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Kuhalan Kyläsä, Hen nik Henr ik in
pojaan Ingin talosta Mingiön Kylä-
sä, Yrjänä Henrikin pojaan Mattilan
talosta Waulammen Kyläsä, Adam
Jchannexen pojaan Kolikon eli Mar-
kulan talos·ta Levän Kyläså, Mikael
Tuomen pojaan Seppäbän talost a
Talsoilan I(,yläs~. Tuomas Mikael in
pojaan Hannulan talosta Waularn-
men Kyläsä, Simon Tuomen pojaan
Tuomelan talosta Ladonvainion Ky-
lasä, Jolla n.nes Henriki n pojaan U u-
den kylän eli Köll.in talosta Levän
Kyläs.i, Yrjänä Yrjänän pojaan Ark-
kilan talosta Iänhijoen Kyläsä, j a-
oob He nnik i.n pojaan Tasasen talosta
Wierernän kyläsä, edesmenneen Ja-
cob Mikaelin pojaan Yrjänän talosta
Waulamin Kyläsä, vallenalaisten
Lasten hol hojan Johannes Andrea-
xen pojaan Brassin, Adami Tuoman
pojaao Ämmäläo talosta Huht aan
Kyläsä, Martti Tuornon pojaan Ku-
tilan talosta Ki ipun Kyläsä, Mikael
Jacobin pojaan Jussflan talosta Tal-
soilan Kyläsä, Andreas Yrjänän po-
jaan Hok an talosta Wanianojam Ky-
läsä, Jacob Hannun pojaan Raynir:
talosta Kuhalan Kyl äsä, ja Jacob
Josephin pojaan Yliskylän talosta
myös Kuhalan lKyLäsä, yhdellä puo-
lella, ja Lalmannin Wapasuku isen

Asiakirja Jokiläänin .itsenäisyys-
taistelusta.

j ulkaisernme seuraavan ku-.
ninkaalhsen tuomion 412 I782
Jokiläänin I9 talonpojan ja va-
paaherra K_ Reutcrholrnin va-
lisessä riita-asiassa, koskeva
mainittujen talonpoikien ha..
loua saada talonsa vapaiksi ve l

rotaloiksi, irti Jokioistcn kar ,
tanostai ~siakirjan, joka on
suomenkielinen ja scnkjn takia
mielcrrkiin toinen, on opettaja
Tarmo Hirsjärvi jättänyt muis-
tiinpanoistaan kaytettavåksem,
me,

"Kun.sen Maj.t.in

Tuomio, niisä Ku n ingal l isem Ma-
jes tet i'1 yli tseka tsa.n no nalle, Hänen
ja Waldak urman Tu ruu n Hovirät istä
Suu re sa Ru ht inanrruaasa Suomesa,
ja rjest yxesä .• ilrnan ulostekoa sisähle
tullei-ta asioisa, välillä Ad voca t F'is-
cal in, rnai nitu sa Hov ira t.iså, Esaias
"Vecb~~·rin. Wiraan puolesta, niin
myös Talonpoikain Henrik j acob in
Pojaan Äijäiän talosta Pal ilokal an
Ky1.äs'i. Jacob Henri.kin pojaan Yl.is-
kylän talosta Niemen Kyläsä, Tb o-

rnas Henrikin pojaan Tölön talosta
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Fr iher ran Gustaf Reu t erholm.in
niinkuin omistajan Jokioisten Kar-
tanosta,. toisella puoleLla, siitä Ta-
Ionpojilda päål leseisot usta, mutta
Fr iherra Reu ter holmilda heille was-
taa.nlcleldystä Perindö- eli omaisuu-
den oikeudest.a m aimit u ih in Jokiois-
ten Neljännexesä olevihin yhdexään-
toistakymmenehen taloihin, joka
pääl lese isominen Kihlakunnan wäli-
käräiäsä Tammelan Pitäjäsä sma
kolrnandena päivänä Tamrni-Euusa
1776 on tullut wahwistetuxi. ja talot
Periuto-Frälseixi selitetyixi, ni,in
myös Käräjä-kustannus riitamiesten
wälillä .k u i-t at u x i; Mutta Lalmannin-
oikeus Uudenmaan ja Hämeen-Lin-
nan Lak il uwusa, on wål.ikäräjäsä si-
nä 217 ja 10 pa rwaria Loka-Kuusa
1777. sillä muotoa muuttanut Ki hl.a-
kunnanoikeuden Tuom io taet tä, m i tä
tule ÄijäIän, Tölön, Ing in ja Niemen
Yliskylän talohon. niin owa t ne s,a-
mat tulleet selitetyxiniin .ku tsu ixi
Per indö- eli Bördsrät t italoixi jonka
kau tta talonasujamet ja heidän jäl-
keen tulewaisensa tul.iwat niitten is-
tunnolla turvatuxi, niin kauwan
l{Uin he jaxasivat talojams oi.kiasa
woi m asa pi,tä.ä, ja: maxa.a sen we ron
ja ne welwol.l isudet, kuin endisistä
ajoista samoin taloi n päälle pandu
on, ja jotka Lai.ll ison woim an saa-
n eit teri Tuornio.in kautta ovat w ah-
wistetu t; mutta ne toiset 16 taloa,
owat ehdot torn ixi Frälseixi luetut;
Ja on myös Lalrnan in-Oikeus koetel-
lut et tri Käräjä-kustannus tulis rau-
kern aan: .ku iteng in piti Talonasuja-
rne t jct.ka olit hakeneet- Wåhi-Lal-
mannin Käräjätä, pal ki tzem an kus-
t arm ux-en. sen edestä; Jotka Tuomiot
Hovirätti sinä 19, 20 ja 21 päiwänä
Elo-Kuusa 1779 sitten kuin se sama

ensisti oli selittänyt, että La lm a n-
nin oikeuden tuomio, Kruunun puo-
lelda on La ill.isen woirnan saan u t,
en wahwis tanut, pai tzi Tölön taloa
Kuhalan Kyläsä ja Ingin taloa Mi n-
giön Kyläsä, jo tka Hovirätti edes-
tuotuin syiden tähden on myös eh-
dot tomix.i Frälseixi tuominnut; 'ja

I on S'6 wiirneisexi nimitetyn talon
asuva, Keräjä-kus tannu sten m axos ta'
vapautet tu: mutta niille toisille en
päälle pandin Wapaaher ral le Reuter-
holrn ille ulosmaxamaan sen mitä
Hoviratin Tuemioin lunast am.isexi
ja temppelöityn paperin h.in n ax i ku-
!.utettiin; Josa ojen n us ta al.amrna i-
simmasti pvy tään: Ja josta, niin hy-
wiin kuin wastauu tisest a oikeuden
.käyrn isen kustannuxest a on ri id el-
cly; Kun ingal lisen Majes te ti n ja
Waldakunnan Uskol listen Neuwon-·
andajainkansia päät.etty: Annettu
Stockholmin Linnasa siinä 4 päivä-
nä Helmi Kuusa 1782.

Kuningallinen Majesteri on armo-
sa andanut etehens tuotaa ne näiså
asioisa sisälletulleet kirj-at, j.a mita
Rii takumpan it laviammalda sekä
kirjallisest i että myös suull ises ti
eli suusanalla owat alammaisirnmas-
ti edestuoneet. ].a mitä ensisti tulee
Howiräät in päätöxeen jonga kautta
Kun iugallinen Majes te t i ja Kruunu
on sel.itetty eroitetuxi siita päälle-
kannosta, Advocati Fiscal.in wirka
on tahtonut Howirät isä Talonpoi-
kain puolelda täsä asiasa tehdä;
niin andaa Kiuningallinen Majes tet-i
sen siihen jäädä" kuin Hovir ät ti täsä
säätänyt on. Mi tä taas Pääasiaan
tulee; n i.in koe t te'lee Kuningallinen
Majes te ti arrnosa oi.keudell a Howi-
rä t in langete tui ta' tuomioi.ta, mitä
tulee Äijälä~ taloon Pali:kkalan ky-



läsä ja Yliskylän taloon Niemen
Kyläsä, niinkuin Lain ja wahwain
tietoin päälle rakennetulta. et tä hy-
växi päättää ja wahvistaa; Mutta
mitä niih in rnuih in täsä ennen mai-
nittuihin sei.tsemääntoistakymme-
neen talohon ·tulee, jotka Hovirätti
on .ehdot tomixi Fr älseixi selittänyt;
Niin koska nämät talot osittain ei
ole siinä 1685 wuotisesa Jokioisten
-neljäsku.nnan yl.itze tehdysa erinäi-
sesa Arak irjasa Frälseixi t ull et ylös-
otetuixi, osittain ei ole! siinä wuon-
na 1695 paikkakunnan käräjä oikeu-
delta näitten talojen Iuonnosta pi-
detysä tutkinno.sa, Frälsi Iuonnosta
löytyt, osittain ei ole myös sinä
wuonna 1729 pidetysä penindöjaosa
Greiw illdsen Lewen haup ti n per il l is-
ten wälillä Frälsinä pidetyt; Sentäh-
den, ia koska käräjä Kuulutuxet yxi-
näns ja a inoas.tans, jotka weroräs-
tein tähden, täsä muut amain taloin
kansa tapaht.uneet .owat, ei teke .ky l-
Iåx i, asujanda istundo-oikeudesta
eroi t tarnaan, niin ei näwy se Wapa-
herran Reu terholrnin puolelda ole-
van näytetty, että se Börds-Rätt i-
oikeus, kuin ,edellänimitetyiUäajoil-
la on näitten taloi n .asuwil la ollut,
olis perästäpäin heildä rikotuxi tul-
lut; ·niin löytää Kuningalddnen Ma-
jesteti, ettei myös nämät 17 taloa
tai ta ehdot tomi na Frälsei nä pide t-
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tää, waan et tä niitten asujame t, ja
heidän jälkeen tu lewaisensa, p:,tää
samalla muoto.a .ku in .ne jo t.ka hal-
Ii tsewat miitä kahta .edell änimi.tettyä
taloa, s uojel d am an he idän talornsa
Jst undo-oikeudesa, niin kauwan :kuin
he welwollisesti niitä woirnasa pi-
tääwåt; ja niin kauwan ,kuin asuja-
met ulostekewat sen weron ja ne
welwoll isu.udet, .kuin end.isistä ajois-
ta on sarnai.n taloin päälle pandu ja
jotka werot, Laillisen woiman 'saa-
neitten tuomioin k aut ta owa t wa h-
wistetu t: Ja t uleewat sentähden Ho-
wirätin Tuomiot, mitä näihin taloi-.
hin tulee, maahan l:yödyxi. Oikeu-
den käyrnisen kustannuxisa, sekä
-ale-oikeucoisa ja Hovirä.tisä, 'kuin
myös Kumingalbisen Majestetin ty-
könä>, mahtaa Riit akumpani t i.tze-
kukin maxaa, .kulutuxens. Kuiteng in
tuleewa t Lalmannin-oikeuden tuo-
mioin johda tuxen jälkeen, talolliset
että jokainen osansa jälkeen, ulosan-
daman sen heiidä anotun Lalman-
nin wäl ikäräjä kustannuxen. Jonga
jälkeen asianomaiset m ah taawat it-
ziänsä ,a'lam3Jisudesa käytää.

Gustaf.
(L. S.)

F, V. v. Troil."

Forssan Lehdessä ma rnasikuulla 1926.



Kotiseuduiltamme.
Vilukselan koulu-, huvi- ja tieohrista sekä saldoista ihmisistä ennen van-

haan.

Kouluolot olevat ennen vanhaan
Vi lukselassa, samoin kuin e'hikä muu-
allakin huonolla kannalla.

Ensimäistä koulua Vi luksel assa
pidettiin Huinan saunassa, kun näet
eräs par iskun ta muutti Someron pe--
räLltä Vilukselaan asumaan ja sai
Huinan saunan asun nokseen, 'Vaimo
oli uskovainen ja rupesi 'kylän lap-
sille pitämään pyhäkoulua. Kun
ihrnise t saivat sen kuulla, toivat he
myös lapsia lukemisen .oppiin. Kun
pariskunnan -miespuol inen jäsen
kuol i, laittoikyläkunta tuvan les-
kelLe,koul u-Miin al le, joksi häntä nyt
sanct ti in, Ei se tupa suuri ollut,
noin 2 111. pitkä, dlz m. leveä ja o[i
siinä pieni suuriruutuinen ikkuna,
Siinä tuvassa sai moni poika ja tyttö
luku taidon alkeet. Tavaus kävi tä-
hän tapaan, kun luettiin es im. He r-
ran rukousta. 1, sano 1., sä Isä j.n.e.
Komento oli kova. Jos ei luku oi~
kein luistanut, sai tukkapöllyt ja jos
oli vallaton, niin pistettiin pää ove n
rakoon ja annettiin keppiä takapuo-
Ieen. Jos itki, niin Iohd utus oli: Ei
vo it to'a ilman taistelua.

Kuitenkin piti kunniassa nuorivä-
ki opettajansa. Iltakylää juos tessa
ja kun koulun ohi mentiin. niin kul-
jettiin hiljaa että ei Miina herännyt.

Jos nuo ruk aieet olivat juovuspä issä
ja eivät mu.istaneet tätä sääntöä.
niin kylIä Miina ovensa raosta pit i
aika nuhde- ja manaussaa rnan.

Huvitukset olivat myös samoin
järkiperäisel lå kannal la. Vuoroin
käytiin 'kussakin talossa akkain
vaih tok auppaa tekemässä. Hyvin suo.
si it u huvi oli myös kalu- ja työleik-
ki. jo ku ' sanoi edellä työn, toinen
perässä työkalun. Senjälkeen kysyt-
tiin mitä kukin teki ja mikä oli ka-
luna. Sattui, että joku loi ojaa ne u-
lalla, toinen voi taas parsia su kkaa
kirveellä j.n.e. Naurua ja iloa riitti.
kyllä.

Syksyisin 'käytiin mal lassaunoiss i.

Talot tekivät vuoron perään mal tai-
ta ja nuoret kävivät il tojaan v iet t ä-
m.issä n iissä. Tuotiin ol kia saunan
pe rman nol le ja sbinä sitten oltiin
vatsallaan. Se, jolla oli hyvä muisti
ja ker tomakyky, kertoi toisille tari-
noita. Sat tu ipa kerta tulemaan
sammakko myös sinne. Se hyppäsi
tassautti aina sil loiri tällöin. Siitä
saauiin se käsitys, että nyt on piru
tullut myös saunaan. Oli sentään
eräs rohkea poika ja otti selvää
mikä se oli. Sammakko se oli, ihan
selvä sammakko. 'Tiespä sitten jo".



paholainen oli sillä kertaa samrna-
kon muodossa.

Erään kerran mal lassaunast a
.lähdet täessä saatiin jälleen piru pe-
riiän. Se oli siillo in sian hahmossa.
Oli oltu ja jyllätty lähelle puohta-
yötä saunassa, ja -sit t en kun Iähde t-
t iin, tuli suuri sika joukkoon. Syksy-
pimeä ja kurane n kun oli, ei sitä
nähty, mutta kuultiin ja se ol i aina
vaan jokaisen säärissä. Kaikloi huusi-
vat, että se on nyt mun kon teissani.
Kun Kupar il ta tultiin, mentiin Kyd ä-

mäen'[kahrt tal r istik ujallle«Si'ka jäi kun
jäikin Kylämäkeen. Senjälkeen pää-
tettiin, että Ise olikin pir u, 'koska se
sinne jai, AalD1ulla saabiin kuulla,
et tä yöllä oli Kylämäkeen tullut vie-
ras sika. Sika siitä pirusta s'it ten
tuli, mikäs muu.

Tanssia myös osat t iin ja joulun ai-
kaan käytain joulumuoreina ja
t anss it t iin vuoron perään joka ta-
lossa. Tanss iharjoi tuks ia pidettiin
kotona. var-sinkin niitä pitivät pojat.
että osaisivat hyvin vi.edä tyttöjä.
Eräskin poika harjo t tel i l uudan kans-
sa. Eräs rnuija sattui tämän näke-
maan ja vi rkahti: "Ylksinkö S1l1a
vaan tanssaa t". "Mitä minu tääl
yksin t anssaa, on tääl' Sar imåken
Miina kans" vastasi poika.

T.iet olivat hyvin ku rjassa kunnos-
sa täällä ennen. Syksyllä tuli ku ra
ja vesi kärryille kun ajel i. VäJhiin
väliä kaatuivat kärryt Ja usein toi-
nen pyörä meni syvään kuoppaan.
San taa e'i ollut, ojaa ei ollu t ja muu-
ten olivat tiet 6, jopa paikoin 7 sy\litii
leveät. Karja kuhki joka päivä pari-
kin kertaa siinä, Se sotki tiet aivan
pi.loille. Tu lipa sit ten Hu inai le Ur-
jalasta isäntä, joka oli tottunut pa-
rempiin teihin, ja tämä tahtoi koko
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.kylän luomaan ojat tien kahden puo-
len, Myös soukenne tt iin tietä ja ve·
dettiin siihen soraa ja kiviä. Nyt
ovat tiemme niinkuin muidenkin
siinä kunnossa" että autot ajelevat
metsäkulmille asti.

Nuukia ihmisiä ei .kasvat eta, niitä
kasvaa itses-tään. Kerrotaanoa tässä
erää.stä nuukasta naisesta.

Ensimmäinen oli jooriaksen Miina.
Joonas o.li Kylämäen torppari ja
Miina hänen vaimonsa, Heillä oii
rahaa ja tavaraa, ja niin nu uk ia o\i-·
vät, ruin oli myös' rohdirirryyt ti val-·
mdkk iläisten vairnorieri ottamaan
kirnupiimää ja sitten kun he meni-
vät niin oli myös rohdi nnyytt i val-
miina kehrättävälks'i siitä pidmå n
maksusta. Mutta Sallimäen Maija vei
pidrnän, ei vienyt rohd in nyy t-

tiä, sanoi vain, että tulee ve te-.
lä ksi kehrätä roh t im ia p iim å t ipa n
kera.

Erään kerran oli joonaikse lla lih-
tapäivä. Oli kaksi akkaa lihtaamas·-
sa. Miina laittoi päivällistä. SItten
kun akat tulivat pois saunasta, teki
Miina per unavoi ta, Iärneni.tt i paistin-
panriussa maitoa sen sekaan. Pan-
nussa 'Oli joskus .paistet t.u lihaa.
vaikka vi irnelcsi silakoita. Mu t ia
Mi'iria vain tuumi, että ei sitä al·j."-
pestä" kun on niin rasvauen pau r;u.

Perunavoi n seassa oli si t ten silakan
pii Ei ja ruodon kappalei ta. Lr :15
toinen akka Iakkasi erisiksi syömii,:ä.
Silloin Miina-emäntä sanoi: älä viel
lakkaa. maa tuon l'ihaak in v;~~.
Hän toikin sitä. Kohdakkoin ~ak;,,·-
s- syömästä myös toinen, Sil l iin
emäntä taas sanoi: No kuis sää v icl
syömästä pääsit, mää tuon viel vei-
takin. Hän toikin vo'ita. Akat ol i-
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vat jo kuitenkin syöneet sen kun
m ai t toi sitä peruuavo it a.

