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Kun Forssan "pumpuli...kehruu-
pajasto" rakennettiin.

Hajatietoja Forssan perustamisvaiheista.

Tänä kesänä tulee kuluneek-
si 80 vuotta Forssan perustami-
sesta, sillä kesällä 1847 alettiin
rakentaa tänne kehruutehdasta.
Kun tästä pienestä alusta on
paisunut suuri teollisuuslaitos
ja kun tehtaiden ympärille ku-
luneina vuosikymmeninä on ke-
hittynyt samalla kukoistava
yhdyskunta, kannattaa lyhyellä
muisteluksella palauttaa nyky-
polven mieleen Luo merkkita-
paus, jolloin Forssan perustus
laskettiin Kuhalankosken gra-
nli ttikallioille.

V. 1838 oli' silloinen värjarin-
kisälli A. W. Wahren vuokran-
nut Jokioisten kartanon omista-
jalta kapteeni Bremeriltä sikä-
läisen pienen verkatehtaan ja
muutamassa vuodessa pannut
sen hyvään kuntoon, niin että
Jokioinen oli alkanut kasvaa ja
sen elämä suuresti vilkastua.
Wahrenin yritteliaisyys ja toi-
mintatarmo ei kuitenkaan tyy-

tynyt pelkkään verkatehtaa-
seen, jonka Iaajentarnismahdol-
lisu~det olivat epämääräiset.
Näyttää eräistä tiedoista päät-
täen siltä kuin olisi hän jo J0-

kioisilla ollessaan pannut alulle
myös puuvillakangasteollisuu-
den - seikka, jota ei ollenkaan
yleisesti ole tunnettu, ainakaan
en ole koskaan kuullut kenen-
kään vanhemmankaari henkilön
siitä kertovan. Kuitenkin mai-
nitsee Åbo Underrättelser v.
1849, että \Vahrenilla oli siihen
aikaan Jokioisten tehtaassaan 30
ku tomatuolia ja sitäpaitsi 50
kutomatuolia jaettuna ympäröi-
vaan maakuntaan ahkerien
naiskäsien käytettäväksi. Wah-
renin tarkoitus oli vähitellen
tehdä kutominen kotiteollisuu-
deksi rahvaan keskuudessa si-
ten, että jokainen kutoja ol-
tuaan 1-2 vuotta työssä teh-
taalla ja opittuaan kutomistai-
don, sai viedä kotiinsa kangas-
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tuolin, kaiteen ja muut tarpeel-
liset kapineet ehdolla, että ku-
toja toimittaisi sitten tehtaaseen
kaikki tuotteensa. Yritys oli
erittäin huomattava ja osoittaa,
kuinka Wahren koetti tänne
istuttaa samallaista kotiteolli-
suutta, mikä siihen aikaan ja
vielä nytkin on yleistä m.m,
Englannissa ja Sveitsissä . Et-
tä kysymys. oli. nimenomaan
pu uvillakankaiden kutomisesta.
näkyy siitä, etta ilmoitettiin
kutomispalkkaa maksettavan 3
a 4 kopeekkaa kyynärästä 4-5
korttelin levyisestä karkeam-
masta puuvillakankaasta ja
puolivillaisesta 5 kopeekkaa.
Nämä palkat sanottiin Turun
vastaaviin oloihin olevan hyvät
ja kangaspuut paremmat kuin
tavallisesti. Sitäpaitsi maini-
taan 4:11ä1aguard-koneella ku-
dotun jokioisten tehtaissa mat-
toja.

On näin ollen luultavaa, että
Wahr en tahtoi saada omasta
teollisu uslai toksesta an myosk:n
puuvillalangat. jotka jokioisille
olisi pitänyt hankkia muista
tehtaista, ja kun jokioisten
vuokratehtaita ei sopinut laa-
jentaa puuvillakehruutehtaalla,
'kiinty i silloin hänen yritte lias
huomionsa Kuhalankoskeen,
.perrikulma Loimijoen juoksua
ylemmäksi. 10 1845 vuokrasi

tuo silloin vielä pienissä va-
roissa oleva tehtailija sanotun
kosken sekä siinä olevan myl-
lyn Kuhalan ja Liuikkalan ta-
lollisilta sekä eräiltä muilta
myllyn omistajilta, rakennutti

·sen uudestaan ja sai 1847 maan
hallitukselta luvan perustaa
tänne . puuvillakehruutehtaan.
Kesällä samana vuonna, siis 80
vuotta sitten, aloitettiin, kuten
edellä on mainittu, tehtaan ra-
kennustyöt. Kumppaneina täs-
sä yrityksessk oli Wahrenilla
kauppaneuvos Borgström ja
konsuli Hernmar k Helsingistä.

Ei ole paljon säilynyt yksi-
tyiskohtaisia muistitietoja Fors-
san per ustamisajoista ja teh-
taan rakennusvaiheista. Sen
aikuiset sanomalehdet kiinnitti-
vät kuitenkin tapahtumaan
melko paljon huomiota ja niis-
tä saamme tietää yhtä ja toista
mielenkiintoista.

Sanomalehdessä Åbo Tidnin-
gar on v. 1847 n:ssa 102 ensim-
mäinen uutinen siitä ihmeestä,
että kauas sisämaahan raken-
nettiin uutta tehdasta. "Kuha-
lan tilalla jokioisten ja Tamme-
lan pitäjässä kohoo suurempi
kivirakennus, aiottu kehruuta
ja kangastehdasta varten",
kertoi mainittu lehti lyhyesti.

Paikka, johon tehdasta alet-
tiin rakentaa, oli kovin kallioi-



nen, l1Jll1 että koko ensimäinen
'kesä men l kivien riik'korni-
seen ja tontin tasoittamiseen.
Kun lisäksi työväkeä oli vähän
ja työvälineet huonot, edistyi-
vat työt hitaasti.

Vuoden perästä oli tehdasr a-
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valmis, ja koska tähän pajas-
toon tarpeelliset Englannista
kutsutut koneetkiri (masiinit)
jo ovat tulleet, niin toivotaan
pajaston pääsevän käymään io
tulevan vuoden alussa. Sen
luullaan tulevan tarvitsemaan

Forssan tehdas
v:lta 1848. Paloi 1872. Joenäyräällä näkyy pääkonttori-
rakennus v:lta 1851, oikealla kivimakasiini ja »kostholli»

v:lta 1848.

kennus kuitenkin jo ulkoa val-
mistumassa, kuten Åbo Under-
rättelser kertoi numerossaan
81 vuonna 1848. Tällöin myös
erisirnaisen kerran mainittiin
Forssa-nimi ilmoittamalla, että
tehtaan nimeksi tulee Forssa.
- Tarkemmin kertoo raken-
nustyöstä saman vuoden Suo-
metar. "Se pumpuli-kehr uu-
pajasto kivestä, jota mennä
vuonna ruvettiin rakentamaan
Kuhalan kartanolle Tammelan
pit.ijassa, on nyt ulkopuolelta

työmiehiksi kaksi eli kolme sa-
taa henkeä. - ._"

Lähes kaksi vuotta siitä kun
rakennustöihin oli ryhdytty,
päästiin niin pitkälle, että ala-
kerros saatiin kayntikuntoon.
Huhtikuun lopulla 1849, kertoo
Maamiehen Ystävä (n:o 30), on
"pu un-viJa kehr uu fabriika"
käynyt, "etta seitsemalle kym-
menelle hengelle on ollut työ-
tä joka paiva ja kehrännytkin
viikossa n. 5 tuhatta naulaa
puuvilloja." Tehtaassa oli silloin
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2,400 kehrintä. Tehdasraken-
nus valmistettiin kolmikerrok-
siseksi sisältäen samalla myös
konepajan ja muut apuverstaat
ja sanottiin sen olevan suu-
rimmia ja kauneimmia raken-
nuksia Suomessa". "Matkustaja
tulee yllätetyksi miellyttävällä
tavalla', kertoo ÅboU. i1849 n:o
57), "nakemalla suuren 3-kcr-
roksisen kivitalon ja joukon
pienempiiä rakennuksia, joilla
kaikilla on erikoinen ulkoasu."

Luultavasti jo v. 1848 ellei
suorast.aan jo yhtä aikaa itse
tehdasrakennuksen kanssa ru-
vettiin rakentamaan myöskin
työväestölle asuintaloja sen
tien kahden puolen, mikä ny-
kyiseltä kiviportilta vie keh-
ruutehtaalle. Sanottiin asunto-
talojen olevan sellaisia, että
kaksi perhekuntaa sopi asu-
maan jokaiseen taloon ja "joka.
perhekunta saapi olla erittäin".
"Pieni puutarhalappunen", ker-
too Åbo Underrättelser (n:o 57
v. 1849), "ja muutamat istutuk-
set tulevat antamaan näille ra-
kennuksille sangen viehättävän
ulkoasun." Asuintaloja oli yht.
9. Myös yhtä aikaa tehtaan
kanssa rakennettiin kivimaka-
siini, joka vieläkin on tehtaan
pihalla olemassa, seka vastapää-
tä sitä ruokala.rakennus, kost-
holli, jota alussa käytettiin

myos asuntona ja kouluna lap-
sille.

Kaikesta työväestön huolenpi-
dosta huolimatta ei' Wahren
ensi aluksi tahtonut saada työ-
vake.i tehtaaseen.. Sanotaan,
että Forssaan vallan peljättiin
tulla. Jokioisilta ~,jirsl vVahren
tänne osan, tvöväestöstään ia
Forssan Iaheisista maalaiskyl is-
tä monet herrkilot siirtyivat
tehtaan työhön. Kauempaakin
maastamme alkoi tänne vähi-
tellen kansaa virrata, ja eten-
kin Tampereelta, vanhasta teh-
daskaupungista, siirtyi Forssan
tehtailli; ammattitaitoista vä-
keä. Alusta pitäen otettiin
runsaasti lapsia työhön.

Perustaessaan Kuhalankos-
ken rannalle puuvilakehr uutch-
taan ei Wahren näköjään silti
aikonut jättää Jokioisten verka-
tehdasta. Tämän näkee siitäkin,
että \\1ahren moneksi vuodeksi
jäi edelleen Jokioisille asumaan,
josta vain ahkeraan kävi Fors-
sassa. Täällä ei hänellä moneen
vuoteen näytä olleen asuntoa
ensinkä.än, sillä vasta 1851 ra-
kennettiin talo, missä nyt
on pääkonttori. mutta mikä
alkujaan oli samalla isännöitsi-
jän asuntona. Vielä 1849 suu-
rennettiin Jokioisten verkateh-
dasta 6 konekutornatuolilla, jot-
ka olivat kolmea eri laatua. Ei



siis Wahrenilla näyttänyt ole-
van Forssan tehtaan perustami-
sella muuta aikomusta kuin
saada pu uvillalankaa Jokioisten
tehtaaseen ja maaseudulle toi-
mittamiinsa kutomatuoleihin.
Kun hän kuitenkin pian joutui
riitoihin Jokioisten omistajan,
kapteeni Bremerin kanssa, otti
Wahren ratkaisevan askeleen
ja päätti siirtaå koko kangas-
teollisu Ll tensa Jokioisilta Fors-
saan. Niin ruvettiin tänne suu-
rentamaan . kehruupuolta ja
Haudankorvan alueelle raken-
nettiin 1855 uusi kutomatehdas,
Suuri osa Wahrcnin työväes-
töä siirtyi Jokioisilta Forssaan,
samoin siirrettiin kaikki
Wahrenin hankkirnat koneet,
vieläpä monia rakenriuksiakin
(m.m. tehtaan koulu, nykyisin
tyovaenopistona, tehtaan sai-
raala ja useita asuinrakennuk-
sia) . Kangasteollisuus ei enää
päässyt Jokioisilla vauhtiin,
sillä 1858 siirrettiin koko verka-
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tehdas Tampereelle. Jokioisten
kehitys pysähtyi pitkäksi aikaa,
mutta Forssa sai mahtavan sy-
säyksen eteenpäin. "Tammelan
pitäjä on niin uudella iholla",
mainitsee jo 1851 Maamiehen
Ystävä (n:o 14) "että matkusta-
vainon, joka ei moneen vuoteen
ole siellä käynyt, tuskin tun-
teekaari niitä pitäjän tienoita,
jossa Forssa niminen ruukki
nyt 01' käynnissä. Yleensä on
ehkä tiettynä täällä olevan se-
kä puuvilla-kehruun että pape-
ripajan, mutta sitä eivät kaikki
taida tietää, että 'näissä raken-
nuksissa ei polteta pareitå, eikä
yksin kyntteliäkään, vaan että
ne valastaan kaasu- eli höyry-
vaikealla." Mikä se "paperi-
paja", josta lehti mainitsee, on
ollut, siitä ei tämän kirjoittaja
ole sattunut vielä selkoa saa-
maan. E. A.

Forssan Lehdessä 10\6 1927



Pukuhistoriaa vanhasta kappelista.
Kirj. Edv. Rautanen.

Etsiessäni mahdollisia jätteitä
kappelissamrne aikaisemmin
käytetyistä kansallispu vuista
sain yhdeltä ja toiselta van-
hukselta kuulla niin mielen-
kiintoisia seikkoja pukuasioista.
että aloin oikein kadehtia iso-
vanhempieni nuoruudenaikaa.
Silloin on ollut elävässä elä-
mässä hyvin paljon puhtaan
luonnonlapsen harrastuksia.
'Luonnonkansojen tavoin silloin
vielä osattiin pukeutua kansal, .
lisiin kaunistuksiin ja heimous-
helyihin.

Mistä lienee tullut se hävittä-
misen ja unohtamisen halu, jo-
ta viime vuosisadan keskivai-
heilla syntynyt ikäkausi osoitti
esivanhempiernme tavoille ja
harrastuksille? Historia puhuu
tämän ajanjakson herannåi
syysliikkeista, uskonnollisesta
ja kansallisesta. Olisiko näissä
syy vanhemman kansankult-
tuurikäsitteen herpaantumi-
seen? Sellaista otaksumaa en

tekisi, sillä kehityksen koko-
naisuus ei anna sille tukea. To-
denmukaisompaa on, että sa-
manaikaisesti rinnan herånnai-
syysliikkeiden kanssa on kan-
saamme pesiytynyt jonkimmoi-
nen uudenaikaistumisen halu.
Tämä uudenaikaistuminen
työnsi syrjään sen johdonmu-
kaisuustunteen, joka oli ollut
johtavana maaraajana esivan-
hempiemme taloudenhoidossa,
ja vähitellen pääsi muoti kor-
keirnmaksi määrääjäksi. Tämä
viimeinen' tulokas on ottanut
itsevaltiaan oikeudet ja on sää-
littä tuhonnu't kaiken vanlhan.
Vain muutamien harvojen
poikkeuksellinen luonne on täl-
tä ajalta pelastanut ne jätteet,
jotka vielä voivat olla mallei-
na esivanhempiemme taloudes-
ta. Tämä uudenaikaistuminen
on ollut räikeämmin tavatta-
vissa vaafetushistoriassa Lou-
riais-Hameessakin ja samalla
meidän van hassa Perttulan



kappelissarnrne. Esivanhem-
piemme käyttämä kansallispu-
'ku kansanvaatetu'ksessa haipyi
viime vuosisadan loppupuolella
melkein olemattomiin. Tosin
kyllä nuoret tyttömme käytti-
vät vuosisadan viimeisillä kym-
menillä jorikimmoista kansallis-
pukuvastinetta. mutta miestem-
me kansallispuku hävisi koko-
naan kansan. elämästä.

Esivanhempiemrne käsitteet
puku- ja vaatetuskysymyksissä
ovat sulautuneet silloiseen joh-
donmukaisuuskäsitteeseen. Täs-
tä on lähtöisin se voima, joka
säilytti vanhaa kansallispu-
kuamme käytännössä aina vii-
me vuosisadan keski kohdan ohi.
Tahan kansalliseen kaunistuk-
se en vaatetettuina esiintyivät
kappelissamme viimeisimpinä
harmaapäiset vanhukset. Sil-
loinen nuoriso 01' jo ollut uu-
denaikaistumisen turmelema
siihen määrään, ettei se eriaan
esiintynyt esivanhempien kun-
nioittamassa kansallispuvussa.
ja vanhusten kuoltua vaatesai-
lioissa p iil lee.t per utk in mo-
nessa kodissa armotta hävitet-
tiin. Kansallispukuhame, ollen
kudonnaltaan vankkaa, käytet-
tiin -moniin eri tarkoituksiin,
kuten vallyjen paalliseksi ja
kaikkeen, mitä se vain vaatetti
silloista muotimakua vastaa-

vaksi, Tällaisen yleisen tuho-
kauden yli säästyi harvojen
luona se, mitä on tältä ajalta
esineitä. tallessa.

