja 132.
* Ohjesääntö Jokioisten kunnan kiertävää sairaanhoitajatar-

ta varten. Forssa 1929, sivuja 7.
* Lounais-Hämeen parantolan henkilökunnan johtosääntö.

Forssa 1931, sivuja 7.
* Lounais-Hämeen parantolan ohjesääntö. Forssa 1932, si-

vuja 4.
* Lounais-Hämeen parantola. Esittelyvihkonen. Forssa 1933,

sivuja 4, kuvia 3.

VII. Sekalaista.

* Kevättuuli. Pääsiäis- ja Vappulehti 1924, toimittanut V. Re-
kola. Forssa 1924, sivuja 16.

* Juhannuslehti 1924, toimittanut V. Rekola. Forssa 1924, si-
vuja 16.

* Sonetti ja elegia. Kokoelma Nestor Tainion runoja. Jul-
kaissut E. Aaltonen. Forssa 1934, sivuja 26.

Taiteilijaveljekset von Wright, Aune Lindström. Helsinki
1932. Sisältää m.m. maininnat Magnus von Wrightin Lounais-
Hämeestä maalaamista tauluista.

* Forssan Lehti, kaikki vuosikerrat.
* Urjalan Sanomat.
* Somero.
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V:n 1917 vuosikermssa.

Kuvia Lounais-Hämeen historiasta, 1. Tammelan varallisuudesta 31f2 vuosi-
sataa sitten, E. Aaltonen. Näytenumerossa l.

Kuvia Lounais-Hämeen historiasta, II. Tappeluista yli 400 vuotta sitten, E.
Aaltonen. Näytenumerossa 2.

1918.

Joulu ennen ja nyt, E. Aaltonen, n:ssa l.

Kuvia Lounais-Hämeen historiasta, II!. Asutushistoriaa, E. Aaltonen, n:ssa 2.
Kapinan aikuiset tapaukset Lounais-Hämeessä, n:ssa 5 (toukok. 15 p:nä) ja vielä

seuraavissakin, mm. n.ssa : 11.

Muistelmia Forssasta, Salmenkukka, n:ssa 12.
Länsisuomalaista pilaa (Torr~n) Julkusta, E. 'Vihervaara, n:ssa 15.
Vanhoihin kiviaseisiin liittynyttä taikauskoa ja Kansankertomuksia teineistä,

E. Vihervaara, n:ssa 17,
Päiväkirja, suomennos luutnantti Ramsayn päiväkirjasta kesä matkalla mm.

Lounais-Hämeessä 1807, n:ssa 19 ja 27.
Kuvia Lounais-Hämeen historiasta, IV. Hallitusmuodostus, E. Aaltonen,

n:ssa 21.

Juhlanumero Forssan kirkon vihkimätilaisuuteen syyskuun 15 pv. (ilman nume-
roa). Siinä mm. Forssan seurakunta-aatteen synty ja kehitys, J. Kivi-

koski (alkua jo n:ssa 20-21 ja jatkoa n:ssa 23); Uskonnollisista harras-
tuksista Forssassa, J. Ranttila; Forssan kirkko ja kirkollinen symboliikka,

J. Stenbäck; Forssan O.Y:n osuus Forssan kirkon rakentamisessa, M.
Lind; Kertomus Forssan kirkon rakennustöistä, Jalo Elers.

Jokiläänin vapautuessa, E. Aaltonen ja J. Kivikoski, n:ssa 29, 30, 31, 32.
Forssan vapautus, suomennos L. Lindströmin kirjasta Skärgårdens frikår,

n:ssa 33.

1919.

Kuvia Lounais-Hämeen historiasta, V. Kylien synty, E. Aaltonen, n:ssa 2.
Suurmies sairaana (Lönnrot Ypäjällä), Edv. Rautanen, n:ssa 13 ja 14.

Jokioisten komitean mietintö, n.ssa 15, 18, 22, 32, 35, 37, 39, 40, 50, 51, 52.
Mustialan lantun historiikkia, Klas Stening, n:ssa 22.

»Bjornmanin Penttu», A. Summanen, n:ssa 23.
Perttu, Perttulan ensimäinen asukas, E. Rautanen, n:ssa 26.
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Forssan vapautuksen vuosinumero 30, A, B. Siinä kapina-ajan muistelmia
Lounais-Hämeestä, Portaan taistelusta jne.

Uskonnollisia virtauksia Ypäjän: seurakunnassa, E. Rautanen, n:ssa 34, 36.
Menneitten aikojen merkkimiehiä 1: Tuomo Palomäki, J. Matisto, n:ssa 38.
Metsä- ja kalaonnesta, E. Vihervaara, n:ssa 39.

Vanhoja kansantapoja ja taikoja Humppilassa, J. Matisto, n:ssa 43, 48.
Vanhan kansan kehtolauluista Humppilassa, J. Matisto, n:ssa 56, 58.
Kunnalliselämää Tammelassa, T. Hirsjärvi, n:ssa 61, 64, 66, 70, 79, 82.
Forssan Nuorisoseuran historiaa vuoteen 1906. - Lounais-Hämeen edistys-

seuroista. - Lyhyitä tietoja Portaan Nuorisoseurasta 1904-1919. N:ssa 84, B.
Piirteitä Humppilan vanhimman sivistysseuran r.-y. »Sarastuksens toiminnasta,

J. Matisto, n:ssa 86.
1920.

Joulun vietosta Humppilassa 1860-luvulla, J. Matisto, n:ssa 2 ja 6.
Lounais-Hämeestä kerättyjä kansanrunoja, E. Aaltonen; n:ssa 16.

Piirteitä kunnallisen elämän kehityksestä Tammelassa, J. Kivikoski, n.ssa 25,

26, 28, 30, 34, 38.
Jokiläänin pientilojen muodostamistyö, Adolf Berlin, n:ssa 31.
Juhlanumero Forssan Lehden ilmestyessä ensi kerran Forssassa elok. 5 p:nä,

n:o 56. Siinä mm.. Forssan ja Jokioisten tehtaista, F:n liike-elämästä ym.
Kuvia Lounais-Hämeen historiasta VI. Tammelan kulkuneuvojen kehityk-

sestä, E. Aaltonen, mainitussa n:ssa 56.
Kyläkuvauksia Tammelasta, 1. Torro, T. Hirsjärvi, n:ssa 59.

Lounais-Hämeen liikkeitä (Jokioisten Osuuskauppa, Ypäjän ja Somerniemen

osuusmeijer it), n:ssa 62.
Kuvia Lounais-Hämeen historiasta VII. Läänityslaitos, n:ssa 63, 93.
Lyhyt katsaus Perttulan nuorisoseuran 25-vuotishistoriaan, Edv. Rautanen,

n:ssa 70, 71.
Suurmetsästäjä Matti Skytt, J. Matisto, n:ssa 71.
Jokioisten kansakoulun (50-vuotisl historiikkia, A. Koura, n:ssa 75, 78, 79, ja 84.
Tammelan historian julkaisut yö, E. Aaltonen, n:ssa 89.

1921.

Vanhan kansan taikoja ja tietoja merkkipäivistä ja ajanlaskusta, J. Matisto.
Helmikuu n:ssa 12, maaliskuu n:ssa 17, huhtikuu n:ssa 26, toukokuu n:ssa

38, heinäkuu n:ssa 53, elokuu n:ssa 63.
Ensimäinen perunanviljelys Ypajalla, Edv. Rautanen, n:ssa 13.
Kuvia Lounais-Hämeen historiasta VII. Läänityslaitos (jatkoa), E. Aaltonen,

n:ssa 13 ja 14.
Mitä esi-isämme ovat sanoneet päihdyttäväin juomain nauttimisesta, J. Ma-

tisto, n:ssa 21.
4
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Kuvia Lounais-Hämeen historiasta, VIII. Ratsutilat, E. Aaltonen, n:ssa 42.