Toinen tyyskä nainen oli Pel t.i+an
Liisa. Hän oli vaan semmoina-i l um-
pus t aja, jolla oli pieni tupa kujan
',lRrrella sekä to lli, jossa oli laiha
hevonen, jolla Liisa kävi lumpu ia-
massa. Lu mppur eisu ll aan oli 11,,"
saanut s irk koja, jotka sitten hänen
mu ur insa kupeella v iuluja v i: gu:ii-
vat. 'Mutta kun Liisa sai ve ll ipadun
ja perunavoin valmiiksi, silloin sir-

knt menivät maistamaan 1.ii5111 rU8-
kaa, Mutta kun eivät ne ylettyneet
va:din syrjästä syodä. men iv i ; ue
sek.ian ja kuol iv it siihen. Multa
Liisa oli n uuka, varovasti hän otti
s· . kan pois vellin .., ::\c,taja. nuol i s ir-
\( 11; sääret, että ei velli haaskoon
;r~,~l'E·. Hän imikin sirkan jal a ' pu h .
t aaksi,

Helmi Saarinen.

Forssan Lehdessä 20. 12, 1926



Eräs Perttulan talo v. 1738.

Saamme tällöin m.m. tietää,
rhi tå irtaimistoa oli näissä ta-
loissa parisataakiri vuotta ta-
kaperin.. Valtioarkistosaa tai
joskus vanhojen talojen Vll1!1

neidlakin säilyneet perunkjrjoi-
tuskirjat sen meille kertovat
jotenkin tarkkaan. Esitän täs-
tä hyvänä esimerkk'inå erään
Ypäjän nyk. pitäjästä.

Tammikuun 4 p:nä 1738 p i-
dettiin Perttulan Papalin tilal,
la, silloisessa Tammelan pita-
jässä, perunkirjoitus edesmen-
neen talonpojan Matti Eer'ikin-
pojan ja hänen vaimonsa Briit-
ta Eer ikintyttaren kuoleman
jälkeen. Papalin 213 rnanttaa-
Iin rålssiveroinen perintö tila,
josta veroa oli, 17 talaria 14
äyriä ja 115 penniä, oli arvio-
miesten katselmuksen mukaan
tiluksiltaan niin tuottoisa kuin
niitä vastaan asetetut' verot
voivat vastata ja myös raken .
nukset suurimmaksi osaksi oli,
vat käyttökelpoiset, jonka ta-

Säilyneen perunkirjoituksen mukaan.

Millainen oli kotiseuturn-
me talonpoikaistalo .n.
parisataa vuotta sitten?

Jos kaikelta viimeaikaiselta
kehitykseltä .k'atkossa pysyen
olisi sellainen jossain metsan ,
korvessa säilynyt menneiden
aikojen rakennuksineen ja ir ,
taimistoineen, peltoineen, v il-
jelys i y.m. kaluineen ja sen
asukkaat jääneet uskollisiksi
varrhoi lle tavoille, puvuilLe
j.n.e., niin mielenkiinnolla si iu
Iien tutustuisi jokainen, joka
vahanlein osaa antaa arvoa
menneisyydelle ja esn.isiemme
työlle. Tai olisipa edes sai ly.
nyt elävä kuvaus 200 vuotta
vanhasta kylästä ja sen elamas,
tä, olisi sekin kyllin valaiseva
entisaikojen elämää. Mutta
kaiken tämän toivotun puut,
teossa täytyy meidän nyt vain
va illinaisten låhteiden avulla
ja kuiviin asiakirjatietoihin no-
jautuen yrittää tunkeutua van ,
hojen hämäläiskylien elämään.
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ki a Papal in perintötalon oikeu.
det arvioitiin 320 talariksi.

Kiinteistöä ei tässä perukir-
jassa sen lähemmin määritellä,
kuten välistä eräissä muissa pe.
rukirjoissa, joissa on merkitty
eri arvo jokaiselle eri raken»
nukselle.

Paoalin talon irtaimisto oli
verrattain runsas, vaikka h uo ,
mattava on, että kun Matti
Eer ikinpoika oli kuollut jo en-
nen kuin vaimonsa, oli erinåis.
tä omaisuutta, kuten miehen
vaatteet y.m. joutuneet. pois
kuolinoesalta. Kun talon kiin .
teistöön ku uluvi'ksi 1uet'tiin
huonekalut sekä ne pelto- ja
ajokalut, jotka olivat puusta, ei
näistä mitään perukirjassa maiu
nita.

Arvo e s i n e itä oli vain
kullattu hopeasormus (arvo 3
talaria), mutta lukuun otettiin
myös 8 talarin arvoinen lusik-
ka, jonka talon poika Henrik
oli myynyt ja käyttänyt hyo I

dykseen siitä saamansa hinnan.
K u p a,r i a oli vain yhden

leiviskän ja naulan painoinen
viinapannu hattuineen ja piip"
puineen, jota Henrik sanoi yk-
sityiseksi omaisuudekseen
våittäen ostaneensa sen, mutta
joka kuitenkin merkittiin kuo-
linpesån omaisu udeksi 40 ta la .
rin arvoisena, kmn muutamat

omaisista eivät sitä Henrikille
suostuneet antamaan.

Raul tae s i n e iJ t ä oli JO
runsaampi kokoelma: survi n-
tanko (2 t. I6 äyriä), pi ilukir .
ves (I t.); 3 kirvestä (yht. 2 t4
S å.), toinen melkein kåyt
tökelvoton (IO .äyriä), S3!'

hanterä (I t. 8 ä.), 3 viikatetta
(yh t. 3 t.); 2 kulunutta v iik a-.
tetta (I t.) , I tuskin käyttökel-
poinen viikate (8 ii), 3 sirppiä
(I8 ä.), pari knilunutt a auran)
varmasta (24 ä), 3 'lapiota (I t.
I6 ä.), vasara ja hoh timet (2-l-

a.) , 3 pyor arrkappaa (24 ä.), n.k.
leveämpi rauta (mahdorlisesti
pyörän vanteet) (24 ä,.), 2 paria
pilhtejä (I t.I6 a.), moukari (24
a.), perkele (? hugg bår) (6 ä.),
8 peltokarhin piikkiä eli kynt-i
tä (I. t.), jotka Henrik oli kayt-
tänyt omaksi hyodykseen, kel,
10 eli tiuku (I8 å.), toinen pie.
nernpii samoin (I2 å.), hoy la
(4 ä'.)" välttikoukku (wälter
krook) (8 å.), turvekuokka (8
ä.) ja 2 survinrautaa (I t.).

Puu e s i n ,e itä oli kuolini
pesässä:- tuskin kåyttokelpoi»
nen lukotori arkku eli kistu (2
J.), 2 pyttyä (8 ä.) ja vanha
amme (24 ä.).

Va a t t e i t a oli: naisväen
lammasnahkaturkki (2 t.),
naisväen nutbu mustasta saras .•
ta (2 t.) ja 3 kulunutta nais-



väen hametta harmaasta sarsis-
ta (3 t.).

He v 0 s i a ja k a r jaa oli:
punainen härkä (18 t.), vaalean
punainen härkä (16 t.), punai-
nen sonni (12 t.}, 2 punaista
lehmää (rz t. + 10 t.), 2 punai
sen ja valkean kirjavaa lehmää
(ro + 8 t.h mustan ja valkoi-
sen kirjava nuori nauta (4 t.),
punaisen ja valkean kirjava
nauta (3 t.), punainen vasikka
(2 1. 16 a.), 2 lammasta (2 t.},
sika (3 t.) ja ruskea hevonen
(brun Wränsk'r) (30 t.).

Vii jaa oli talossa seuraa"
vat määrät: 2 tynnyriä ruista
(yht. 24 t. 12 ä.), 3 tynnyriä oh-
raa (33 t. 24 ä.), tynnyri hernei.
ta (8 t.) ja 2 tynnyriä 15 kap-
paa kauraa (14 t. 2 ä.).

Talon viljavarat eivät siis
olleet suuret, mutta verrattuna
maneen muuhun taloon, joista
tämänaikJaiset perunkirjoituk-
set mainitsevat, oli Papali lla
sittenkin aika paljon viljaa,
vaikka jo oli tammi.kuu käsis-
sä. Ei ainakaan sinä vuonna
tarvinnut Papali lla pettua syö',
dä, kuten monessa muussa pai.
kassa.

A~0 kai u is ta mainitaan
vain pari länkiä kuluneine nah-,
kahihnoineen (1 t.).

Talossa oli' 5 tytärtä ja 2

poikaa, ja kun näistä kaikki
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olivat naimisissa, olivat he saa-
neet talosta mukaansa verrat,
tain suuret myötäjäiset. Nyt
perinnonjaossa otettiin nekin
laskujh in. Huomataan, että
aika paljon oli Papalin talo
saanut myötäjäisinä irtaimis-
tastaan luovuttaa. Niinpä oli
Matti niminen paika saanut
hårjan (r8 t.), lehmän (10 t.),
2 tynnyriä ohria (å II t. 8 ä.),
hopeasorrruuksen (3 t.), kupar i-i
sen kynttilänjalan (6 t.) ja
ruodinraudan (24 å.), jota paitr,
si)1änen osalleen laskettiin nyt
16 talaria hårjasta, jonka hänen
aitinsa oli' ryssänvallan aikana
hänen puolestaan hankkinut
silloiselle .nimismiehelle Jacob
Helsingille.

Tytär Maria, joka oli naimi-
sissa talonpojan Pieti Markun,
pojan kanssa Somiskalta, ali
vanlhempainsa omaisuudesta
saanut aikaisemmin: arkun (6
t.), punak'ankaisen, louluneen
hameen (12 t.) ja hopeasor-
muksen (2 t. 8 ä.). - Tytär
Gertrud, naimisissa talonpojan
Jaakko Yrjonpojan kanssa
Perttulasta, oli saanut arkun
(2 t.), hopeasormuksen (2 t. 16
ä.) ja pienen tinapullon (1 t. 16.
ä.). - Agneta-tytär, joka oli
joutunut naimisiin· talonpojan
Jaakko Matinpajan kanssa Pa-
likkalaan, oli saanut myöskin
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.arkun (6 t.), t kannun vetoisen
tinapullon (4 t.) ja vähemmän
keLvollisen padan (1 t.).
Kirsti-tytär, joka oli joutunut
naimisiin Heikki Laurinpojan
kanssa Ojaisten kylään, oli
saanut mukaansa hiehon (8 t.),
arkun (5 t.) ja punakankaisen
"hameen (12 t.). - Tytär Br iit-
ta, joka oli naim.issa talollisen
Tuomas Pertinpojan kanssa
Mäenpäästä, oli saanut myös-
'kin hienon (8 t.), 2 lammasta
(2 t. 16 a.), nuoren naudan (6
t.) ja kuluneen punakankaisen
hameen (3 t.)

Lueteltujen tavaroiden hin-
noista huomaa, kuinka arvok-
Icaina pidettiin m.m. vaatteet;
ku1uneenkin hameen hinta!
saattoi oHa suurempi kuin leh-
män. Ryijyja ei mainita pe-
rukirjassaeikä mvötäiäisten
joukossa ollenkaan.

Kun luettelo kuolanpesän ve-
loista on myöskin kuvaava
ajan oloille, esitän senkin. Si-
ten vähennettiin omaisuuden
arvosta Henrik-pojan hyödyksi
58 t. 8 ä.., jonka edestä Henrik
oli maksanut vanhempainsa
velkaa, nim. Yrjö Tuomaanpo-
jalle Purhalasta 32 talar ia ja
tynnyrin ohraa, -sekä Pertti
Periiolle Kauh anojalta 1.') ku-
parita1aria. Turun kaupungin
porvarille ChristeriUe varattiin

velkaa varten 15 talaria, vuo-
den 1737 varsinaisia veroja
varten 64 talaria ja v:n 1737
ylimääräisten verojen loppu-
erää varten 20 ta1aria. Sotamies
Yrjo Gröningille oli korvattava
vielä maksamattomasta p il'kas .
ta 9 talaria sekä v.n 17~'7' ruo-
tuviljaan 12 talaria G .iyr ia.
Kun eräitä muitakin kului»
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kuolinpesällä vielä oli. niin
nousi velkojen kokonaismäårä
268 talariim 19 äyriin.

Kun v:n 1737 veroja oli kuo
Iinpesålla vielä maksamatta
sotamiesverojen kanssa yli 100

talaria eli! n. '8-10 lehmän hin .
ta, niin täytyy sanoa, että ve-
rorasitus oli ison vihan jålkeio
sinä aikoina raskas.

Tässä yhteydessä ei ole syyti
esi ttää tarkempaa se1osui c,\.,1
itse perinnönjaosta. "Mainiaa.·
koon vain, että irtaimistcsta ~ai
jakoon 183 talaria 25 åyri~i. ja
kiinteistöstä 320 talaria. Sen.
aikuisen perintöoikeuden mu .
kaari pojat saivat kaksi koi ~
Imannesta(, tyttäret yhden
'kolmanrreksen. Marian mies
Pieti Markunpoika vaati
kuitenkin vaimonsa p~rinti:',.
osuuden lisäksi myöskin itsel-
1een veljenosuutta. sill.i hanell-i
oli appensa suostumus siihen.
että hän sen saisi ja olisi lähin-
näoikeutettu lunastamaan tai



lon, koska oli sitä aikoinaan
hoitanut ja antanut lainoja apl-J
rpilvanhem'mi1:leen. Muut perilli'.
sen eivät tähän kuitenkaan
suostuneet vaikka Pietillä oli
näyttää v, 1700 annettu kih la.
kunnanojkeuderrkin kiinnitys
oikeuteensa. Kun hänelle sitten
myönnettiin tyttårenosuus, tvv-
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tyiJ hän siihen. Kun talon van-
hin poika Henrik sai talon, tuli
hänen maksaa 7 vuoden sisälb
veljelleen ja sisarilleen ne
osuudet, mitä namå eivät tava-
rassa saaneet.

E. A

Forssan Lehdessä 29. 12. 192G



Laamanni Reuterholm ja Jokiläänin
talonpojat.

Reuterholmin julistus 7[8 1785.

Kun laamanni Reuterholm
J'ioo-Juvun jalk ipuolrsko lla sai
-oston kautta haltuunsa Jokilåå.
nin laajat tilat, syntyi alueen
talonpoikien keskuudes~a uusi
yritys päästä vapaaksi karta:
non alaisuudesta. V. J:-76
nosti 50 talonpoikaa tässä tar-,
koituksessa oikeusjutun R.
vastaan. Mutta v. 1782 päät-
tyi oikeudenkäynti kartanolle
-eduksi, kun useat talot sel itet .
tiin sukuoikeustiloiksi. V:lta
1784 on samanmukainen påå«
tös, Näiden tuomioiden takia
'kyti tyytymättömyys yhä ta-
lonpoikain keskuudessa. Jon»
k1'llaiseen alustalaistensa etu»
jen ja rasitusten tasaamiseen
laamanni Reuterholm ryhtyi
ja antoi. tässä tarkoituksessa
koolle .cutsua neuvotteluko-,
kouksia. Opett. T. Hirsjärvi
on antanut käylettäväksemme
Jaamanni Reuterholmin lipevä-

sanaiset kuulutukset, jotka jul .
kaistiin myös suomeksi.

"Että minä likemmin 111ah-

dan tulla tundernaan minun
Kartat L.di alla olevaisia, ja he
myös, koska he minun Kansani
uskottavan tuttavuden voitta .
net ovat, vakutetaan, että jar-
jestys ja Kohtuus kaikisa on
minun pätarkoituxeni,- olen 1111-

nä asettanut tämän toimituxen
ja tänne kutsunut teitä; että et

ainoastans sada tjeto minun
omaisuxistani, vaan myös etti
tuta jokaitsen asujan etuja, ti .
Ioja ja rasituxia, ni~neLlä yxi
toisen jälken mahdetan taitta
tasatta ja såvitetta, seki vhtei-
sesti että myös itsekullengin'
hyodytyxexi ja huojennuxexi.

Minä toivon nijn paljon
mjeluisernmin, että rehellisesti
ylö's annetaan nitä tiloja kL1[:1
itse kuldakin nautitaan kuin,
yhteisesti mitä minun juliste



tut kuulutuxeni sisälle pitää-
vät, minun tarkoituxeni ei ol=,
että pois otta joldakulda hänen
omilla eli esivanhembains toil
lä tehtviä etuja, vaan ainoas-
tans koetuxen jälkeen h=idån
eduistans ja velvol lisux istans
ystävydesä sopia heidän kan-
sans jotka taitavat sal.lia koh-
tullista ulostekoa nilista, jota
vastan minun avoi kirjani an-
netaan, että senkaldaiset edut
taieka määrättyin vuottcn
taieka eliriajan päälle, ilman
korkoa nautitta ja pidettä sa-
daan, Mutta jos joku olis kyllä
perään aiattelematoin, että jo-
takin salata! sijttå kuin hän
nautitsenijn ettei se taieka si-,
hen Protocollan kuin täsä ta
pauxesa pidetään tule sisälle
vedetyxi, eikä myös ornistajal-
le sitte enän anneta minun v a
kutuskirjani, syvttäkoön se!}-
kaldainen itseens, jos koska
edespäin tietä saadan, sen kal .
dainen salattu tila häneldä pois
otetaan ja edesandajalle nautit-
ta suodaan."

N:o 2 "Julistus
Jälken elämisexi sijtta Julis

tuxsesta kuin edesmennena
sunnundaina kulutettin, tule-
maan koettelemus aljettav axi
ja täytettäväxi.nousualla vikol.
la Jokioisten kartanosa, iohan
jalken seuravaiset ky lajn asujat
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itsens yximielisesti pitä anda-
man löytä kello 9 amulla, jäi-
ken seuravaisten päiväin pääl-
le, nimittäin.

Mingiön ja Reh tijerfven ky-
listä, nin hyfvin Talolliset itse
kuin myös Torparit Såldatit .13.
Reservit, etuin nauttiat Udet
asujamet, Iteolevaiset, Hand-
verckarit, Paimenet ja mäkitöL
lit, olkon mies eli vaimo kuin
taieka jå nautitsevat omja m ai«
ta PeIlosa eli nitusa eli myos
halaiavat tila usia maita vai,
valta- sada.

Torstaina II p:nä Andavat
itsens löytä j ånhioen ja Ladon"
vainion talolliset ainoastans,

Perjantaina I2 p:nä Seuraa-
vaisena, nimitetyistä kylistä eli
Lohkokunnasta Tårparit Sålda.,
tit ja usiarnbia edellä nim itet-
ty ia maan viljeliöitä kutsutaan
myös ainoastans Talonisännd
Njeme1dä, Waulamilc1a ja H,q!

panjemelda, nin myös
'Lauant a inai I3 p:nä Kaieki

Tårpari t, Sål'datit ja kaieki
muut, jotka maata viljelevät
vjmen nimitetyn Njernen, Van-
lamin ja Hapanjemen Låhko .
kunnasta.

(samoin, cl) andavat itsens
loyta Waranojal da, Wilolc1a ja
Somiskalda sekä Talol liset että
myös kaicki muut jotka sjela
maata nautitsev at.
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Talolhsidla pitä oleman
myötä heidän ruoto kirjans,
nin myös kruunun ja kartanon
kuitti kirjat jos jotain ylösva J

litusta näistä tarvittas otta.
Jos joina k'julla muina man

vilueliolla on kirja heidän
maittens päälle, pitä ne täsä ta,
pauxesa sapuiel la tuotaman.

Jokainen' joka rehellisesti
ylös anda hänen tiluxensa PeL
losa eli nijtusa vakutetaan et.
tä kohtullista sovindo ja ulos,
teko vastan jårkähtarnattomas
tä nautinnosta, ja nic1en päälle
sada kirjallisen ' suostumuxen.
Mutta se joka oli nin perään
ajattelernatoin että hän kokis
jotakuta tiluxistansa salata,
tule sen saman ilman epäile-
mätä, kolhta teloittamaan silla
kuin senkaldaisen salatun ti..
luxen edesanda ja osotta.