Monissa kohdissa ovat esivan-
hempamme yhteensoinnutta-
ne et taloudellisia arvoja ja näis-
tä sitten seuranneet tarkalla
johdonmukaisuudella .. Pukuky-
symyskaan e'i esiintynyt vain
persoonan kaunistamisena,
vaan siinä oli myöskin tekijänä
se, rnit.i tilaisuutta varten it-
sensä vaatetti. Näin joutui
aivan itsestään pukujako. Juh-
lapukuna pidettiin kansallispu-
kua. Muotivaihtelujen alainen
kavelypuku kävi kyllä juhlapu-
vusta, mutta kansallispuvun
juhla-arvoa ei sille tunnustettu,
ja niin ollen ei aivan ar kipai-
väisissä pikkujuhlissa sopinut
olla kansallispukuun puettuna.
Yleinen mielipide katsoi poik-
keukset yleistavoista taloudelli-
seksi sairaaloisuudeksi, ja mil-
loin ylivaatetusta huomattiin,
niin yksi ja toinen kuiskaili sa-
nanlaskuiksi muoc1ostuneita
maar itelmia, kuten esim.: "Ken

. on verassa, s~ on velassa" ja
"Harmaa takki aina yllä, vaik-
ka menisi mihin kylään." Ku-
ten sanottu on kansallispuku
ollut juhlapuku vanhassa Pert-
tulassa, juhlapuku vaatetukse-
na ja juhlapuku varastossa säi-
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lytettynä. Esim. Perttulan ky-
lässä eräs nainen, jouduttuaan
varrhuutt aari vaivaisruodu lle
1870-luvun keskivaiheilla, sai-
lytti kansallispukunsa aina eri-
koiskoriin pakattuna muutel-
lessaan talosta toiseen. Jollei
sopinut olla ylivaatetettuna ja
esiintyä hienornpana mitä tilai-
suus edellytti, niin ei aivan ar-
kisissakaan oloissa sopinut esiin-
tyä rikkinaisessa vaatetuksessa.
Siinäkin kuvastui taloudellinen
arvo ja samalla kyky hallita ta-
loudellisia arvoja. Paikatusta
vaatteesta sanottiin: "Kun on
paikka paikan päällä, niin on
markka markan päällä."

Kansallispukumme tilalle ei
tullut mitään sellaista vaate-
tusmuotoa, joka olisi osakseen
saanut jatkuvaa arvonantoa.
Krinu liini omisti aikoinaan
muotiuutuuden tehon snna
maarassa, että piikkulytötkin
nur kkauksissaan kursivat ka-
tajan ruodoista väännetyitä
kaaria hameensa helmoihin,
mutta se sai silti hyvin lyhyen
valtakauden. Tämän jälkeises-
tä ajasta alkoikin tuhoisin ai-
ka vanhoille kansallispukumal-
leille. Tosin vieläkin muiste-
taan isovanhempiemme aikuiset
kansallispukujen mallit pääpiir-
teissään, mutta niitä ei enään
muisteta yksityiskohtaisesti,' ja
värit ovat sanelemalla vaikean-

laisia muodostaa raidoiksi kan-
. kaalle toteutettavaksi. Ovatkin
sitä arvokkaampia ne vaatteet,
jotka ovat tuholta såilyneet ja
joita mahdollisesti vieläkin voi-
daan talteen saada. .Eräs -huo-
mattava piirre esivanhernpiem-
me silloisissa katsannoissa on
ollut kunnioitus va lmist ettu ih.in
esineisun. Yleisenä maåritel-
mänä kaikista vahapatoisem-
rn istakin esineistä sanottiin: "Ei
ole mitään niin kelvotonta, et-
tei sitä sadan vuoden ajalla
tarvita," Tämä seikka selittäf
sen, miksi isovanhemrnillamme
on ollut paljon vanhenneita pu-
kuja ja samaten muutakin ta-
loustavaraa. Tehtyä vanhem-
paakaan pukua ei hävetty kan-
taa, vaikkakaan ei puku enään
ollut muotivaatimusten tasalla.
Jos niissä joku uudenaikaistu-
nut huomasi jotakin sopima-
tonta, niin tunnustettiin vain:
"Minulla on vielä tällaisiakin."
-Vanh i puku uusittuna uuteen
muotiin oli häpeän puku, jota
vain harva alistui kantamaan.
Jo nimitys "vanhasta tehty" te-
ki sellaisen puvun halpa-arvoi-
seksi.

Varhaisempien kansallisnu-
kumallien hukkuessa romuun
esiintyivät viimeisiksi vanhuk-
set nuoruutensa. puvuissa, ja
viimeisimpinä muistetaan mie-
hiä, jotka kesäisinä juhlapaivi-



nä astelivat Perttulan kirkkoon
kansallisessa juhla-asussaan. It-
se muistan isoisäni, joka yli 70-
vuotiaana vanhuksena oli juh-
la-asussaan ainakin jokaisena
juhannuksena. Meille pojan-
pojille oli herttainen nähtävyys
ja sal;1a11a ylevä juhlahetki
ukon kirkkoonlähtö. Sinisestä
kotikutoisesta verasta takki,
vesti, ja polvihousut. Liivit
punertavaa kangasta kukkaku-
vioilla, valkoiset sukat, avosui-
et kengät eli tohvelit ja val-

kean pellavakankaisen paidan
kaulus käännettynä alas silkki-
huivin päälle, joka oli edestä
solmu11e sidottu. Päässä kor-
kea silkkihattu. silinteri, valkeat
käsineet eli hanskat ja kävely-
keppi. Miesten kansallispu-
vussa käytettiin myöskin sää-
miskaisia housuja. Jotkut ovat
muistavinaan, että tällöin on
takki ollut ruskeata verkaa.

Naistemme kansallispuku oli
kotikutoisesta kankaasta. Ha-
me ylhäältä alaskayvin raidoin
ja kudonta n.s. pulkkakang asta.
parkkumia. Liiveja oli samas-
takin kankaasta kuin hamekin,
mutta yleisemmin käytettiin
punaisia Iiiveja ja vain harvoin
sinisiä. Liiveissä oli lyhyt kört-
ti ja takana kortin päällä kau-
nisteena napit. Liivien alla oli
vartavasten valkeasta pellava-
liinasta laitettu pitkahihainen
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paita. Esiliinan muistetaan ol-
leen y;lh~ii:iltä alaskayvin raicloin
ja alun on käytetty valkoista-
'kin esi l i.riaa. Val'koiset sukat
ja avosuiset kengät, tohvelit.
Kun kaikki kankaat valmistet-
tiin kotoisena tyona, niin laa-
dun usein määräsi kullakin ole-
vat aineet ja värit, joten ei pu-
ku ehdottomasti esiintynyt ai-
van pikkuseikkoja myöden yh-
täläisenä varisommitteluissa ja
raioitteluissa, mutta malli piti
olla sama ja värivaihtelut so-
pusointuisia. Päahineenä oli
tim peli, tykki ja myssy nauhoi-
neen. Päähineen asetus oli huo-
lellinen -tehtåva eivätkä siihen
kaikki kyenneetkaan. Ne, jot-
ka tähän vaati vaan toimeen
pystyivät, saivat olla vaatetta-
J,111a.

Minulla ei ole ollut onnea
nähdä isoaitejani tällaisessa pu-
vussa. Uskon kumminkin, että
nahtavyy olisi ollut monin
verroin kauniimpi, huolimatta
vanhuuden hopeoista ja poskien
rypyista, kuin mitä nykypäi-
vien kaunottaret ovat polkkatu-
kassa, polvihameissa, silkkisu-
kissa ja kaltaissa korkeakorkoi-
sissa kengissä. Eikös vieläkin
mahtaisi vanhalla kansallispu-
kumallilla vaatetettu tyttö olla
eloisampi ja kauneusarvoja tay-
c1entävämpi?

Forssan Lehdcss~i. 10:6 1927.



Rauhaniemen juhlat puoli vuosisataa
sitten.

Se Pyhajarven niemi, jOSS'l

erisit sunnuntai.na vietetäim
Lounais- Hameen maakun ta-
juhlat ja joka oikeaHa vanhal-
ta n.irnel taan o.n I\: a.r tt a i n ,
1u 0 t 0, on io aikoja sitten h a-
waittu sopivaksi ja ilha.nakci.
kesäjulhlien viattopafkaksi.
Suumni.lleen puoli vuosisataa
si tten vietett.i in mainitussa
n.iernek keesea, jota sen talon
muikaan, joltle maa-ala kuuluu,
o.n ruvettu kutsumaan R a u-.
h a n i ern e k S ;i, kvrnmenen
vuoden ai'loana suur ia.vkesaisia
juhlia, jo tka kansanomaisuu-
tensa vuoksi olivat laatuaan
ensianaiset Tammelassa ja siksi
tul rva t niin suosi turksi, ~ttii
yhä vielä kuulee vanhan :kcw-'
san niistä puhuvan. Kun
Lounais-Hameen Kotiseutu. ia
.mussoyhdistys on nyt heratt.i-

. nyt nuo juhlat uuteen eloon,
tosin l1U distuneessa aatteen
hengessä, ja nayt.tanyt nyky-

'pollvelle tuon todella kauniin

juh lapai'kan, niin on pailkalla:m
vaih am joh daj taa rnieliim n1:U-J
nitut entisajan juhlat,

Ensimåiset juhlat vietett ii.n
elokuun 17 p:nä 1873 luulta-
vasti Mustialan opiston joh t a-
jan Zi ttingin alo itteesta.

"Edistaakseen kansansa arn-
purnis-taitoa ja r.ipey.tta vedellä
kul.kemiseen -, kertoo Tarnpe-
reern Sanomat - kokosivat
useat pitäjämme herroista kcs-
rr{)enaän varoja 1, i lp ail un toi-
meen panemirseen. Kilpailu pi
elettiin Pyh ajarven louriaispuo-
letla, muutamain Iherrain sinne
r alken tarrian kalastushuoneen
.luona .. Pajkika oli hyvin rniel-
lvttava huvittelijo illekin: ei .
kovin .kauk ana karrytiestå,
kuiterikiin rvahvan metsän yrn-
rpäiö;mäaa10" avaran järven
rannalla. Kansaa .sa apuii sai-,
dottain paikalle. Kilpailmm
sai malksotta ottaa, osaa, ken
taJhtoi ja millaisilla pyssyi lEi
ja veneiilla 'kukin mieli; ampu-



marien 'piti vaan luodilla tapah-
tuman. Kun noin 46 "kansal-
l.istyttoä' oliva t idmoittaneet
osan ottoon, ruvettiin työhön
klo .3 j4P\P. Ensjmajnen koetus
tehtiin tuen nojalta ampumalla
ISO kyynärän ma tka l'ta, Ku-
kin arnpuija sai lau'aista kolme
kert-aa. Sattuipa tästä luotien
paljoudesta noin 'kaksi tahi
kolme vapsahtarnaan rnaalitau-
lun sydankehaankiu; Ensimai..
sen palkinnon, lautasahan vi.i-
loirieen; 25 mU,i, an'vosta sai
räätäh Sandberg Teurol.ta.
Toisen palki lusikoita ja pöybiJ..
veitsiä, IO rnkfk, arvo.stasai
Forssan postinkuljettaja Matti
Lassila. Kolrn. palk, timmer-
mannin sahan, 5 mk arvosta,
saii torpanpoika Matti Pietidä
Kaulojarvelta. - Vapaalt a kä-
deltä ampumisesta IOO 'kyyn.
matkalta sai ens, pa lk., lusikoi-
ta ja 'pöytäveitsiä, 20 mk. ar-.
vosta edelläl sanottu raatali
Sandberg.. Toisen pal'k., mäki»
"yöt, sai myös edellä nimitetty
Lassila, Kolmannen pal'k. ul-,
jaan ruu tisarven, sai talo llinen
] outo Kau.kjarvelta. Olipa vie-
lä erääseen, p it kan riu'un paa..
hän asetettuun risti.in lasikap-.
palten nojaan kiinnitetty pie..
nempia lkapimertal veitsia, sak-
sia, tupakiri leh tivihkoja, tkau-
.Iahu iv.ia Y.ll11., joita 'kilpai lijat
saivat ampumalla pudotella,

13

Ke ken ampuma-aikaa koe
tettiin kilpasou tua, Soutajia
tanioutui I5::5t~ rveneella: toisis-
a 'kaksi; muutamissa, enemmäri

mieh iå, Melkein .kailck.i veneet
oii,vat Tarnmelabaisteru leveä-
poih1jailsial,matalalai taisia, no-
kasta ja perästä tasaisia "ku.i-,
ruja' (= Ifuruihenmuotoisia ve-
neitä), Ensirnaisen 'pa1kinnQll1o,
myös povtäkaluia 20 rnrkk. ar-
vosta, saivat il'akennUittajaoppi-.
las Hel'lstrom ja pehtuori Toi-
vonen Forssasta. Toisen palk;
I2 111k. arvoisen seinäkallon .sai
syytirfkirnies Gu:sb. Nyman
kumppanineen, Tammelan ky-
Iästä ja kolrn. 5 mk; arvoisen
viG>lapaildan .sai talonpoika
] aalkJlw Luukikala Tammelan
kylästä.

Kailk'ki tapah tuisi,i)vosti: da
ukot näky.irvät kaikella halul la
mieltyvän tällaiseen Ik,ilvoi tte -a

luun; ulhkasirvatpa toiseksi Icer
raksi hankik ia mainioita pyssy-
ja ja erinomaisesti kulkevia
venei tii : .. "

V. I874 oli juhlat heinakuun
5 p:nå jälleen suuren yleisöjouti
.kon saarxnvilla. ollessa. M.m.
kolkoon tui pa.lkalle Mustialan

. vuositutk.intoon tulleita henki-
löita muiltakin paik'k akunnil-
ta, oli myös kunniavieraita.
Ilma oli kaunis, mutta tuul.i-
nen.

"Kilpa-ampumiseen ~ 'ker-
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too Tampereen Samomat -otti
osae 50 ampujaa, 'ku'kin sai
suorittaa 1 markan osake rnak-
.san ... ,. Tuelta ampuessa ISO

.k!yyn. matkalta saivat pal'kin-
noita: Henrilk Alitokko Kauk-
jarven kylästä tuloksella 32
(paras mahdojlinen 36) pistet-
tä, Karl Ahlfors Teuron kylästä

matkalta etevamrnån laukauk-
sen talonpoika Yli-] outo Kaulk,
järveltä ja sai pal kimnokseen
ihopea'kellom, Saman arvoisen
pa~ll{'i.nnonsai myös J. Sandberg
merkil.lisen kauniista laukauk-
sistaan. Ampujain palkinnot
olivat yhteensä noin 200 mar-
Ikan arvoiset, Kustannukset

l

Rauhaniemen rantamilta.

(30 pist.) ja Gabr. Hormanin-
pojka Kalvolan pitäj.ästä (29
'Pist.) - Vapaalta kädeltä arn-
puenisesta 100 kyyn. matkalta
saivat: Joh. Sandberg Teuro lta
(35 pist.), Gust. Ekv ald di
Mattila Kuoslarnrnilta (27 pist.)
ja J,. Haavisto Piht i'koskelta (24
pist") .

"Ru llain päällä kulkevaan
lkarhu nkuva an crnpui 50 kyyn.

saatiin kokoon yhdistetyilla
varoil'la.

Ampumisen väliajalla Ikatseh
tiin k ilpasoutua, johon ainoase
taan 7 venett a osal.lisena olj,
Soutumatka noin 'kaksi. virstaa,
Ensimäisenä rintaan ehtivät
pehtoorj Toivonen ja, raken-
nusmestarin apulainen HäU-
ström Forssasta Tampereen tie-
noiLta tuodulla veneallaan. Toi-



sena ,tuli.vat kolme Mustialan
vointioppi lasta Tammelan le-
veepohjaisel la Ja tasap.iisel lå

Ikuirul lansa. Kolmantena. jaaik-
ko Luulekala Tammelan kir
konkylåstå Ikumppanineen sa••
manmuotoiserla alu'ksellaan.
Kuulujpa Iupauksiaikin: "Tule-
valcsi kerr aksi. pitää hankkia'
Tamperelaisten paattia tänne'."

1877 mainitsee eräs kirjo.itt a-
ja olleensa Rauhariiemen juh las-
.S2/, jonka sanoo Tammelan kun-
.nan t onneerupanemelksi.f l) Oh-
jelmassa ol itålloiri rnaa liinasn-
muntaa ja soittoa, Pyhäjärven
saaresta lähti 4 venettä kilpaa
soutamaan: voibtajalla huudet-
tiin j-lwrtainen elakoonhuuto,
Sitten oli "tah tiamrrnmtaa" ja
tanssia, Kaikki kävi rauh al lij,
sesti ja jos joku oli vähän hoi-
perteleva, korjattiin hänet tien
oheen.