Ensimäisistä sanomalehtiharrastuksista Humppilassa, J. Matisto, n:ssa 67.
Someron numero 94 A, B, C. Monia kirjoituksia ja kuvia.

Somerolta kerättyä kansanrunoutta, E. Aaltonen, n:ssa 6.
Someron kunnan- ja eläinlääkärit, K. Hossi, n:ssa 6.
Nimismies A. Sagulin, kirjo T. Hirsjärvi, n:ssa 17.
Someron juttuja riimuurarista ja kako-sanasta, n:ssa 17.
Vanhoja Someron kirkonkokouksen päätöksiä, K. Hossi, n:ssa 17.

Kuvauksia Tammelasta: Suur-Tammelan talot 1784, T. Hirsjärvi, n:ssa 29.
Korpiraatajiin tutustumassa (Humppilasta), n:ssa 38.
Forssan seurakunnallisten laitosten kehittyminen, E. Aaltonen, n:ssa 47.

Masennuksen ajan muistelmia Forssan seurakunnan kehityksessä, n:sa 47.
Muistelmia evankelisen liikkeen vaiheista Forssassa, n:ssa 47.
Eräs 100-vuotismuisto Tammelan Portaasta (kylän palo), E. Husgafvel, n:ssa 49.
Uskonnollisia harrastuksia Humppilassa 1890-luvun alkupuolella, J. Matisto,

n:ssa 57.
Humppilan kirkon rakennushistoria 1917-1922, K. J. Savander, n:ssa 58 ja 59.
Forssan V.P.K. 40-vuotias, K. G. Palmu, n:ssa 74 ja 76.
Humppilalaisia puheenparsia, J. Matisto, n:ssa 82.
Lukukinkerit, jotka päättyivät käräjänkäyntiin (Granfeltin ja Bremerin väli-

nen riita), suomentanut Åbo Underrättelser'istä J. Saarinen, n:ssa 86, 88,

93, 94 ja 98.
Kuhalan kansakoulun 25-vuotiset vaiheet, n:ssa 95.
Vanhan kansan voimamiehiä Humppilassa 1, J. Matisto, n:ssa 95 ja 97.
Jänhijoen kansakoulun 25-vuotisvaiheista, n:ssa 111.
Someron Ollilan kansakoulu 25-vuotias, n:ssa 120.
Forssa Tammelan kunnalliselämässä, T. Hirsjärvi, n:ssa 133, 136, 142, 146 ja 147.
Muistelmia »Forssan Sanomain» ajoilta, Joos. Sajaniemi, n:ssa 135 (Forssan

Lehden 5-vuotisnumero).
Muistelmia Forssan sanomalehtioloista, J. Rantanen, n:ssa 135.
Sanomalehtiyritykset Forssassa, J. Kivikoski, n:ssa 135.
Kirjallisia harrastuksia Tammelassa, T. Hirsjärvi, n:ssa 135.
Puoli vuosisataa Forssan kehruutehtaan palosta, E. Aaltonen, n:ssa 144.

Painatuksen aikana on ilmestynyt vielä seuraavat kirjat:

, * Salmensaaren piilopirtti. Kappale Saloisten tarua ja Mustiala-muistoja.

Kirj. Eero Eerola. Helsinki 1934, sivuja 208 ynnä kuvaliitteet.

* Friherre Victor Eugen de la Chapelle. Ester von Frenckell. H:fors 1934,
sivuja 10.



Urjalan Salmen
v:lta

kylän kyläjärjestys
1761.

Esittänyt maist. E. Aaltonen.

Olen aikoinaan esittänyt (Vuosikirjassa 1931) muistitietoja
Ypäjän Levän vanhasta kyläyhteiskunnasta ja siinä maininnut,
miten sen entisajan hallinnolle ja elämälle olivat ominaisia kylä-
läisiä sitovat säädökset ja kylänvanhinjärjestelmä, jonka takana
on täytynyt olla vakiintunut kyläsääntö. Ruotsi-Suomen valta-
kunnassa julkaistiin näet 1742 asetus yleisestä kyläjärjestyksestä
ja se edellytti, että kylissä sen nojalla laadittaisiin - paikalliset
olosuhteet huomioonottaen - kyläjärjestyssääntö, jonka maa-
räykset koskisivat kylän yhteiselämää, varsinkin maatalouden

.harjoittamista. Etenkin Pohjanmaalla, mutta myös yleensä Länsi-
Suomessa, rrussa ryhmäkyläasutus oli vallalla ja sarkajakoiset
kylävainiot käytännössä, laadittiinkin useita kyläjärjestys-
sääntöjä ja haettiin niille käräjillä vahvistus. Hämeessä ei kui-
tenkaan toistaiseksi tunneta kuin yksi ainoa täydellinen kyläjär-
jestys, nim. Urjalan pitäjän Salmen kylästä v:lta 1761. Kun
eraissa asiakirjoissa kuitenkin puhutaan kylänvanhimmasta ja
kun muistotietoja sekä hänestä että yleensä kyläjärjestykseen
liittyvistä seikoista on säilynyt meidän päiviimme asti (esim. J0-

kioisilta, Humppilasta ja Ypäjältä); on järjestelmä epäilemättä
aikoinaan ollut Hämeessäkin melkoisen tunnettu. Näyttää kui-
tenkin siltä, että usein täällä tyydyttiin täydellisen kyläjärjestyk-
sen asemesta vain siihen, että kylän isännät hakivat käräjillä
kiellon esim. haitalliseen ·laiduntamiseen. Niinpä Tammelan kih-



lakunnanoikeus kielsi marraskuun 14 p:nä 1752 Levän kylän
isäntien pyynnöstä Levän kyläläisiä laskemasta, ajamasta, pai-
mentamasta tai lieoittamasta karjaansa kylän viljapelloilla tai
ottamasta ruohoa pientareilta niin kauan kuin vilja vielä oli kor-
jaamatta. Otaksuttavaa nimenomaan Levän kylään nähden kui-
tenkin on, että sille jälkeenpäin vahvistettiin laajempikin kylä-
järjestys, -vaikka 'sitä ei ole tuomiokirjoissa tavattu.

Julkaisemme seuraavassa Hämeen toistaiseksi ainoan tunne-
tun kyläjärjestyksen, sitäkin suuremmalla syyllä, kun Urjalan
Salmi luetaan vielä Lounais-Hämeen piiriin, ja täällä on mielen-
kiinto vanhaa kylähallintoa kohtaan viime vuosina uudelleen he-
rännyt. Salmin kyläjärjestyskään ei ole niin täydellinen kuin
vastaavat Pohjanmaan säännöt. Mm. tuossa kyläjärjestyksessä
ei puhuta aitojen korkeuden mittaamisesta, ei kyläteiden kesäai-
kaisesta kunnossapidosta, heinänteon alkamisen määräyksistä, eikä
liioin uuni en ja kiukaitten tarkastamisesta, Myöskään ei siinä
mainita mitään kyläarkusta, missä kylänvanhin tavallisesti säi-
lytti yhteisiä asiapapereita, eikä kylänvanhimman sauvasta taikka
kylänkapulasta, mitkä varsinkin Pohjanmaan kylissä ovat olleet
tavallisia meidän aikoihimme asti. Huomattava onkin, ettei Sal-
min kyläsäännössä määrätä, millä tapaa isännät oli kutsuttava
koolle, mutta otaksuttavaa on, että kylänvanhin lähetti niin pie-
nessä kylässä jokaiselle suullisen sanan, kun sen sijaan Pohjan-
maalla toimitettiin talosta taloon mainittu kylänkapula. Salmin
kyläsäännön mukaan valittiin kylänvanhin epämääräiseksi ajaksi,
kun sen sijaan varsinkin Pohjanmaalla hänet asetettiin vuodeksi,
joskus kahdeksi taikka kolmeksi, taikka piti joka isännän vuo-
ronsa jälkeen ryhtyä kylänvanhimmaksi. Varsinaisiin kokouk-
siin kokoontuivat kylän isänn~t syksyllä ja keväällä, mutta muul-
loinkin, kun asioita ilmaantui.