Jos joku Talonpoista halais
taieka usia maita ylös otta eli
uloslevittä heidän ennen nautit,
tuja tiluxiansa, mahdetan myös
tainkaldaista täsä tapauxesa
pyttä; ja olen minä mjeluisasti
taipunut, että sille eduxi suoda
nautinnon tainkaldisista ti lu-
xista, joka ensin pynnöllä edes-
tuo riista kuin muita kohtan
jotka jälken tinkaldaisilla pyn-
nöillä tulla taidais, kui teng-in
jos ne ilman jongun vah ingo ta
tila sada taitavat.

Tulevana Sunnundaina pitä
edespäin Julistettaman minä
påivinå niden mujten ylitseja-
neiten kyläin asujamet tule ta-
sätarkoituxsesa kartanon k·ut.
sutuxi.

j ochis Gård d 7 Aug. 1785.
Gustaf Reuterholm.

Forssan Leh dessa 29. 12. 192()



Erään Ypäjän talon rakennukset ja
maat v. 1776.

Tupa oli, korjauksen tarpees.
sa. Siinä oli. 2 kerrosta koro-
tettava uusin ainein, tehtävä
uusi takka ja permanto (yht.
korjauskustannukset 72 tala.
ria).

Asuintuvan eteisen Viereen
oli Juho rakentanut 7 kyyn.
pitkän ja 6 314 kyyn. leveän
kammarin pienistä hirsistä, se-
kä siihen perrnannon, pitäen
kammarissa suviseen aikaan
maitoa.

Vierashuonetta ei ollut, se oli
rakennettava 9 .kyyn. pitkäksi
ja 8 leveäksi ja -t kyyn. kivjja.
lalla, mistä kustannukset 90 ta-
laria. - Kellari ja luh ti, 9.'
kyyn. pitkä ja 8~- kyynärää le ,
veä, oli tehtävä uusista aineista.
(Kustannus 48 t.): ~ Ru ok-a Jt.
ta oli rakennettava 6 kyynaraa
kunnekin (60 t.). - Vilja, ja
jauhoaitta oli vanha ja kebno;
se oli laudotettava eteläsivul-
taan ja korjattava (24 t.). Ka .

2

Tulokartselmuspöytäkirjan mukaan,

. Yleisen mielenkiinnon maa-
kunnassamme parhaillaan 01••
lessa kiintyneenä Ypåjan kun-
nal lisjuhl iin, saa ttanee yksi ja
toinen seuraavasta katsoa, mill.
lainen oli 177Q-.luvulla ypajalåi-
nen talo rakennuksi insa ja vil .•.
jelysmaih insa nähden.
- V. 1776, 2419, pidettiin Kar ta..
nonkylän Isolra-Harvilalla lähI'
tö. ja tulokatselmus entisen
asukkaan Simo Br andinin ja
silloisen asukkaan Juho Sip inn
pojan välien selvitykseksi.
Tarkastuksessa, jonka piti ni-
mismies E. H. Juselius 2 lauta-
miehen avustamana, huomat ,
tiin:

Asuin- ja varastohuoneet.

Vanha asuinhuone. jonka Si"1
mo Braridin rakensi, oli 12 kyyn.
pitkä ja 101- kyyn. leveä. Siinä
oli leivinuuni, pitkä pöytä, tuo.
li, 2 sänkyä, 2 akkunaa, rau .
tasaraninen ovi.
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luv aja puuttui, sen hinta 12 t.
Samoin käymälä (salainen huo-·
ne) tehtävä 3t kyynärää Ioun,
nekin (10 t.). - Mallaspirtti.
Juhan rakentama, 7t kyyn. piti
kä ja 6 kyyn. leveä sekä Imi"
v auslava (korvaus 1 1.)

Karjatalo,usr:akennuksia.

Tallia ei ollut; se piti raken.
taa (48 t.): - N avetta oli mä,
däntynyt ja tehtävä uudestaan
(42 t.). - Lammasläävä oli sa-
moin mädäntynyt ja tehtävä
uudestaan (48 1.). - Reh ulatö,
Juhan tekemä, oli suurimmaksi
osaksi kelvoton. - Sikolåtti
puuttui, tehtava uusi (1'2 t.).

Ulkohuoneet:

Riihi, luva ja lato olivat van j

hat ja k'elvottomat ja siksi uu-
desta rakennettavat (240 t.).

Pellot.

Pohjoispeltoa oli korjattava
ja ojaa kaivettava 410 syltä uua
destaan ja 381 syltä korjattava
sekä turpeet pienennettävä (II

t. 29 ä.) - 70 syltä aitaa oli
korjattava ja 46syltä tehtävä
uudestaan (å 3 äyriä syltå =
4 t. 10 ä.).

Etelåpellolla kaivettava uu-
destaan 510 syltä ojaa ja puh J

distertava 264 syltå (8 t. 8 a.)
Aitaa sillä pellolla tehtävä

70 syltå ja korjattava 52 syItä
(4 t. 28 ä.).

Niityt:

Niityillä oli 10 latoa, jotka
J uJha Sioinpoika oli korjannut,
ja tehnyt 5 latoa uudestaan.

T. Rilrsjärvi.

Forssan Lehdessä 29. 12. T9:::(,



Vanhoista käräjäpöytäkirjoista.

Vanhoista kärädälPöytäkirtJ
joista kuvastuu usein erittäin
hyvin menneitten aikojen olot
ja yhteiskunnallinen elämä.
Suuret nälkärvuodet. .kuten v:n
1696, j,a rauhattomat sota-ajat
ovat jättäneet niihin jälkensä,
ja pieni1stä velkomis- häåtö.
y.m. jutuista näkee, kuinka ai~j
kakausi on ollut köyhää ja, elär
minen ahdasta. - Seuraavassa
esitån eräitä tällaisia käräjä,
ju ttuj a Ypäiältä.

V. I696 syyskäräjillä tunnusti
Matti Sipinpoika Kartanonky-
Iästä saaneensa edellisenä tal,

. vena lainaksi renki Heikki Ee-
rikinpojalta 20 kappaa ruista
silläJ v al ipuheel la, että hän
maksaa sen takaisin syk'syllä.
Hän ei kuitenkaan voinut lai,
naansa takaisin suorittaa näinä
kalliina aikoina, mutta 'ei
myöskään renki Heikki Eeri-
kinpoika, joka oli puilla pak.
jailla ja jolla oli vaimo ja lap-
sia" voinut kauan tulla toimeen
ilman saatavaansa. Kun sitä"

paitsi vilja oli lainausaikana
kallista, tuomittiin Matti Si.•
Ipinpoiika rnaksarnaan rahassa
tai luonnossa velkansa silloi-
sen kåyvan hinnan mukaan S0J

kä suorittamaan vielä korkoa
15 kuparitalaria,

Samoilla käräjillä tunnusti
leski Annik'ka Klemetirrtytar
Kartanosta, että hän oli mie-
hensä kanssa edellisenä talve»
na ottanut lainaksi Matti Per-
tinpojalta Levän kylästä tyn»
nyrin ja 3 kappaa viljaa sieme-
neksi Levän k'yläsiä olevalle
lampuotit ilalleen. Annikan
mies Kuoli kuitenkin kesällä ja
Kartanon omistajat eli "her-
rasväki", kuten tuomiokirjassa
sanotaan, ottivat tilan h als
tuunsasekä puivat koko vuo-
den tulon, Annilea ei katsonut
olevansa velvollinen maksa»
maan viljalainaa, vaan olisi
herrasväen se suoritettava.
'''Mutta kun sitävastoin her ras-
väelle ei enempää ollut puitu
tai häneltä (5.0. Annikalta)
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pantu ulosottoon kuin hän
korkoihin oli, velallinen ja hä-
nen tai miehen, joka 'Oli suos-
tunut määrättyyn korkoon, itse
olisi pitänyt huolehtia siemen-
viljasta, niin tuomitaan hänet
maksamaan mainitun velan
kuin omansa ilman vastaväit-
teitä - -", sanotaan tuomio-
kirjassa lopulsi.

'Vielä kolmaskin lainan ta-
kaisinIhaku oli samoilla kärä-
jillä esillä Ypäjältä. Yrjö An.
tinpoika Levältä tuomittiin
nirm poissaolosta kårajiltå 1

talarin sakkoon ja velvo itet.
tiin maksamaan: velkansa, 20

ka\plpaa jyviä; selkä kahden
vuoden korko Eerik Nuutinpo,
jalle Perttulan kylästä. Velka,-
jan naapuri Lauri Antinpoika
todisti, velan olevan oikean.

Vuonna 1724 oli Tammelan
talv ikarajille ha astettu lam-
puoti Martti Jaakonpoika Kar.
tanorfk'ylåstå, jota "korkean-,

.kreivillisen iherrasväen" puo,"
lesta tilanhoi taja Georg- Svei j

del syytti siitä, että Martti 'Oli
. antanut laiskuutensa ja huoli-
mattornuutensa takia tilan kai-
kin tavoin joutua havioon ja si..
tapaitsi hakannut rikki kaksi
ovea ja 2 mall.asparvea, jotka
sitten oli po lttanut, Vielä oli
Martti kaiken pääIliseksi ison-,
vihan aikana myynyt kaksi

huonetta, yhden tuvan ja yh-
den aitan. Kun hänellä vielä
oli: melkoisia korkorasteja
maksamatta, pyysi tilanhoita.
ja, että mainittu talonpoika ir-,
tisanottaisiin tilasta" ellei hän
voisi asettaa täyttä vakuutta,
pidättäen itselleen myös oikeu .
den hakea korvauksen niiltä,
jotka nämä huoneet olivat itsel-
leen täLtä tilalta hankkineet,
koskarnainittu Martti Jaakon-
poika ei mitaån omistanut. Ja
kun sekä, nimismies Orell että
lautamiehet todistivat, että mai-
nittu Martti Jaakonpoika oli

. laiska ja kelvoton mies, jonka
puolesta ei kukaan tahtonut

.mennä takuuseen, ni.in sanot j

tiin hänet irti tilasta, ja tilan-,
'hoitajalle annettiin vapaa
valta ottaa tilalle kelvollinen
asukas,

Tammelan syyskarajil la 1729
valitti talonpoika J aakko Yr-
joripoika Per ttu lasta, että hä,
nen uusi, riihensä, joka oli tavn ••
nä puimatonta ;'uista, oli pal a-,
nut yöllä elokuun 16 päivää

_vasten vah irrkovalkeasta; ja
pyysi hän nyt, että hänelle pa,-
loapua: suotaisiin. Pari lauta"
miestä, joista toinen oli Simo
Simon(poika, Levältä, todisti,
että tämä onneton tapah tuma
oli sattunut oikealla vah.ing ol-
la, ja oikeus arvioi mainitun



riihen ilman lPalanu tta viljaa
våhintåin 50 kiuparitalarin an.
voiseksi ja tämä summa Jaak'.
ko Y rjonpojal le måårattiinkin
maksettavaksi, jokaiselta kärä-
jakunnan talolta 5 kupariay-
riä. Tämä rahamäärä velvoitet,
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tiin käyttämään uuteen rakern
nukseen tilalla,. Kuitenkin oli
Jaakon velvollisuus tästä. en'.
nen ilmoittaa maaherralle.

E. A.

Forssan Lehdessä 29. 12. J()26



Kappale Tammelan Järventaustan
asutushistoriaa.

Kirj, E. A a 1 t 0 n € n.

Johdannoksi.

Nimityksellä Tammelan Jär.
ventausta on viime aikoina
ruvettu måår ittelemåan sitä
kulmakuntaa. joka Pyhajar
ven etelärannalla sijaiten ulot .
tuu Kaukolan kylän ul kopa.ls
toi'lta Riihivalkaman kylän
rajoille. ~Pääosan tästä aluees.
ta muodostavat Tammelan
.kirkonkylaån kuuluvat maat,
joista suurin osa on lukuisten
nyt jo itsenäistyneitten palstan
tilojen hallussa, mutta joisti
huomattava osa 'Vielä kuuluu
Kirkonkylän talojlle ja joita
vi ljellåän sieltä käsin.

Oli aika, jolloin kaikki Py
h'ädärven etelän" ja lannenpuo.
leiset rantamaat Kaukolan kYJ
Iän rajoil ta lähtien ja nyk. Rii-
hivalkaman kylän tienootkiin
lukuunottaen. omisti nykyinen
Kirkorrkyla. 'Tammelan kyla,

joka on koko pitäjälle antanut
nimensä; oli vanha ja jo niihin
aikoihin asuttu, kun 'Py'häJjär.
ven takana leviåvillä laajoilla
metsi'llå tai sievillä nii ttymail»
la ei ollut ketään omistajaa.
Tammelan kylästä käsin ne
vallattiin jo ainakin 1300Ju',
vulla. Yili järven soutivat tarnc
melalaiset polttamassa noilla
takamailla kaskea ja kokoa"
massa, luonnonnirtyi ltå heiniä,
kuten vieläkin heidän jålkel.ii-
sensä meidän päivinämme k.iv.
vät maitaan viljelernassa ja

karjaansa syöttämlässä. Nykyi.
sen Riihivalkaman kylän tie-
noilla olivat parhaat niityt ja
sopivimmat kask'imaat, Kan.,
santarina, joka noilta kaukai-
silta ajoilta on säilynyt ainoa"
na puhuvana muistona, kertoo,
että v iljasato kaskist a oli niin
runsas, että riihetkin piti tänne
rakentaa. ja kun ne sijo itett iin



lahel'le tavanrmilsaista maahan-
nousuvalkamaa, sai koko paik'.
kakunta vähitellen nimen R i i-
h iiv a'I k' aim a. Lopulta muut-
ti sinne joku vakinainen aSUiJ
kaskun' Tammelan kylästä, pe .- .

rusti talon ja valtasi omat kas-
ki» ja niitt'ymaansa. Siitä tuli
Pyihajärven takamaan ens-.
mäinen talo.

Milloin tämä tapahtui, on
enää vaikeata tarkalleen tode.

. ta, mutta ainakin ~o raoo-Iuvun
loppupuo lisko ll a. V. 1506 näet
mainitaan asiakirjoissa Niilo
Laurinpoika Rii'hivalkamasta
(Niclis Laurisson Rihivak'ka',

me) ja v:n 1556 maakirjassa sa-,
notaan Riihivalkaman kylässä
ole-van jo kolme ta:Ioa.Silloin
oli kylä jo aikoja itsenäistynyt,
vallannut omat peltonsa, rriit-
tynsa ja 'kaskimaansa, ja Tams
melan kyläläiset olivat itsel,
leenetsineet uusia maita siltä
Järventaustan allueelta, joka
vieläkin luetaan Kirkonkylään
kuuluvaksi.

Järventaustan maille . syntyy
torppia.

Kului muutamia vuosisatoja"
ennenkuin Pyhåjårven etelä- ja
lansirannalle m uuta a.sutusta
syntyi. Asiakirjat kertovat,
ettei Tammelan pappilan ma al .
le perustettiin v. 1738 Yösijan
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torppa ja se olikin ensirnåinen
torppa näillä tienoin. Vasta
r8oo.luvuna'lussa syntyi tänne
päin, Tammelan kylän maille,
muitakin torppia. Ainakin mai-
nitaan jo v. 1805-10 kirkon,
kirjassa Tammelan kirk'onky-
Iän torppien joukossam.mr L e-
m 01 1a x ja S i 11 a n IP ä ä. Le i

molahden torppa, josta vielä
muistona on Lernolahti nirni.,
nen lahdenpoukama, oli Sim i J

Iän maalla ja sijaitsi paikalla.
mihin sitten Similän talo KiTI
konkyilästä siirrettiin, siis lä-
hellä Rijhuvalkaman ja Häi~
vian teiden risteystå. Torpan
rakennukset kerrotaan olleen
Similän nykyisen riihen koh-
dalla ja vielakin kuuluu tässä
olevan joitakin latoja muisto.
na torpan ajoilta. Torprpa Iie.
nee hävinnyt yli puolen vuosi-
sataa sitten, jolloin Similän
talo paikalle siirrettiin. - Es-
kolan maalla oleva Sillanpään

_ torppa oli lähellä Haiviaa
(myöhemmin oli 1:ähllä,päin
myös Hakalan torppa, joka
niinikään kuului Tammelan
kylään) .

Vasta nyt : pääsemme varsi.
naisen Järventaustan alueelle.
Tanne suurille metsåseuduil le,
joissa karhut ja sudet olivat
yleisiä vielä viime vuosisadan
puolimaissa, lienee JO 1700.
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luvun lopussa syntynyt joi ta.
kin ihmisasuntoja, Näist~i
mainitaan I~OS alkavassa kir ,
kenkirjassa jo P a jluni c m e n
ja M y 11 y n t a u s t a n torpat.
Edellinen oli Tammelan kylän
Eskolan talon (myöhemmin
isonjaon jälkeen Sip ilan)
maalla, jalk imainen v iimeksi
l\f arttilan maalla, My l lyn t au s
tan torppa sijaitsi lähellä P~-,
hajokea, joka ennen oli vesi-
rikkaampi ja koskisernpi kuin
meidän aikanamme (sehan
vasta pari vuotta sitten perat I

tiin). Joessa olikin aikoinaan
ollut pieni mylly, sittemmin
pärehoylå. Martti laln talon
palstoituksessa 1909 tehtiin
Mv'llyntaustan torppa itsenail,
seksi palstatilaksi. jonka ny'k.
omistaa Lundan.

rSooiluvun alkupuolella SyHI
tyi Pyhäjärven takamaalle yihä
uusia torppia. V. 1813 nlka.
vassa kirkonkirjassa mainitaan
jo 0 j a n suu, vaikka torpan
h a'ltijan nimi on jätetty mer ,
kitsemåtta, (myöhemmin mai.
ni taan Ojansu un torppariksi
Heikki Matinpoika. synt. 1776).
sekä jyvatorppari Israel
Hoi m, joka nähtävästi sitten

"') Mainittu Johan Henrik'inpoika
Zaar oli syntynyt I782 Vieremän
Takalassa. Hänen isänsä oli Vie-
rernän kylän sotamies Henrik Zaar,
merik it ty so t slasl uet teloon I7i8, ja
a it.i nsii Anni joh an nekse n tyta-r. sy nt,

ot i Holrnin torpan perust aja
tai ainakin yksi sen pi täiis tä,
Ojansuun torppa oli Luk kalan
maalla Holmin torppa ensin
Humalaisen, mutta viimeksi
Sip ilån _talon maalla. V. 1820
maini taan asiakirjoissa sitten
Sa a r in torpp a perustetun.,

Saarin torpan vaiheista.
Jäaämme ainakin tällä ker,

taa muitten mainitsemiemme
torppien vaiheiden k uv aarn i.,
sen sikseen ja pysähdyrnme
Saarin torppaan, josta sa ttu ,
malta on käsiini joutunut pal-
jorrpuhuvia asiakirjoja ja joita
suulliset muistelmat taydenta
v.it.

Nimi Saarin torppa tai tila,
j'OSt2 muodosta kansa vieläkin
itsepiritaisesti pitää kiinni,
tUIHUU oudolta), sillä odotta isi
muotoa Saaren torppa, Nirni
saa kuitenkin selityksen si ita,
et Ui sen alkumuoto on ollut
vierasperäinen Z a a.L S'pill~in
talon isäntä Tuomas Antinpoi-
ka (synt. 1763) otti nim. 2314
1820 tehdyl lå .kirjal lisella sopi-
muksella Pyihäjärven takana
oleville mailleen metsanvah-
diksi ent. tonpparin J olhan Hen.
rikinpoika Z a a r in"): Mainit .