V:n 1878 juhlista kertoo eräs
ndirjoittaja, 1:13.13,;;ti. mainiten,
etta ne olirvat paikkakunnan
·sä~ty låishenkilciden toimeen-
lPa'l1emat Hämeenlinnasta oli
tullut venäläisen 'Sotaväen tor-
visoibtolcunta +ahi osa siitä,
r6 miestä, ja alkoi soittaa klo
.-; ip, Kenttä ~li 'koristettu li-,
pu iLIa ja telto illa ja houkutte 1i
suu: en määr:m yleisöä, sekä
rahvasta että tehtaalaisia Fors-
san Ja Viksl.orgin tehtailta.

15

Myös pa ikk-ikunnan säatyhen-
kilot olivat. tänne kokoontu-
neet jokseenkin lukuisasti, T!J'
ha t jri lettui oli juhlaan pairi ..•..t

tettu, mu nc jo rnnen klo '5oL·
vat ne myydyt. jonka taka
myyj.i am o: pilet iksi sormenpi-
tuisia !;i::',;dnpätki2. 'Pi.let ii
maksoi 25 penniä, ] urhIa oli
'hyv.in eloisa: erittäin vilkasta
oli pystytetyn k iipeam istan-,
gonluona, jonka huippuun oli
r ipustettu erilaisia p:lklku pal.,
kinno ita, sekä pyöreän puupu-
'k in- ympärillä, mistä kaksi sen
pää:oLä ikahareisin istuvaa
henkilöä täytetyillä. he:"
napussei lla koetti pudottaa toi-
serisa maahan, S:rtDiPaitsi toi-
meenpa ntiin leikkejä, 'kilpa-
juo'ksuja, tanssia y.m, Kilpa-
arnmuntaan oli ilmoittautunut
20 ampujaa ja olivat tulokset
yleensä paremma t ku in edell.i-
sessa 'kilpa-arnm unnassa, Kilpa-
soutuun otti osaa ainoastaan 5
venettä. - Ravintola 011 myös
pailkal la, mutta ei siitä saatu
ollenkaan vakijuomia, ainoas-
taan olutta, kahvia, vinvoi tus-
juomia ja voileipiä. Harvoja
ihenkilöirfä esiintyi parssaan,
kaikki olrvat innostuneita.
Klo JO illalla poistuttiin sieltä.
Se lla.iset juhlat vaikuttavat vir-
tkristavasti mieliin sanotaan 10"
puiksi,
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v.. 1879 pidettiin juhlat heii-'
nakuun 10 p.na, "Oljpa taas
.toirni tettu ei rvahempi .kuin 35
miehinen venäläinen soittokun-
ta, joka i/käänkuiu.1 lumousvoi«
rnal la sai nuorison nurmella
kiertämäaru Ampumiseen osaa
otti nojalta 41 ja vapaalta kä .•
deltä 35. Nojalta ammuttiin
150 kyyn. päästä ja vap. kädeltä
100 k. Soutamiseen osaa otti 5
venettä, jotka olivat oikeita ve-
meitä ja kuiruja." Ensimåisen
(pa~kinn.on,; auran, sai nojalta
ampumisesta talol linen Jouto,
toisen pa lk., puoli tusinaa "al-i
feniidisiä" lussko ita, työnjohta-
ja Toivonen ja kolmannen palko
solcerirasian, Periikkoja. V3I-

paan käden ampumisesta sai
ensintaisen palkinnon, ankkuri-
kellon, työmies Pesim, toi sen
pa lk., seinake 110n" talo Iliner,
Rayny ja kolmannen palkt, ~.
palkikaa lrinaa, tyornies Friman,
Soutukilpailun pal,k.innon, saa-
jia ei mainita, Nyt oli juhlissa
jo välhän \henki'Sltäkin. ohjelmaa;
sillä opettaja Toivonen piti Pl1,
heen juh lan iarikoi tuksesta,
mainiten m.m., miten krlpai.lut
edistavat kansoja. "Puheen
päätyttyä ka.ilcui hurraa ja elä-
köön Suomi-huudot."

Vuoden 1880 juhlista kerro'
taan lehdissä laajastit Ne vie-
tettiin elokuun <) p:nä ja! sekä

työkansaa että vallassååtya oli
juh liin kokoontu,r,ut runsaasti,
kun ilma oli kaunis. Juihla .al-
ikJoi klo 2 päivällå maaliinaan-
murina lla tuelta 300 mtr. mat-
kalla. Kilpailu.un otti osaa 50

aJmpugaa(. Ens.maicen pal.kiru-
non sai jälleen unestariampuja
seppa .r. Stålrnan, toisen D.
Herrrikssori (Taavi Heukinpoi-
ka) ja QW;lmannen N. Man ttar i.
Vapaan käden amrnunt aan otti
osaa 40. miestä ja sai ensimai-
sen palkinnon seppä ]. Nor'd-.
man, toisen ]. Stålman ja k'01-.
mannen A Adolfsson (Kanae,·!
lus), Tulokset olivat erin-
omais iaio. Ku itenU"in m airiitaari
tamrnelalaisten pyssyjen o.lIeen
"huonossa rei lassa; minkä ei
tappanut nallia, minkä siEnte"j
riin ei tullut ruutia, mikä laus
kesi ennen a ilkojaan", mainitsee
eräs mukana ollut.

Kiloasoutua seurattiin koko
ajan suurella mielersk iinno lla.
Siihen otti osaa 6 venettä. jois-
ta kui tenknn kahden täytyi heti
luopua onnettomuustapauksen
johdosta. Matka oli 3 virstaa
ja tuuli vastainen unenomadfkal-
la. Ensimaisen palkinnon sai
jälleen ]. Luulkikala, jolla oli
opettaja Toivosen vene, toisen
VI. Luuklka la Ja kolmannen
hr at Hahnsson, Sahlberg ja
BiQjk)l1an Mustialasta. Veneet



olivat jo parempia kuin edcllis·
vuosina •. LlISeiJl11'matHäm·eenlinl,

nasta tuotuja, arvelee eräs kir-
joittaja. Soutukilpailuja seurasi
"tah tiaanrnuota'', rni ssä 'koetet-
tiin pudottaa pieniä ripustettu-
ja palkinnoirt:a. Mustialan her-
rat ampuil.iwat myös menes-
,tylksell'ä ilimaanheitettyjä lasi-
palloja. Varsinkin kerrotaan
eläinlään\::äri Fa bri tiuksen tässä
kunnostautuoeen.

Koko muun ohjelmam ajan
kav i vil'kias tanssi 30 Onega-
ryikmen tin soittajan IpuU1aHel-
lessa sävelmiä, juh lassa oli n.
3,000 herYkmöäi. "Ravinnosta-
kaari ei puutetta ollut", kertoo
eräs kirjeenva ifutaja. "Syötävää
oli tarjolla, varsinkin vehnalei
voksia, ja juomaalein monen-
laista, muun ohessa juovutta.
viakin, jota todisti not'kuvaiset
polvet ja sopertavainen kieli,
va.Ikka juomat olivat aivan
kall ii talkin, koska olutpullos ta-
kin maksettiin 60 penniä. Loy-
,tyi,pä vielä 4 ja 7 mk. maksav ia
} tuopi.n pulloll isia, mutta var-
maankin kor1ke;d'a, luvulla."
juhlassa lfisn.iolleet ova t ker-
toneet, ellii "virallisen trah too'.
1':11" Jisaksi oli mets.ss.i juhla-
paf;:;an liihistö]J;i sa lakapak o i.
t:', joista sai h a lve.npaa viinaa.
Kun :;uhlapZli,kal1a loppui olut.
myyL::.n ia nois.Ilc m ieh illc selt-
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terivetta. ja kun sit.i JOI-

vat "en vaikutuksia tiel~imät-
taan, nn n vallan ::cl'kisi-
v at. Jälrjestyiksen kerrotaan
ku.i tenkiri 'juihl il la pysyneen
hyvänä. Tosin loydettii'n sa"
rnana päivänä kuolleena tieltä
eräs teh taantyomies, joka oli
juonut li iaksi vakiviiuaa, mut-
ta huomautettiin eräässä selos-
tuksessa, ettei sillä ollut mi-
tään yh teyttå jirh licn kanssa.
sillä se tapah tui 3-4 v irstan

päässä jub lap ai'kal'ta.
V. 188r pidettiin Rauhanie-

men juhlat jälleen . e].olklUiLl'l1
alussa, 7 pma., Vaikka .ilrna oli
sateinen" olj väkeä 'kunten'kin
saapunut botenkin runsaasti.
JälLeen oli zo-miehinen torv i-,
soi ttokunta kaiu btelcm assa in-
nostuttavia savelm iaa n. Soitto"
Uw'nta oli .ny t kuanrninkin oma
paikallineo, joka ede llisena
vuonna oli Forssaan muodos-
Itettu tehtaantyömieh;s1ä RUJ-

dolf Meyer in johdolla,
Kilpa-ampucniseen otti .o saa

63 "kyttää". K. Fr.man sai no"
jal ta arnpuan isesta jal leen 1 p.,
arrkk.ur ikel lo:v Hcllstedt rasva-
nalrka sa app aa t ja A. Nordman
3 kyynaraa verkaa. Vapaan
Ikäden ampumisessa jaettiin
myos 3 paIk in toa. Soudussa
per: J. Luloka la jälleen ensi pal-
kinnon, toista palkintoa ei voi-

2
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tu ollerrkaan jakaa ja kolman-
nen palkinnon sai S. Mäkilä,.

Vielä 1882 nnaini taan kansan'
jifhla Rauhaniemessä pidetyn
entisenä ohjelmalla, paitsi uu-
tena huvitukseria ori rnyoskin
havosvoilnlalla pyörivä karusel-
l.i. Kilpa-ampumisesta ja sou-

. dusta jaettijn palk innoi ta ku-
ten ..ennen\k:in. Kansaa oli ko-
'koontunut n. 1,800 'henkeä, Tåll
lä kertaa ei ollut myytävänä
mitään väkeviä juomia,

Tarnan jälkeen vietetyistå
Rauhaniemen juhlista en ole
tavannut mainintoja sen ajan
sanomalehdissä ja muistitieto-
jenk in mukaan niilclen vietto
najhin aiikoi'hin looetettjiru
Raittiushiike alkoi 1880-luvulla
Tammelassa voicnakkaan vais
kutu'ksensa Tammelan papiston
johtamana ja kun samalla rur1

vettiin pitämään sekä Forssassa

että Tammelassasuuria aatteel-
lisia rai tt.ius4 ysm..juhli a, alettiin
katsellakarsaa,:;;ti Rauharrie ...
men juh lia, jofka oliva t peJ.ik1kiä
i~IO- ja urheilut ilaisuoksia. il-
man sanottavaa henlkiis~ oh-,
jelmaa, ja joissa usein tarjoi l-
tiin våkijuorndakin. Kehityk'-
sen kulku lkuvastui tåssåkim:
uusi ajka aabteineen oli koitta-,
nut, vanha väistyi tapoineen ja
juh lineen, Tohtori GranfeItin
toimesta ,pidettiin Rauhanie-
rnen nokassa vielä ke rran hsn-
gell'iset juh lat, mutta sen jal-,
IkJeen jäi tuon vanhan juh lapai-
kan keto nurmetturnaan ja v,ief'
tetyt juihla-ajat muistojen kir-
tioiihin. Eii vo ida kurterikaan
kieltää sitä, että noilla Rauha-
niemen juhlilla on ol'lut aikoi-
naan IhuomaHava ja Ik,eJh,ittävä
merkitys seuturnrne väestöön.

E. A.
Forssan Lehdessä 1. 7. 192/.

Rauhaniemi 400 mtr. korkeudesta.
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Someron Vilukselasta.

r

Kevään merkeistä ja raioista.

Maaliskuusta alettiin tarkata
kevaan kulkua sekä tehdä ha-
vaintoja. Esim, jos ol'i ennen
Maar iasjpaivaa Iamrnin, anot-
t'i.in ebta jälkeen 'kiuistaa, ja jos
taas oli. kyl/ffiä~ sanot tjm, ett'ä
ellei ennen Maariaa heloota, ,ei
kohta, jal'keenkaan. Kalam ie-
het taas sanoivat, että h au'ki
maalla Maarianpaivanå, viikko
jälkeen virmeiståkcn, SUivi(päi}.
Iv.ästä taas pi ti kurjen ollha suol-
la 'tai viikon päästä vihdoinkin,
Muu ten suvi-oäivän aamuna
tidk~i!ne:n .koettil nousta! ylös
niin aikaiseen dcu!\n sui,nlkin, eL
t:ä sai Ikylän her.ittaa tuoh itor-
vellaam Katraan, u.lospanossa
oli menk'ki na Er'k,:,n ja U rp ori
päi,-ii;sanottiiln" että kynä Erk',
J-ifl'1inamoo nilos, mutta Urpaa-
nuskin vielä sisalla ur i ee, Ja
jos kävi uldkonen ennen 'kun
karjan ulos sai, ja ikäki sattui
k uklcuanaarn, 'kun yie~:ä oli IUD'\

ta maa saJ, sanot tjim: Ei (tänä
vuonna maitoa 'luu, 'kun kä'k,j

kukkus ha\l11keen ja u\kkone!l1
sonti navettaan. Karjaa ei las-
kettui ulos .lauvarrtajpaiv.anå,
sinä .susi ohisi itä hatyyttanyt,
vaan surmurrtairia, Ennen ulos-
pää yä tervattiin lehmien louo-,
not, ,e1Jtei:'kåårme ol'isi mii tä p is-
tärWtl ikesälläJ., Larnpaiita: ei saa-,
nut 'ker,iltä ke ikivii\kJkopäivä!l1ä
ei;kä pestä perjant aina, muuten
olisi Iampaanonni talosta h1ä-
virmyt, Keritessä ohi jatettava
paalaiki ja etujalloojen väli ke-
loiltse.."11 ät tä,. Lammas saii pitää
tyymynsa ja 'kruununsa. Jos lke-
vat ol.i pitlkä ja kylmä, ettei
k!äkU aooi a kukunnut., sanot-
tien, että kylläse vanihana valp .•
puma Ilqulklkuu vaikka hongan
kokista.

Kylvomaat muokattiin, mut-
ta 'kyllvöä eli ennen. alettu kirin
Ieppanen puurrpa la tuoreuttaan
puustactet taissa meni veden al-
le. Kylvolle låh teissa ['~kottii1D
suur i lcylvoka'ldku, jcka oli tehL
ty ensjrnålisestå uutistaikinasta.
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Sil'loin njrnibtain kun ensi kerta
syksyllä leivo tt iin, tehtiin kol-
me kall<ikua: yiksi jouhrlcailcuksj,
oinen ky lvrskakuksi ja 'k'olmas

heinakalkuiksi, Kyl>vdka'ku ta
s~,n ky1vöa:jan a'lussa 'ka ikki
e låimet ja -i'hlrnilSet..Sa1110i'nkuin
mu.ieta'knn ikak uista aiikoinaan.

Saapui sitten .helatorstai val-
keineen, ja kuka tyttö ei sil],
löin saanut sulhasta, sai 01l1a
koko 'sen -vuoden ilman.

juh annusaantoiIt aria taas
mentiin ohran orak'siin SlO 1mi.,
maan Ikaiilklkiavari'lll'isiä Ianko-,
ja; oli 'P'unasta, mustaa; sinistä,
wal1costa Oa:keltasta. Punainen
oli elon väri, musta murheen,
siininen h.äiden~ valkoinen Ilmo-
Iernan ja Ikielta.inell muoruuden
väll"i. Mikä ohra kasvoi par ha i,
ten, sen värin ennustus toteutu.,
si.

Muu tamat taas ottivat yhdek-
sää lajia Ikukkasta nehjam talon
pello ta, sitoivat ne yhteen ja
panirvat paansa, alle tyynyjen
valiin, Kenen näki unossaanl
<sensai miehekseen. Toiset taas
juoksivat ylhdcksan ruispellon
ojaa yhdeksään kertaan peili
kädessä j.a siilhen peiliin ilmes-
tyi sitten tulevan miehen louI

va,
Vaatetuksesta.