Kyläsäännön suomennoksessa on kylänvanhimmasta käy-
tetty usein muotoa oltermanni, vaikka epätietoista on, onko sitä
käytetty Hämeen rahvaan keskuudessa siinä mitassa kuin Poh-
janmaalla.

Suomen Valtionarkistossa löytyy Salmin kyläjärjestys n:sta
Sääksmäki 142, fol. 453.
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Vuonna 1761, joulukuun 8 p:nä, toimi-

tettiin Salmin kylässä kyläjärjestys .kylän-
miesten pyynnöstä ja korkea-arvoisen kih-
lakunnanoikeuden määräyksestä, seuraaval-
la tavalla. Tällöin olivat saapuvilla talon-
pojat Tuomo Heikinpoika Nissilä, Kaapo
Heikinpoika Kristeri, Tuomo Mikonpoika
Jaakkolan puolesta hänen vaimonsa Kaisa
Simon tytär, Kalle Mikonpoika Lehti, Matti
Martinpoika ja Kalle Heikinpoika Holsti,
Matti Matinpoika Reiko, Simo Jaakonpoika
Paavola, Antti Heikinpoika Jaakkola, Yrjö
Sipinpoika Mattilan puolesta vaimonsa Ma-
ria Pietintytär sekä Matti Heikinpoika
Tolva.

1 §.

Kun kylänmiehet nyt sopivat, että allamainittuja: säädettyjä
lakeja valvomaan on asetettava kylänvanhin (oltermanni), niin
valittiin ja otettiin yksimielisesti Antti Heikinpoika Jaakkola,
jonka nyt on tuo toimi hoidettava niin kauan kuin hän katsoo
voivansa sen tehdä; mutta jos hän huomaa, ettei hän kykene siinä
kauempaa olemaan taikka kylänmiehet eivät voi häneen enää
tyytyä, niin on kylänmiehet kutsuttava hänen luokseen sopimaan
jonkun toisen ottamisesta, sitten kuin hän kylänmiesten hyväk-

.syttyä on siitä vapautunut: Tullen Kaapo Heikinpoika Kristeri
kylänmiesten pyynnöstä jäsenenä oltermannin avustajaksi esiin-
tyvissä tilaisuuksissa, kuitenkin siinä tapauksessa, että hän sa-
maisesta toimesta tahtoo erota, pitää hänen siitä samalla tavalla
ilmoittaa kuin nyt oltermannista on sanottu, ja on kylänmiesten
heti hänen tilalleen toinen valittava. Kaikkien kyläläisten on
kunnioitettava oltermannia ja osoitettava hänelle kuuliaisuutta, ja
sen mukaan niin usein kuin oltermanni hyväksi näkee kylänmie-
het kutsua neuvottelemaan jostain asiasta, pitää talonpoikain eh-



3 §.
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dottomasti saapua määrätylle paikalle. Jos joku ei sitä tee, saakoon
sakkoa 16 hopeaäyriä joka kerrasta ja olkoon kaikessa tapauk-
sessa velvollinen heti ottamaan selvän kylänmiesten tekemästä
päätöksestä, samoin kuin myös täyttämään, mihin hän tämän
ohella mahdollisesti on velvoitettu. Jos joku kohtelee kylän van-
hinta joko kokouksissa tai muualla sopimattomilla sanoilla ja el-
keillä tämän viran takia, hänet pitää langettaa hopeatalarin sak-
koon joka sanasta ja joka elkeestä.

2 §.

Peltojen rauhoittamiseksi katsoivat kylänmiehet hyväksi
määrätä, että kylänvanhin toimittaa niillä asianmukaisen kat-
selmuksen niin pian kuin kirsi on lähtenyt maasta: kuitenkin tu-
lee hänen päivää ennen heidät koollekutsua ja ilmoittaa heille, että
tarkastus toimitetaan seuraavana päivänä. Sen jälkeen kun se on
suoritettu, pitää niitä, joiden aidat havaitaan puutteellisiksi, heti
käskeä ne välttämättä korjaamaan kahden päivän kuluessa; mut-
ta jos joku tämän laiminlyö, niin pitää hänet langettaa hopea-
äyrin sakkoon joka syltä kohti ja tulee oltermannin huolehtia,
että rikkinäiset aidat heti korjataan syyllisen kustannuksella ja
on kylänvanhimmalla valta sakkojen lisäksi ulosottaa palkkion
henkilölle, joka laiminlyöneen edestä on työn suorittanut, jos
vapaaehtoisesta maksusta on kieltäydytty. Kesäisin pitää syyni
toimittaa samalla tavalla ja kenen aidat silloin havaitaan tuulen-
kaatamiksi tai muuten rikkinäisiksi, hänen pitää ne heti käskyn
saatuaan laittaa kuntoon säädetyn sakon uhalla. Jos jonkun karja
tunkeutuu kelvottoman aidan lävitse, sakotettakoon kuten edem-
pänä säädetään.

Säädetyllä tavalla pitää myös kyläkunnan veräjät tarkastaa ja
jokainen, joka ei veräjäänsä määrätyssä ajassa pane kuntoon, sa-

< kotettakoon 16 hopeaäyriIlä ja oltermanni antakoon laittaa sen
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syyllisen kustannuksella. Olkoon myös se, jonka kelpaamattoman
veräjän takia vahinko sattuu, velvollinen korvaamaan sen erik-
seen säädetyllä tavalla. Mutta talviveräjät on oltermannin mää-
räyksestä heti pyryn sattuessa avattava yhtä suuren sakon uhalla,
jotta matkustavaisten ei tarvitsisi tehdä pysähdyksiä.

4 §.

Ei kukaan saa vetäytyä toimittamasta yhteisen kylän työtä,
kun enemmistö kylänmiehistä on päättänyt sellaisen suorittaa,
vielä vähemmän osoittaa vastahakoisuutta puhdistaa osaansa
Utisjärvestä Vanhaanjärveen juoksevasta ojasta, sittenkuin ky-
länmiehet oltermannin kutsusta ovat sopineet päivästä ja ajasta,
jos joku tämän tekee, saakoon sakkoa 16 hopeaäyriä ja olkoon
oltermannilla valta asettaa toinen mies hänen tilalleen, kun yh-
teistä työtä suoritetaan, sekä hänen päivärahansa ynnä sakkonsa
hakemaan ulos syylliseltä, jos tämä ei vapaaehtoisesti maksa.

5 §.

Papu- ja ohrapellosta päättämään pitää kylänmiehet kutsua
kylänvanhimman luo ja silloin sovittava päivästä, mil-
loin kevätkylvö aloitetaan. Silloin ilmoitetaan myös naapureille,
että ennen kuin aloittavat kylvönsä, on aidat sen ympärillä pan-
tava kuntoon 16 hopea äyrin sakon uhalla. Sen suhteen, joka täs-
sä niskoittelee, menetellään säädetyllä tavalla. Samoin järjestä-
vät kaikki naapurit myös ajan, milloin syyskylvöt pitää aloittaa.
Silloin on oltermannin pidettävä myös aitasyyni annetun käskyn
jälkeen ja naapureitten on sovittava aidoissa tarvittavista paran-
nuksista 2 §:ssä määrätyn ajan kuluessa samansuuruisen sakon
uhalla. Jos joku repii kesannon ympäriltä osansa aidasta on
sakko hopeaäyri joka syleltä, jos kaikki naapurit eivät siitä ole
sopineet.
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6 §.