1761. Vrn I8I7-24. kirkonkirjassa
mai nstaan Vierernän Takalassa torp-
parina Anders Henrikinpoika Zaar,
synt, I787 ja renki Matti Henriik in-
poika Zaar, sy n t, I784, siis kumpikin
ol ivat johan Zaarin veljiå.



tu Zaar oli na imisissa Briitta
Iisakin tyttären kanssa (synt.
1783), mutta olivat he lapset.
tomia. Sipilän isåntå teki
Zaarin kanssa kirjall isen sopi.
muksen, jossa tarkkaan ma init»
tiin tämän velvolli su udet ja oi j

keudet. Hänen oli pidettävä
vaarin" ettei kukaan saanut
tehcllä pahaa tai vahinkoa täälL
lä järven takana olevilla Sipi j

Iän talon tiluksi'l la, nimi nii.
tyil'la, metsissä ja soilla, ja oli
Zaarin heti ilmoitettava ta..
loon, jos joku talon mailla jo.
tain ilkivaltaa harjoitti. Kesa.
aikana piti metsänvahdin pa i,
mentaa ja hoitaa tänne lähe .
tettyä talon karjaa. Palkaksi
näistä palveluksista sai Johan
Zaar luvan k asketa Koperon
.metsalohcl.la ja ottaa samalla
alueella v iljelykseen peltoa ja
niittyä niin paljon kuin tahh
toi. Sopimus oli tehty Zaar in
elinajaksi. mutta jos hlänen
vaimonsa Briitta eläisi vielä
miehensä jälkeen. saisi hänkin
nitä~ samat edut. mikäli edpL
leen huolehtisi talon maiden
va'htimisesta ia hoitaisi kesåi,
sin talon karjaa, ku ten hänen
mieh ensäkin velvol lisu udeks i
oli maäråtty; Vielä sitoutuivat
Johan ja Hänen vaimonsa,
Briitta siihen, että heidän kuo ,
lemansa jälkeen oli lankeeva
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kaikki 'se omaisuus, mikä hei,
-dän asunnossaan oli, Sipilan
talon isännalle, mutta silloin
tu lisi talo pitämään huolen
heidän kun .iiall isesta hautaa-
misestaan. - Sopimusta tay .
dennettiin 21 III 1825 teh dyl la
'lisäyksellä u lottama lla se kai,
-kilt a osilta myös Briittaa kos.
kev aksi ja määräämällä paris ,
kunnalle jo veroakiri v iljelys:
maitten hallussapidosta, nm.
JO jal kapaiv aa kesäaikana tao
lon ruuassa.

Metsänvahti otti asuntopai.
kakseen kauniin koivukunu
naan Pyhajarven rannalla. Vie.
l~i nykypo l.ve lle n aytet t iin sUi
koivua, joka uudisasukkaiden
tullessa oli ollut kirvesvarren
vahvuinen ja jonka juurelle
Johan Zaar ensimäiseksi lask i
kirstunsa. Yli 30 vuotta sitten
-tuo muistorikas, jo mahtavaksi
kasvanut koivu kaadettiin,
kun peljatt inn sen kaatuvan
rakennusten päälle. Mutta. ra .
kiennusten alapuolel la kasvaa
yhä vielä suuremp iakin koivu,
ja, muistoina vanhoilta ajoi] t a.

Uudisasukkaat asuivat ensin
talon avulla ra ken tamassaan
-r ijh ip irt issa. Itse pirtti on vie.
läkin jaljella, vaikka muutettu-
na sitten riiheksi ja nyt käy-
tettynä riih ila tona; ovenpjial,
lyshirresta näkee vieläkin VLlO-
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siluvun 1821'. - Sopimuskirjas-
sa mainittu Koperon maa, jos.
sa metsävahti sai kasketa, al-
koi heti torpan luota ulottuen
etelään ja lounaaseen.

Kun seuraavassa lahdemme
tarkemmin tutustumaan Saa-
iin torpan vaiheisiin, niin pyy.
dän luk ijain kärsivällisesti sie 4

tämään monet nimet vuosilu .
kuineen ja päivänmäärineen.
Vaikkeikaari suurelle lukija-
kunnalle ole aina . tarpeellista
tietaå, koska kukin mainittu
henkilö on syntynyt ja kuollut,
niin sukututkimuksen ja vas .
taisten muiden tutkimusten
kannalta se on välttämätöntä.

Vaikka Johan ja Briita Za ar
olivat lapsettomia, eivät he
suinkaan olleet yk'si nasri,
Heidän luokseen muutti nirn.
myös edellisen äiti, leski Anna
johanneksentytar, ja si t tern,
min ottivat he luokseen .kas ,
vatteja. V:n 1825-31 kirkon-
kirjassa mainitaan tällaisena
ottopoikana Johan Kustaa
Roth (synt, 315 1807). Myöhem.
min 185o-lLrndla oli Zaar,
vanhusten luona vielä muita.
kin kasvatteja, mutta niistä
alempana. Nyt on aika kuva'.
ta niitä muita asukkaita, jotka
Zaarin torppaan muuttivat.

Kauan eivät nim. mctsan-
vahti ja hänen vaimonsa saa,

neet pitää paikkaa yksin 'hal-,
lussaan. Jo v:n 1817-24· kir-
konkirjassa mainitaan Zaarin
\iäen yhteydessii Sip.Ian rsan-.
nän nuorempi veli Samuel An-
tinpoik a (synt. 1780)· ja hänen
vaimonsa Liisal\lIatintytär
(synt. 28110 1788)" kotoisin
Portaan Syrjälasta ja menneet
naimisiin 1813. Vielä 1825-31
kirkonkirjassa mainitaan tilli
mä pariskunta ja tallo:n on
heillä jo poika Samuli (synt.
28112 1816). Heillä ei liene 0 j,.

lut osuutta Zaarin torppaan, jJ
rhe nä1yttävlätkin muuttaneen
takaisin SiIpiiän taloon, jossa
heidät mainitaan kirkonkirjas 1

sa 1832-39 ja jossa Samuli An"
tinpoikaa sanotaan sedäksi
(pariskunnalla ti:illöin JO 2

poikaa ja tytär).
Mutta jo 1831 vaiheilla näyt.

tää Zaar in torppa jou tuneen
uudelle viljelijälle. 'Sip iläan
oli tullut uusi isäntå, kun Tuo,
m8.S Antinpoika oli 1832 myy.
nyt talon nuoremmalle pojal-
leen Johan Tuomaanpoialle
(synt. 1814). Syy,miksi ei
Tuomas AntinlP'oika antanut
taloa vanliemmalle : pojalleen,
1805 syntyneel le Samul il le,
kerrotaan olleen se, että tämä
vastoin isänsä kieltoa meni
naimisjin erään Saaren karta»
non palvelustytön kanssa. Hs.



net ajettiin silloin pois ko-
toaan ja sai turvapaikan nuo;
ren vaimonsa kanssa Za arin
torpassa. Kun Tuomas sittern .
min kuitenkin edes vähän lep ,
pyi, sai Samuli Zaarin torpan
maat viljeltäväkseen ja vanha
metsånvartjja lienee saanut
pienen eläkkeen ynna muuri
palkan muodossa korvausta
siitä, että luopui rai vaamas .
taan torpasta.

Si ina kauppa kirjassa, jolla
Tuomas Antinpoika 2112 r832
myi Sipilän tilan edelllämaini'J
tulle nuoremmalle pojalleen
Johanille, myönnettiin "Saaren
torpan haltijalle Samuli Tuo.
maarspoialle" erityisiä taloon
kuuluvia t iluksia Pyb åjårven
takana, n.lc, Koperon maalla,
joiden ti luksien laajuudesta
Samuli saisi sopia velje nsi
J ohanin kanssa.

Samuli Tuomaanpojan .vai.
mo, Hedvig Sofia Aataminty .
tar, (toisessa kohden kirkon,
kirjaa Mikontytar), joka ei en,
sin tahtonut sukuun kelvata,
oli kotoisin Tyrvaaltå, synty,
nyt 30lII rSr r ja i tul lut sit tr-n '
Saaren kartanoon palvel . k'.
.seen. Hänen åitinsa oli ruo t.
sinkielinen,kotoisin Kyrklä-
tista ja muutti lopulta asu,
maan tyttärensä luo Saarin
torppaan. Hän nåhrävast: juu-
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ri oli se leski Maria Christina
Enroth (synt. 24:12 177r), joka
torpan yhteydessä mainit aan
1847-54 kirkonkirjassa.

Samulin tultua vaimoineen
Saarille, alkoi varmaan tulla
tarvis tehdä lisää asuinr aken-
nuksia, Vanhan mctsanvah'c
din ri i'hip irtin lisaksi oli tor •.
passa tosin jo tupa, erisirnai-.
nen uloslämpiävä täälä. Ei
enäJä muisteta, kuka sen oli ra»
keritanut mutta ei paljon
ereh dytri, jos väitetään, että
sen varmaan la.t toi eclell~imai-
nittu setämies Samuli Antin»
po ika, joka, kuten nähtiin}
per-hei neen asui torpassa muu.
tamia vuosia. Uusi isäntä Sa»
muli Tuomaanpoika ryhtyi
pian rakentamaan uutta asuir-..
rakennusta, johon tuli tilava
tupa, pirtti, porstuan pedän
kellari ja pirtin perään 2 ka ,
maria. Metsånvah t huonekurn.
tineen pääsi nyt r iihpirt ista
I11.UU ttaro aan edellämainittu un

Setä Samulin tupaan, jota van,
haan totuttuun tapaan sancb..
tiin edelleen "uudeks i tuva ksi"
(erotukseksi r iihpirtista},
vaikka jo oli pystyssä uusirikin
asuinrakennus. -- "Uusi tupa'?
on vieläkin kunnossa, vaikka
sita jälkeenpäin on uusittu ja
lisätty. Se näyttää sitkeåmmin
kestävän ajan kulutusta kuin
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jälkeenpäin tehty asu in raken J

nus, joka jo on monta vuotta
ollut asumattomana ja osittain
~o hajoi tettukin.

Kaikesta paattaen oli Sarnu ,
Ii ahkera maanv iljel ija; sTii
torpan tiluksia laajensi hän
II,48 tynnyri nala lla peltoa ja
7,5 tynnyrinalalla hakamaata
- "luvattomasti", kuten myo.
.hemmin selitettiin. Samulin
torppakontraiht ia en ole saanu t
.kåsiini, mutta muualta käy
selville, ettei hänelia m.m. 01 j

iut metsannaut into-oi keutra. -
'Metsarrpetoja vastaan I t aytyi
tähän aikaan vielä täälläkin
käydä taistelua.

Samulilla ja Hedv ig Scf.alli
(tav. kutsuttu Hetaksi) oli
monta lasta: Vilhelmiina (s.
231'5 1833), Ma lak ias (s. 3:2
r836). Joose (17!2 1838,., Johan

. (s. 2'912 1840) ja Samuel (5. 171S
1843). Vilhelmiina tytär jou-
tui naimisiin Turpoo lle, sitten
'muutti miehensä kanssa Kan j

teluksen torppaan, m;s,~i v ie.
läkin asuu ~länen 1asten 1:',p..
siaan. J oose tuli isansii jal-
'keen torpan isännäksi, Johan
asuskel i kotonaan, johon l i it-
toi itselleen huoneet jostain ai-
·tasta, mutta muutti sitten Kau-
'kijarvelle. Nuorin poika Sa-
muli joutui jo v arha in pois ko-.

toa, 'oli seppä Ja kuoli Martti-
Iassa.

Syytiriki torppari Sam u Ii
-Ttrom a arupo ik a kuoli 1859 (n·
Hänen lesk'~nsä meni u usi in
naimisiin Susikk aan Takialasta
kotoisin olevan Antti J aakon»
pojan kanssa (s. 2611I 1813),
josta elää vieläkin kaunis mu is-

,to. Poikapuolensa alai.kaisyv-
den aikana hoiti hän torppaa
ja piti isossajaossa hyvin talon-
loin puolta. Hän oli köyhille
kovin (hyvä ja armelias. Kun
hän esim. ajoi talvella järven
yli kirkkoon, otti hän aina re-
keensä jalankulkijoita. Ahkera
kirkkomies hän olikin. Saari l'j
la on vielä hänen kaunis ark-
kunsa, jossa on vuosiluku 1839·
Antti kuoli vappuna 1866. I-Li-
nen hautaristiinsä -maalattiin
kaunis muistokirjoitus. josta
ihmisten muistossa on
enää vain seuraava loppu J

katkelma: Häntä kaipaavat
kirkon kiviset seinät, istuimet
ja astmimet, jossa hän aina ;,:11-
kerasti etsi sielun el atusta.

*

Palaamme nyt .takaisin v an 1

han metsånvart iian hucnekurw
taan. Johan Zaar kuoli 713
1849, mutta hänen leskensä
Briitta vasta 2811 1861. Briitan



luona asui v:n 1855-61 kirkon»
. kirjan mukaan kaksi Bir~ ••
.stedt sukuista tyttöä, n irn. Jo-
hanna; Villhelmiina (s, 1212
1844) ia Amanda (s.:I6:1 1849)'
En ole voinut saada selville,
mitä tyttöjä nämä olivat ja
k'uin ka joutuneet Saarille, Aj,
nakin Johanna Vilhelmiinan
'kerrotaan syntyneen Saarin
torpassa ja arve llaån tyttojen
olleen sukua Zaar in pariskun ,
nalle, Sanottu J oh anna VilheIr.
miina joutui sitten kertoman
mukaan naimisiin Vojakkau
laein Lopelle, josta käsin vielä
kävi kiatsomassa lapsu utensa
kotia itkien v anh an tuvan
kynnyksell'a.

Muistamme, et tä Johan Ja
Briitta Zaar olivat luvanneet,
että heidän kuolemansa jal.
keen j,ää omaisuutensa Sipilän
taloon. Helmik. 4 p:nä 186r
pidettiinkin Brii tan 'kunleman
jälkleen perinnonselvitys. Pal.,
jon ei omaisuutta ollut. Paitsi
yksinker taista taloustavaraa
(joukossa jo pieni kahv ipa.nn u-,,
kinl) ja; joitakin pelt-ikaluja,
huonekapineita ja vaatteita, oli
pesällä le!h!mä. Koko omaisuus
arvioitiin 14 ruplakai 34 kopeel.

~') Brii t t a Zaari!l. crua is ik s] mai-
nitaan pe r u k irjassa "eli, loinen
Gabriel Iisak inpo ika Saaren ka r t a-
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kaksi josta hau tauskulut jo te •
kivåt 12 ruplaa, ja kun .muita.,
kin menoja olj, jäi .puhtaak~i
omaisuudeksi vain 62 kopeek].
kaa. Sitä, ei Sipilän' taloon
tahdottu, vaan jäi Se torpan
isännalle Antti [aakonpojalle
ja hänen vaimolleen, jotka Qlil
vatBri-ittaa hoitaneet.*)

Edellä jo tuli mainituks ij etta
Saarin' torpan uudeksi isännäks
si tuli 1'866Sa1~~ulin va~hin\poil7
ka .Ioose, joka samana vuonna
01i mennyt naimisiin Por~aan
Lekan talon tyttären Amandan
ldanssa. Tätm\ä oli syntynyt
2112 1847, joutunut jo aikaisin
01'VO ksi ja tulI ut sen ta k ia 'kas.
vatettavaksi äitinsä kotitaloon.
Kaukolan Jaakkolaan.

Tälle nuorelle pariskunnalle
teki Sipilän talon uusi isäntä
Servatius Juhanpoika (s. 1315
1837, aikaisemmin mainitun Jo .•
ihan' Tuomaanpojan vanhin
poika) 2312 1867 uuden tor-.
pankontrelh dim . Sen mukaan
sai J oose ja Amanda Saari elin-
ajakseen vi.ljel tavakseen kaikki
torpan syytinloimaat seka yh J

teisen karjalaitunien talon
karjan kanssa "metsässä ja
nurrnella, vaan ei hakamaas .

nosta ja s isare t r uo t u va ivan e n ja
l esk i Maria From ja loisen vaimo
Eeva Iisak in ty t är Kau.kjä rvel t a.



.sa". Vuotuinen vuokra oli ~o
mk. niin kauan kuin torpan
vanhaemäntä Heta eläisi sekä

,tämän jälkeen 10!) mk. vuodes-
sasekä 4 hevos- ja 6rengin j

työpäivää heinä j ja eloaja 11a.
Kun vanhaemänb. Heta kuoli
jo heinäkuussa 1867 (?), nousi

. tensa aikana olivat torpan pel.
·lot vielä vähäiset ja suuri kor .
pi alkoi heti torpan takaa. Ko 1

peron maat, joita jo Johan
Zaar oli kaskena viljel lyt, oli-
vat tyystin polterut, samoin
eräät suoniityt, joissa maa oli
muodostunut kuop il le, niin et.

tä viela heinäa ikanakin oli
niissä vettä. Ei niiden v ilj ele J

misestä mitään tullut, ennerv.
kuin JOOse ne väkinensä kuok-
ki kokonaan ylös. Siten sa<i!."
tiin Koperosta uudet pellot
Pikku, ja Iso.F'erko. suon.itvis-
tä Peruskon-en ja Kurjerikor-

Kuva vanhasta Saarin torpasta.
Penkillä istumassa Joose Saari ja hänen vaimonsa Amancla

'vuotuinen rahavero heti IDO
mk:aan.

Uusien ha ltija in ah kerissa
käsissä menestyi torppa hyvin,
kun alkuva ikcu ks:s ta (su uret
nälkävuodet y.rn.) oli ,elviYi
dytty. ] oose oli ank ar a
smaanrarvaaja. l-l.men nuoruu J



ven pellot. Kalpeen suoriiitty
niinikåan kuokitt iin ja otettiin
v illielykseen. Kokonaista 18,61
tynnyrinalaa oli J oase - v:een
I902 mennessä lisännyt uutta
viljelysmaata, kuten virallinen
kartta osoittaa. Myös rakensi
10056 uudesta useita torpan
huoneita ostaeri myöhemmin
talolta ornakseenk in tuvan ja
aitan. Avuksi isälle ja äidille
tuli ennen pitkää komea poi,
ki~.pirvil ja rejppa i.ta, tytt.äriiä
- näistä useat sjttemm in tun .•
nettuja ja ihailtuja urtieilijoita
ja hiiihtäjiä.