Vaatetus oli! ennen naisi.lIa
csihiinaan ja pääliima,a,n!aisti tal~·.

vel la tumma. J05 jokiu rikkoi
tälmä.i1säännön, pidett iin haruta
"taamiria", Vasta ihel3Jtorstai-
na sai. muu'ttaa v.aa'lea't va at-
teet yl lensa seikä pääsi kesä-
asuntoonsa, luh tiin. Sieni oli
.nårna vaatteet ni.im ~ä.l1jes>tetty,
että kesävaatteet olivat orrella
toiselta puolen luhtia, toise.1la
puolel.la olivat Talvivaa tteet ja
sänkyvaanteet. Sillä 'se oli hUIQ.
no tyttö, oli .se sitten pallvelija
ta i· tytär, jolla ei ollut takana
sankytvaatetta niin paljon, että
sai edes yhden pe tin tehdyksi,
jos na,ilmilS/:,inoisi joutunun Oli

· sen t~iäni seblaisiakin ityttojå,
joiill a ei näitä ollut, ja jos 5001\.•

n110inen sattui joutumaan nai-
· Imi-iin, niinakat puhuuvat, että

se on nyt semmoinen' pari, jotta
on ryppyryiiiv ja diaaratyyny.
Ihla.lla, Umn menevät mrkku-
maan; panee mies housunsa

· tyynyksi, niin se oli haaratvy-
ny, va.rno taas panee ylJtään ha
meen peitoksi, niin tulee ryp-
py.rYlJY·

Kilpaa 'koetti siis joika tytto
teh da itsellleen kaikkea vaa te-
tavaraa. Oli rikkaan ja teke-
vaisen maineessa 'koko kylassa,
jolla oli tätä tavaraa, siHä vaat-
teet olivat Ild::tllii,ta siihen aVJ
kaari. Puhuttiin, että se ja se
on rikas, hariel'la on niin monet
vaatteet ja udjas si'lkkil ja toisil-



Someron mies mekossaan.

la oli useampikin silkki. Kir-
konmaejla {katseltiin, ,kellä oli
komearnpi silkki, paremmat
vaatteet ja rvalt aisernpi ja kau
rfiirncnin Iaittettu alushameen
belrna. Sil'lå kirkolle rneritiin
kantaen yllhä.äLlä pååll irnmaista
hametta, 3i,lilcki . nenäkiinan
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sisålla ja (päässä vain ta!
va llinen l.iina; Vasta .kir-
kori ki:piikjäytävä.S'sä Iasket.,
t iin hame alas ja si;]klki pantiin
pääihäm, mutta kotiin mennes-
sä olt i:n samoin :kuin' tullessa-
kino

Helmi Saarinen.

Forssan Lehdessä heinäkuulla 1927.



Kupari-] ussi.
Kun Suomen kaartia viimek-

si kuluneella vuosisadalla yllä-
pidettiin pestätulla miehistöllä.
tulivat useat miehet siinä pal-
velleeksi useita vuosia, toiset
jopa 30:kin vuotta. Kun he
vihdoin jättivät kaartin kasar-
mit, oli heidän vastainen koh-
talonsa hyvinkin erilainen.
Toiset heistä menivät silloinkin
vielä naimisiin, asettuivat koti-
kyläänsä asumaan palvellen
päivätyöläisinä tai harjoittaen
jotakin 'ennen oppimaansa am-
mattia, .suu tarlin, raätalin j.n.e.
Toiset rupesivat torppareiksi
tai menemällä naimisiin jon-
kun talollisen lesken kanssa tu-
livat siis talon isanniksi. Mutta
monte;. oli heidän joukossaan
sellaistakin, jotka eivät enaa
hankkineet mitaan kiinteää
pohjaa jalkainsa alle, vaan
kuljeskelivat naimattomina
paikasta toiseen, toiset elättäen
itseään satunnaisilla töillä, toi-
setpientä kauppaa harjoittaen
j.n.e.

Tämän viimeksi mainitun

ryhmän tyypillinen edustaja
oli muuan. j o h a n Baus eli
Paussi niminen entinen kaartin
alikersantti, joka oli syntynyt
Lopella ehkä snna v:n 18:~0

vaiheilla, mutta joka palveluk-
sesta erottuaan eleli melkein
tykkänään Tammelassa ja Jo-
kioisilla, Niin kauvan kun hän
vielä oli täysissä voimissa, har-
joitti hän kaikenmoisen vanhan
romun keräilyä. Luita hän ke-
räsi Wiksbergin kartanon luu-
jauhotehtaaseen. lumppuja Ter-
vakoskelle, valu rau taa, kuparia
y.m. niitä tarvitseville tehtaille.
Tällaisen toimintansa johdosta
häntä sitten ruvettiin nimittå-
maan k u p a r i-] u s s i k s i, ja
sillä nimellä hän sitte oli kaik-
kialla tunnettu ainakin noissa
kahdessa edellämainitussa PI-
täjässä.

Kupari-] ussi oli erittäin vank-
ka ja ryhdikäs ruumiiltaan, ei-
k.i henkisistä lahjoistakaan mi-
tään puuttunut, mutta levotto-
man ja peräti hilpeän luonteen-
sa vuoksi ei hän viihtynyt ta-



vallisen työn aaressä. Jos hän
joskus ryhtyi esim, puusta teke-
mään lusikkaa, kauhaa tai ku-
rikkaa, muodostui siitä vähässä
ajassa' ihan ensiluokkainen ka-
pine. Samoin kiiteltiin häntä
mainioksi ojuriksi, Mutta har-
voin hän tällaisiin tehtäviin an-
tautui. Meni hän kyllä joskus
jonkun talon maalle peltoa
kuokkimaan; kuokki päivän,
mutta toisena päivänä jo t01
kuolekansa taloon, valittaen,
ettei siellä mitenkään voi työtä
jatkaa, kun muka edellisenä
päivänä kuolekimansa turpeet
nyt yasta putoilevat ilmasta
alas täyttä meteliä, niin että
henki on vaarassa. - Musikaa-
lisia lahjojakiri hänellä oli, m.m.
erittäin voimakas ja sointuva
tenoriääni, ja nuorempana hän
soitteli viulua. Kun eräissä elo-
tansseissa toiminta pyrki lamau-
tumaan, silloin ] ussi hyppäsi
penkille seisomaan,. kasvot sei-
nään päin ja viulu selän taakse,
ja kun hän näinkin sai synty-
mään jonkunlaista polkantah-
tia, niin nuoret innostuivat uu-
destaan ja tanssivilla pareilla
täyttyi lattia uudestaan.

Mutta kaikista näistä lahjois-
taan huolimatta vietti Jussi,
varsinkin vanhemmilla päivil-
lään, hyvin puutteellista elä-
mää. Kun ei hänellä viimeisim-
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pma elinvuosinaan enää ollut
minkäänmoista "liikettä", vaan
riippui elossa pysyminen tykkä-
nään ihmisten antimista, niin
pääsi nälkä toisinaan sellaiseen
valtaan, ettei hän joutanut ta-
loon tultuaan odottaa emännän
tarjousta, vaan ruokaa näh-
tyään kävi siihen käsiksi ilman
käskyä, perustellen tekoaan sil-
lä, että tuo ruoka oli saatava
"tuulen ver hoon" ennen kuin
se pääsisi pilaantumaan. Ei hän
muuten juuri koskaan suoras-
taan -pyytänyt ruokaa, vaan
jutteli, että hänelläkin olisi en-
nen talosta lähtöään suoritetta-
vana eräs tärkeä tehtävä: olisi
kiilattava vatsa irti selkåruo-
dosta, mutta siihen tarvittavia
välineitä häneltä nyt puuttuu.
Emäntä silloin etsi ruokakaapis-
ta tähän tehtävään tarvittavat
välineet ja Jussi lähti kiitellen
seuraavaan taloon. Kun hän
joskus sattui muutamaan taloon
juuri kun talon väki istui päi-
vällispöydässä, kääntyi Jussi
emännän puoleen ja kysyi, sai-
siko hän lainata jotain pahan-
päiväistä säkkiä. Kun emäntä
tiedusteli mitä hän sellaisella
tekisi, niin Jussi vastasi, että
hän panisi sen påahanså, kun
hänen on niin paha katsella,
kun nuo toiset syövät ja hänellä
on itsellään niin hirmuinen näl-
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ka, Emäntä silloin selitti, ettei
se sakista parane, vaan täytyy
mennä tuonne talonväen kanssa
syömään.

Jokioisilla oli Jussi kerran
yöpynyt muutamaan torppaan
erään puolihoperon kiertolaisen
kanssa ja aamulla he sitten kes-
kustelivat, että pitäisi .laittaa yh-
teirien aamiainen. Sovittiin sii-
tä, että Jussi hommaa perunoi-
ta ja tuo toveri, jota kutsuttiin
"Maailman Manasseeksi", toi-
mi ttaisi höysteet, niin saa taisun
vankka ateria. Jussi saikin
emännältä tarvittavat perunat
ja kun ukot niiti kuoriessaan
siinä istuivat vastatusten, niin
Jussi tiedusteli, mitä toveri ai-
koo panna pataan sopan höys-
teeksi. Manassee vastasi, että
hän on aikonut panna tuon ker-
juupussinsa, se kun hänen mie-
lestään on jo kylliksi rasvainen.
Mutta siitäkös Jussi kimpaantui:
Syö perunat ja pussit! sanoi
hän, mutta minä eroan tästä
puulaakista heti. . Otti oman
pussinsa seinältä ja lähti kiirees-
ti torpasta. - Kun j ussilta tie-
dusteltiin, oliko hänellä miten
paljon sukulaisia, sanoi hän, et-
tei ole muuta kuin puolitoista
veljeä. Kirkonkirjoihin niitä
kyllä on merkitty kaksi, mutta
kun ei se toinen tahdo häntä
ve lje'kseen tuntea eikä vehjel li-

sesti kohdella, niin hän lukee
sen vain puoleksi veljeksi.

Oliko Jussilla aikaisemmin
ollut mitää~ lemmen seikkailuja,
on ainakin tämän kirjoittajalle
tietämätöntä, mutta useampana
viimeisenä vuosikymmenenä
ei hänestä mitään sellaista kuu-
lunut.

Kun häneltä joskus tiedustel-
tiin, miksei hän ole vaimoa itsel-
leen hankkinut, niin hän kertoi
jo kerran olleensa vähillä sellai-
senkin saada. Se oli Hameen
läänin maaherran tytär. Oli h.in
jo kiivelylläkin tuon tyton kans-
sa kaupungilla, tyttö kulki toista
jalkakäytävää ja. hän toista,
niin . lähellä toisiaan sitä jo 01·
tiin, että hän sieltä toiselta TYL10-

lelta jo selvästi eroitti erään ou-
don äänen. Appiukon kanssakiri
oli kerran yhdessä aterioiriut,
maaherra söi siellä sisällä OIEas-

sa asunnossaan, ja hän söi siiua
ulkopuollela seinustalla omasta
pussistaan.N aimisiin menoa ei
estänyt muu kuin se, että tyttö
ei hänestä huolinut.

Kun Jussi toisinaan ilmaantui
paikkakunnalle pitemmän pois-
saolon jälkeen ja kun sitten jo-
ku huomautti, . että vieläpäs se
Jussiki n elää, niin hän kertoi',
että hänen on peräti vaikeata
järjestää kuolinpäiväänsä .. [ou-
lun edellä, kun päivät ovat pi-



meitä Ja kylmiä sekä elämä
synkkaa kaikkialla, silloin h.iu-
kin ajattelee: Mitähän jos kuo-
lisi pois maailman vaivoista.
Mutta, ei malttaisi iättää tulossa
olevia jouluherkkuja syom.itta.
Sitten joulun jalkeen alkaa cl.i-
mä käydä kevaisemmaksi kai-
kin puolin, ja niin siirtyy kuule-
ma vuodesta vuoteen. HJ.t1 sa-
noi muuten järjestävänsä täältä
läh tönsä niin, ettei kellään olisi
mitään huolta hänen jalelle ';-i3.-
neesta omaisuudestaan, ettei tar-
vitsisi vasaraa käyttää muuten
kun ru umiskirstui naulatessa.
Hän väitti silloinkin sentaan
kuolevansa paljon J ii.knarupaua
kuin csim. sellainen mies, joka
jättää jälkeensä 1O,GOG mk. omai-
suuden, mutta velkoja jäi
lOO,WO mk. Ei ollut Jussi itse
mielestään mikään huonosti toi-
meen tuleva mies, ja tämän
vaittvcnsa .tueksi esitti h.in sel-
laisen esimerkin, ettei han vielä
koskaan ole lainamakasiinin
ovea avannut, vaikka moni
Tammelan talollinen on ollut
pakoitettu sieltä siemenviljaa et-
simaan.

Nuorempana oli Jussi maistel-
lut våkevia, jopa joskus aina
juopumukseen asti, mutta van-
hempana ei hän ottanut yhtä
ryyppyä enempää, vaikka tar-
jottii nkin, sillä hän sanoi juo-
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puneen miehen tekevän itsensä
naurun alaiseksi. Vatsansa
kanssa sanoi hän aina neuvotte-
levansa heidän yhteisistä asiois-
taan, ja jos vatsa joskus alkaa
nurisemaan ravinnon puuttees-
ta, niin hän uhkailee sitä sillä,
että k~rllä sinä vatsa parka saat
koettaa vielä huonompiakin päi-
viä, jahka minun pääni kaatuu,
ja silloin vatsa taasen rauhoit-
tuu ja tyytyy kohtaloonsa, On
varmaa, että Jussin vatsalla oli
useinkin aihetta tällaisiin vali-
tuksiin, mutta ei koskaan kuul-
tu, että Jussi olisi -eparehellisilla
keinoilla koettanut asioitaan
auttaa. Jos hän joskus luiden
joukossa myi jonkun sarvenkin,
niin se johtui pikemminkin hä-
nen leikillisyyteen taipuvasta
luonteestaan kuin mistään saa-
liinhimosta. Ei hän myöskään
ollut kylmä ihmisten karsimyk-
sille: Eräässä tor passa, jossa hä-
nellä oli tapana usein yopya,
sattui kerran olemaan lapsi sai-
raana. Jo kolmatta vu-orokaut-
ta oli äiti saanut sitä viihdy tel-
lä, enimmäkseen käsissään kan-
niskellen. Kun sairas sitten aa-
muyöllä nukahti kehtoon, nousi
Jussi vuoteeltaan ja rupesi kii-
kuttamaan kehtoa, kaskien äidin
nukahtamaan sen ajan kun sai-
raskin nukkuu. Hän kyllä saisi
seuraavana yönä toisessa kort-
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teerissa nukkua kyllikseen. -
Jos .Jussilta joskus kyseltiin, mi-
ten siellä sotaväessä oikein elet-
tiin, niin hän kieltäytyi kerto-.
masta, sanoen sellaisen olevan
turhaa, .koska vanhan kaartilai-
sen juttuja ei kumminkaan us-
kottaisi. Joskus sentään tapah-
tui poikkeuskiri. Kun tuli pu-
heeksi, miten sotaväessä enti-
seen aikaan käytettiin raippa-
rangaistusta, niin hän kertoi
miten hän kerran, pataljoonan
silloin majaillessa Heinolan
kaupungissa, joutui antamaan
raippoja kokille, joka oli varas-
tan u t lihaa. Kokki oli sitten
jalestapain kertonut, ettei hän
ole ennen saanut nnn lievää-.
"sau naa" kuin silloin Jussin kä-
destä.

Kupari-] ussin elama ei ollut
kaikissa kohdissaan esimerkiksi
kelpaavaa. Kun hän Tammelan

kunnalliskodissa ummisti sil-
mans.i viimeiseen uneen, ei hä-
nellä ollut mitään omaisuutta,
ei edes omia vaatteita. Jos
kaikki näin eläisivät, niin ha-
viaisi ihmissuku maan päältä
lyhyessä ajassa. Mutta se oloi-
hinsa tyytyväinen mieli, joka
löi leimansa. koko hänen elä-
määnsä, se kyllä kelpaa esimer-
kiksi monellekin, joka pyrkii
valittamaan silloinkin kun ei
mitään aihettakaan ole. Leik-
kiä laskien kulki Jussi tietänsä,
olipa hänellä sitten vieraanaan
vilu tai nälkä, usein molemmat-
kin yhtaikaa. Auttavan kätensä
hän ojensi lähimmäiselleen, mil-
loin hänellä siihen varoja tai
kykyä oli. Siksipä kansa niillä
alueilla, joissa hän enimmät ai-
kansa oleskeli, säilyttää hänestä
vain hauskoja muistoja.

J. R.

Forssan Lehdessä 22. 7. 1<)27·



»alempaa» kansaa kohdellaan kuin-
kakin töykeästi, ollaan »parem-
pien» ihmisten seurassa kylläkin-
kohteliaita. PIkainen oli Iri Gran-
felt kiivastumaan, mutta ei pitkä»
vihainen. Jos hän esim. lukukln-
kerillä sattui saamaan huonoja luo
kijoita ja niille-raivosi, että ikku-
naruudut helisivät. niin jos sitten
seuraava ryhmä oli hänen tietensä
»Nyt minä toivon saavani parem-
pia Iukijoita». Ei äskeisestä pa,
hasta tuulesta ollut enää merkkiä •.
kään näkyvissä. - Eräs poika oli
vähän myöhästynyt rippikoulun
alkajaisista ja sai siitä ankarat nuhs
teet, vieläpä ennustuksen, ettei ole
toivoa ripille pääsystä tällä luku,
kaudella. Mutta kun kävi selville,
että pojalla oli hyvä lukutaito,
niin jopa ukko puhutteli poikaa
erittäin ystävällisesti ja toivotteli
hänelle kaikkea hyvää.