Kaikkia kylän asukkaita olkoon kielletty päästämästä vilja-
pelloille elukoita, panemasta niitä liekaan taikka paimentamasta
siellä niitä; jos joku havaitaan tähän syylliseksi,sakotettakoon
joka hevosesta ja naudasta 5 talaria, ei myöskään kukaan saa
oman tai muiden pellon pientareilta ottaa ruohoa niin kauan kuin
vilja on pellolla, yhtä suuren sakon uhalla. Ja kun koko sato on
korjattu, sopivat naapurit ajasta, milloin he voivat elukkansa las-
kea pellolle, mutta älköön sinne kuitenkaan päästettäkö muita
elukoita kuin ainoastaan välttämätön juhta, sekä lampaita ja si-
koja ynnä vasikoita yhtä suuren sakon uhalla, muttei mitään lai-
tumella käyviä elukoita, mikäli kaikki naapurit eivät ole yksimie-
lisesti suostuneet sairaan naudan tuomiseen. Alköön myöskään
kukaan kylässä päästäkö ilman paimenta härkäärlsä laitumelle 2
taIarin sakon uhalla, jotteivat ne repisi aitoja ja veräjiä, vaan pi-
dettäköön kaikki härjät laitumella käyvässä karjalaumassa, kun
niitä ei välttämättä tarvitse käyttää ajoon. Jos jonkun kelvottoman
aidan lävitse joku elukka pääsee, sakotettakoon joka hevosesta ja
naudasta 4 äyriä, lampaasta, vuohesta ja siasta 2 ja olkoon hän
myös velvollinen oltermannin harkinnan mukaan korvaamaan
kaiken tapahtuneen vahingon.

§ 7.

Sioista ja vuohista on jokaisen pidettävä hyvä huoli: jos jon-
kun sika tai vuohi huomataan olevan viljapellolla ilmeisen huoli-
mattomuuden kautta eikä, kenenkään kelvottoman veräjän tai ai-
dan lävitse (tulleena) , menettäköön omistaja sen ja oltermannin,
jolle siitä ilmoitetaan, pitää se hetikiinniottaa ja siitä ilmoittaa
omistajalle, joka silloin saa sen lunastaa oltermannin määrää-
mästä arvosta; mutta jos omistaja ei tahdo sitä (tehdä), myyköön
oltermanni sen silloin julkisella huutokaupalla ja säilyttäköön
hinnan eli lunastuksen sakkorahojen joukossa, olkoon omistaja
myös velvollinen kylänvanhimman harkinnan mukaan korvaa-
maan sattuneen vahingon.
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8 §.

Naapureitten on määrättävä syksyllä pidettävässä kokouk-
sessa ne kylän tiet, joita käytetään talviajoneuvoilla kulkemiseen,
eikä kukaan sitten voi käyttää muuta tietä hopeatalarin sakon
uhalla joka kertaa kohti.

9 §.

Kun syksy- ja kevätkylvöt on suoritettu, pitää kylän naapu-
rit kutsua koolle ottamaan oltermannilta vastaan ilmoituksen
päivästä, milloin rajavaot on pelloille kynnettävä ja kun heidät on
käsketty määrättynä parvana olemaan pelloilla varustettu-
na välttämättömillä välineillä pitää heidän myös ehdottomasti
saapuman. Olipa kuka tahansa, joka ilman pätevää estettä on
poissa, sakotettakoon häntä 16 hopeaäyrillä ja läsnäolevat kylän-
miehet ryhtyvät siitä huolimatta kyntämään rajavakoja. Silloin
määrää kylänvanhin tarkasti seurattavaksi, että kaikki jaot ja
mittaukset (s-tangonlaskut») tehdään oikeudenmukaisesti vero-
luvun mukaan, ja sitten kuin sarat on niin jaettu, on joka pää-
hän asetettava kivinen rajapyykki ja jos sarat ovat pitkiä (myös)
väliarajan kohdalle, mutta älköön sallittako siihen käyttää, puu-
paaluja.

10 §.

Oltermannin on myös -tarkasti katsottava, etteivät pelto-ojat
naapureitten huolimattomuuden takia kasva umpeen, vaan niin
pian kun se huomataan, pitää ojan omistajaa muistuttaa, että se
määrätyssä ajassa perataan ja saatetaan kuntoon. Jos hän osoit-
tautuu siihen vastahakoiseksi taikka hitaaksi, saakoon tal arin
sakkoa -ja antako on oltermanni silloin jonkun toisen hänen sijastaan
perata ojan, mistä työstä kylänvanhin ottaa silloin päivärahat sak-
koineen laiminlyöneeltä, mutta jos oltermanni taikka joku toinen
kylässä' näkee tarpeelliseksi uusia ojia tehdä, niin täytyy olter-
mannin kylänmiehiä kuulla siitä tapahtuneen kokoonkutsun jäl-
keen ja mitä silloin on päätetty, pitää eittämättömästi toteutetta-
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man, mistä kylänvanhin pitäköön huolen ja velvoittakoon laimin-
lyöneen edellisessä pykälässä säädetyllä tavalla täyttämään vel-

.vollisuutensa.

11 §.

Älköön kukaan menkö taikka salliko lapsensa taikka palve-
lusväkensä mennä toisen papu- ja naurismaalle 8 äyrin sakon
uhalla joka henkilöä kohti.

12~§.

Oltermannin on kutsuttava soveliaana ja otollisena aikana
kylänmiehet sopimaan paimentamisesta ja siitä, kuka paimeneksi
hyväksytään, niin myös paimenen ylläpitoa ja auttamista koske-
vasta järjestyksestä. Jos joku niskoittelee täyttämästä vahviste-
tun järjestyksen mukaisesti velvollisuuttaan paimenen ylläpidon
ym. suhteen, sakotettakoon 16 hopeaäyrillä.

Lehdestyksessä pitää jokaisen katsoa tarkasti, että suuria ja
haaraisia puita ei toisten mailta eikä parhailta laidunmailta kaa-
deta eikä huolimattomasti heitetä niitä heitteille, vaan pitää kaik-
kien huolehtia, että sellaiset puut asetetaan metsässä sivuun ja
siivosti paikalle, mistä ne talvella voidaan kuljettaa polttopuiksi.
Jos siinä suhteessa huomataan jotain epäjärjestystä, antakoon
kylänvanhin sen oik~ista syyllisen kustannuksella.

14 §.

Kun korkeat viranomaiset ovat suostuvaisia sallimaan ky-
länmiesten määrätyillä valituilla paikoilla kaskestaa joko laidun-
maan raivaamisen tai muun syyn nojalla, ei kenenkään pidä siel-
lä taikka muualla kylän alueella hakata yksityisiä niittykaskia,
vaan sopikoon kaikki yhteisesti kasken kaatamisesta ja ottakoon
työhön ja kylvöön osaa äyrin ja aurtuan (veroluvun) mukaan ja
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jakakoon keskenään siitä sadon ja vuoden tulon samassa suhtees-
sa, jolloin kylänvanhimman on katsottava, ettei siinä ketään lou-
kata, ja jos joku siihen havaitaan syylliseksi, sakotetaan 2 talarilla
ja menettää hän muille kylänmiehille yksityisesti hakkaamansa
kasken ja sen vuodentulon. Kuitenkin olkoon jokaisen sallittu
raivata erikoinen naurismaa ynnä hakata muutamia pieniä kas-
kia YKsityisen aitauksen (vitsan ja seipään) sisäpuolella.

15 §.

Alköön kenenkään sallittako ottaa luokseen asumaan itsellis-
väkeä ilman kylänmiesten (suostumusta?), vaan niin pian kuin
joku on aikeissa siten tehdä, pitää hänen siitä ilmoittaa olterman-
nille, joka silloin kutsuu koolle kylänmiehet siitä kuultavaksi, ja
siinä tapauksessa, että nämä silloin siihen suostuvat, tapahtukoon
se kylänmiesten määräämillä ehdoilla. Ken tahansa on ottanut
luokseen itsellisiä tavalla taikka toisella tai tahtoo heitä luonaan
suojella, langetettakoon hänet hopeatalarin sakkoon ja antako on
kylänmiehet sitäpaitsi häätää itsellisväen kyläkunnasta, jos he sitä
yksimielisesti vaativat.