Kun torppa rupesi menesty:
rnaån hyvin, alkoi Sipilän isän-
tä kadehtia sitä. Välit eivät
sen takia olleet hyvät. Tor.
panlcontrah tia tehtäessä ei oltu
muistettu mainita mitaån m et-
sånkayttooikeudesta. "Ei tee
mi tään", oli vasta ttu vuokran.
antajan taholta, kun asiasta
Joose teki huomau tuksen,
"vanhassa sopimuksessa se on
mainittu". Myöhemmin, kun
talon ja torpanisännän väliset
asiat joutuivat oikeuden tut .
kittaviksi, katsottiin, ettei met-
satonta torppaa voinut olla.
Joosen taytyikin ostaa kaikki
rakennustanpeet, mutta al ituis ,
ta riitaa oli polttopuista'kin. -
Vanha velvollisuus huoleht'a
kesäaikaan talon karjasta, rn;
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kä jo metsanvahti Zaarilla oli
ollut, kuului, Saarin torpalle
vielä j oosenkin aikana, kun.
nes sitten siirrettiin Pajunie j

rnelle, johon Sipi lan isännän si..•
sar oli emånnåksi tullut,

*
Laajat, kauniit pellot oli

Saarin torpassa, laajemmat
kuin monessa talossa, ja .piääj

asiassa olivat ne jcahden suku .
polven, isän ja pojan, sitke.iu
työn tulosta, Kymmenettuhan-
net muut heidän asemassaan
olevat maanraatajat näkivät
kerran päivän, jolloin heidän
rajvaarnansa pellot tulivat
heidän omikseen, Tästä onnes
ta lohkaistiin tuskallisen pal,
jon Joose Saarin ja 'h'anen per.
hekuntansa osalta. Torpan,'

. koritrahtiin ei aikoinaan oltu
ymmärretty panna 'kohtaa, jos>
sa toroanhaltijalle olisi vakuu ,
tettu oikeus ottaa uutta maata
viljelykseen. Tuhansissa muis-
sa torparrvuokrasopirnuksisaa
ei sellaista kohtaa myöskään
ole ollub, mutta ~iitä huolimat-
ta on yleinen hyväksytty käy.
täntö ollut, että torppar it ovat
melko vapaasti saaneet maata
viljelykseensa raivata talon
alueelta. Sill e men ettely lle~1i:ln
koko torppar ilaitos on perustu,
nu t, eildä; Joose Saari nka au
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vuokrasopimuksessa suinkaan
kielletty uudisrna ata raivaa"
.masta. Mutta armottomat
.Iakipvkalat tulkitsivat asian
toisin, Vaillinaisesta vuokta-,
sopimuksesta sai Servatius Si,
pilä aiheen 1902 ruveta hake-,
maan torppari ltaan pois noita
kauniita, tuottavi a "Iiikama i.
ta". Virallisessa karto itu kses,
sa todettiin niitä olevan lähes

-40 tynnyrinalaa. ' Neljä t kärÄ j

jat asiasta käytiin ja lopulta
ldhlak'unnanoikeus 9!2 190~ an-
toi siitä päätöks'en velvo i+taen
torppari J oose Saarm luovuttu I

maan Sipilän talon hallintoon
takaisin Peruakorven SUOIll2.an.

.Kurjenkorven niityn ja Kone-,
ron perk'ausmaan. Nämä maat
käsittivät yhteensii 22 sarkaa
heinää, 6 sarkaa kauraa, 2- sar,
kaa ruista sekä luonnonniit .:
tyä ja oli niillä pari Iatoak in.
.Siis tuntuvan suuret v ilje lyk.
set torpassa, aivan pääosa kai,
.kesta. Mahtoi varmaan olla
tuskallisia torpanv.ielle nii.mä
ajat ja se hetki, jolloin kruu .
nunmiehet tulivat t.iluksi lle ja
eroittivat nuo "liikamaav'tpan.,
luilla pois torpan maista, va ik ,
ka osa peltoja oli leev-ialla kyl..
vettykin ja k ih laku n nano ikeu;
den päätöksestä vedottu ho j

.viin. Hädissään valit.ti Jocse
Saari maiden ot ta.n isesl a maa-

herr allekin, anocn 0Uil maat
takausta vastaan hänelle pa,-,
Iautettaisiin edes .s iihen asti,
kunnes .hovioikeuden tuomio
saaouisi, Ja esiintuoden vielä
se1vitykseksi, että k yseel liset
maat olivat isonjaon -j.jrjost e ,
lyssä joutuneet hänen vanhem .
milleen korvaukseksi niistä
maista, jotka sanotussa t oim i,
tuksessa joutuivat itse Sipi lan
.talon viljelyksiin. Valitus oli
ku itonk in turha ja nuo i akkaat
pellot joutuivat torp nlt a pois,
Tosin 3 vuoden piiä.;ti, kun
juttu palautettiin takaisin k ih ,
Iakunnanoikcuteen, sai t orj.pa
riidanalaiset maa: takaisin. Se..
naat: ikin lopullisesti m:l;:lrasl
.maat takaisin ja mets.innau tin .
to-o ikeuden. Mutta kun joose
Saari rupesi puol=staan hake-
maan Sipilältä korvausta siitä,
että talo oli ') vuoden ajan
nauttinut torpan peltoja ji1 ettii
häneltä oli mcts.ink.ivt to cl lut
kielletty, ]:otklli riita. 'räh~in
tuskastuneena teki Kalle Saari,
Joosen po ik a ja torpan uusi
isaut.i, talon k'\:,,;sa sov;n!,),
kaupan, iossa suurin U5,1 ru-
dan alaisista j)::l1njsLt lcpu lt a .
kin mcnetett: in. Kaupp a ka .
.sitti vain 7} ha maa ta, josta 11_

21 ha peltoa, sekä ne huoneet,
jotka talo viei.i omisti. Hinta
oli 2,000 mk.

.•.



Tämä tapahtui 1917, siis juu-
ri torppari vapau tu ksen edellä.
Niin sai itsenäistynyt Saarin
palstatila vain rippeet entisen
torpan laajoista ],8110;5ta,

Vanh~ maanr aataja j oose
Saari on jo päässyt P01S ri ita i-
sesta maailmasta; hän kuoli
2314 1923· Hänen Ieskens.i eläii.
vielä iakk'åana, kohta 80 .vuo-
tiaana, mutta yhä pirteåna ja
aina ystävällisenä asuen Zaa. .•
rin vanlhassa tuvassa,

"Uusi Saari" on suuresta me .
nestyksestään huolimatta syn-,
tynyt entisen satavuotisen tor-.
pan vierelle. Valoisa, si isti ja
tilava uudenajan asuinraken-
nus kohoaa nyt komean koivi-
kon r inteessa ja vanhat rak en j

nukset iIJ1äviävät vähitellen tar-
peettomina, Palstatila on laa-

33
jentunut sen kautta, ett.i ny j

kyinen isäntä aikoinaan osti
Marttilan tilaa palstoitettaessa
n. 6 ha v iljelys- ja 10 ha metsa-
maata. Tarmokas työ, esi-isil ,
tä peritty, on pysvttånvt tilan
hyvässä lounnossa, Enkä luule
ti'lan asukkaiden enää katke .•
ruudella ajattelevan vanhaa
kårsimåånså vääryyttä.

Uuden mukana ei ole Saaril-
ta kuitenkaan vanh'a, henki
kadonnut erkii se luonto härvil1'1
nyt" mitkä kumpikin moneen
täällä vierail ijaan ovat niin
miellyttävän vaikutuksen teh»
neet: tulet vieläkin kuin tuttua
11a taloon ja-näet vieläkin ;pak,
sut ryhmykoivut kasvavan sas
malla mäellä, minkä kerran
uudisasukas kauniiksi rnök il-
leen havaitsi.

F01"SlS.anLc11dessa tamrnikurrl-,
la 1927.

/

3



Muuan puolivuosisataismuisto.
Viksbergin kutomon palo 1877.

Forssassa on vieEi elossa lu-
kuisa joukko vanhoja teh taa la i-
'sia, jotka muistavat, mten
heidän tyopajansa melkein ta»
san puoli vuosisataa sitten pa.
loi poroksi. Puheen sattuessa
asiaan kertovat he tavalla, jo,
ka osoittaa Viksbergin kuto.
mon palon jättäneen heidän
mieliinsä lähtemättömän muis-
ton, siitä sydän talven yöstä 50
vuotta sitten, jolloin höyrypil J

Ii t ja palokellot herättivät keso
.kiyöJlä yöpuultaan pai'kka kun .
talaiset ja jolloin loimottavat
Viksbergin "palttinateih taasta"
nousevat liekit valaisivat koko
seudun.

Lauantaita tammikuun 13
päivän vastaisena yona 1977
huomasi Viksbergin yovartija
neljånnestunti yli 12 kutomon
alakerrassa päässeen tulen irti.
Kun hälyytyksen tapahduttua
samrnutusvakea r u'isku inern
riensi. palopaikalle. 01i tuli jo
niin laajalle levinnyt, ettäko1k:o

ra'kennuiksen sisusta oli Iiekeis-
sä. Ei voinut enää tu Ilak'ysy-,
mykseen itse kutornorakennulk'.
sen pe.astarn inen, ja piiäl)(;omio
kohdistettiin muiden vieressä
olevien rakennusten varjelemi .
seen. Paikalle rientäneistä teh-
taalaisista, miehistä ja naisista.
muodostettiin ketjuja, joi ta
myöten vettä kuljetettiin äm,
päreillä joesta ruiskuidun. Ny,
kyistå vapaaeh toista palokun-
taa ei silloinvielä ollut, mutta·
jonkinlainen .palokuntamieh is-,
tö oli sentään jo kokoonpantu
ja osittain harjoitettukin. Yh ~
tiön virkailijat, etunenässi Vas
ja Hällström, johtivat palopai-
kalla sammu tustyötä. Yhtiön
isännöi tsijå Wahren tietysti oli

.myos itse mukana.
Samaan aikaan joukko roh'.

keita miehiä koetti kutomosta
pelastaa irtaimistoa heitel.en ,
kin ikkunoista ulos kankaita
ja suuria nalhkarernrnejå. Suu-
rin osa tästä pelastetusta tava.



rasta jäi kuitenkin maasta heti
korjaamatta ja tuhoutui siinä.
Monet kutojat tunkeutuivat
myöskin koneittensa luo pelas.
taakseen "tapellinsa", mihin jo
kudotun kankaan mitat oli
merkitty. Sen perustuksella he
'Sitten saivat palkan kudotuista
kankaista, mutta ilman jäivät
ne, joiden työmerkinnät paloi"
v at- Myös saatiin pelastetuksi
kutomon konttorista peltinen
rahalipas. jossa oli suurehko
summa rahaa, nim. tehtaalais-
ten sen viikkoiset palkat, joita
ei vielä oltu ehditty maksaa.

Neljässä viidessä tunnissa oli
kutomo palanut, vaikka tuon
kivisen rakennuksen seinät jäi J

vät puoliksi sortuneina pys,
tyyn. Kutornossa oli paljon
puuosia, kuten ikkunat, ovet ja
lattiat, parrut ja laet sekä ak'.
selien suojustimet Y.'l1T. Koko
"f'apri iki" oli kovin rasvainen.
joten tulella oli helppoa nieltä-
vaa. Kutomakoneet, joita sil',
loin oli n. 500, tuhoutuivat
melkein tykkonaån. Ylakerrok',
sista ne romahtivat alas ja sar-
kyrvåt- Alakerrassa olevista
p a'ksureisis ista molskikoneistå
säilyi palon allakin tusinan
verran ja pantiin ne sitten uu-
delleen kuntoon. Enemmänkin
niitä olisi säilynyt, ellei eräs
ajattelematon mies olisi palon
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jål'keen niitä moukarilla rikk:
mössinyt.

Palanut kutomoräkennus ol"
Iiuomattavasti lyhyempi kuin
nykyinen, samoin matalampi
Molemmista päistä oli se 3-
kerroksinen ja keskeltä oi-
keastaan vain 2,-ik1erroksinen.
vaikka senkin osan vintillä oli
niisi , ja Iiister ihuone, Kaik'k:
viereiset rakennukset pelastet-
tiin, m.m, kangasvarasto.

Palanut omaisuus lienee 01··
lut vakuutettu täydestä; muu-
tamat senaikuiset sanomalehti.
uutiset puhuvat peräti mil'ioo.
nasta markasta, virallinen
ruotsinkielinen lehti vain ~
miljoonasta. Vaikuutusyht ioi .
den talh~lta aiottiin kuuleman
mukaan vähentää palokorvaus-
ta, mutta silloin ukko Wahren
antoi määräyksen, että vieköfi'
sitten roskansa viikon kuluessa
pois, sillä hän rupee rakenta .
maan uutta kutomoa- Uhka
vaikutti ja vakuutusmaksut tu.
livat täydellisenä, kertovat
vanlhat tehtaalaiset, joita tie;
tysti tämä'kin asian puoli kovin
kiinnosti.

Noin neljäsataa henkilöä sai
nyt lopettaa tavallisen työnsä,
mutteivat suinkaan jääneet an .
siotta ja tyopa ikatta, kuten
eraissa sanomalehdissä surku .
teltiin. Wa'hren nim. maksoi
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puolen pajkikaa niillekin, jot-,
ka jäivät kotiinsa odottamaan
uuden kutemon valmistumista,
ja täyden palkan niille, jotka
tulivat paloraunioiden raivaa,
mistoihin, Suurin osa tehtaa-,
laisista jäikin tähän työhön.
Kaikki vanhasta r akennu.kses-,
ta purettiin: vääntyneet akseli,
raudat ja pyörät irroi tettijn ja
hajoite ttiin, samoin koneet, ja
tiilet raapittiin puhtaiksi. Vain
~.oen [)uoh:'i.se;",ta k iv ijalasta
jotain kelpasi. uuteen kutos
moo n.

Kylmä oli talvi, jona lämpö,
seen tottuneiden tehtaalaisten
(naisiakin oli joukossa) 'oli nai-
tä raivaustöitä suoritettava.
Mutta Wahren huolehti "lapsis .
taan"· Räätäli Cederholmin
pani hän tekemåån heille "pas-,
likoita", jotka peittivät pään
ja hartiat, ja tehtaan varastois,
ta saivat he paalikangasta ial-
koih insa. Niin meni talvi. Ke-

säilä jo muurattiin uutta raken,
nusta jouluksi saatiin koneet
sisälle, ja kolmentoista kuu-,
!kauden perästä oli [uo "tuh-
kasta paljon entistä isomma'k .
si ja kauniimmaksi noussut"
tehdas jo täydessä käynnissä.

Sen aikaiset sanomalehdet
eivät palosta monella rivillä
kertoneet. Luulenkin sen takia,
että nyt 50 vuotta myöhemmin
si,sältää Forssan Lehti siitä tåy-
dellisimman, vaikka kovin
rnyohåstyneen "uutisen". Voin
lisätä vielä senkin, mitä ei pa ,
riin vuosikymmeneen yleisesti.
tietty, että nim. palo sai al ku n-,
sa kutomarnestari Loindin pa-
Iavasta sikaarista, jonka' hän
oli yöllä tehtaassa käydessään
Iaskenut lankoja sisältävän
tynnyrin reunalle.

E. A·

Forssan Lehdessä tarnm ikuu'l'.•
la I927.



Kotiseudultamme.
Vilukselan hävi'nneet suv ut ja

torpat.

Vilukselassa on ol-lu t ennen ta8Jj:a
asutus ja piall]on .torppia \sle,kä pilkfku'
mö'l<ij(jejä, jotilca ,S,i,t1temtm,tn ,OIVat Ihä~
v.in.n.eet. Niistä aion nyt v ,ihii n pa'-
ikista.

Vutk a.n rorppareja C,!iV;I,t Pyöli,
1'0" fi ja Nurrsm.iila. Pyolin poiika
tai :5iI1'10Ii,nen isäntä ol i n a.inu r KJ~"
kelJ.tta U(all\l~tin Dili,sa niim iise.n tytön,
m ur.t a tÄnl~~ h alvelcs i m-ie s t.i.i n, joka
oli pai.joa v an hern pi. jn nukkui ai-
TIet selkä miestään på in, Mies ru-
k o il i ja uhkas, m at ta [ur,'!lan, kri.i n ,
nöstä ei vain tapahtunut. Multa
c rriän.i iltana, iku.imk.. ol ikaan, Liisa
kääntyi tnkkoaam pä.in :.,ill'oin Pyöli
sanoi: "Jo he-ltys", T'i,t'l sanon t at a-
paa vieläiki II paljon, H(jY1ässämrne

""ytetä'-in, Mole.n m at ma in i t u t Iien-
i·~ilöt ovat olleet ,kuo1 lcc nt noin ,30
vuotta.

Tolf i taes asus.ti metsän keskeltä,
jossa hrineli~'ii oli v.i hii.n maana ja
pieni tupa, tHy:vri,ncili tupa hat a-
ra, sil lä talvel-la kl111 t uu les ja lumi
kuN!.:):,meni se o"f'.-,\fi:l se in ist ä si:-

sään, että oli paksut k inuksct seinän
yie.riilii s.isäl lä. Vaimo on ol l u t

k uol'leena jo pi tk~tt:tja t. Tolf i i:,:e
,kLJ.O') ) 90.8. Eläe",:i;i i1 •..J i hä '1 ain a
sanonut, ettei hå 1 s ur.is t.ale ~.:t 'k a u-

v an kuolc.nan- kf.'p.l;.;sa ka.upai lc. o i-
lcasee v ai.n itsensä ..~:l s imi k a i'k k i,
Ni in hän s itt e.n kaa t u sk in ha l ko t u-
k in v ie.reie.n, 'k'u n pu iit a pienensi,

Nummilam mies on I)UU t menet
VLuClsik,ymlmel1'elt 1~L101Ie~.na, muitta
va imo Ikluol:i vasta 1909 ja hänes t.i
nyt vähän ikerron,

Mies .k u n ol i 'kuo.ll u't ja l apse t

m aia id'm allf.a, joutui Nurn.m i'lam MR;-
ja .ku te n monet rrru'u tlk in h u utola.i-
.seksi, ku'lkien 'pl3!i,ka!S.ta toiseen aima
kluika ikultlo:inndin' sabtu i huuitarn aa n

All ek irjoi t'tameerekin Uwd'ilS!S,ahän
Olli yhden vnioden; ol~jn .sillilbin 1100in

"6-7-'V'u{)Iti'3!s. Maija t uo.t i.in meil'le
uudenvuoden aattona J906. Heti
meietä :touali ystävät, Majja lkiun oli
yhtä Iapseldinen ~(:Uin imelk in sisko-
vainaan kanssa; Me teikeydyd mrnc
U(,i,pei,llli:i ja Ma'i'ja hiero.

Nuorena Maija o'li d~ut, hyvä ry-
sien Ikmtoj,a, muitta kun ,me,;Uä k u-
dobtrin >rySliä Ja Maija meni väl ist i
myös .s iilheri, sotk.i hän Ikc\kb iknr-
donuan. Mut.ta e.i ihme, ,oIl'i,h,an 'h.ä,n
jo vanha, Iähemmä 80-<VIUloti1a,s ,sek.ä
jär'ki vähiin poas. -UudenVILlioden al<tt-
toria 1907 tu1ipitäjältä m.ies, joka
vei Maijan. Ha:ilklea i,kä'Vä d\i me.ili'-
.lä, 11,lun >hän pois viertiin. Mabja :itJ~.e
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\-/a,in sanoi: "Viclääks' mä Pa-
talkoskeläe, nään ilSlOtootank,iil1 s~t".
2 vuotta myöhernnuin hän .kuol i,

Kylämäen JtoclPa.t ol ivat Knis t iaa n,
Setälä, Joonas ja: S>ai1:iomä.ki.

Kr.ist.iai<loniJllCIJ >Oili :kLede.vä e'u!kiko,
kävi joka päivä .talossa toisien pääl-
le .loamnus.tamuassa. Nykyään ei tä-
täkään sulkua >o~e enää 11äiJHä mait-
1a.

Setälä oli seuraava .torppa. Siellä
I~oliik.a luudan 'kanssa .tanssi: snnknra
;,yUii vi.o::ä on .kylässä.

JIOOi1JalS,.josta Jo Ik.err'ta olen .kurjoi.t-
t anu t, ()'l:i jo lählClIl1rpänä taloa ja
ri.!{\at> sekä nnnuka. At,J1,a \kiun sinne
ViiJwast nainen meni, pani Miina sen
lyö/hön' sanoen: Mä ,ke,1tän Ikahvia,
kebrää Is,älä .rrytt, Jase lkiahvi kesti
moruta aill<ja.aIkCiittäiä ja, väJ1i~s<tä e.i slii-
nä oluut su'oäaa. väUISti. se oli .J,i,i·klaa
.auhaa, jol lodn'ki n taas llii'k1a väikevää
ja .a.in a sjtä mitä puutt ud hsä>ttili,n.
Näin .sa>alW'mtyötä ·tehd)'iklsi enempi.
!(101'ran Miina oli huu'tamut hunito-
k]::IIllIpia/s,ta v.a IlihOjjru lalklkiu.naj\nc,riltOli:a,
1aiutoi ni istä i t,~e[elelen PUIS!eit'Oil1ja,
!äbrti T umk UU.J1 madklki,nIOJIlJ!Ie. Mu.nta
Mia,rittilaSl5.a pusero meni nilklki, lSiJUä
aur ingo n polt tarna dcangae 'eli .kestä-
ll'YIt diilku n'toa. Kotiin tul'lesea .hän
samoi: MuU' tu.li sit 'suur' va/hin!ko,
loun hJat}.ois uus, pII u usi ,1 men i.
v:1eUr tellm:p,aJl;katlkin. hm'ldkaam.