Pappilan kuski oli määrätty ker-
ran toisten mukaan elonleikkuu-
seen, kiire kun oli. Iltapäivällä
käski tohtori palvelustytön sano,
maan kuskille, että hän valjastaa
hevosen klo 4 ksi.' Tyttö unhoitti
asian ja vei tiedon vasta klo 6;n
ajoissa. Kun kuski sitten hevonen
.mukanaan saapui kotiin, sai hän
ukolta ankarat muistutukset. Kuski
yritti puolustautua, mutta ei saa ••

Tapauksia tri Granfeltin elämästä.
Niinä aikoina, jolloin tri Gran-

felt oli esipappina Tammelan sil-
loisessa suuressa seurakunnassa,
oli hän yleisesti tunnettu ankaraksi
mieheksi, jopa siihen määrään asti;
että arkaluontoisemmat häntä ensi
kertaa lähestyivät jonkunlaisella
pelonsekaisella tunteella. Ne taa-
sen, jotka rohkenivat tarjoutua
hänelle palvelukseen tai muuten
joutuivat useimmin hänen kans-
saan tekemisiin, havaitsivat hänes-
sä miehen, jolla kyllä oli tarmo,
kas luonne, mutta suoranaista ans
karuutta hän kyllä koetti itsekin
välttää, mikäli velvollisuutensa vir-
kamiehenä ja suuren talon isäntä.
nä. sen vain salli tapahtua ja mikäli
ei vastustajansa hänen kiukkuaan
tarpeettomasti kiihoittanut. Ne
henkilöt, jotka useita vuosia oli.
vat hänen palveluksessaan, ovat
kertoneet monioita tapauksia niil-
tä ajoilta, ja tällaisten tositapaus-
ten valossa me .paraiten voimme
muodostaa oman mielipiteemme
tri Granfeltin luonteesta.

Kaikki nämä tällaiset asiantun-
tijat ovat yksimielisiä esim. siitä,
että hän alhaisarvoista vastusta ••
jaansa kohteli hellenimin kuin kor-
keassa yhteiskunnallisessa asemas-
sa olevaa - piirre, joka monella
muulla on päinvastainen. Vaikka
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nut suunvuoroa. Illalla asia sits
ten selveni ja seuraavana päivänä
ukko tunnusti kuskille hänen syyt~
tömyytensä, moitti en häntä vain
siitä, ettei hän paremmin pitänyt
'puoliaan. Kuski vetosi siihen, ettei
tohtori antanut hänelle puheen-
-vuoroa. »Olisit puhunut vain vaike
ka väkistenkin, kyllä totuuden PUO$
lesta aina täytyy puhua1>,. sanoi
'Ukko. Kun kuski sitten uhkasi
kovistella tuota tyttöä, joka oli
'hänet tällaiseen pulaan saattanut,
sanoi tohtori, ettei yhtä asiaa saa
iankaiken muistella ja ilmoitti sa-
'Illalla, että hän itse jo illalla oli
antanut tytölle tarpeelliset. nuhteet,

Tohtori Granfelt oli tunnettu
-sekäuutterana että taitavana maan-
viljelijänä. Suuren osan luonnon.
tilassa olevia niittyjä hän raivautti
viljelykselle ja hänellä oli syvän
l.ynnön ja hyvän ojituksen mer-
kitys selvillä jo aikaisemmin kuin
monella varsinaisella maanviljeli-
iällä. Työtä piti tehtämän paljon'
mutta ennen kaikkea se p:ti teh-
tämän hyvin. Kesannon muok-
kauksen aikana ukko kerran kim-
paantui, kun näki miesten ennen
iltaa lojuvan nurmikolla pälvän»
paisteessa, kutsutti voud.n tykönsä
ja antoi aika ripitvksen.: Vouti
selitti, että miehet olivat kyllä teho
.neet työtä riittävästi yhden päivän
osalle, niillä kun oli ollut n.s. tinki.
Tähän selitykseen tohtori sitten
tyytyi, sillä ei hän muulloin niin
kiivaillut kuin silloin jos hän tiesi
olevansa totuuden puolella. Sitä
hän aina alamaisilleenkin teroitti,
että pysyttäisiin totuudessa, sillä
hän arveli, ettei tapahdu mitään
niin pahaa, ettei sitä voitaisi kor;

jata, jos vain tiedetään asian oi$
kea laita. Siitä ehkä johtui se vika,
josta häntä kaikki moittivat, että
talonväkensä keskeisissä riidoissa
aina se sai ukon puolelleen, joka
ensinnä ehti tapahtuneen asian
hänelle kertomaan, huolimatta siitä
kumpi oli totuudessa. Sattui esim.
sellaista, että puutarhaan lantaa
kuljettava kuski istui kuorman pääl~
lä ja tohtorinna moitti häntä siitä.
Kun kuski epäili, että tämä kan-
telee asian tohtorille, riensi hän
itse ilmoittamaan, ettei tohtorinna
ole koko lannanajoon tyytyväinen,
se kun tuhraa kaikki puutarhan
käytävät. Tohtori kehoitti kuskia
jatkamaan toimitustaan kenestäkään
välittämättä ja asia oli taasen sillä
asteella, ettei siinä mitkään kante-
lut enää mitään auttaneet.

Jos tri Granfelt järjesti itse kaik-
ki asiat omassa talossaan, niin ulot-
tui hänen järjestävä kätensä vielä
muidenkin asioihin. Siitä on kt.:~
vaavana esimerkkinä seuraavakin
tapaus. Oli myöhäinen lauantais
ilta ja tuirna pakkanen paukkul
nurkissa. Tuli Liesjärveltä mies
hakemaan pappia sairaan tykö.
Tohtori oli silloin jo niin vanha
ja sokea, ettei hänestä ollut lähti-
jäksi, mutta hän määräsi apulais
sensa lähtemään luvaten hänelle
turkkinsa ja huopatossunsa matka-
tamineiksi. Pastori puki itseään
matkaa varten ja sil'ä välin toi.
mitti ukko hevosen juotetuksi si.
sällä olleella lämpimällä vedellä,
tiedustellen vielä sitäkin, onko
heillä .saatavissa toinen hevonen
pastoria kotiin tuomaan, sillä näin
pitkä ajo käy yhdelle hevoselle
liian rasittavaksi.



Niin tarkkaan valvoi hän koto-
na ollessaan järjestystä talossaan,
että hän itse osti kaikki tavarat,
mitä tarvittiin talon eri osastoissa,
kantaen myöskin omaan kukka-
roonsa kaikki pienimmätkin tulot.
Kerran kun kuski palasi Forssasta
kaloj a myymästä tahtoi tohtorinna
antamaan kaloista saadut rahat
hänelle. Illalla kaipasi ukko ras
hoja, jolloin kuski ilmoitti mihin
rahat olivat joutuneet. Silloin ukko
selitti, että tili on tehtävä aina sille,
joka on miehen matkaan lähettä-
nyt, eikä sen kerran perästä sitten
toisin tapahtunutkaan.

Ruoka oli pappilassa yleensä
parempi kuin muissa taloissa. Pals
velijaa pestatessaan kehoitti ukko
ilmoittamaan hänelle, onko ruoka
huonoa. Tällainen ilmoitus olikin
palvelus väen aina silloin tällöin
tehtävä, sillä' muuten olisi ruoka
käynyt peräti huonoksi. Joku mie»
histä pyysi eräänä suvisena sun'
nuntaina myöskin viilipiimää muun
päivälIisaterian lisäksi. Emännöit-
sijä meni tohtorille ilmoittamaan,
että väki moittii ruokaa huonoksi,
vaikka ei se huonoa ole. Silloin
tulee ukko ottamaan asiasta seb
koa, saa lusikan pöydältä ja pistää
kattilasta pari kertaa perunasops
paa suuhunsa ja vakuuttaa sen
olevan hyvää, rasvaakin on siinä
riittävästi, samoin kuin lihaakin.
Miehet sitten selittivät, ettei sop-
paa ole huonoksi moitittukaan, he
vain pyytelivät villipiimää sunnun-
tain kunniaksi. Ukko pahoitteli,
että hänelle esitetään aina asiat
väärässä valossa, käski tuoda mies
hille villiä, mutta arveli, ettei kar-
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jakko tarvitse, hän kun on aina
maitojen ja piimäin parissa.

Sälleille y.m. kulkeviUe oli mää.
rä antaa illallista, yösija ja aamiai-
nen. Kerran joku maalari oli il ••
lallista syödessään pilkannut talon,
ruokia ja # emännöitsijä oli kerto»
nut tämän tohtorille. Silloin tulit
maalarille kiire lähtö talosta. Ukko.
pauhasi niin, että maalari katsoi •.
mistä pääsi suorinta tietä pihalle
ja etsi yösijan toisesta talosta.

Palkollisväkeensä nähden aset-
tui tri Granfelt verrattain isällisel-
le kannalle. Juopottelusta y.m ..
huonosta elämästä hän heitä va~
roitteli, selittäen huonon elämän
seurauksia. Jos palvelijalla oli
vuoden päättyessä huomattavampi,
osa palkastaan jälellä, kehoitti hän
sen tallettamaan pankkiin vanhan.
päivän varaksi. Avoimesti hän.
heille kertoi asiansa, varsinkin jo
enemmän aikaa talossa olleille.
Kun hänen omat lapsensakin jo
olivat maailmalla ja hän sattui
heiltä saamaan vähemmän hausko-
ja tietoja, niin kyllä hän vanhem-.
mille miehille kertoi, että niin huo-
nosti sen asiat 'siellä ovat. Muuten.
oli ukko aikalaisekseen hyvinkin
vapaamielinen nuorten käytöksen
suhteen. Jos nuoret keskenään
ilakoivat, ei hän heitä siitä moit-
tinut ja ilta sai venyä klo 11 asti •.
siinä sai olla laulua ja soittoa, kun
ei vain säädyllisyydestä polkettu.
Jos halusi olla valveilla jälkeen klo
11, oli siihen pyydettävä erikoi-
nen lupa. Tytöt kerran pyysivät
saada' ollahelavaikealla klo 1 asti
ja saivat luvan. Kun he vähän
ennen määräaikaa saapuivat ko-
tiin, istui ukko vielä ulkona, mutta.
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1ytöt nähtyään ja -Iausuttuaan kii-
tokset tottelevaisuudesta, meni hän
sisälle. Tytötkin menivät sisälle,
mutta tulivat heti uudestaan ulos
jatkamaan vielä parilla tunnilla
seurustelua' nurkan takana piiless
kelevien saattajiensa kanssa.

Joku naapuritaIon .renkipoika
oli aamulla hevosta laitumelta tuo-
dessaan laulellut jotain siiyotonta
laulua, jonka Granfelt sattui kuu-
lemaan. Kun sen talon emäntä
sitten myöhemmin tuli väkeään
.ripille kirjoittamaan, ilmoitti tohs

__ torl, että toiset kyllä kirjoitetaan,
mutta sen pojan on sitä ennen käy_
1ävä hänen puheillaan, Kun poika
saapui, piti kirkkoherra hänelle
pitkän puheen siitä, miten tällai-
set rivot laulut ovat- vastenmieli-
siä sivullisten kuulla ja miten ne
ovat omiansa laulajan omaa sielua
m yrkyttämään.

Myöskin tupakanpoltosta hän
koitti varjella talossaan olevia nuo-
ria poikia. Kerran, kun ukko apus
laisineen laati luetteloa palkollis-
väelle ostettavista joululahjoista ja
laski kuinka monta kartuusipuoli-
kasta pitää olla, niin hän käski
samalla merkitä hietteloon 2 mk.
pikkukuskille karamellien ostoon
tupakan asemesta. Apulainen sil-
loin ilmoitti, että polttaa se pikkus
kuskikin jo. Silloin ukko antoi
pojalle mitä kuuluu, kun semmoi-
nen »nuija» jo polttaa tupakkaa.
Taitaisir jo viinaakin ryypätä, jos
saisit, ärhenteli ukko, ja karamel-
liin sai poika vain tyytyä talosta
tulevana joululahjana.

Vaikka hän näin kiristeli nuo-
ria, niin kyllä liän muuten oli ,ai_ '
kalaisekseen verraten vapaamieli-

nen jo varttuneemman nuorison
suhteen. Omatkin lapset saivat
vapaasti päätellä omista asioistaan,
kun ei mitään rikollista ollut ky_
symyksessä. Olipa yhdellä hänen
tyttäristään kaksi sulhasta ja ukko
oli kovin mieltynyt siihen, joka
oli Iuonteeltaan- vakava ja käytän-
nölliseen elämään innostunut. Ty-
tär itse samoin kun äitinsäkin piti
enemmän siitä toisesta, joka oli
hieno ja hilpeä käytökseltään, eikä
isä vastustellut, kun tytär sellaisen
valitsi vaan tyytyi tytön omaan
valintaan.

Kun joutui pappilaan asioille,
niin saman kohtelun siellä sai, oli
sitten ylhäinen tai alhainen; ainoas-
taan asian laatu määräsi, miten
hyvin sieltä selvisi. Sattui kyllä
toisinaan, että hän itse tarjoutui
auttajaksi pulaan joutuneelle seu-
rakuntalalselleen. Meni kerrankin
muuan jo vähän iäkkäämpi mies
hakemaan papinkirjaa päästäkseen
maailmalle työn etsintään. Tohtori
kyseli minkätähden hän on muut-
tanut pois monivuotisesta työpai«
kastaan ja aikoo nyt jättää pers
heensä tänne oman onnensa nos
jaan. Mies silloin ilmoitti, että
hän erotettiin ilman omaa tah-
toaan ja näytti saamaansa vieras-
kielistä päästökirjaa. Tohtori sil-
mäili sitä ja ilmoitti sitten päästö»
kirjassa ilmoitettavan erottamisen
syyksi sen, että mies on tullut sai-
raaloiseksi, mutta ilmoitti omasta
puolestaan, että miehellä tällaisessa
tapauksessa on oikeus saada hoi-
toa tältä työnantajaltaan. Kehoitti
miestä menemään oikeuttansa etsi.
mään ja lupasi tarvittaissa häntä
neuvoillaan avustaa. Mies lähti
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ja asiat järjestyivätkin sitten suo-
tuisaan suuntaan.

Tässä nyt on koottuna muuta,
mia tapauksia tri Granfeltin aikuis

sesta Tammelan pappilasta. Niiden
avulla voi sitä haluava helpommin
päästä selvyyteen tohtorin luon-
teesta ja hänen harrastuksistaan.

J. R.

•



A. E. Granfelt ja, hänen elämäntyönsä,
Granfelt-juhlassa pidetty esitelmä.

Suuret ovat Hcrr an, ikiaiko-
jen Jumalan työt kansojen his-
toriassa, j'O'I1 ka paamaar ien to i

teut tarniseen Hän yksiloi tak in
kutsuu ja asettaa. Hänen ih-
meelliset työnsä ovat kaikkien
tinlkittavina, jotka n'iiltä rakas-
tavat. Hän on saatanyt Isäti1.y'
mään ihmeittensa muiston; ar-
mollinen da laup ias on Herra.

:N"ämå psalmi laulujen ajatuk-
set tälyttä'vät mielemme tässä
Tammelan ikivanhassa mui to-
jen iPyhälkössä •• jossa niin mo-
riet tpaprpi,slpolvet vuosisa.tain
vieriessa ovat Herran edessä
pyhää palvelusta toimittaneet
ja iankajkkista evankeliumia
kuuluttarieet.

Ja erityisesti tayt tavat nuo
sanat mielemme senvuoksi, et-
tä bj,]ä kertaa olemme omista-
neet tämän juhla tila.isu udcn
sen seurakunnan paimenen
muistol'le. jo ca tässä seurakun-
nas a melkeinpii koko v'iime
vuosisadan loppurpuolislkon

heng-entyötä voimakkaasti joh-
h ja tältä rpyhälLi ,paika·:ta eb.,
man ikuista sanaa saarna i'.

Monet t.1U11an Tammelan sen-
rakunnan jasenista ,vielä', hyvin
muistavat "tohtori Granf'eltin
ajan". Monet vanhimmista.
muistavat hänen voimansa
päi.vht, vielä useammat sokean
vanhuksen, iäkkään rovast'in,
joka nuorernpain rrriesten py-
hän viran palvelustointa teh-
dessa itse oli hartaudella mu-
kana ja koko toiminnalle suun-
nan asetti. Useat niinikään
vielä muistavat, kuinka henke-
vän r'ovastin vakavaa. ripp i-
saarnaa kuultaessa .tuoll a kir-
'k1on 'keskitkäytävällä polvistu-
neessa asennossa, noyryydess.i
ja hartuudessa valm sstuttrin
pyhiin. ehtoul lissakrarnentin
nau ttirniseen. Siellä oltiin it-
sensä kanssa tiliä h3Memässi-i,
oltiin e.Jäm~n .ankar ain kasvo-i
jen, mutta samalla myöskin ar
moll isen Jumalan edessä k:rk-



kautta, voimaa ja pylhyyttä_ja-
noov'ina, Siel lasyrjaseudtmki-
vikkojsten peltojen viiljelijå
yihdessä rintamaitten asukkaan
kanssa tunsi samaa pyhän va-
kavu uden tunnetta. SielJ ä
häädyttiJin :yhdessä Vanhan
Testamentin hurskaan .kanssa
!huutamaan: "Syvyydestä minä
huudan sinua, Herra. Oi,kuule
huutoni ääntä."