16 §.

Kaikki tämän kyläjärjestyksen määräämät sakot on kylän-
vanhimman ja hänen apulaisensa heti ulosmitattava syyllisiltä.
Jos siltä, joka on sakkoon langetettu, puuttuu vapaaehtoista mak-
sua, olkoon oltermannilla ja apulaisella valta ottaa häneltä niin
suuri pantti, että se vastaa sakkoja, ynnä asettakoon hänelle mää-
räajan sen lunastamiseen. Jos hän sen laiminlyö, on pantti jul-
kisella huudolla eniten tarjoavalle myytävä ja ylijäämä sen ar-
vosta annettava takaisin syylliselle. Jos joku sellaisessa ulosmit-
tauksessa käy oltermanniin ja apulaiseen käsiksi iskuin ja lyön-
nein, sakotettakoon hänet kylänmiesten harkinnan mukaan.
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17 §.

Sakot, jotka kylänjärjestyksen mukaan on ulosmitattu ja me-
netetty oltermannille, jaetaan siten, että oltermanni saa pitää
siitä toisen puolen, mutta toinen puoli lankee pitäjän köyhille.

18 §.

Muuten, ja jotta ei mitään tietämättömyyttä voitaisi esittää
tämän kyläjärjestyksen suhteen, joka ensi lakimääräisillä kihla-
kunnankäräjillä laillisesti vahvistettavaksi haetaan, niin pitää se
kerran taikka myös useammasti vuodessa luettaa kylänmiesten
läsnäollessa.

Siten oli määrätty ja sovittu
distavat Salmissa, kuten yllä.

J. W:s.

kuin edelläkirjoitettuna on, to-

G. M.
(sinetti)

Erik Matinpoika Junnala Urjalasta.

Ahr 1761 den 8 December blef i anledning af
Salmis byamäns begäran och then högtärade Härads
rättens förordnande Byordning inrättad uti samma
by på följande sätt. Härvid voro närvarande Bön-
derne Thomas Henrichsson Nissilä, Gabriel Henrichs-
son Christeri,- å Thomas Michelsson Jakålas vägr.
thes hustru Carin Simonsdotter, Karl Michelsson
Lechti, Matts Mårtensson och Carl Henrichsson Holsti,
Matts Mattsson Reiko, Simon Jacobsson Pafvola, An-
ders Henrichsson Jacola, å Jöran Sigfredsson Matti-
las wägnar, thess hustru Maria Pärsdotter, samt Matts
Henrichsson Tålfva.

§: 1.

Som Byamånnen nu öfverenskommo at en ålderman, till handhafwande
-af the nedanföre stadgade Lagar böra .tagas, så utwaldes och togs - enhälle-
Iigen Anders Henrichsson Jacola, hwilken sig samma syssla till förwaltande
nu åtog sig så länge han finner sig kunna then samma förestå; men skulle
han see sig ur stånd satt tärvid Iangre förblifva eller Byamännerna kunn~
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sig med honom mäst nögda, så böra Byamännen til honom ihopkallas, at om
en annans antagande öfwerenskomma, sedan han enlt Byamännens godtfin-
nande tärifrån endtledigadd blifvit: Kommandes Gabriel Henrichsson Cristeri
att enligt Byamannens skedda begäran såsom bisittare vara åldermannen be-
hielpelig vid förefallande tillfällen doch i fall han wid samma syssla ville
skiljas, bör han om afskied på samma sätt sig anmäla, som om åldermannen
nu sagt är, och byamännen en annan i hans ställe genast utsee. Alla i Byn
böra åldermannen heder och lydno visa och til den ändan jemväl så oft.a ålder-
mannen för godt finner at sammankalla Byamannen til öfverläggande af någon
angelägenhet, bör husbönderna sig ofelbare infinna å sattan ort. Brister någon
härutinnan plichte 16: ']. Silfmt för hwarje gång och vare äntå skyldig at
om byamännens fattade beslut genast giöra sig underrättad, så väl som ock
tullgiöra hvad honom härvid kan vara ålagt. Skulle någon öfverfara ålder-
mannen antingen vid sammankomster el:r annors med oanständiga ord och
åthäfvor i ock för thess Embetes skull, han bör vara förfallen til en dahl
Silf.mt för hvarje ord och åthäfva.

§: 2.

Til befredande af åkrarne funno Byamännen för godt at förordna det
åldermannen, så snart kiäla ur jord är, å then anställer behörig syn: skolandes
han dock dagen förut efter skiedd sammankalla och underrätta dem at syn
dageri derpå kommer at för siggå. Och sedan den fulländad blifvit, böra the,
hvilkas giärdesgårdar finnas felachtiga genast tilsägas at dem inom twänne
dagars förlopp ovägerl. i ståndsätta , men skulle någon härutinnan brista, så
bör han vara förfallen til et öre Silf:mts plicht för hvarje famn och ligger ålder-
mannens vård therå at the felachtige giärdesgårdar uppå then brotsligas
bekostnad blifva genast omlagade: ägandes ålderrnannen macht at jemte
båterna, thens arfvode utmäta, som för then försummeliga hans skyldighet
fullgiordt, i fall godvillig betalning vägras. Orn sommaren bör syn på lika
sätt förrättas och den hvars giärdesgård finnes af väder nedfallen el:r annors
felachtig bör then genast uppå tillsägelse istånd sättas vid bot som stadgat
är. Skulle någons boskaps creatur igenom ogild giärdesgård inkomma, plichte
som framdeles stadgas.

§: 3.

På sätt som stadgar är, böra ock byssens grindar synas och eho som
sin grind eij inom förelagd tid i stånd sätter böte 16: '], Smt och åldermannen
låte then på then brotsliges bekostnad omlaga. Vare och then igenom hvars
ogildade grinds skada timar skyldig at ersättia then samma, på sätt särskilte
stadgat är. Men vintergränderna böra genast uppå ålderrnannens tilsägelse tå
urväder infaller öpnas vid lika vijte, på det vägfarande ej må lida uppehåll.

§: 4.

Ej må någon undandraga sig at förrätta samfält byssens arbete, tå thet
af de fleste byamännen är beslutit at värkställas, än mindre visa någon mot-
villighet at Upränsa del ifr. Utisjärfvi til Wanhajärfvi insiö löpande dike, sedan
byamännen uppå åldermannens sammankallande öfverenskommit om dag och
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tid. Giör thet någon, vare förfallen til 16: -]. Srmt böter och äge åldermannen
magt at lega annan karl i dess ställe som samfalta arbetet uträttas, samt
dens dagspenning jemte böterne af then brottsliga i brist af godvillig betal-
ning utsöka.

Til at öfverenskomma om ärt och kornåkren böra byamännen til ålder-
mannen sammankallas samt förena sig om dageri til at börja vårsädet. Tå
tilsäges och grannarne at innan sådden påbegynnes hafva sine giärdesgårdar
ther omkring iståndsatte vid 16: -]. Srmt vijte. Med then som härutinnan
tredskas, förfares på sätt som stadgat är. På lika sätt förordna ock grannarne
alla då höst utsädet bör påbegynnas. Tå äger och åligges ock åldermannen
att hålla giärdesgårds syn efter skedd tilsägelse, och grannarne at hafva enia
giärdesgårdar inom den i 2 §: föresatte tijden vid lika vijte behöringen för-
bätrande. Ty må någor omkring trädes gården rifva sin andel af giärdes-
gården vid et öre Srmts vijte för hvarje famn, så framt alla grannarne therom
eij blifvit ense.

§: 6.