Aviopuolisoslfa oli keske •.
nääln testannenttd, et.tä ei lkumffi1au-
ö<illa.n s'urkllJ pääse plerimääne:nn'en
rnolernpa in douolemaa, Miina ,kiuoil.i
-ensmksi ja ].oo1l1la;; nai u udest i nuorten
i'yttö.n ja t'e\ki ,täU.e .taas testsment in.
Tämä uusi .munja ei .oUlut ylntä nuu-
ka ikiuin varuha, sen inii!ki joonas pian,
lniu'tJta mryöhäJän, Fi.ia piti .nikkinäi-:
!liiä vaabteina ja joonas pauhas. Fi.ia

puihnri ,kJy!Iä':/lä, että Joonas ha'u,kkuu
i.äntä "Ikl'eklk!a!la reijmks", - joomas
Kuoli noin 40 v. si:tten, Fii'a nai-
tiin Ypäjäd le,

Sal inrnäen paidoka oili pien.i, %
piäiJvää vi.ikossa talklsr'.i.. Kus taa ja
Maija alot ti 'E:'~ä.rnä:nsä, .kuten nuoret
aima, He ralkerusivait pienen tuvan
ja lkamrn ar in, jotka viedä ovan sa-
massa ikun.nossa ja sama muu nikjn
vielä, joka teht.iin noin 60 v. s.ititem.
Se on isomma'ks.i osaksn .kivietä ja
ainoastaan si.teeriä on tiiliä- Muura-
u·in·a 01i 17. ,k;ä.yvä poika, Raatin JoO'-
se. Muur ia ruvettiin tiCIkem:älä'n
m~ktkejLima.an{anta!iJna ja. 4 ,päiviin
päästä se oli valmds, Ke.nran yoJlä
Od:ss.a ol.i mennyt Kustaan I'aikkiin ja
tahrtnut sen, Aamulla .kurn Kustaa
h~kli i.a:kIki>aan, ,löy\s.i ihä,n sen penik in
ail'ta Lillcaisen a, Ki.ss~ is.tu i t.ottOtki-
ve!1!1ä ja 'lla{ik0 o tlti sen S:iiitä ja l'ö i
liiiveen ikIll101itaalks,i. Mi>täiSsää .kissan
nyt tapoit? lkiystyi mu ija. Opeitan
tosste tahr.irmaam. laklkinli, vast ass
iI1lJ~CJs.-- Kustaa S,alittnälki Ikuldl,imoi,n
13 vuotta si tten Iähernmä 70-.vuoti-
aarua, vainno 1926 paria IkJUu:ka;utlta
v.aiilJl'a. Bo-vuotaaana,

Mu'U·raJt1i Koriselin suku on jo hä-
virmyt. Konseldoli IkUAlI:U ,l'i>tä, .ku n
hän i.lt as.in kualk:i iäthti papu.haaat .ja
momet IUUUt rnu'lcaan. Vanlh.an a u.k-
ko .kävi kerjäämässä ol'len olevinaan
sokea, jota podikla ·tallu'tit i ai.n a t-u-
paam, Mutt a ;tiiellJä pJOilka o~'i !ke'l\ka'S~
sa .t ai kärryillä ja l.a1ll1ie1li.

Kuutu suutari ·oili Lageräund, Ti1lin
taaon poikia, Vanhempl v!Ci1Ij1e'l1säsat
loot stalon, rnuoran 100 m}kl. perin-
>t:öä. Hän 'l'a,i,ttoi Ii,t,slelUlerenIhllJon.eet ja
kävi suu.tardn orpiln,. sekä opettel l
soit taanaan. Soiiltt..a;ja\n\a o~li, ihän:ku,l1-
Jlu pi tlk ie n matikojen päässä. Ei hä is-
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tä. eik/i hYJ;>yisltii m uu.tenoä'l U t, ellei
S HU t ari SIOti:tt<\JJ1m,sa ol lu t.O:j, ker-
ran eräässä torpassa hää«. Hääv,ii:kii
ei osannut l;a,i.nlkiaan tansl'i,a" morsian
å:a sulhanen e i 'oHe,nlka,am. Mutta
Lagcr'lund muistd ternpun: soit t i viu,
1ua ja .taussi eturnaisenai pnir pu.ria.
iky Hioi ito;ise:t perässä t,ul.ivtut; NOlin
30 v. on .kuudu. soimtaja nUlkku'nu t

.nusuncn alla eikä mi,kään me r'kik i
v'ii't taa 'hCliudaiRa, missä ent ine n pel-
marmi Iepäjää,

To.ine.n 'saimc'ihi.n a i.ko.iri .elava soi.t-
traUIa 101i Vesander ,eH Muna-Mat.ti.
Hän tIC13IS pu hals i pif::liä. Mu.n.a-Ma-
t in 'a'r!v;on oli .hän saan.u t ISYY1Sitä,eNä

halki 'kan anm umia, Kaupan oli- hä-
rre[[ä myös, Iklahvia, ja solker'i.a, jota-
rnuija t ost ivat v ierutel.in IkelrraJUa.
Vesander ,c(ii sen Lurnppu-Li isan poi-
Jk'a, josta viimen .kerroim, Kerta .oli
'Sitten ollut huhu, että Liisa on
l'um p,p u reisnnll a lkuol'lu t. M'l1Il1Ja -JVI'a.,
t in e'1i Vesanderdn ol'i tkissa huildklU-
nut sarnojn ai'ko im, Sihloin Maltti
kävi 'koko Ik;yll:ä'n ja sanoi auna l!<lun
tupaan tuli: M0110n ja mää ollen Ik~s-
san poikaani havnrs, 'OInlk.QiSI mun äi-
tr.n i 'kuol l u.t ? NiinSiet .eri .ha rm-aa
!pien va!llh1<Yne,n p il.loku r sn naa, Hy-
väst".

Toireen ikalupp,i,as, on QI!rrut Friman.
Hiäln o n ostanut e.lulko ita, Teinrast a-
81ut ne ja v iemy t l1ilha t T u nk u u i1 !öler
iklä tuonut ikahviia ja v.iimaa, joita s ilt-
te n taas .my i,

Turxrmo ori odlu t . Isonkopun poi,[ci,(l;
somrnonen piklIDwhaSBu, j061ta ei pal-
joa tiedetä. Simon tupa taas on oR~
Iu.t Aatun itupaa va5itapäätä. Aat um
Miina: ol i Simon ~i.61k0. Ke.nran ,01.i
Ai31hll1 pojka ISlYÖJnyt Simon voin ja
s.~m:oin Simo meni siskollecn sano-
Jl1aJaJl1, ,et'tä jos häneHä o lis' .seI11Il1O-
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.nem p.oi[kla,niin :hän t a.ppajs ja. ny l-
lk1ilSja,pai&kais t u nkliol.

Aetun Miina on OIlP.Uit .louoil'lee.na
S&m01n Ikuin Simeik in jo- yli 30
vuotta. Aat u ,t,a31Skuoli noin 17; vuot-
l1ia si tten. l'äimä pari ol i 'kai oUlut
.rBt>ainen, ,mn AMu 'eli Miinan 'lguo-
Ueman jäll\k.oon u!Sik,aGtanluit asua
om.aasa tuvassa; vars inlk in hän peI-
Ikäisi sitä tuol ia, jol la Miina o-li i15-
t unu t, se ikun val'i.t t i aina.

Herm.iua oli Hu in.an torppa.ri ja
dli:~alkisli!SiSa naimisissa. Ensirks i U1ä-
neflä oli Kaisa, mutta .tämä kuoä'i
muorema. Hejkik i ol i ikovast.i hå ijy
aiktkla:ins:a kanssa, AamlUr.lla kun hän
l1äihti ,tlalkJs~i,n, söi 'hän I"ääistinpyty.i,s,-
tä kerman ojia va.roi.t t i lS'iUen Ka.isaa:
All.ä sää voita syö, mää t antte n lku n
t[Yöt ä teen, K a/i,sa $illl:loi.n sanoi : En
mää saa vouta IlwlkolOn. I1nlln iSää syö;
llcer'rn a t. -=-- He n11!i1ä sa i, Ih1Q,v a t J i.k.a i-
set 'Sukat ja h aildkas Kaisaa vas.ten
J'j8i8lma!a. Ylksi tY'tä.rl di .täs tä nai-
misesta, Kaisan Um.ofr1tua Henriidä nai
Tluornon Riilkan. TäJsltäikin avnol iii-
toata .on, y-i}dsi,tyltä'r elossa to.ise t
ovat 'k u0I11eet, Nyt Herin.ilä sai häi-
~ynalk an, asna ne ba:ppelli ja r ii t'ell i.
RiiJka peåkäsi v,ielä, et:tä Heikki pi-
tää muita. Vanhana, t'ull'i. Heiklki
mi,llte,; 'sdkleaJ~sii ja R'iilka IbaJaJs IkuIU-

rolks'i ja lrassuksi, - Henmi Iän 1,iikJka
oä i .kerta ikruts!enIut pitkän aukaa eräs-
.tä i.hrnis ta, joka s in.ne rmeni .. Silloin
Hessu sanoi: Mari Ikyl' 1k!a;t;t'01ot saa
mun ei saa vahbata, Tä.t.ä v iella iku'u-
lee jonlku n n1:,a:tlkiilVlan. Henniää
kup!lli J9~3 .kunnabl Iskodiesa yli 70-
vuno t i.ia ma, Riika .k U'O 1i samoi n lou 11-

nall!HIS<lwdilslSla19~4 111'0';11170-1VUloti.a,a,na.
Kylärnpääai Kustaa on oIII/u,t Hu is-

t in po hkia ja saanuu perinnölSltå huo-
rieerupailkan. Sit te n tuli 'hän vi ho in
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veljensä kanssa, joka nimi lt i hiin.t\:
s it t cn lloahol,alksi ja t,ä,tii n inueii 'kåyt-
ti Ik.ok') Ik)l~i. Täåldä Rahol assu 01 i
doov ast i viisas -kissa, 1TIuHa lähti
po is kotoaan. Rahol a s u ni k ov ast i
!kun hänen "Iiisa\s tkissansa h u'lok u i.
V1,iJeUiiik1imiku-uleie mauki.t bavan: On
niin vi isas lk udn Ra.holan ik iasa,

Suonpäässä oli tolllo -kissa ja h u.k-
ITm kanssa 15a1TIQi,hin ailk'oihun :kiu in
Ralholan ik i a,. Suonpää tu.U'J1l i vai n :
K)'lllä 1TIun tdllo tk issa in OIn sen Ra-
1101'_an ·'kis'sa n kaIlJS1S<a, ei c 1TIu u t en
tule toimeen. Tämä Suo npäa oJ i
o l u't h~ v a .k a ik'k ia \·,cnhlUl1<.\an PeI'-
to l assa ot i cOu,t vähän ruma tyttö,
jo tn samout.ii.n . pojaks.', S,uolWäii
n anssi ja h.iroi aina Pe,J-tol.an "po i-
.kaa", m ut l,a /k u i n.ka 0"1ilk,aan, Suon-
pä,äl!tii lk uol i alkJ,a ja hiin 110,i bl~liin
Pel.tolan "poja n". E.I'J,s Jliiiden lka t-

soja rupesi häi!'sä t a.nss i.t tarnaan
Pel.tol an "pofcaa", J1l·utta sai p-st ku t

'ba10sta.

:--JurMka":\.fa.nin tupa «m n i.in ikaisn
jo poissa, Tämän tkurnrnahisen ni-
mien hän oli saanut, kun oli a irra
Ik.aikis8:1 n 1l·r1k issa po i'k a in kanssa.

Alqve.t in ](ia.i,öan urpa on po iss a.
samoin Kausa itse, rr-u t.ta ,sUlkua rky l-
:lä on v iet ä elossa.

Mager'hol m i1Iais ia ei ole e,n,ä,ä e ;Ikä
sitä to r.ppaa, ;ota r av al l ises.t i sanoit-
t i in Rant:aI'~lksi .. Ram ta'sa ol.i nikka-
ri, eTittä~ n rat'ta inpyörä i,11 t€iklijii.
• T,rui'misis,s'a hii n oli myös IkaJksi ike.r-
taa; .toiseiks i va imz lkr' hän sai nuo-
ren tytön. Mies tu l i vanlhalksd ja sa s-

naalks.i sekä wiluiseklsi. Kerr.an l1U,..
pes i hän lårnm ittämään saunaa,
,mJelnipi~taJJ:le ja rupesi rriis u m aem
Itseään, rnut.tei ava n n ut paidan h.i-
hlan.appeja ja tuikeh tu i sekä paiis:t u.i
Slamna.&sa tkuol iaa'ks.i. Lapset .kävivät

saunan ovesta ,kat,sOill3lSSa mont.a
Ikleritaa ja isä oli a\~na v.a in paidan
lliiIS'UI1TI.aJSiSa. Vaimo ei ohlu t ko.to n a,
<ennen/kuin illlal/:a t udi ,ky.l'äJstä I ih taa-
mras ta, Tämä Ra,n.ktllan Miina dli
myos .kuppa.r.i, Hi"nell:ä ol i pie n i
111usta .ko.pp.a, jossa sa.nve.t o l'i selk ii
p;c.ni ik u.ppa.rikri r'ves. Rarvt.al an Mii-
na Muo:li 1925 lä.hes So-vuot iaa na.

Toi.nen ik'up,pari oli Ik)rl!ä sä Su nd-
bea gska. Sarn a ll a hän oli myös
lP·k>tt:illl1u()Jri. Häme'hläk.in o()t~i pierui
earv ikoppa ikirveiineeu ja ol'i halu-
tU1TIpi Icuppari -Iloui n Rantalan Mi i-
na. Monen 'kylå.n ,k.ätillön.ä hän
rn yös oli pidetty. Sumd bergi n iiiti
k'u'Oli 1908 'noiin Bo-vuoittaana. Elä.is-
säiän h a.n 'aflna s ano i: Kun mää .lcuo-
le n. 1" i im panen .iove n lh aik'k a'an , e.t to i
F'l irukrna nsäca pääse s isal le. ,kyHii 'se
[ca Ik.k i \·';e. He näe.t aeuivat yhdes-
sä pors.tuassa. Ja n i.in lcävijcin: äuti
oli illalla mennyt ruu'ldlcu maam, pa n-
nu-t ovensa ik ii.nn i ja saanut ycfLI
halvauksen. Fl.irskmanslka meni
.kumm inkin s isal'le, ve bi haan po idc-
ad ja lkorjas taro arat. Subten 001i h;; n
holitav in.aa n .äi t iä, mutta ei se niin
hääviä 011J,u,t. Puhui .inse, ,e'll1i [dti

riäyt ti hyl lydlle, mutta hän rupesi
ll,eilt,tämäoä.n vel'l.iä vasta si.tten. kun
ei ä~ti vellistä huolinut, t a rjos juo-
tavaa ja se .kelpas.

Samarrlais.el la ikoLlCllemalla -kuo l i
-silt.ten Fbinkrnanska itse. Tyttären
,lapset ol'ivat 'ko.uhussa, 'lcu n F'l in k-
m anska olli th ai v.atrtu kotona. Oli
PUIU .toisessa ikläde.s.sä, toisessa saha,
ikuu lapset kou'luata Icot iin palasi-
vat. Lapset II1Qshv,M i'.,idin s~n,k)'yn
ja iS~inä hän sai olla kolme päivi;.;;
c.n ne n'ku in meni Ilum is.iä e tta näik i-
vät. Kuolema t.ul i di\k'on pääsl'i.



:\iiin ]925 k~lo~les;aan oli hän 76~
vuot ias.

Tllillä oli ermen isän ta, joka nä-
pisitel.i vähän. Ennen 111u,inoin,l:un
Jm,hden :kylän ll arnpa.at oluvat sekai-
s in, lkäv i hän näi'W ikfa,aihiSlta.maslS,a
eaaden -täs,tä .uhmen susi. Eril.än~i
sumu.isena e lolk u un aal11'UIHl ol i
Karppi .huovaarnassa su u rt a 1111~.Staa
pä ,'SI:ä 'kii n n i, fi,llIin c.räs metsäkulman
mies -(uni puot iin. Silllloin T'i li s.a-
noi: Au tas rn'ua vähän tän p.iss'i n
jk i.in.ni otossa, Iai tan sud po'ksy t sit.
Ja mies a.u't ti. Oli k-ulu n u t usearupaa
vuotta tästä, tlou n 'sama rn icsi osasi
.tu lla puo t ii.n juuri nilun Tili oli öi,e~-
lä. Tili puhui v a i.n .puod'in .no.uva.n
kanssa Ika,i,kils'tia" m u.tua sillo in sanoi
mies äilddä: jokos mää saan pian rre.t

j'kGLk,ioli pökeyit (päslS!\l':ii oli oll ut
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kello 'kaulassa). Ky ldä Tili oli puo-
d is'ta pois me n ny.t, Vanhempana
tämä T~!\in is.ä teki ,llu\u'tia, vis·pi'löi-
tä, v ilutoja ja ropposia. Pää!s·iäi.s-t.en
et uv iikod la hä n lkav'i 11i,itä rnyyrnåsaä
ja .maksoiva t ne 15,' 20 ja 25 pe.nn.iii

'kIC\ip.palle S,UUrlUUd>e1l1 jiihkee.n. Tilin
varuh ulkse.t :kluolllivat noin 16-17
vuotta s itt-teri,

Tä-s,sä 011 Iljyt tmJI:'ult Iuetell utcsfi
fkajlck.i häv.onnee.t 'SIUV'Ut ja paiika t,
joista vei nyiky.aitka t iedä, m1LEiSä ik u-
lkin otOl'ppa ja mökik i on olJLult, ,sillä
loaäkkien pailklat on peltona ja ih-
miset tkuolleet ja suiku häv'i.nmy t Ik)-,

'Iästä uus ien mu ilt a paikk'aiku n n.idtta
l11a.1lIt t ane ide n tu ll essa t ilahl'e.

He.I m oi Saa ,rii ne 11.



Unohtuvia kansankertomuksia'
Ypäjältä.

Kun mielialat alkavat Ulh

naill.a mermeissa historian ta ..•
pauksissa, niin näissä u inan',
hrissa olisi mielenkiintoista
saada mahdolli' 'ill11'man var-
h aisten taoausten ,seiikkapet.
raisimmat tosiolot. Kansan
kcsku udessa on säilynyt varo,
h aisimmidta ajoilta asu tusker.
tomuksia, Näi,IJe ei yleensä
anneta histor ia llista arvoa,
vaan oletetaan niiden osaksi
syntyneen pitkiina h arnyul toi na
takkavalkeain loimujen ja
J21mmön yhteensudautuvissa ru-,
nollisissa vaikutteissa. Saattaa
o lla, et ta .kertovo'lqykyinen
vanhus tällaisissa tilaisuuksie.
sa pumki runollisen mielialansa
nuoremmilleen ja sidcsi kait
tällaiset kertomukset paraiten
mieliin .syopyvåt ja jalkipolvil-
le såi.lyvåt. Ovatko ne na111
säillyneinä vai lla, historian ar ,
voa? Löytyy kyllä sel.laisielkim
asutustarinain niane lla ma iniit-r
tuja vker tornuksia, joita ei so-,

pisi; vaiit.taa histor ialj isiria ar-,
vcttomjksi, Historiallinen ar ,
vo voidaan näille kertorruuk si.l,
le myöntlä~, milloin asu tinst ar il,
na esiinuyy yihtäpit.ävänä le-,
veammalla alueella" eivätkä ne
ole suoranaisen sadun kal'ta il,
sia, kuten kertomukset hiisista,
rautaporteista Y·:I11.seritapai iso,
ta.