Mutta, 'siinä samassa saatiin
alttarilta kuulla voimakastien-
l~isen rovastin julistarnans
ikuisen armon sana: "Autuaita
arvat ne, jotka isoarvat ja janoo-
vat vanhurskautta. _. - - Åu-

tuaita: ne, Doildten mi:elessä on
pyhät matkat."

Eiikö jotakiri tallaista tunnet-
tu: siinä .kirkori kesk'ikaytåvål-
lä? Eikö jotakin elämän py~
hiinvaellustien suurta v aka-,
vuutta siinä syntynyt sielujen
sisimpaan?

Silina lahlialokaan rovastin ko-
ko olern uksessa mah toi olla si t ä
yl'evää ihengensuuruutta, joka'
dli kotoisin hengen oikeasta
kotimaasta, jotakin tulsnluon..
toista, jonka .kipuna oli syttv-
nyt iarrkaiikkcsen Herran py-
hästä v anhurskauden tahdosta,
jotakin ikuisen armon Iarnmit-
tä'vää hohdetta, joka juanalan
koulussa oli hänen omaan 51(';-

luunsa seestynyt.

33

"Siinä korkeasti oppineen toli-
torin olemuksessa rnah toi
myoskin olila OIO:takin sot'i laal-
Iista, sillä onhan hengen mies
myöskin soturi, jonka tehtävä-
nä on taistella pimeyden hen-
kivaltaa vastaan. Ja, sot ilaita
olirvat jarjeståan olleet hancn
esi-isänså, niin kauas kuin su-
vun histor'iaa l.ähes 400 vuott a
ajassa t aak'sepai n tunnetaan,
sotilai'ta, jotka .Ruotsin kunin"
kaan armeijassa olivat 'saaneet
tveniilm asti itaistella rva:lta\k:uni'
nan vihollisia vast aan.

,:Sm'1un ominansuudef (lyölvät
ai'na l'ei(mansai myoskin yk,~-
loon. Ja tämä pit.ää paidokan-
sa myöskin tohtori A. E. GLW.'

feltiin nälhden. Hän oli soturi,
vaikkakin hengen ja aatteen
aloidla, Ik'orkeiil1l'man, kurr.n-
kaari taistelursve.ssa.

Sotaisten aikojen muisto on
jo se vaakunakilpi, jonka Gran-
feltin vanha aatelissuku on ;~-
sel leen symbool iksi, ver ta tsku-
vaksi omistanut. Siinä on VE'-

renpunaisella k'entä:I.ä ko.lme
kultaista kuuserikcpya ja nii-
den yiläpuolella nuori, vehmas
.kuusi.

Merki llinen oli aate:iISlvaakn-
nan aihe. Perintafieto kertoo
sii tri seuraavaan tapaan. 150.1),

luvulla elänyt Gudrnunr! Aren.:
dinpo.ka, joka äidinpuolelta

3
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on Granfelt-suvun esi-isiå, oli
vwh'ää ennen aatel isollkeutensa
saamista ollut Venäjän sodassa.
Vain parinkymmenen sotamie-
hen avulla oli hän såikåhdyt-
tänyt ylivoimaisen moskova-
laisten j,oukon pakosalle, Tarn'i
suomalainen Gideon, jo'ksi me
ihäntä voiJmJme hyvin verra ta,
oli näet eräänä iltana antanut
.urheit'ten suorna laistensa .kum-
massakiri .kädessä olevalla DU!)-

rella .kuusella varustettuina,'
Uähteä venäläisiä vastaan, jot kn
illan hamaråssa luulivat hyok-
k,ääJjien joukon monin 'verroin
suuremmaksi ja läihuilv<ät suin
päin pakosalle. -- Maa oli taas
sinä kertaa pelastettu, ja Cud-
rnund vsaanut urotyonså pal-
'kaksi 'kuvaavan aateleskilven.
joka hänen jälkeensä, miespuo-
lisia perillisiä vailla ,oUeena,
joutuu sitterrsmin Granfeltiu
voimakkaalle sotur isuvulle.

On mielenkiintoista todeta,
'että tåmän vanhan aatelissu-
vun jäsenet, joiden 'suonissa
virtailee melkeinpa yksino-
maan suomalaista verta, e1IVdt
yleensä die :kUpeään tahran-
neet. Ainalkaan 'ei niissä tiedois-
sa, jotka suvun jäsenistä ovat
meille asti. säilyneet, juuri sa-
nottavasti sellaista tapaa. Sitii-
vastoin vo'isr mon'ien ieläJm,än-,
historliasta mainita hyvinkin

kauniita koh tia. Erä~stä on
asiakirjoihin säilynyt eri tltäin
yl'~st,ärviä mainesanoja.

Siinä p'itkassa 'suvun sarjassa,
joka meille on tunnettu, ta-
paamme soturitcimen ohel.l.i
~l1inOklkait3i rriaanviiljelliljoi ta,
jotka rauhan .kultaisina vuosi-
na ovat Iiuolella hoitaneet kar-
tanoittensa piel'tovainilQita~ Ta-
paamme siinä monipooli-
sia ja tärkeissä hallinnoläisissa
tehtävissä koeteltuja miehiä ja
~hlm.i,;inä Olalahenk.i~iä ip'ersoo,
riallisuuksia, jotka sotaisina .ai-
koiriaovat järiestään saaneet
voiton ia tappiorjk'in veripu-
naisilla ken tiililä isänmaan ja
kansan puolesta veriin saakka
taistella.

Jalohenkinen p.2'[s·oonallisF l1S

nayutaa m.m. olleen Tammelan
'voimakkaan rovasbin isä, Ryttv-
Iän ikartanori herra, sorilas Au-
gust Fredrik Granfelt, jonka
kest'rystavyydesta tunnetun per-
heen pojat 'ovat jarjeståån ko-
hlonnee1 .kansaanme elamassa
hyvinkin huomattaviin ase-
rn iin. Tulihan Axel Fredrik
Granfeltista, Tammelan rovas-
tin veljestä, yksi Suomen kir-
kon .ka ikkein huomattarvimpia
jumaluusoppineita. jaosta on .sa-
nottu, että hlän dogrnaatik'kona
olisi 'Voinut olla kaunistuksena



minkä imaan yliopistolle ta-
Iiansa.

August Edvard Granfelt,
jonka muistojuhlaa tänne, hä-
nelle rakkaaseen pylhäkiköön,
olemme kokoontuneet viet tå-
maan, toimi tavallisena kerrbtii-
miehenä täällä .Tammelassa,
joh'taen voimak.kaal la taval-
alueella', dlolhon nyt kuuluvat
pai tsi nykyistä Tammelaa, T0-

kioisten, Humppilan, Ypajan,
Forssan ja Kioiij:ärven seu,n-
kunnat.

Perinpohjaiset ovat ne op in-,
not ja suoritukset, jotka olivat
laan täältä käsin 'hengen työtä
koloo siäloisen suur-Tamrnelan
hänen takanaan, kun hän v.
1855 laajassa seurakunnassaan
ryhtyy ;penkaamaan niitä hen-
gen sarikoja, jotka hänen edel-
rt:äJjlänsäaikana monessakin suh-
teessa olivat pääs"eet rnetsistv-
mään.

Yilioppi laaksj tultuaan hän
oli alottanut aluksi opintonsa
filosofisessa tiedekunnassa.
Siellä malisteriarvon saavu'tet-
tuaan hän antautuu nuorem-
man veljensä, åskemnairritun
Axel Fredrikin kanssa opiskele-
maan jumaluusoppia ja saavut-
taa teologisessa tiedekunnassa
v)ihdoin korkeimman OiprpiaT-
von, mikä yliopistossa voidaan
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saavuttaa, jumaluusopin tohto-
rin arvon,

_Näitten syvalhisten op into-
jensa järkeen näyttää hänellä
ensin olleen aikomus antautua
koululaitoksen padvelukseen.
Turun luk~ossa. hän vuoden
ajan .to,imilkin numaluusolpin v.t,
lelhtorina ja suori ttaa oppinäyt-
teetkin vakinaisia opettajavir-
koja varten, .mutt a päättyy hä-
nen toimintansa J{IOull.u.alalla
kuitenkin varsin lyhyeen. Su-
kunsa rnaineh'ik asta .sotjlas-
uraa kunnioittaen hän antau-
tuu useiksi vuosiksi sotaväen
saarn aaj aksi, kunnes vihdoin
.äsken mainittuna :vuonna saa
nimityksen Tammelan laajan
seura/kunnan kirkkoberranvrr-
kaan.

Monille ovat tunnettuja,
useilla vielä muistossaankin ne
voimakkaat otteet ja suoravii-
vaiset toirnenpi teet, joilla h~{n
tääl~]'äpiukånå, 44J vuotta kes-
tåneena toiminta-aikanaan syn-
nin ja tietamattomyyden vilhol-
lisvoirnia vastaan taistelee kai-
kella sillä taisteluvalmiudella,
mikä hänelle oli orn'inaista . ja
mikä esi-isåin sotilaallisena pe-
rintönä kuului hänen olernuk-
seensa.

Mutta me erehdyrnme saures-
ti, jos ajattelemme, että se "ki i«
vas innollisuus", joka hänellä
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sen arian sanoma leh'd isså maini-
taan olleen. olisi ollut vain
"lihan ikiiv au tta".

Rakkaat kuulijat! Tohtori
Granfelbilla oli ih a nn e, ikor-
kea ihanne, johon hän runsail-
la lahjo if laan määrätietoisesti
pyrkii: Gumalan.'valtakpnn2.n
työn voimi-stuminen, vanhurs-
kaan elårnånjäriestyksen Ja
tiedollisen valistuksen nosta-
minen tässä Tammelan ikivan-
hassa seurakunnassa,

Hän oli taistelun mies, kor-
keaan lPäätmälä.r.äänsä hän pyrki
voimakkain ottein ja suoravii-
vaisin toimenpitein. Siksi hän-
tä ,ei läheskään aina yrnrnar-
retty eikä hän aikalaistensa
mielesta Ika~keti ollut mika.in
n.s, "pidetty pappi".

Mutta, hyvät kuuli'iat, nne ky-
symme: "Pidettiirfko niistä
vanlhan lijton iProfeetoista, jot-
ka tulenhehkuva.lla innostuk-
sellaan taistelivat ja ·vanhu'l"s-
kasta elarnånjarjestysta pyrki-
vät kansaansa juurruttamaan?"
Ei, hei Li vihatfiin ja vainottiin,
useita heistä kuoliaaksi kivitet-
tiin, 'mlut'ta 'myöhemmät po hvet
- rakensivat heidän hauto-
jaan!

Menisimme varmaan liian
pitkäble, jos t~ällä. tohtori
Granfeltin muistojuhlassa aset-
taisimme hänet profeettain ta-

solle, mutta ihmeellisesti v a-
rälhdyHää mitel'tämme hänen
vumersen apulaisensa hänesti:i
antama kaunis tunnustus: "Hii-,
riessa oli jotakin vanhan Hiton
profeettain hehloo a!"

Granfelt oh ihminen. Hän
oli ilmeisesti mo n inaisissa asi-
oissa puuttuvainen, niinkuin me
kaiklk:i olemme, Hänen suunna-
ton an kar uutensa lu'lcutaidon
juurruttamise'ks] ja lujan pf'1
jestyksen aikaansaarmseksi,
hänen ankara taistelunsa tehtä-
vänsä lairn ilnlyov iä rnaa.llis ia
virkamiehiä ja er~i.i,tä}'iks:ityisiii.
laajan seurakuntansa alueella
toirnivi '1 arvoherrk ilöi tä V3S-

taan, on herättänyt suurtakin
kafkeru utta, jopa vihaaki 11

häntä koh taan,J inailöin nirssi
henk ilo'issa, jotka eivät edes
tahtoneet käsittää hänen mää-
ratietoisen toimintansa tarkoi-
tusta ja suuruutta,

Mutta vajldkapa hän tuossa
tiukassa vanhurskauden vaati-
muksessaan joskus olisäkin
kent.es mennyt liian pitlcal.le,
0111 aina muistettava, että rajoi-
tuksissaan 'Vasta tulee näky-
viin i h m i n en. JVI'eemme 018

milloinkaan oilk:eutet u t ihmista,
rparihaJintakaan, jum aloirnaan.
Siksi on meidän tässä muisto-
juhlassa syytä myöskin muis-



tu ttaa hänen muh'do llisia ra
joitulksiaan.

Mutta si.ita on toisaa'lta
rnyosk'in täysi syy huomauttaa,
että tohtori GranfeLt iihmisenil
oli todella aatelismies, joka
vamhurskauden puolesta ta.is-
tellessaan. viel.ipa tappio is-
saankiri synnin ver ipnmai'sitlla
kentillä pitää dcilpenså lsorkeal-
la. Taistelussaan hän saattoi
haavoittaa ja haavoittua, mut-
ta .kilpeaan hän e,i jä,tlt'änyt ei-
Idä nwrkeata joh'totähteaan
milloinkaan' unohtanut. Pyhiin
taistelunsa ~i'ellä hän ei vaistv
eiikii. vaikeuksien vuorieri edes-
sä lanni tuo Hän rienltää eteen-
päin, ei ilmaan huitoen, vaan
korkeampieri elämänarvojen se-
kä vanh unskaan ja pyhän e!ä,-
rnånjarjestyksen puolesta k il-
voitel len.

Tohtori Granfeltin el~mään
nähden !pitävät maaratyssa mie-
les:s'ä paikkansa SCi'Jraavaf
apostoh Paavalin lausumat sa-
nat: "Ei niin, että olisin sen io
saavuttanut tai eHtä jo olisin
tåydell inen, mutta minä ahke-
roit er; suuresti, eHä sen myös
kasid taisin, .kuten minäkir, Jee-
suksessa Kristuksessa ;käsHetty
olen."

Gramfe ltink.in elama Olli ai-
naista kilvoittelua, voimakas-
ta pyrkimystä, ihanteen tavoit-
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telua - miksi sit.i nirnittåisirn-
me1\:aän.

On olemassa ihmisiä, jotka
aina tuntevat olevansa valmii-
.ta, He eivät enää tarvitse mi-.
taan, he eivät pyri mdhirrkaan
elilväitkä tavoittele m.itään .- he
ovat niin tåvdellisia. He jät-
taytyvat omahyvaiseen farisea-
laisuuteensa. Mutta heidän elä-
mäntyönsä 0111 silloin myös sen
mukaista.

Merk'ill ista on todeta, että
Granfeltilla ei ole tuol la ista
väärää valmiuden tuntoa. Vaik-
ka hän oli papilliseen teh Li-
väänsä saanut mitä perinpoh-
jaisrmman valrrristuksen, on
hänellä lku itenk.in esim, jabku-
van opiskelun ja itsekasvatuk-
sen tarpeellisuuden tunto.
ETäiässä tuorniokapitudille la-
hettämässään kirjeessä hän
m.m. valintaa: "Todel liselila
'huolella olen saanut hav a ita,
että, vaikka ottaakiri [ark an
vaarin ajastaan, on minulle
käynyt mahdottomaksi, kuten
olisin mielelläni toivonut, jat-
'kaa edes jonkinverran op into-,
jen harjoi ttarnista, voidakseni
edes pieneltä osalta seurata tie-
l(jeen kleib.i,tystä .niissa kohdin,
jotka koskevat lähinnä virkaa-
ni.

Hänen vioimaperii.inen ja uut-
tera virikatojm int ansa seura-
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kuntansa hyväksi ei suur in-"
kaan suonut tilaisuutta jatku-
vaan opiskeluun. MUItta se
sejloka, että hsmen vaatimuk-
sensa itseensä nähden ovat. ol-
leet niin suuret, ojkeuttaa hän-
tä vaatimaan paljon myöskin
toisilta. Hänen vaatimuksensa
seurakuntalaistensa luku tai-
toon ja siveelliseen elämäin
nähden ovat ol1eetkin awan
harvinaiset. Muitta sen seu-:
rau'ksena on myosk in ollut mi-
tä suurenmoisin saavutus; Tam-
melan kansanopetuksen blisto-
riassa menkiiltsee har-en aikansa
mitä voimalökaänta nousun ai-
kaa. Eräs hänen entinen apu-
laisensa, nyik. 1ä'hetY'sjoh ta ja
Matt.i Tarkikanen kirjoittaa :1.
v. sitten ilmestvneessa Granfcl
tin a:ilkaista kristilhsyyden opc-
tusta koskevassa muistelrnas-
saan: "Miinusta on .mielirisaa
vielä 33 vuotta Tammelasta
lahdettyåne todistaa, etten
yleensa niin hyvillä t:edoillla
varustettuja ehtoolliselle las-
kettavia nuorukaisia ole muu-
ahla tavannut."