Alla i byn varande invånare vare förbudit at å sädes åkren insläppa tiudra
el:r valla någre Creatur, befinnes någonthär utinnan brotslig böte för hvarje
häst och nööt fem dahl:r, ej heller må någor hvarcken af cgen el:r andras
åkerrenar så länge växten å åkren står, taga gräs vid lijka vite. Och sedan
all växt bärgad är, öfverenskomma grannarne om tiden enär the i åkren måge
sina Creatur insläppa, men ej må therå äntå andre Creatur än allenast nödige
dragare, samt får och svin jemte kalfvar inkomma vid lijka vijte om (meri") ej
någre i vall gående Creatur, så framt ej alla grannarne til siukt nööts insättiande
enhälligt bifallit. Ej ell:r må någon i byn å betesmarken utan herde släppa
sina oxar vid 2 dahl:rs bot, på det giärdesgårdar och grindar af them ej må
rifwas, utan måge al. Oxar ibland then i vall gående boskaps driften hållas,
enär the till körslor icke nödvändigt behöfvas. Skulle igenom någons ogildan
giärdesgård något Creatur inkomrria plichte för hvarje häst och nööt 4, -L,
för får, get och svin bötes 2 '{. vare ock skyldig, at efter åldermannens be-
pröfvande ersätta all timadd skada.

§: 7.

Swin och getter bör en och hvar väl vårda: skulle någons svin el:r get
igenom uppenbar vårdslöshet och eij igenom någons ogilda grind el:r giärdes-
gård finnas vara å sädes åkarne, vare ägaren then samma föslustig, och ålder-
mannen, som therom underrättas, bör then samma genast intaga och ägaren
therom tilsäga, hvilken tå efter satt värde af åldermannen, får then utlösa;
men ville ägaren thet eij, må tå åltermannen genom offentelig auction then
samma försälja, och värdetel:r lösen ibland sakören förvara, vare ock ägaren
tärtil skyldig, at efter åldermannens bepröfvande ersätta all timad skada.

§: 8.

The vägar, som til winterkiörslorne i byn skola burkas böra grannerne
efter skiedd sammankallelse om hösten utstaka och eij må någor sedan annan
väg nyttia wid en dahl Srmt bot för hvar gång.
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§: 9.

Tå höst och vårsådden fulländad är, böra grannarne i byn ihop kallas, at
af åldermannen undfå underrättelse om dagen enär skiljefårorna å åkren böra
upkiöras och er.ar the tilsagde blifvit at å föreskrefven dag försedda med
nödige drägter tärtil, sig å åkren infinna böra the ock ovägerl. sig inställa.
Eho som tå är, utan skiäligt förfall borta, böte 16: :f. Srmt och närvarande
byamän skrida icke thess mindre til verkställande af skiljefårornas upkörande.
Tärvid ålägger åldermannen at noga tilsee, thet alla skiften och stångfall
blifva rättel. efter öre och örtug lagde: börandes sedan tegarne således skilde
blifvit i hvarje ända en stenrå läggas och i fall tegarne äro långa öfver mel-
lanrå, men inga pålar af trä böra tärtil vara tillåtelige at brukas.

§: 10.

Aldermannen äger ock noga tilsee, det inga diken å åkern igenom gran-
narnas vårdlösheet blifva igengrodda, utan så snart det förmärkes, bör han
then som diket äger, påminna at det samma inom viss förelagd tid upränsas
och i stånd sättes: Visar han sig tertil ogin eller trög, böte en dahl. och ålder-
mannen låte tå en annan i hans stad diket upränsa, hvars dagspenning ålder-
mannen tå af den tredskande jemte böterne utmäter: men om ålderrnannen
el:r någon annan i byn finner nödigt at nya diken inrätta, så bör åldermannen
byamannerna ther om efter skiedd sammankallelse höra, och hvad som tå
beslutet är, bör ovägerligl. fullgöras hvarå åldermannen an ger hålla hand och
förpligta then tredskande på sätt förut i thenna §: stadgat är, til tin skyldighets
iachttag-ande.

§: 11.

Eij må någor sielf el:r låta dess barn och tienstefolk ingå å andras ärt
och rofland, vid bot åtta öre för hvarje person.

§: 12.

Aldermannen åligger at å tienlig och läglig tid sammankalla byamännen
til at förena sig om vallgång och hvem til vallhjon antages bör, såväl, som ock
angående ordningen vid vallhionets uppehållan och hielpande. Skulle någon
tredskas at efter faststält ordning fullgiöra sin skyldighet vid vallhionets uppe-
hallande med mera bote 16: :/. Srmt.

§: 13.

Vid löffbrott bör en ock hvar noga tilsee, det inga stora och greniga trän
å andes ägor el:r å bästa betesmark blifva nedfälte, el:r vårdslöst vräkte, utan
böra alla therom sig beflita at sådane trän varda afsides och beskiedeligen
i skogeri å ställen lagde hvarifrån de om vintern kunna til bränsle blifva
afförde. Märkes någon oordning härutinnan, låte åldermannen sådant uppå
then brotsligas bekostnad rätta.

§: 14.

Då Höga vederbörande voro samtyckiande, til at låta byamännen å visse
utsynte ställen anten för betesmarkens öpning el:r annan orsak swedia, bör
ingen ther eIler annorstädes å byssens mark några enskilte angsveder hugga

...
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utan måge alla samfält om en swedias fällande sig förena, och til arbetet och
utsädet tärvid, efter öre och örtug förskiuta samt växetn och grödan theraf
i lika proportion sins emellan skifta, hvarmed åldermannen åligger tillsee, det
ingen för när skier, finnes någon härutinnan bråtslig, plickta två dahl:r och
hvar sin enskilte huggus swed och växten samt grödan therå til de öfrige
byamännen förlustig. Doch ware on ech hvar tillåtit at särskilt rofsvedar
fälla, samt någre små svediefall inom enskilt hank och stör hugga.

Ingen skall vara tillåtit at til sig taga inhyses folck at boo, utan Byamän-
nens - - - - -, utan så snart någon sådant år sinnad giöra, bör han thet
åldermannen tilkänna gifva som tå ihopkallar Byamannen at theröfver höras
och i fall the tå tärtill samtycka, må thet skie med ehn af Byamännens före-
skrifna villkor. Eho som på annat sätt antagen inhyses hion till sig ell:r vill
them hos sig försvara vare förvallen til en dahl. Srmts plicht och Byamännen
tärjemte tillåtit inhyses hionet från bylaget vräka, så framt the thet enhäl.
påstå.

§: 16.

Alle denne byordning utsatte böter, äger åldermannen jemte Bisittaren
genast hos then brotsliga utmäta. Och der den, som til böter är förfallen skulle
brista i godvillig betalning, hafve åldermannen jemte bisittaren macht at af
honom taga så stor pant, som emot böterne swarar, samt förelägga honom
viss tid til then sammas utlösen. Försummar han det, warde panten på offen-
tel. utrop til den mäst biudande försåld, och öfverskottet af thes värde then
brotsliga återstäld. Skulle någon vid sådan utmätning öfverfara åldermannen
och bisittiaren med hugg och slag, plichta efter byamännens godtfinnande.

§: 17.

Böterna som efter. denne byordning blifva utmät och åldermannen tilsatte
fördelas sålunda at åldermannen theraf behåller then ena hälften, men then
andra hälften tilfaller soknens fattiga.

J. W:s. G. M.
L. S.

Erich Matsson Junnala
fr. Urdiala,

§: 18.

För öfrigit och på det ingen okunnoghet om denne byordning hvilken
vid nästa Laga Häradsting kommer til lagl.t stadfästande at upvisas, må före-
bäras, så bör then samma en gång el:r ock flere om året i byamännens närvaro
varda upläsin.

Således var förordnat och aftalt som föreskrifvit står, intyga Salmis ut
supra.



Entisajan messinkivalureista forssalaiseen
»jööljuuttariin».