Meidän pi tiijast amme on eräs
tällainen ankaisemrnin laajenI.,
rnalla alueella tunnettu asutus-
tarina. Se koskee kirkkOlffime
varhaisempia aikoja,

Tämän kertomuksen mukaan
olisi kirkkomme ollut kirko lli,
sena ikeskustana /hyvin laajalle
alueelle, niin laajalle, että sii ,
hen olisi kuulunut aluetta
Pöytyää myöten LäI1s~.•Suornes-.
ta ja Sääkism.äkeä myöten Kes ,
ldi-\Suomea !koMi. Näiden alue,
kertomusten yhteydessä johtui
luonnollisesti rnainittavaksi
myöskin __kirkkotiet eli 'Ipolult,
jciksi niJiltä todella njm itett.iin,



Luonto on niinä aikoina 0.1'.
lutko]kkoa rämettä taj kor-
pea ja tiet pitkille tajpaleil le
koetettiin ~aadama\hdoUisil111.•
man lyhyeiks; n.s, oikopollouja
;käyttäen. Oi\Iqopolut' eivät
vaatineet suuria raivaustöitä.
Jalankudkijat selviytyivät tiher.
'lköi!stä ja samaten ratsastajat.
Jalanpoljennat aikojen vieries j

,s,ä:muodostivat erämaan polun,
joka lopuksi. käyttämättömänä
vaati. vuosisatoja arpeutuak-
seen råmeiseen YiffilPäri:stöönsä
sulauvaksi, Nä,ilstä ;kJirkkopo,-
luista olen kuuhlut mainittavan
sen, joka Hameen linnasta kå,
sin sai alkunsa ja johti Torron ,
suon vierustaa myöten Tal-.
pi,alle., siitä Niemelle ja vihdoin
Perttulaan,

Esivamhernp amme näitä asu-
tustaruja .kertoidivat .lapsilleen,
mutta ne ovat jo miltei tyys-,
tin .lOlP!Puneet ja uneh tuneet.
Noin nehiakymmentå vuotta
sstten kuudin erään vanhan so j

. tilaan, Antti: RapanäsSalosen
vakuuttaneen, että niiden täY'j
tyy olla tosia. - Mitäs i11erkii(·.
tystä sillä on, että minä piäätä
pah kaa sanoisin: Hämeestä ka ,
sin tultiin Perttulan 'kinkkoon
Torronsuon ,kaultta? Piikkupoi-,
kana. minä joku!U.lin vanhain
k!ertovan näitä ja mikä tarve
heiUä: 'olisi. ollut tamrnoisia
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valheita maailrnalle saattaa'?
Mutta on se ollut leveä kirkko-,
lääJl1ija miksi se ei olisi' tosi?
Ei silloin vielä monta k'irkikoa
Suomessa ollut. Muistaakseni
Forssan Lehden Forssan kirk!:.
konumerossa mainitaan erään
vanhan tammelalaisen .kerto J.

neen Iapsuudessaa.n kuudleista
kertomuksista, että ensianainen
kirkko Tammelan påtäjän alui'J
eella on ollut Perttulassa Km,. .-

jensillan läJhettyvillä.
Edehlaolevaoilaiset asu.lUIS'~

kertomukset ja asutuksen to.
deldineru lev{äm'inen pitkiin
Loimijoen vartta ylö.gp\äin te-
kevat uskottavaksi, ettii kirk'.
komme on alunperin rakennet],
tu katolisuuden aikuisempirra
aikoina., Näiden tal.laisten
låhteiden : tt~kiElm,ana on tehty
otaksuma, että kirkkomme ny.
kyiselle paikalle olisi ensin
rakennettu: r istiretlkien aiko'i'.
na katolilainen lähetysasema.
KilJ1kon lähellä oleva talo Pat
pali oletetaan olleen paavin
Iåhetin ; asuinkartano, Paavi-.
Paappa ja vihdoin Papa li.

Jaskin tärruänlaiset otaksu',
mat uskottaisiin vain "tar i..•
nojksi", niin sittenkin, piidee
n\ilis:slä:hyvin paljon johdonmu-
kaisuutta. Esim. lähetysalut-
een paikka on alueen keskesså,
kun otetaan ajatteluun u l'ottu',
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vaisuus Tamperettakiri kohdin.
Maantien sivussa Turun ja Ha-,
rneen'limnan- etäisyydet O1V·a·t
Iåhes yhtä pitkät. Asuttu joiki-,
Iaakso ion Poria kohden. N~iil
mät tämmöiset seuka t eivät
ainakaan todista, etHä paikka
-ohisi o1ltut Iåhetysasemaksi epa 1

onnistunein.
Opettaja Hirsjärvi on al~kis-;

totu tkirmsksillaan l'oYltänyt
muistiirmanoja, joista käy ilrnii
että Perttulassa on 011u t loi rkil\:,o
jo katoolisuuden ai.koina. Var ,
maa vuosilukua ei tutloija voi
olettaa, vaan arvelee, että kiri
[{'On on täytynyt torlennakoj.
sesti ol'la jo r soo-luvulla (Ypa-
jan pirt.äljä.nikbvau'SJ siv, 1-2).

Ei tamakaam ark istotieto kU/I

moa kansankertomuksia eikä
n~j.tä olettamuksia, joita kan,
sankertomusten johdosta on
ollut ja tehty. Paav'sl lisen ~~1:~
hetysaseman mahdollnen ole-
ma-ssaolo ei sillä ole kumottu,
ellei sitovamrnin todistettu.
kaa.n, En tahdo minäkään itse,
kohdastanx varmaksi sanoa,
joskin olen seurakuntamrnc ha.
märä tä mu inaisuudcsta olevia
ja nykyään jo unhoon haipy-,
VIa k ansankertocnuk'sia. muis.
[ilin kirjoittanut.

*
Eräs k irkkomme aikuisem .

paa uusintaa koskeva kansan'.'

Ik!ertolmUistuo kauniin kuvan
esmsremme yksimielisvvdesta
PY'hättqämsä kohtaan. Tämä
'kertomus mainitsee, että vari-
ha kinkiko hajotebt'iin Maarian I

pairvån jålesta ja uudessa kir' .•
kossa pidettiin ·ensimäinen j u-,
malanpalvelus kolme kuukauä'.
ta sen jalestå, juhannuksena'.

J älemmin kirkkoarnrne UIUh

sitt aessa, luultavasti. 1798, on
aineiden tarpeessa turvauduttu
tervan valrnistajain raaka«
aineisiin. Perttulan kylässä
Tervahaudan palstal la olevassa
rinteessa on ollut 'koitita rvet ta
suurempi tervanvalmistus. Rin-,
·teestå on nykyisin vedetty mur.
taa pellolle ja siinä on paikoin
yli 3 mtr paksulta tavattu pa-.
lanu tta savea ja hiiilta. Tåsta
rinteestä kaakkoa kohden nous
sevalla kunnaalla on silloin
ollut tuuhea mäntymetsä, Tä-stä .
tervahautainsa J.älheltä ovat si,!ll
loiset tervanvalmistaja t kuorii,
'neet mäntyjä te.rvottul:naan ju,
tien kuorta useampana vuonna
'ennenkuin puu lopullisesti kaa.
dettiin. Näiihin pystyssä oleviin
'!quotitbuihin mamtyjh in iski
kirkonrakentajain kirves tY~T-,
dyttämään k'irkon rakennustar-
vetta.

*
Ta lonpoikaistalojcn jou tumi ,

sesta kartanoiden yh teyteen



on 'ollut monenmoisia arveluja ..
Ollaanna \heJrk~iä uskornaan,

,että kartanoiden omistajat
ovat ne jollakin lainvarjolla i,!::.
selleen keinorelleet. Ettei aima»
kaari kaikki talot ole keinote-,
koisesti klartanoiden ha.llitta-
vaksi la.illistuneet, olen saanut
täydentävät tiedot Kartanon-,
kylän Somiskan talon vaiheis-,
tai Nämät tiedot olen saanut
suvussa sailyneista kertomulo-
sista jo kuolleelta vanhukselt a.

Manttaalleiden ruotuvelvoit,
tukscn aikana oli Somesknn
sotamiehellä huono onni.
Usearnrnam miehen perättäinen
kuolema toi kammoa ja niin ei
saanut Somiska enaan miestä
pesta tuksi oti1aaksi. Ehkapa
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tålllainen onnettomuus herätti
jo taikauskoakiin, muitta ni,iln
vain oli, että Somiska järjesti
omista pojistaan sotilaat, mut ,
ta nämätkin kaatuivat jaJ 10-'
puksi tskko, täyttääkseen lain
määräyksiä. astui itse riveih in
ja -llmatuiL Naisvåki ei voinut
taloa pitemmälle hallita. Maan-
vi,ljelys kärsi eikä voiuu talon
maksuvelvoituksia suorittaa.
Naisperiheen päätökseksi tuli,
että tarjotaan talo Harv ial le..
Harvia on silloin ollut hovin
varsinainen rnaatija. Näin t u.li
Somis:kan talosta "lampuoti".

E d v. R a LI t a n e 11.

Forssan Lehdessä 2I. 2. ]927.



Jokioisten pappilan maa omaisuuden
synty..

Kirj. J. E. H yöt y n iem i.

Kuten muuallakin Euroopas-
sa 'On rneidankin maassamme
jo keskiajalta alkaen ollut
muutaunia isel la isia seur a'kum .•
tia, joissa h all'itsijoill'la ja rrryosi,
1kin yllhäisillä maanomistajrlla
on n.s 'P'J1e'sentation 'kautta 01.•
lait mäaråysvaltaa pap:n nimit-
Jtämisessä ja vaditsemisessa seu..
ralkunt aam. Sell aisia 'henk iloi-,
tä nirni te'ttjin 'seura'kunnan pat·,
roorunksuksi ja heidän o ikeu t-
taart 'lJatronaattioikeud21k>5i. Var-
muudel la 'ei voida sanoa, mjhin
tuo ojkeus on meillä perustu-
nut. On lausuttu an.m. arvelu,
että suurkartanoitten omistus
sellaisenaan olisi sanotun oii.
ilcleuden perusteena. Kesk'iajan
) Ie isk ir'kolilisnin Kanoonisen
oi!keuclen periaatteisiin nojau»
tuen tuntuu kuitenkin todenna .•
köilsi!l1limälki, että yl!h1äiset hen-
'kilot puheena.laisissa tapauksis,
sa ovat ra'kennu tt aneet seura,

'kunnan 'kirlkon ja varustaneet
paiPpi,laJl1 rnaaornaisuudel'la, jo-
ten heJiclän 'påt'J:1onaatltioiik:eut,en,
S3 perust ui jo kes1ki,ain<ana ja
vielä myoh emm irrkin juur i ta-
hlä'l1 seilkl1<:aan.

Jok ioisten seurrukun ta, joka
oli kalfl,pelina . ja. 1600-.1uvulla,
on ollut ylklsi niitä verr at tair,
harvoja maamme seurakuntia,
jo ih in ylbäi'siHä maanomiis.aj.I,
la on dl1ut patronaattioikeus.
Se oli Jokioisten lcartanoi tten
orn istajal la, joka menneinä aii,
ko i.na .ku'tsu i ja t av al lisessa jar .•
jesty'ksessa (Jj e'tti seurakunnan
pD(pin virkaansa lhoitarnaan.
Edol lasano tim rnuika'isesti pe·.
rustuisi ni.irrol.len h:änenq<in oit'
'keuterrsa siihen, .ctta olli seura-
kmmnan patroonukscna rakeno
nuttanut: JO,](l!O:is~en kirkon se,
bi myöskin toimittanut pappi-,
1a11emaaomaisuuden, ollen vel-
volll'inen j.aJllkuvasti pi tämään



huolta niiden 'kunnossapidoSltaö

mi tka vtehtåvåt taval'lisissa n.s.
dcons istoniaalisissa seurak unnis .
sa kuuluivat .niiden asukkaille.

Eräitten tietojen mukaan
onkin J okioisten ensirnai»
sen ki.'rkon v. 1631 ra-
kennu ttanut Johan J esper in.
poika K'rl.IJUJS,joka seurakunnan
.patroomsksena teki, sen rovasti
Amnellin tiedonannon mukaan
"ornidla varoijl'aan". Mutta miu
ten oli IP a p.p i,1a n ma aomaii-
suuden Jai ta? Kun edellåsanotr .•
tujen vanhain Ikitikolli'sben perii 1

aa tteiden jaerEn;äi'Sten a,sialkiir i

jain IPOIhlj,wlJaryhdymme kä:siti~
telemään Iokiojsten papprlan.
maaomaisuuden syntyä, on tä.
mä iibvaooaoi,keu,speriaate pi.•
de tt.ä:vä undelessa, ja on se
omiaan" luomaan lrsav a laistus;
ta niilhin jonkunverran ni,ulk ..•
kasanaisiin asiadcirjojh in, jotka
I7od-.lurvul'ta meielän ,päiviilmime
saaloka ovat j'ok ioisten kirkon-
ark istossa s~i lyneet.

Epäilreimä,teä on moni J ok ioiss
ten ja Tarnmefan seurakunnan
asukas ihmetellen ja IkLbmmalS.
tellen kysynyt, m iten'ka voi 01-,
la malhdJollista, että ensjksimai .•
nlitun seuralkamnan 'PClIPpiJalWa
aina 17oCl-.lurvullta liiJhtien on o'-
lu t -1- mant'taalin suuruinen In .•
tala miminen maatila kaukana
Tamrnell'an Portaassa, jonne }Oc,
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l'-'i'olist.en kiirfklolta on noin 3 p"e.
nirdculrnan /pitui,nen matka.
Kansan muistbtieto onkin s.äii.
l:Y1tttänyt, lku.ten kohdakkoin
saamme havaita, ainaisiin pää,
Ikdhelis'saan historia llisesti oi-
'keiita tietojia puheenalaisesta
asiasta.

Ruotsiin kuninkaalliselle ka-
marikolleeg iolle osoittamassaan
ja elok. 29 p.Ile 1732 päivätyssä
Jkirj.e.lmässä, jonka jaljennos on
sanotussa ar'kistossa, ilmoittaa
maaherra Petter Stl:ernoro.ntz
J\olk,io:lSten seur a'kurman kaopa.
laisen Milkael Cadeniulksen t,e1h,.
neen h'änelle anomuksen kap-
palaistilan hanlckimiseksi "Jo;
lkioisten säteriin kuuluvan
Ojaisten ,rälssitilan asemasta,
jossa Ihän tählän saa'kjka on asuu
nut.' Kirjelrnåssaan mainitsee
maahenra kappa lnisen anomuk ..•
sen johdostaolleensa Ikii1"j,evaih'.
elossa Turun Tuorniokapibu.lin
kanssa, jolta 'saapuneessa vas,
taulksessae!hclotetaan jOlkio'i,s"
ten pa\J)lpi'l'alJ!J,e "Intalan ti1aa
Ojaisten lky Iässä sanotussa
(Tammelan] <pitäjässä". Tjl a
oli tätä ennen kuulunut pal,lz-/.
'katrlana le1~äälle ralkuu nail le,
mutta sifternm in oli ruotuih in
jakarnattomana kruunun <11a1.,
lussa.

'Kul1 mairrittu ,k.aIPpalainen
oli tilaa itselleen ja seur aajiu ..
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leen halunnut ja "tuom iokapi-,
tuli sen vir'kataloksi hyvläklsy~
.nyt, ika'tsoo rnaaherrakin . puo-.
lestaan sen se llaise'ksi ruodut,
tomana tilana hyvin sopnvan,
l.ausuen samallla toivomuksen,
ett.i kuninkaallinen majesteetti
ja valtaikunnan kamarilkollee.
gi 0 esi tyksen hyv ä'ksyis i si täkin
suuremrna ll a syylla, kun
"asianoma.sifla [o'k'ioisten kar
tanoitten verovapailla omista,
jiill.a on vapaus' (jo'lcioisten)
Ojatsten kylässä sijaitsevaa
l~ällssinilaausa, jossa ,ka[pipalali/sen
ti=i,hläl1saalklka on suotu asua;
oman mielensä muik'aan h al li',
ta". IGQ"je'lmänsii ohella Iåhet-
liä·ä maaherra, ma in i'tu ijle v i-

r astoi lle tuomiokaputulin 'kir',
jeen, \CadeniruikSlen anom usk in-,
jan ja va ltiokonttorissa tehdyn
maakicjaott een, joita asialklirjo-
ja k irknnariknet ossa ei 'kuiten,
ka an ole saatavissa.

Selostetussa maaherran .kiiT-'
jebmassa mainitut sei kat osoit'-
tavat, että jok ioisten pappilaL
la ori s iis jo tätä ennen ollu't
maaomaisuus Jokioisten sater il-
kartanon omistamasta ralssi ti,
1ast a, joka .sijai tsi sanotun 'lea(p.•
peliseuralkunnan Ojaisten Ikiyt,
Iåssä. Sen o\1liilmeisesti lahjoit-,
tanut ennenmainitto Johan
j'e.stperirniptl\]kaKruus, sillä vars-
hojcn oi keussåannosten mu-.

kaan kiTl<ikoael ollut lupa 1'31,

kentaa, .ellei myos'klin pappilaa
.varustettu 111 aaorn a rsu.udel'la,
ja oli <sesitova niin .konsisto .
riaa listen seurak.u rr.a ir, a suk-
ika'ille kuin pa tronaattip itläjä in
patroo nuiksi llek in. 1700..1uv ul la
tahtovat nyt ka·rtanoitten ornis,
tajat 'kuitenik.in saada haltuun.
sa keskella Jolkil aania sijai tse .
van bilan, joka näinollen sata
.vuot ta oljsi 011LI t pappilan
hal lussa, ,mutta ilmeisesti ku i .
tenk in täJ1tUi omistusoikeutta
v arl la. Scvmaan"u'lIntaa"
puhuu vielälkin kansan keskuu-
dessa ku l'kev a per intatieto. T'ie.
tääpä se vielä 1isaks: , että pu-
heenalaisten eri seurakunrsissa
olevien vkylien, vi>eläipä tilojen
n irn ien yh täHäi'sy:ycJ.enjohdosta
olisr papp il an maaomaisuus
kaukaisia v irastoja erehdyttäen
saatu sirr etyksi keske lta j ok i,
lääniä kauallosi .toisen pitälj,~in
rnajlle, milk'ä vi!ilmelklsimainittu
seilkka ei kuitenkaan a.sia:l(]i'r,
jain mukaan tunnu aivan us-,
lkottav al ta., Kun kaytett äv is,
sämme olevista asia'kurjo ista
puuttuvat ennenmainittu tuo.
rrsiokapitulin ik:irje ja Cadenjulk-
sen anomuskjrja, voisi tietysti
ajatel la, ,e'tträ ne 'kasi'te ltavaao
Irdy,symylkseen vo isjvat luoda
runsaammin valaistusta ..