Mutta sellaiseen tulokseen ei
oltu päästy helpolla. Siiih.en
oli kysytty vuosien työtä, uh-
rautwvaa ja sin'keåta ponnisto
1ua, vielapa taistelua.

Korkeaan uskonnol lis-siveel-
liseen ja sivistykselliseen pa.i-

määrään ipJääsemiseen täytyi
ka.ikkiien tarjona olevien VOI-

mien olla vaikuttamassa. Seu-
rakuntalaisten, varsänkin en
'kyläk\un1tiiln valittujen kuu-
denn usmiesten tuli tvössä olla
toimivasti mukana. Maal lista
esiv al.taa vaatii hän laikien ja
asetusten suomalla oikeude lla
olemaan rpalvelemassa ni'i tä
ihanteita, jotka hänen voima-
kasta sieluaan elahyttitvät.
Anulaisten täytyi olla "nuoria,
lämpumiä ja imnokkaita". Täl-
laisia ominaisuuksia vailla ole-
via hän yksinkertaisesti kiel-
täytyy vastaanottamasta!

Luonnollista on, että tällai-
,sin vaatimuksiri esiintyessäiin
hän saa osakseen padjon vas .
tustusta. Niinpä eräät maalli-
liset 'Virkamiehet silloin täUöin
asettuivat 1P0i~kilteloi;n hanen
varsin SiU urriin velvoitulksiinsa
nähden. T'uorniokapitul.Ikaan
ei läheskään aina ole mielis-
saan hänen vaatirnuksiensa
suuruudesta.

Mutta Granfelt on niilt,ä tai-
pumattoman tahdon miehiä,
jotka helpolla eivat larmistu
eivätkä otteestaan hellitä. Vas-
tuksista huolimatta hän py.rk ii
.kerran asettamaansa pääJmaa·
liin. - Lukuisat ovat ne kirk-
koneuvoston kokoukseil: ja vie-
lä lukiLlisammat ne yks'ityiset



keskustelut, joissa huonot .luki-
jat :tai keUllloa siveellistä eiäi
mäå viettävät henkilöt saavat
teoistaan ja lairninlyonneistaan
vastata.

Tohtori Granfelt ei oll ut
'vain hengen soturi, jollais iet
piir1:eiltä esi-isainsa vuossatai-
nen sotilaallinen ura oli hänen
luonteeseensa painanut, hän oli
ennen kaikkea viljelija, uudis-
raivaaja, joka talhtoi muokata
h ånen iviljeltavakseen uskotn n.
edellisenä .ai,kana monessakin
suhteessa rappeu tuneeri hen-
genvainion viljavaksi ja hedcl-
maakaritavaksi.

Vailklka toht, Granfelt olilkin
ennen kaikkea voimakas, SI-

veel listen ihanteiden eläIhyttä-
mä persoonallisuus, lujan kurin
ja ankarain periaatteiden
1111es, emme saa toi;;saaL
ta unohtaa, että hänessä oli
myoskfin oikeata, Iårnm'intå ja
rakastavaa {paimenen mieltä.
Hänen eräät virkakirjeensäkin
osoittavat, kuinka syvästi hin
kärsii, jos saa havaita "hänelle
uskotussa laumassa ek'syk-
5i1i'11 joutuneita ja h'am ailevia
lampaita." Hänen paimenrruie-
Ienså au ttoi hän tä toisinaan
nousemaan yhi .kankeiden kaa-
vojen karsivan läh imåisensa
autt ajaksi ja nostajaksi. Yleen-
aä hän on kaikkien sorrettujen

,
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ja vajaakykyisten h olh ooja.
Seurakurrtansa sokeita ja kuu-
roja hän toimittaa heitä varten
perustettuih in opisto.h:n, mieli-·
sairaita holtoloihin. - Kun jos-
kus sattuu, että varakikaatkin
henkiilot ovat valmiita ilman
todellista syytä jättämään ocnai-
siaan tai pitkäaikaisia palve-
lusmiiehiåån yhteiskunnan diuol-,
lettaviksi, YY'htyy hän näiden
hyljattyjen asiaa ajamaan.

Seurakuntaa .kohdanneitten
va ik'eitten onnettomucksien ai-
koina on h.än valmis arvo- ja ;'
vaikutusvaltaansa sen hyväk-
si käyttämään. V. r856, jolloin
k~;hn()n sadon, varsirrkin 'ke-
vätkylvöri. melkein täydellisen
epaonnistumisen johdosta uih-
kas~ vakava nälänhätä erityi-
sesti seurakunnan köyhää kan-
saa, ryhtyy hän sille elintar-
peita hankkimaan, ja siinä hän
rnyosk'in onnistuu; - Vaikka
ottaakiri huomioon, että tällai-
nen toimin t'a 6~'ilhen a;U\:a~ll1
kuuluikun lä!hinnä pap['sto11e,
on hänessä tällaiseen avustus-
toimintaan ilmeisesti ollut voi-
makasta persoonall'istakin har-..
rastusta ja pyrkimystä. Hänen
sieiuaan elähyttävä jalo ihm.is-
rakkaus oli se voima, joka h'ån-
tä pakoitti' joskus täysin va-
tpaaehtoitSelSti . toimittamaan ja
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kokoomaan avustusta myöskin
mui lle seudui lle. missä häti:ii
oli ja apua tarvi tti in.

Tällainen harrastus rakentui
kokonaan sen elårnanka tso-
rnuksen pohjal le, jonka hän
av ar aka tseisrena krisLrttynä 01i
omaksurait. Vaskka näet Gran-
fe ltin monissa seuraku nna llisi s-
.sa toimissa tuleekin näkyviin
jonk inl aiinen pietismin ank a-
H,US ja hänen julistuksensakin
onoUut enemmän Iam Iou in
armon sanaa, ei hän kuiten-
k'aan ollut mli,kään suuntamies.
Hänen e lamjinkåsdtyksensa oli
läpeensä siv istvsvs tåvall.inen.
Uskonnon jaeivistvselåmån, se
oli hänen vakaumuksensa, läy-
tyy kulkea kas: kadessa. Kris-
tillisyyden elåmanvounien täy ..
tyy päästä v a i'ku t tamaan eT'I
elämän aloille, koskapa se 11Ä-
'nen mielest.ia n ,)11 väIttämä tr;n
eihto koko kultt uor ielaman oi-
ikealle keh ittymise.Ie. ~~mil
kaiikkli ovat pi.r te ita. jotka oli-
vat ominaisia mvorkin hänen
kuuluisan veljensä professori
A. F. Granfel tin :;umaluusol,is.
sao . ...

Tohtori A. E. Granf'elt.in
su uniarvo. nen sivistyksel linen
tojm.nt a k ant ar kin kaut'tai:-
taan tämän hänen c:ämän'käsi-
tvksens.i leimaa.

Sii tä on ennen kaik kea toc1is-
tukseria hänen voimakas pyrki-
myksensä maallisenkiri v alis-
tustason kohottarn iscen. Suu-
rimmaksi osaksi hänen ansio-

....'taan on se, että Tammelassa jo
~uornen .kansakoulu bOI:ta1innan
aI~lvan alkuasteella ollessa ru-
vetaan innol la koulua puuhaa-
maan, rnika hanke hänen tais-,
telunsa tuloksena monien vas-
tustelujen jrälkeen saaclaankin
toteutetuksi. Hänenhän toimes-,
taan Tammelaan perustetaan
kristilliselläpohjalla toirniv a
valistusseurakin, jonka nrni
oli "Kristillinen csivistvsvh Lö".
Sen tehtävään kuului juhlain

, I

jårjestarn'inen, esit elrnat'il ai-
suuksien aikaansaaminen ja lai-
naki rjastosta hu oleh timinen.

Kunnal linenk aan eläm.ä ei
~.ää vaille hänen huomiota~n.
Kun takclkoulksessa, jonka esi-
m iehenak in joruk.in aikaa oli,
ihän toimiii yleviin ihanteitten-
sa to teu ttarniseksi.

Rait tiustyon ed.st.arniuen, jo-
ta hänen veljensa poika "SUO"
men uudemman ra itt iusl i'ik-
keen isä" A. A. Granfelt niin
suurella innolla ryhtyi aja-
maan, on huomattavassa mäÄ1
rässä herättänyt mvosloin A. E.
Granfeltissa mielenk iinto r :a
harrastusta.



Kuvaavana piirteenä sii't~i,
kuinka h ån .viela sokeana v an-
ilmksena. tällaisen 'hyvän ja af-,
"nokkaan asian puolesta VOI

henkevään innostuk'sejOn syttyä,
-m ainilttakoon palanen hänen
viimeisen apulausensa muistel-
masta. Näin hän kertoo: "Oli
juornala.kkol iike. Sii tä hän
iloitsi. Tuli juomalakkosun-
nuntai, jumalanpalveluksen jäl-
keen olimme aikoneet puhua
Ijikkeen menkityksesta Suomen
kansalle. Ukko oli tapansa
mukaan kirkossa. Vanha ta6.,s-
teinveri kudhaU1h. Vanhus
nousi seurakunnan, :brkon täv-
teisen kansaniihmeeksi saarna-
tuoliin ja piti sofiIaaliisella ta-
. /
vallaan taistelusaarnan. jorn-
moista harvoin kciul laan ja jos-
ta ei ainoakaan silmä ollut vet-,

/

tymåtta. Siinä oli hehkua ja
voimaa, jota niin vanhassa mie-
hessä ei olisi luullut enää ole-
vankaan."

Tohtori Granfelt oli kaikessa
korkeimman hyvän palvelija.
Hän oli jalojen .ihanteiden
mies, jota innosti kaikki se, mi-
,kä on kaunista ja pyhää, totta
ja xiikeata:

Kun tolutori Granfelt oli voi-
makkaan siveellisen tahdon Ei-
pitunike:ma persoonallisuus ja
'harvanaisen jyrkkä varrhurs-
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'kauden va\3iti~a, voitaisiin
kienties ense näkemältä ia
Ip'intapuoliseslti tarkastellen
otaksua, että hän olisi ol-
lut itsevaltainen ja yli-
rnysmiel inen h al litsijaluonne,
jolle kaikki . 'kansanvaitai-
SUiUS on vierasta, ta:, kirkkoruh-
tmas, joka palPipis'valtaisi'sta
iilhanteistaan ei tahdo vähim-
måssakåän maanassa tinkiä.
Tällainen ajatus hänestä osoit .•
tautun kuiterfkin enfud'ykseks!i"
jos lähemmin tar kastelemrne
hänen mielipi'teitaan.

Tämä tulee m.m, nii'kyvsin
siinä kansanopetuksen tehosta-
m.ista koskevan 1,Yisymy,ksen
~äsittelyssä, mlikä asia Suo-
messa 1~50-I,uvl111a oli varsin
vi'lkkaa n pohdinnan ala1(·cena.
Arvostellessaan tuomiokaoit u-
Iin puih eenaladsessa asiassa an-
tamaa lausuntoa, esittää Gran-
felt mielipite.lta, joissa hän oli
huomattavasti lukuisten aika-
kautensa lcirkon johtavien
miesten ,käsiltystapouen yläpuo-
lella. Han ei esiinny siinä rrri-
nään papillisen vallantavtey-
den sokeana ihail ijaria edkä
virkawaltiuden kannattajana"
vaan kaukokatseiseria hyvän
asian ecllj'stäojänä. - Eräät ha-
nen kouluasiaa koskevat mieli-
piteensä, jotka ovat läiheistä su-
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kua "Suomen kansakoulun /
isän" Uno Cygnaeuksen aj'attUk-
sille, onkiin myöhemmin toteui
tettu.

Hänen kansanvaltaiset, v ai-
paa-t ja suurpi ir'tei'set ihan teen-
sa tulevat näkyviin niillä kol-
mi 11a 'VaItiopaiv il la, joilla hän
toimii paPlPissäädlyn edustaJa-
na. Snellmanin oppien kan-
nattajana puolustaa hän m.m.
suomalaisuuden o.ikeutusta.
tais'telee painovapauden puo-
lesta, esiin'tyy seurakuntaansa
kuul uvain Jokioisten talonpoi-
Ikien ja torppanien asern'a n \pa-
rantamisen hyväksi.

Luonnollista on, että Graf!'
Felt varsin lahjakkaana ja
harfkftseva na miehenä S31<l

muullakin taval la osakseen
luottamusta ja arvonantoa,
kuin mitä JO on mai-
nittu. Paitsi sitä, että h1änet
melkein heti Tammelaan tulon-
sa jalkeen valitaan Hämeenlin-
nan rovastikunnan klontraht i-
rovastiksi, annebaari hänelle
myöslkin arvovaltaisena henki-
lönä ja koulun opettajan telhtit-
vään valriuistnneena sekä sel-
laisena lyhyen ajan toimineena-
kin Hämeenlinnan lukion ja
ylaalkeiskoulun tarkastajantoi-
rn it Hhippakunnan pappeiriko-
k'ouksissa toimii hän johtavana

/

nenk'ilönä. Suomen kahdessa
ensimäisessä kirkolliskokouk ..•
sessa hän ol'i vaikutuskyikyi-
senä papistcn edustajana ja
Turun tuomiokapi tulin asesso-
rina ulottui hänen vaikutuksen-
sa koko hliippakuntaan. Täh:i.n
asemaan hänet va littinn toiseki-
s.ilkin kclmivuotiskaudeksi,
mutta seurakunnallisten toin-
tensa vudksi hän kieltäytyi,
Eri tyisesti tulee pu'heenalainen,
paprston hänelle antama luot-
tamus naloyviin siina, että v,
r884 toimitetussa ark.kipidspa.n-
vaalissa hän saa huomat-
itavan äänimääränsä perus-
teella 'kolmannen ehdokas-
sijan, muitta IlIilmitit,i' keis.
senaatti tä1hiän Suomen kirkon
joh toasemaan Turu n ~ Iloisen
tuomorovastin Torsten Tuure
Renval lin..

Kun tohtori Granfelt laaja-
ka tseisu udessaan k ieltamåttå
oli mo mien aiikalaistensa, n.i n
kirkol listen louin maall isten-
kin johto .•" ja ,hallintomiiesten
yläpuolella, ei Suomen 'kirkko
ainakaan tä11än katsoen 01 iS1
varmaankaan mitään menetta-
nyt, vaikka Tammelan voima •.
kas- ja lClJa~alhenkiinen kirkko,
herra o lisjk in saanut nirnityk-
sen sen joh'taja-asernaan, ark-
kiip~is\pan lkor keaan ,iilrkaan.



Tohtori Granf'elfin luontees-
sa on kieItämättä ollut ominai-
suuksia, ryotka ovat vaikutta-
neet siihen, että hänen ijUiuri&
Iahjojansa j:a kyklYjänsä ei ole
sen iajan kiirk'ol lises sa elårn ässiä
niin suuressa määrässä käytet-
ty, kirin ne olisivat ansainneet.
Muitta 'toisaalta on myöskin
sanottava, että hänen vaikutuk-
sensa Suomen silloiseen kirkol-
liseen elämään yleensä on
epäilemättä ollut jokseenkin
huomattava. - Nimenomaan
Tammelan seuralkurmam hen-
gellisen, siveelkisen ja sivjstyk-
sellisen tason .kohottarriiseksi
on hänen vajkutuksensa ollut
ruiin suuriarvoinen. ertJtä silti
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epåilemättå on ollut py!\yvä,
meidänlcin päiJvi imme ulottuva
merkitys, joloa tuntuu v ielakjn
eri aloilla.

Se elämäntyö, jonka tohtori
Granfelt suurpiirteisen persoo-
nal lisuutensa voimalla on suO"
rittanut, on· silksi errkolislaa-
tu'inen ja harvinainen, että ny-
kypolvella on täys,i syy sitä
kii tollisena muistella, kliiltolh-
sena ennen kaikkea Hänelle,
jolta kaikkinainen hyviä anti ja
täydellinen lahja tulee, Hänelle,
joka ihmissydåmeen VO,l sy-
tyttää niin suuren ja uhrautu-
van rakkauden, että se kaikki
karsii, kaikki uskoo ja k'a.ikk i
toivoo.

J. E. H.

Forssan Lehdessa loka'k. 1927.



Vieläkin kansallispuvuista.
Sen jalesta kuin 'kevaal l.i

ju lkaisin Forssan Lehdessä
kuvauksen kansallispukujen
kaytosta ennen vanhaan, olen
ylhä Itäydentän,yt tutkielmaani
kansa llispuvuista ja puvuista
yleensä.