»Jööljuuttarin» nimi on ruotsalais- tai oikeammin saksalais-
peräinen, vaikkakin ruotsalaisen ammattilaiskulttuurin välityk-
sellä meille kulkeutunut. Keltametallinvaluri olisi sanan lähin
suomalainen vastine. Keskiajalla, vieläpä 1500- sekä 1600-luvuilla,
messinkivalureita kutsuttiin kaupungeissamme padanvalureiksi
eli patureiksi (mikä vakiintui muutamille sukunimeksikin). Nimi
osuikin varsin oikeaan, sillä vaskipatojen valaminen oli tälle am-
matille yhtä tunnusomaista kuin kannujen valaminen entisajan
tinavalureille.

Jo 1400-luvulla mainitaan Turussa toimineen sekä padan-
että kannunvalureita - varmaankin näiden ammattien ensim-
mäiset edustajat maassamme. Tinaiset pöytäkalut olivat tähän ai-
kaan ilmeisiä ylellisyysesineitä, mutta 1500-luvulle mennessä ne
jo olivat tulleet yleiseen käytäntöön varakkaamman porvariston
ruokapöydillä. Oliko messirikipatojen käytäntöönottaminen ver-
rattavissa edellisiin, siitä en ole tavannut tietoja, mutta on otak-
suttavaa, että kehitys on ollut vastaavaa. Tina syrjäytti puuastian
käytön, samoin kuin ilmeisesti messinkipadat tekivät savi- ja ki-
vipadoille. - Kansallismuseon renesanssihuoneeseen on asetettu
näytteille häitä patoja. Varmaankin ne ja edelleen taotut messin-
kilevyiset padat olivat löytäneet tiensä 1500- ja seuraavan vuosi-
sadan koteihin. Vanhoja vuosilukuja ei näissä esineissä ole, mutta
sen sijaan kovin vanhoilta vaikuttavia puumerkintapaisia valu-
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rien leimoja, jopa suoranaisia te-
kijänmerkkejä. Padat ovat levei-
tä, hieman pulleita, leveäsuisia, ja
niiden pohjasta ulkonee kolme
tanakkaa jalkaa. Niitä on tieten-
kin käytetty avotulella keitettä-
essä, mutta on messinkipatoja ol-
lut jalattomiakin, hahloista riip-
puvia. Monesta padasta havaitsee
jalat myöhemmin poistetun.
Antiikkiesineiden kauppiaat Hel-
singissä nimittävät niitä Turun-
padoiksi. Olisiko nimityksellä
.vanhaa perua, sitä en voi sanoa.

Säilyneistä esineistä päättäen on myös maustehuhmareita ja sili-
tysrautoja tehty messinkistä, mutta etenkin on tätä ainetta käy-
tetty kynttilänkruunujen, kynttilänjalkojen ja kynttelikköjen
valmistukseen.
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Kuva 8. Messinkipata Ruotsista
1700-1uvulta.

Toinen messinkiteollisuuden vanhoista eurooppalaisista kes-
kuksista oli Belgiassa sekä siihen rajoittuvassa Saksan osassa.
Täältä Ruotsin ja Suomen messinkiteollisuus sai voimakkaita
vaikutteita 1600-luvun keskivaiheilla, jolloin paljon vallooneja
siirtyi muualle uskonvainojen takia, näistä huomattava määrä
Ruotsiin, jossa messinkivalmisteita tästä lähtien valettiin suoras-
taan teollisuusmaisesti. Suomessa harjoitettiin messinkiesineitten
valmistusta sen sijaan vaatimattomassa mittakaavassa, käsityö-
ammattina. V:n 1700 tienoilla työskenteli' Turussa kellonvalurit
Myck ja Fernant, joista ainakin jälkimmäinen valmisti kirkkoi-
himme myös kynttelikköjä. Mainittujen valurien nimetkuulos-
tavat valloonilaisilta, varsinkin Ambrosius Fernantin.

Messinkiset kynttilänjalat olivat 1600-luvulla varsin suosit-
tuja. Lukuunottamatta kirkkojen upeita valaistuslaitteita näyttää
1700-luku sitä vastoin olleen suhteellisen köyhää messinkitöistä.
Mutta saman sataluvun loppuaikoina uusantiikkinen tyyli taas
antoi messingille pronssin rinnalla uutta, merkittävää arvoa;



pronssi- ja messinkiesineistä tuli suo-
rastaan muoti tavaraa. Ajahjaksolle
varsin tunnusomaisia tuotteita ovat
pronssiset ja messinkiset kynttilänja-
lat ja kyntteliköt sekä pöytäkellojen
upeat kehykset. Empiren tuliastian-
muotoiset kynttilänkruunut olivat
usein messingistä, Myöhemmän ajan'
empire- ja biedermeyertyylisten upei-
den kristallikruunujen varret, vyöt ja
rungot tehtiin kiiltävästä messingistä.

Kun sitten vuosisadan keskivai-
heilla empiren jylhät yksinkertaiset
muodot olivat vaihtuneet uuden venä-
läisen rokokoon köynnös- ja simpuk-
ka-aiheisiin, tehtiin nekin yhä mes-
singistä. Kirkkojemme inventarioissa
mainitaan esim. tamperelaisia, hä-
meenlinnalaisia ja porvoolaisia vas-

kenvalureita, joiden töitä oli
ostettu tai lahjoitettu kirkkojern-
me kaunistukseksi. Nämä oli va-
lettu ajan koreaan tyyliin, mutta
toiset, maaseudun valurit, sem-
minkin pohjalaiset, kuten Ka-
lajoen Helander ja Maalahden
Svedberg sekä Lappväärtin ja
Luvian mestarit, käyttivät esiku-
vinaan barokkityylin upeita pal-
lokruunuja s-kiemuraisine kynt-
tilänvarsineen, simpukoineen ja
kukkakoristeineen, Kun ajoneu-
vojen ja silojen värikäs koristelu
1800-luvun alussa vaihtui em-

.Kuva 10. Kynttilänjalka. Tämä
Kuten edellinenkin luultavasti por-
voolaisen Bärblomin valama 1850

-60-luvulla.
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Kuva 9. Uusrokokoo-tyylinen
kynttilänjalka.
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piren melkein koruttomaan asuun, annettiin sileille vihreille ja
mustille pinnoille eloa melko runsaalla messinkiheloituksella:
ruusukkeilla, leijona-, aarnikotka-, delfiini- ynnä muilla antiikin
lempiaiheilla. Venäläisten »kuriirikellojen» ohella helisivät he-
vosten längissä ja aisoissa maaseudun valurien valmistamat iitti-
läiset, ruoveteläiset ym. kulkuset ja tumpelit.

V. 1792 perustettiin ensimmäinen messinkivalurien ammatti-
kunta Suomeen, Turun kaupunkiin. Stä ennen olivat maamme
harvalukuiset valurit todennäköisesti kuuluneet Tukholman pii-
riin. Ammattikuntien asiakirjat sisältävät niukanlaisesti tietoja
mestariensa tuotannosta, samoin kuin valmisteiden eri laaduis-
takin. l\tIestarinäytteinä vaadittiin kynttilänjalkoja, lipaston he-
loituksia, heloja avainkilpineen tai myös pian vanhentuneina hyl-
jättyjä rengaskauluksia. Avainkilpien piti useimmiten olla kullat-
tuja tai hopeoituja. Joskus vaadittiin, että kynttilänjalkojen var-
ret olivat vuorotellen kullattuja, vuorotellen hopeoituja tai että
niitä koristettiin köynnösaiheilla ja pronssisilla korkokuvilla.
1700-luvulla mainitaan mestarinäytteiden joukossa takinnappeja,
esim.: »15 kappaletta pyöreitä kullattuja frakinnappeja» - val-
miste, joka ilmeisesti kävi myöhemmin harvinaiseksi. - Vuosi-
sadan keskivaiheilla näyttävät kolmi- ja nelihaaraiset kyntteli-
köt tulleen meillä muotiin ja samoihin aikoihin mainitaan mestari-
näytteenä myös messinkinen kattokruunu.