Mutta olipa tuon perimätiet.



don i/äyden torlenperaisyyclen
laita miten tahansa, joka t a ,
pauksessa navtravät sidl oiset
säterin omistajat olleen haluk-,
k aita ottaen aa n ennen luovu te-,
tun tilan haltuunsa. Ja .ku n
maaherra Stierncrantzin'kin
mielestä . kartanonom-stajilla
oli oikeus "vorovap aata ti\.
-laansa oman mielensä mukaan
hallita'', ryhdytt iinlk'in sopivan
tilaisuuden 'tu llen h anklkimaan
papp ilable sen sijaan maaomaa ..•
suutta - .kruunulta. Vai'k'ka
Ojaisten Irrtal a Tammelassa
olilkin perin kaukana, ei Ikai,;
'kesta päättäen voitu asiaa SO-l

pi vamiminlkaan jarjestaa.
Puheenalainen luovutuskysy J

mys oli sittemmin käsiteltävä ..•
nä va'ltiopanvi ll'a, joille piispa
.T onas Fahleni Ll'S selkä rovastit,
(maisterit Nicolaus Idman ja
johannes Arnuel l 'hii\ppakun,
nan papiston edustajina oli.
vat asiasta jättäneet puheena»
olleen esityksen, joka tulikin
h :.·'\-~i'ksytYlksi. Valt iosaåtyjen
pöy'liilkilrjain' 7 §:ssä - kuriin-
gas Fredrik 1:0 alle'kjrjoittarnav
na ma alisk. -1- p:ltä I735 - hy\"
\"äil;:sytäiin Caderr.ulksen ano
rnus ja mää'rähiän maaherran
valitsema Int alan tila j o kio is .
ten kappalaisen vir'kat alo'ksi,
mink.i myoskin kuninkaallinen
kamar ikolleegio maalislk. I9
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p.rxi 1735 näik,ee hyväksi vahvis,
taa, antaen rufk aisusta t'iedon
maaherra Stierncrantzille. Maa.
herranvirasto taas vuorostaan
lä:hrettiä'ä asiaa koskevat vrrka«
kirjeet Jokioisten kappalaiselle
Cadcniukselle seka IkrUlunum.
'kaslkynh al tirjall~ Johan Schrey l,
le, jonka maakirjoihin ja t ilei«
hin nähden on ratkaisu otet-
t ava huormioonsa.

Vajk'kalkaan si'is Jokioisten
kartanonomistajat eivät katso»
neet olevansa v elvoitet tuja Jo.
.kio isten Ojais issa sijaitsevasta
rålssitilastaan pappilalle Iuo-
vuttamaan nnin suurta tilusta
kuin sille o lisi tarvittu,
vicliipa ilmeisesti tapahtuu
ennen tehdyn 1uovu tu'ksen pe.
ruu tuskin antavat kartanon-
omistajat kuitenlkin, eräitten
toisten tietojen mukaan, sano-
tulle papp ilalile, nähtävästi pat-
roriaa ut ioiikeutensa vlevojttami»
na, eräit,ä pienempiä etuja. Kun
nimittäin Int a lan tila 'I'amme ,
lassa aijai.tsi 3 peninkulman
etäisyydel;Yä J olk ioisten !kirkos .•
ta eilkä 'kappalainen niinollen
voinut itse viljellä ja asua tlätä
pappi laansa, rakennut ti kar ta-
rionomistaja kappalaisel'le
omilla kuetannuksillaan låhell-
le kappeljkink'koa soveliaat
asirinhuoneet sekä luovutti hä~
nelle sen ohessa "erinaisin eh,
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elein käytettäväksi ja nautit ta .•
v aksi" erri ita pa(ppilan llä!hei-l
syydessä .5iÖaitse\-ria ti luik'sia,
joilla ep'äill1emi:ittä .tarlkoi tetaan
pa\ppilaan nylk~ris'inlk\n .kuulun
v ia pienempiä ti luk.s ia. Seur a ,
'kunnan pa troonus kaiketi katto
soi jo tällä tavalla täyttävi:inlS\ä
patronaattioilkeu.tensa cdellyt-
tarniit vaatimukset.

Vuonna 1920 ojkeutti Valt io.
neuvosto jokioi.sten seulrakun·.
nan un..'\")lITle:i'än osan In ta.
Jan tilaa ehdolla. että pa p .
pi la L1 c ,hanki tt aisiin sijaan
riitt.iva maacmassuus, Näin
sjttemrn in t3U)aht'll~lkin, In.
talan -vjlje lyspalstan tultua

rnyydyiks i osti J o'kioisten seu-
rakunta 30(\000 mackan kaup'.
pah innasta v al'tion omistarnis-
ta j o'kio isten kartanon maista
erirJläisl'ä ti.lulksia, joissa v ilje-
lysmaata on yhteensä n, 15 ha
ja n1.dsåä; 99,78 ha ja joiden
vastaanotto tapahtui .toukok, 1

p:nä 1921. Samalla iker ta a luo-
vu.tett iin papp ilai le 'täysli omis-
tusoi'keus siilhien pieneen maa.
a 1 ueeseen, j osta edellä rnainit-
tiin ja joka tälhän asti oli ollut
sen "käytettävänä ja nauiti tta»
vana", mutta 'kartanon maista
eroi ttarnattomana.

Fo rvs a n Lehde a 18, 3· 1927,



Kotiseudultamme,
Yhtä ja toista vanhaa

Vilukselasta.
Ennen oli ren g€illä Vilukselassa

ja ehkä muuallakin kolme kovaa
päivää.

Ensimäinen oli syksyllä tarhan-
kasaus. Kun nim, karja koko
kesän oli kotona tarhassa ja sille
oli aina annettu kuivitetta, sotki
se tarhan piukaksi, ja kun sitten
karja vietiin navettaan, kasattiin
kesäinen tarha talvella pellolle
vietäväksi ja tämä oli raskasta
työtä miehille.

Toinen kova päivä oli sikalah-
tja toimitettaessa tuossa vähän en-
nen joulua. Lahtipäivän aamulla
noustiin aikaiseen ylös ja varus-
tauduttiin nuoralla, nuijalla ja
puukolla sikaa hengiltä ottamaan.
Ajettiin sika ulos lätistä ja sitten
köysi kurkkuun, toinen mies veti
toisesta, toinen toisesta päästä
köyttä, sian kiljuessa kovasti tässä
hirttonuorassa. Kolmas mies löi
nuijalla päähän ja sitten pistettiin
puoli elävissä. Kun henki oli
saatu "pois, sidottiin sian etujalat
ja samoin takajalat yhteen ja pan-

/

tiin paksu seiväs jalkojen väliin,
vietiin jonnekin aidan viereen ja
pantiin joku koroke toisen pään
alle sekä tehtiin oljista valkea
sian selän alle, kun se siinä var-
taassa riippui, ja olkisuteilla kär.
vennettiin vatsapuoli. Näin saa-
tiin harjakset pois. Sitten se pess
tlin ja poistettiin sisälmykset. Ko»
ko päivä meni tässä puuhassa.

Kolmas renkien kova päivä oli
lukupäivä eli tukkajuhla, joksi
kinkeripäivää sanottiin. Lukutaito
oli huononpuoleinen ja papit oli.
vat ankaria; sai tukkapöllyt, jou-
tui pöydän alle ja pahimmassa
tapauksessa sikalättiin. Vanhat
ihmiset puhuvat vielä, kuinka niin
pelättiin, kun lukemaan mentiin,
ettei aamulla ruokakaan maistunut,
ja hiki oli päässä pelvosta koko
päivän.

Pellavaa kasvatettiin täällä en-
nen paljon ja syksysin oli akoilIa
sitten 20 päivän lihtaustalkoot.
Talot pani vuoron perään lihta-
päivän, että muijat ehtivät joka
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paikkaan. Lihtaajina oli muuta-
missa isommissa taloissa 10:kin
akkaa. Illalla akat tulivat Iih»
toineen yöksi siihen taloon, missä
lihtapäivä oli: sillä aamulla men-
tiin työhön kello 1-2 aikaan ja
oltiin iltapimeään asti. Palkka
tällaisesta työstä näin pitkältä päi_
vältä oli 50 penniä. Pirtissä tai
riihessä, missä lihdattiin, oli aina
melkein 'kilvanteko sekä riita. Oli
toisia muijia, jotka saivat 12 kimp-
pua ja toisilta jäi 6'-:"7 kimppuun.
Silloin huonosaattoset väittivät,
että ne paremmat eivät tee puh-
dasta työtä, sillä ei toinen toista
niin paljon parempi ole, ja sitten
syntyi sanasota, jossa haukuttiin
koko suku perusjuuria myöten.
Kahvia lihtamuijille vietiin usein.
Muutamin paikoin pantiin ohraa
kahvin sekaan ja siitä taas åkat
pauhaamaan keskenään. Mutta
sakki ei ole' koskaan yksimielistä,
oli joukossa taas semmoisia, että
meni ja sanoi emännälle kaikki
omansa ja muiden puheet jonkun
akan päähän, ja tästä oli taas rii~
dan aihe seuraavassa lihtapirtissä.

Toinen syystyö oli riihien tap-
po. Joka talossa oli kaksi riihtä,
koti riihi ja peltoriihi, ja nämä oli.
vat aina tapettavana samana päi.
vänä. Kello 2 mentiin ensin koti.
riiheen. Kaksi ihmistä meni rii~
hen puolelle seinään lyömään, 4
luan puolelle tappamaan. Seinään»

lyöjäin piti viejä käydä »kääntä~
mässä permanto» eli oljet lattialla
toistepäin jälleen hakattavaksi.
Kun riihi oli tapettu aamulla kello
7, mentiin suurukselle ja sitten
peItoriihtä tappamaan. Yksi sen-
tään jäi viskaamaan kotirliheen.
Kaikki tähkäpäät haravoittiin tyys~
ten pois, sitten jyvät kasattiin yh-
teen nurkkaan ja muu permanto
kävästiin puhtaaksi. Sitten istui
viskaaja tuolille ja työ alkoi. Vis»
kin oli matalasyrjäinen vähänen
lappio eli auskuri. . Viskaaja otti
nyt kasasta viskimeri täyteen Jv-
viä ja heitti ne kaaressa puhdik-
kaasti peräpermannolle. Jyvät kun
olivat raskaita, menivät ne seinään
asti, ruumenet taas jäivät etualal-
le, josta ne lakastiin pois. Kasan
syrjässä oli aina roskasia jyviä,

. jotka taas puhdistettiin pohtimella.
Pohdin oli noin Jähemmä kaksi
kyynärää pitkä, kädensijat molem-
missa päissä, takasyrjä .korkeampi,
mutta etusyrjä lanto eli luiseva.
Kädensijoista pohtaja piti kiinni
ja antoi polvella puhtia pohtimel-
le, että se hyvin liikkui. Näin
saatiin puhdasta viljaa. Riihijy«
ville tehtiin samoin, sillä ei riihi.
ja luvajyviä sekotettu koskaan.

Pojat täällä ovat ennen olleet
vallattomia käydessään kylässä ja
»riijuureisuilla». Kaikissa taloissa



on ollut ennen luhdit, missä pal-
velijat ja miksipä ei välisti tyttä~
retkin ovat kesällä nukkuneet. PO$

jat kokosivat aina itsensä sakkiin
ja kävivät jokaisen luhdin oven
takana kauppaamassa itseään. Par-
haat näistä kelpasivat tytöille, huos
nommat saivat jatkaa matkaa,ja kävi
useasti niin,etteivät päässeet min-
nekään. Silloin he rupesivat ku-
jeilemaan ja toisille kiusaa teke-
mään. Kerr mkin oli kelpaamat-
tomat pojat vivunneet Vitkan pii.
kain luhdin katon korkealle. Väri
mälän Kosken T.1. talot oli joen
toissa puolla, kun Vilukselan oli
toisella puolella. Siellä käytiin
myös ja kun ei sisälle päästy, niin
tehtiin keskelle tietä talojen väliin
- talot kun olivat kahden PUO$

len tietä - suuri kuorma. Kaksi
pellavaloukkua pantiin eteen »parls
hevosiksl» ja rattaille kaikki mitä
nurkista löytfiin. Aamulla oli ta$
lon väellä aika työ saada rattaat
tyhjiksi. Tilin Oskarilla oli ollut
tapana sanoa, sitten kun kaikki
talot oli kohmuttu, että on sillä
nuorella miehellä mentävää, kun
pääsee aina kolmeen paikkaan si-
sälle: ensiksi »likkain» oven taka,
sitten ristikujalle ja sitten kotiin
maate.

* *
Huistin taloa on pitänyt ennen

Suonpää niminen mies. Tämä on
ollut rikas ja mahtava mies. Aina

kun hän on ollut juovuspäissään,
oli hän ollut ruotsalainen, ei osan.
nut puhua suomea. Selvänä kyllä
osasi suomea, sillä ruotsintaitoinen r»

ei edes ollutkaan. Kun hän jon-
kun kuuli tiellä laulavan, sanoi
äijä: Jaa, kuka siel tiel laula,
niin mä kirjoita pari ratti, saa 20
mk. sakko. Ei hän puhunut kos-
kaan sanoja täydellisesti. Kerran
oli hän ollut Koskella myllyssä,
jonne täältä on matkaa 7 km, eikä
ollut muuta evästä mukana kuin
kui va juusto ja pieni rasia voita.
Ukko ei kehdannut ruveta syö.
mään mylly tuvassa, vaan ajoi kOI
tiin syömään ja lujaa kyytiä
oli tullutkin. Värmälän ja Viluk»
selan välinen silta 'piti yhden kos
mauksen vain kun Huisti yli tuli.
Sitä humausta pelästyi Vårmälän
Martintalon kissakin, joka istui
tuvan permannolla ja meni yks'
loikkaus vain uuniin ja oli siellä
koko päivän. Kotona emäntä pes
lästyi myös ja kysyi, miksi mies
niin tuli. Ukko vastasi: Jaa, en
mä kehranu syörä .siel, kun ei
ollu kun yks kuiva juust j~ pien
rassia voit. Kotona oli liha paiss
tinpannussa kiehumassa ja sen uka
ko otti tulelta, vei eteensä pöy~
dälle ja sanoi: Jaa, tää onkin oi.
ken mun herkkutain. Emäntä oli
sitä keittänyt erästä kehrumuijaa
varten, tämä kun oli tuomassa
kehräyksiä pois. Isäntä huomasi
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myös muijan penkillä ja sanoi:
. Mitäs sää' tää tekemäs? - En mää
mitään tee, tulin -vain maitoo ha~
kemaan, sanoi muija, sillä emäntä
teetti kehräyksensä salaa ukolta.
Syötyään ukko taas läksi myllyyn
takasin.

Humoristinen mies on taas ol-
lut Mäentaustan Jussi. Hän on
kaikki puhunut semmoseen runo-
muotoon ja, pukenut ajatuksensa
johonkin määritelmään. Esim.
näin kuuluu yksi hänen tietoaar-
teistaan: Yks silmä kirveel, kaks

, silmää ihmisel, kolme konttii pans
nus, neljä' tissii lehrnäl, viis sor-
mee käres, kuus läppee hevosen
kenkäs, seitsämän talitee seulases,
kahdeksan äyrii markas, vhdäksän
kertaa lapätään, kymmenen men
sen tulla ja vie 1 Jaappanin- Ve-
näjän sodan aikana kehui Jussi,
että kun hän makas Karhuniemen
ladon edessä, sanoi keto: jyhmis,
jyhmis. Historiaa oli hän puhu-
vinaan ja se; kuului taas näin :
Kuuki rämssä raati, ilolla surulla
taati, Esterkuu kaikki kaati, An-
des Kallepää nyyperi, Takala vasta
pyyteri, ji, haa, hops toi 1 Oliko
Jussi vähän hassu' tai mikä lie
ollut. Mutta toimeen oli hyvin
tullut, ja sen ajan ihmiset olivat
sanoneet, että sillä oli tietoa tar-
peeksi sillä miehellä.

Noituutta. on myös harrastettu

täällä ja taikoja tehty. Varsinkin
uudenvuodenyö ja laskiaispäivä
ovat olleet taikojen ajat. Tinan-
valauksesta on ennustettu vuoden
tapahtumat. Laskiaisena taas on
aamulla aikaiseen käyty. sikolätin
oven takana potkimassa ja kysy-
mässä: pääsenkö naimisiin, saanko
sulhasen vai kuolenko tänä vuon-
na? Mihin kysymykseen sika vas-
tasi, se asia' tapahtui sinä vuonna.
Sitten mentiin kelkkamäkeen huu-
tamaan »pitkii pellavii», keitettiin
papuja ja siansorkkia sekä läm«
mitettiin sauna.' Mutta saunassa
ei saanut puhua, silloin tuli ke-
sällä paljon paarmoja ja muita
elukkain vihollisia. Puita myös
tuotiin; juosten mennen ja tullen,
ja äkkiä puut kasasta siepattiin
syliin. Jos nyt oli puita parittain,
pääsi sinä vuonna naimisiin. Sit«
ten kenkä pois jalasta ja paiskata
tiin jalkain välistä perältä tupaa
oven suuhun; minnepäin oli kär_
ki, sielläpäin oli sulhanen.

Vanhat tavat ovat olleet ja
menneet unholan syliin; ei niitä
enää harjoiteta. Jos joku haluaa
tietoa tuleva.isista asioista, niin
mustalaisakka sen sanoo korteista
ja sillä se asia on autettu ..

Helmi Saarinen.

Nimimerkki A. L. kirjoiftaa
myöskin Vilukselan Iaskiatstavois-
ta m.m. .seuraavaa:



Laskiainen oli sellainen päivä,
joka sai miltei kaikki ulos, jotka
vain kynnelle kykenivät. Jos sat-
tui olemaan kaunis ja lämmin il$
ma, niin silloin sitä vasta kujilla
ja ahteilla ääntä ja kiehinää oli.
Nuoret kelkoilla ja suksilla las-
kettelivat, näkipä jokusia vanhem-
pia hevosillakin ajaa rytkyttävän.

Laskiainen oli kansan suuri toi-
vomus- ja »rukouspäivä», jolloin
ääni korkealle kohotettiin. Erit-
täinkin toivottiin hyvää pellava-
vuotta, mutta ei kaikkinaisia mui-
takaan toivomuksia ja mielitekoja
unohdettu.

Ken kaatumatta mäestä laski, se
varmasti sai hyvän pellavasadon
seuraavana kesänä. Mutta olipa
sellaisiakin hurjapäitä. jotka kel-
kassakin seiso en laskivat kaikkein
jyrkimmästä .kohdasta. Siten uss
kalsi laskea vain jokunen, ja jos
hän laski kaatumatta, niin se tiesi,
että siinä talossa sitä kesällä saa-
tiin pisimmät pellavat.

Mutta vaikka itselle toivotaan
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ja pyydetään hyvää, niin toiselle
ei sitä sentään suotaisi. Niin täs-
säkin. Kun »äänestettiin» itselle
pitkiä ja vielä pitempiä pellavia,
niin naapureille toivottiin vallan
kelpaamattoman lyhyitä ja niiden-
kin menevän vallan päistäreiksi.

Kun' nuori väki näin huusi ja
huhtoi mäessä, niin sattui välistä,
että vanhemmat ihmiset valjastivat
hevoset ja läksivät »rekiretkelle»..
ja mitä pitemmälle ajoi, sitä pi-
tempiä pellavia sai.

Laskiaispulla ei viisb tai kuusi-
kymmentä vuotta takaperin aina-
kaan kansan keskuudessa ollut
tunnettu kuten nyt. Lihaa ja mak-
karaa syötiin paljon ja n. s.
»klimppivelliä», jonka seassa oli
kiehumassa siansorkkia. Muutamat
keittivät papujakin.

Kaikkea muuta sellaista »paa-
via> harjoitettiin. Esim. valkeata
ei takassa saanut olla enää illalla

, ja muutamat eivät sytyttäneet pä-
rettäkään pihtiin.

Forssan Lehdessä huhtikuussa
1927.