Arne Appelgren.

*

'»Jööljuuttariammatin» myöhemmästä kehityksestä ja sen
käsityömuodon vähittäisestä surkastumisesta antanee oivalli-
sen kuvånivaluri Viktor Nurmen työpaja Forssassa.. Tuo nuori,
21-vuotias valurinsälli saapui tänne kehittyvälle tehdasseudulle
1877. Hän oli syntynyt 1854 Karkussa, josta nuorukaisena muutti
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Kuva 11, Yleiskuva työpajasta. Valuri viimeistelee valoksia sorvilla.

Tampereelle työtä etsimään ja tuli sieltä 17-vuotiaana Helsinkiin.
Täällä Nurmi pääsi valurinoppiin Nyströmin työpajaan. C. L.
Nyström oli messinkivalurina varsin tunnettu; hänet mainitaan
Helsingissä mestarina jo 1853. Viisi vuotta kestäneen oppiajan
päätyttyä ja tehtyään näytetyöksi messinkisen »stryykiraudan»,
jota varten Nurmi oli itse laatinut mallinkin muotteineen, hän sai
sällinkirjan. Hän vaelsi sitten työtä etsimään mm. Uuteenkau-
punkiin, jossa siihen aikaan oli Isak Nordlundin ja Aron Fors-
manin messinkivalimot. Matkoillaan Nurmi sitten tapasi satula-
seppä Forsmanin, joka kehoitti nuorta »jööljuuttaria» muutta-
maan Forssaan, koska koko tienoolla ei silloin ollut messinkiva-
luria. Nurmi noudatti kehoitusta. Hänellä oli muassaan 2-3 lei-
viskää messinkiä, viilapenkki eli »ruustukki», sorvi ja 12 mk ra-
haa. Kisällistä tuli itsenäinen yrittäjä. Hän rakennutti Harakka-
mäkeen itselleen mökin ja laittoi siihen verstaan, muovaili mal-
leja ja ryhtyi valmistamaan siihen aikaan kysyttyjä vähäisiä mes-
sinkitavaroita. Kun Forssan tehdasyhtiökin tarvitsi valurintuot-



lukseen.
Kokonaista 55

vuotta Nurmi sitten
piti Forssassa »jööl-
juuttarin» verstasta.
Maaseudun valuril-
ta ei tilattu sellaisia
suurempia valmis-
teita kuin patoja,
kirkonkruunuja ja
kynttelikköjä, ku-
ten varhaisimpina
aikoina kaupunkien
mestareilta. Nurmi
tyydytti maalais-
väestön jokapäi-
väistä tarvetta ja
valoi mm. valjai-
siin kuuluvia si-
lankaaria, solkia ja

renkaita, »pislaakeja», kulkusia ja tumpeleita noita
silojen päällä heliseviä umpinaisia kulkusia jopa tiu-
kujakin, joita sidottiin useampia nahkahihnaan ja ri-
pustettiin hevosen kaulaan. Reenaisoissa käytettiin komeita mes-
sinkinuppeja. Vaatetuksessa tarvittiin .messinkisolkia miesten
nahkavöihin ja kenkiin leveitä solkia, jotka patinoitiin ja joita
suutarit paljon ostivat. Huonekaluja varten Nurmi valoi avain-
kilpiä ja vetimiä (»pislaakeja» ja »hantaakeja») kaappeihin ja
piironkeihin, samoin kädensijoja ja avainkilpiä oviin. Kirjansito-
jat 'tilas,lvat virsikirjoihin ja raamattuihin käytettäviä hakasia, ja
varakkaimmissa talouksissa tarvittiin kynttilänjalkoja, tuhkakup-
peja sekä kartanoissa ruokakelloja. - Nurmi valmisti itse käden-
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Kuva 12. Muotit on painettu kehikon hiekkaan.
Keskellä »[öötirauta». Kehikon päällä ja työpajan

kivilattialla erilaisia muotteja.

teita, meni
1/2 vuodeksi
vakinaiseen

Nurmi
yhtiön
palve-
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sijoissa tarvittavat
puuosatkin. Työtä
oli siis monenlaista.

Työmenetelmäs-
tään Nurmi kertoi
seuraavaa. Metalli
pantiin »teekelissä»
eli upokkaassa sula-
maan palavaan ah-
joon, johon palkeilla
painettiin ilmaa, jot-
ta hiilet hyvin heh-
kuivat. Upokkaaseen
.mahtui kerralla Ilo,

15 kg messinkiä.
Suunnilleen 3 tunnin
perästä se oli sulaa,
jonka jälkeen se kaa-

Kuva 13. Valuri kaataa sulaa messinkiä
»teekelistä« »flaskuun«. Takana ahjo.

Kuva 14.
Messinki-
helojen varsiin väännetään
kierteet. Pöydällä erilaisia

valmisteita.

dettiin muottiin
(»formuun») ja
sai siinä jäähtyä
tunnin verran.

Muotin kehik-
koa Nurmi nimitti
»flaskuksi». Se
täytettiin hiekalla
ja siihen painettiin
valettavien esineit-
ten muotit kahden
puolen keskelle jä-
tettyä »jöötirau-
taa» (johtuu ilmei-
sesti sanasta gjuta
=valaa). Rauta-

,j)äisellä nuijalla



valuri senjälkeen löi sannan kireäksi, niin että
muotit ja keskusrauta painuivat kiinteästi
sannan tasapinnalle. Sen jälkeen otettiin muo-
tit ja »jöötirauta» varovaisesti pois, joten san-
nan pintaan jäi niiden painumat. »Jöötirau-
dan» painumasta vedettiin pienet urat jokai-
seen valinmuottiin ja koko »flasku» peitettiin
kannella, jossa olevat piikit sopivat alakehi-
kon vastaaviin reikiin, Sen jälkeen valuri aset-
ti varovasti monta samanlaista »flaskua» vas-
takkain ja kiristi ne ruuvipuristimella lujasti
toisiinsa. »Flaskujen» yläpäähän jätetyn rei-
än kautta valuri sitten kaatoi »teekelistä»
muotteihin sulaa metallia. Kun se oli jähmet-

'Kuva 15. tynyt tarpeeksi, purettiin muottikehykset ja
Nurmen valama . valokset irrotettiin sannasta. Valoksen eri
kynttilänjalka. osat olivat juuttuneet syrjistään toisiin-

sa ja irroitettiin nyt meisselillä, jonka jälkeen esineet, puh-
distettiin ensin viilalla, renkaat erikoisilla sorveilla sekä sisältä
että päältä ja hienoimmat esineet vielä keltapoltolla. - Ruoka-
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Kuva 16.
Nurmen valintuotteita: Kustavilaistyylisiä avainkilpiä, alinna rokokoo-

tyylinen laatikonripa.



kellojen valamisessa käytettiin saavin muotoista »flaskua». -
Hiekka muuttui valamisessa mustaksi, mutta se kelpasi monta
kertaa peräkkäin.

Viime vuosina oli »jööljuuttari» Nurmella vähänlaisesti työ-
tä. Kaupaksi menivät vain »silanvärkit», kuten vanha valuri va-
litti; saksalaiset tehdastuotteet tekivät käsityön kannattamatto-
maksi. Kun Nurmelle lisäksi karttui ikää, hän myi 1931 koko työ-
pajansa kalustot, koneet, muotit ja puolivalmisteet Lounais-Hä-
meen Kotiseutu- ja museoyhdistykselle, joka sijoitti esineet väli-
aikaiseen museoonsa ja aikoo joskus saattaa entiselleen vanhan-
aikaisen »jööljuuttarin» työpajan.

E. Aaltonen.
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