Vielä viime vuosisadan vii-
meisillä kymmenillä oli me k-
ko m iestemrne yleinen vaate
kappelissamme. Mekko ei kyl-
läkään esiintynyt varsinaisena
juh lapukuna, mutta jokapäi,väi-
sessä vaatetuksessa se on ollut
yleinen. Työmeikkooli karkeaa
pellavakangasta, n.s. rohtjrnis-
ta, mutta matkamekko oli ai-
neiltaan ja kudonnaltaan hie-
nompaa. Kaynneilla naapure i
den luona ja matkoilla mekko
olikin jiukevin vaate, sillä se
kätki mahdolliset rilkkinåisvy-
det ja paikikailut. Tämän mat-
karnekon hoitoon .kuului kai-
kessa puhtaus ja eheys.

Jos oletamme kuvan esi-isis-
t.imme mekiko pä:ällä ja: mekon

\

pii~illä olevassa vyossa roik ku-

massa tuohinen tuppi, virsut
jalassa ja päälhineenä nyorilak-
.ki, niin 'kuva vastaa täydesti
sitä nniksi tahtei lija t ovat ku-
vanneet Kalevalan sankaria
Väinämöistä ".

Miesternme talvisena jallki-
neena on ollut koivet. Nämät-
valmistettiin raa'asta eläinten
saårjnahoieta, polvinahasta
kantaoåä ja jonkun verran pol-
venyl'äpuolelta koipien nilknik-
si. Koivet yleensä valmistettiin
niin suurilksi, että jaloissa sa i
olla useammat sukat, sulkk ieri
päällä "ratit" ja koipien poh-
jalla olkia. Tällainen jalkav a-
rustus saidytti jalat kuivina
marjemmillakin talvi-ilmoilla.

Trimanlaista se on ollut mies-
temnne vaatetus kotoisissa
oloissa. Juihlapulku oli kansal-
Iispulku ja silkkitormln asemas-
ta käytettiin .myöskin' nyor i-
lakkia.

:NDtä olen naistemme puvust.t
jo kirjoittanut, niin se pita.i
paikkansa. Jos kuitenkin rin-



nastan nyjklyisiä havaintojani
tu tkianuksieni kautta saatuihin
tietoihin, niin siinä on ylhtä jJ
toista. Nylcvpåfvien naisista on
hyvin harva, joka kansallispu-
kuaan kohtelee si,ll~i arwonan-
nolla. jonka esiåiltimrne antoi-
va t kansalhsouvulleen. Pälähi,"
ne näyttää olevan pahin paina-
jainen. Juuri ,tämä, mikä oli
esi-åideillåmme tärkein koko
vaa tetuksessa. Myssy tuli olla
jokaisella aivan samallaisessa
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asennossa Ja vieläpä hiussyk-
Ikyräkin siinä määrin.. mitä se
eri vahvu isil la palmikoilla oli
mahdollista.

Mit'ä ajatella kansall ispukui-
sesta naisesta muotihattujen
rurnentamana? Mutta siltäkin
inhoittavamoaa ion sovellu ttaa
kansa llispukupäah inettä po lk.-
(katukan päälle. Tässä kohdas-
sa, ei sula 'Vanha ja uusi aika
yfu teen ilman voimakasta Jans,
SOOln Iiisteriä.

Edv. Rautanen ..

Forssan Lehdessä marras:Jc. 2 p:nä 1927.



Sanomalehtioloista Eorssassa
ennen vuotta 1917.

Kun sanomalehdet mei l'la al-
korvat tulla yleisempaan kav-
tantoon, muodostui jokaiselle
lehdelle oma levenernisalueen-
.sa, ensin laajempi, mutta supis-
tuen 'Pienemmäksi sitä mukaan
leuin uusia . lehtiä perustett iin.

Forssa oli tässä aluejaoi tuk-
sessa si:inä 'kiusallisessa ase-
massa, ettei se selvästi kuulu-
mit mrh inkåan piiri:in, vaan oli
useamman piirin rajarnaillla.
Leh tiä , tyr.kytettiin täinne seka
Turusta että Tarnoereelta ja
Hameenlinnasta. Ja k!t1'l1 mo-
niaalla muualla jo oli paikal-
listen uut isten ju'~ka·i/Seminen
lehdissä täydessä käg.nnissä, ei.
Forssassa päästy tässä suhtees-
sa edes kunnol'liseen alkuun,
sillä sama asia olisi 1P!'tänyt
kertoa monessa eri lehdessä
tehdäkseen sen vaikudniksen,
jota tål'laisilta julkaisualta odo-
tetaan. Ol.i nim. sillla tavalla,
ettej mikfä·än tänne pyrkivistä
lehdista voinut va llata tä,tä

aluetta yksinään, vaan : lelhtiä
tnlattiin kolmesta e,ri' lcaupun«
g-ista. Ja kun tähän - tuli v iela
l'isåksi kireät puoluerajat, ni,in
samasta kaupumg ista, levisi
tänne jopa ko lmeakin eri l:en-
telä.

iKillPaillu eri Ieh tien välillii
oli hyvinkin suuri, ja kukin
kioetti pa,ikaJlIl,isua ini.tisia.kin
keräämäl·tä vetää tilaajia puo-
leensa. Mutta edellämaini tuista
syistä jäi tällaisten uartisten ar-
vo peräti vähäiseksi. Tuskail-
tiin monta kertaa, ja rnietiskel-
tiin, mitä olisi tehtävä asian
auttarniseksi; mutta mitään
tepsivää ,kleinoa ei! vain keksit-
ty. Ensimmäinen yritys yh te-
naisen tojmirman aikaansaami-
seksi tehti.in syksynä 1901, kun
"Hämeen Sanomain" sillloinen
toimittaja, maisteri W. Ande-
Iin, €lhdotti~ etta mainittuun
lehteen perustettaisiin erityi-
nen Forssan osasto, jota tääHä
hoi taisi eni tyinen toimituskun-



ta. jotta tämä osasto tulisi sit-
ten kaikkien "omaksi", ehdotti
maist. Andelin, että siihen toi-
uni tuskuntaam vall tta'isi in yks i
jäsen kustaklin paikkakunnalla
toimi v ast a seurasta. Siten saa,
taisiin osastoori riittävää tasa-
puolisuutta ja siten 'i11.1:lisilVat
paikkakunnan kaikki eri 110111.-

mat ja 'eri aatteet kaikkien tiei-
toon saa tetu.iksi.

Tämä esitys kelpasi forssalai-
sille ja toirnntuslcuntaan valit-
sivat edustajansa, Työväenyh'"
distys, Käsiltyöläis,kllulbi, Met-
sastysseura, Elåinsuojelusseura,
Nuorisoseura ja Raittiusseura.
yhteensä siis 6 jäsentä. Ensim-
mäinen vaikeus kohtasi täitä
yritystä sihloisen sensuurin ta-
hol'ta, joka ei sadl.irsut lehteen
pantavaksi m'i,tää,n eri "osas-
toa". Tämä I})ulm,a väistettiitn
sil'la, että Forssan 'Uutiset ja a-
moi tukset paimettii n sittenkin
kaikki erikoiseen omaan ryh-
määnsä, ja merkittiin otsaik],
keel.la "Uutisia Lounais-Hä-
meestä". Pahempi vaikeus oli
saada niin erilaisista aineksista
ldoko onp ant uu n t0 imjtusdourr-
taan sellaista vhteishenkea
kuin täillaine.n toiminta olisi
menestymisekseen kaivannut.
Jotakin kirjoitusta, jonka sen
tekijä liit,i lehteen sopivana, pi-
ti vat toi et sopimattomana.
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Vielapa ,bllioitulSten sanatnuo-
dostakin syntyi usein' \pitkii:i
kiriasteluja. Seuraus t olik in sit-
ten 'se, 'että koko homma rauke-
si parin 'kuUikhuden :kulIUiU'u'a.
Itse tämä "osasto" ei sentään
vielä silloin lakannut, sitä piti
yHä pari mainjtun toimitus-
kurmam entistä jäsentä parin
vuoden ajan.

V. 1905 rupesi Forssan yh-,
teiskouiun johtaja, maist. Joos.
Sajaniomi julkaisemaam oma.lla
vastuuhlaan ja omalla kustan-
rrukse llaan Forssan ensimmäis·
tä sanomalehteä nimeltä "Fors-
sain Sanomat". Se painettiin
Harneerulirmassa ja ilmestyi
kolme kertaa viikossa, Kanna-
tus oli tål la lehdellä heikkoa,
ja kun ihra Saianiemen toimi-
-tustover i, y}lj:opp.Santeri Nuor-
teva halusi muuttaa Iehden si-
sällön suuntaa enemmän "va-
.semmalle", luovutti. maisteri
Sajaniemi lehtensä tykkänään
toisiin käsiin, ja Forssan Sano-
mat pvyhkaistiin pois sen ot-
sikosta ja tilal'le tuli lehden
uudeksi nimeksi "Yhdenvertai-
suus", Ei tälll1.,ämuutos kuiten-
kaan para;ntaruu.t lehden ase-
maa, ja jonkun ajan kulu ttua
se sitten lakkasi kokonaan il-
mestymästä.

Mutta kun forssalaiset
muualta saaduista kokemuk-
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sista tiesivät, kuinka \pa,ljon
mukavaanpaa on el'ämä, jos
pajkkakumnalla on omai sano-
mal'ehti, mm tehtiin taasen
uusi yritys saada sy;ntymään
sanornaleht i Forssaan. Perus-
tettiin kannatusvdrdistys _ ja
.alettiin julajsta "Louna'is-Hä-
me" nimista lehteä" joka sa..,
moin, 'kuin edeltajaosakin pa.i-
nettiin Hameenlirsnassa ja il-
mestyi kolmasti viikossa. Ei
saanu t t.ämäkääa; leh ti 111111

smrrtaJdannatust a, että se olisi
omin voiminsa pysynyt py-
tyssa ja rii in ol.i Forssa jäUeen
parin, vuoden perästä ilman
omaa sanomaleh teä.

Nykyaikainen iihminen ehkä
ihmettelee, miksi Forssassa sil-
loin olt iin niin' saarnattornia,
ettei, tuollaista vritystä saatu
pysymään pystyssä, e.ipä silll'a-
kaari uh ahla, että siinä ka.iklki
eri kansahaieryhrnat saivat ti-
l'aisuuden v oimamsa ja taitonsa
,näyttämils.een. Mutta ne, jotka
silloin o-livat mukana, ne eivät
sentään kovin isosti ihmettele,
He: muistavat, kuii.n'ka kire.ää
oli si lloin jpu,ollu'ehelämä pa:ilk-
kaikunnald'a. Ei kukaan ihmi-
nen aaamut silloin mitään tun»
nustusta, eipä aina edes taval-
lista kansalais-arvoakaan, e'l:lei
hän knnrhrnu t "omaan" rpu,o-
lueeseen. Siitä johtui, ettei ku-

kaan. antanut kannatu taan yri-
tyksel'le, joka ei lähtenyt ornas-
.ta Ieir istå, olipa se sitten kuin-
ka hyvin järjestetty ja miten
tarpeen vaatima tahansa. Ku'.
v aav ana esimerk.kiria sen aikui-
sista 'Oloista tulkoon tässä rnai-
rriuuksi seuraava, tapaus: AHe-
kirjoi ttanut jou tu i toisinaan
edustamaan useampaa leh teä,
.ke.rälämällä uutisia ja k irjoitte-
-lemal'la niihin katsauksia pai-
ka'l'lisista !larrastuksista. Suunin
osa asuklkaista oli suna var-
massa uskossa, ettei kukaan
palvele rruuuta kuin oman puo-
lueensa lehteä. Niinpä sitten
kerrankin muuan mies h auik-
kui vallan lPataluh aksi kaildki
ne kirj 0i.tukset, jotka olivat
eraassa toisessa 'lehdessä, ne
olivat vaill'la kaikkea asiallista
pohjaa, ne olivat tavattoman
kompelosti kjo'k'oonpantuJja
j.n.e, Mutta hänen lelhdessään
olivat .kai kki Forssaa koskevat
kirjoitukset 'kaikin puolin ,ensi-
Iuokkaisia heidän lehdellaan
oli Forssassa erittäin lr vä kir-
jeenva'ih taja, Tuttavani, jolle
ukko tämän kajken kertoi, tiesi
asian oikean laidan; kertoi
kaikki mimnlle ja sitten rne yh-
desså nauretti.in koko jutulile.

Kun olot olivat tä>J.1:aiset,ori
luonriol'lista. etteivät sena iku'i-
set sanomalehdetkaari voi ncet



asettua kyllin r iittav.isti puo-
lue-elamån yliäpll'olelle. Ol'iha.n
lehtien avustajat täs:tä samasta
puoluerykelmåsta kotoisin, ja
se11 ajan olot yleensäkin vaait i-
vat sanomailehtia p;,tämää,n
puolue-elämaa ohjelmansa tär-
kie:mpänä kohtana. Kun 111,i-
k~iän puolue ei oldut niin voi-
makas, että se olisi yksinään
kyennyt yH!~ipit~im~iän leh tea
pajkkakunnalla, niin kävi niin
kuin tiedämlrne käyneen.

K'U.;1 sitten ·t\ämä Forssan
Lehti aloitti taipaleensa, .läh.ti
se vallan toisehlaisel'la ohUe1i.,
ma'Mak\lin. edeltäj~nsä. Se aset-
ti etualal.le kaikki yh teiset,
niin yleiset .ku.in paikallisetk in
harrastukset. Miten tämä lehti
on pystyny.t tätä ohjelmaansa
toteuttamaan, sjitä. antavat .tie•..
tenkin arvostelunsa lehden lu-
kuisat avustajat. Minun teihhi.-
vanii rajoi ttum vain menneiden

49,

mu istelem iseen. Tahtoisin .kui-
teruki n unin.~ik in puolest an i
mainita parista asiasta. Ilman
Forssan Lehden tukea ja lårn-
mintä harrastusta ei Lounais-
Hämeen Kotiseutu- ja museo-
yhdistys olisi lähimainkaan
siHä 'tasolla, missä se nyt .on,
maamme etevlåmp ien a's~ant'Uln:,
tijain yliståmåna. Kun meil'ki
tämän lehden olemassaolon ai-
kana on muodostunut lukuisa
joiukko p':kkutiloj'a: joiden viI",
jelijat useasti ovat heikosti va-
rustettuja kaid{'jssa ammattiin-
sa ku'uluvissa eri asioissa, on
tämä lehti asettunut erikoisesti
heitä opastamaan, julkaise-
mafia erikoista Litettäkin hei-
tä varten. Ne ovat ansioita, jot-
ka tämä ro-vuo tias voi juhla-
päilVänään tåydel lå syynä mer-,
kitä saavutustensa tilille mo-
nen muun arvokkaan saavu-
tuldsen mukana.

For san Lehtlessa marr ask. 25 p.na 1927·

J,R.
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Sanomalehtiharrastuksista Lounais-
Hämeessä I800-luvulla.

Kun t.änään vietämme . Fors-
san Lehden IO-vuotista merkki"
päivää, on syytä muistaa, että
sancmalehtikult tuurin ju uret
ulottuva t Lounails-iHämeesoä
vielä paljon syvemmälle k!u,jn
oman Ipaikka~kunnan sanoma-
leh tiin, -paljon kauemmaksi
kuin v.een 1905, jolloin Forssari
Sanomat alkoi ilmestyä. Sa-
nomaleh tiharrastukset, jotka
omalaa tuisen ku lttuurivaiku-
tuksen ovat yhteiskuntaamme
luoneet, ulottuvat meillä nim.
h uorn ioonotettavana tekijana
aina I8so-1u.vulle asti.

Sanomalehdistömme alkuai-
koina, r Soo-luvun ensimaisellå
puoliskolla, ei yleens.äkään 01-
lu t maaseudun asioista paljon
kerrottavaa eikä etenkään Lou-
nais-Hämeestä, jossa siihen ai-
kaan vain ] okioisi'lla oli edes
vähänlkin tavallisesta maalais-
elämästä poikkeavaa toimintaa
ja vilkkaampaa yhteyttä muu-
h'u.n maahamme, täällä kmn oli

suuri herraskartano ja verkn-
tehdas. Niinpä tavataan t.ähän
aikaan maamme sanomalehdis-
sä Lounais-Hämeen pitäjistil
vain joku harva maininta, ku-
ten Åbo Tidningarissa 1791.
Vuosina 1827 ja 1829 on lehti-
sessä Tidningar föi- Landhus-
hål lning, siis jonkil laisessa sii-
hen aikaisessa maatalousleh-
desså, pitempiä k icjcituksia
myöskin Tammelan vuodeutu-
loista, säistä ja sadorikorjuusta,
tavaroiden hinnoista y.rn. V_
1838 kertoo Åbo Tidningar tu-
hoisasta lumi- ja raesateesta
Tammelassa ja Åbo Underrat-.
telser 1\g4Seråasta karhunpyyn-
nistä Tammelassa,

Mutta, lahemp.ina 18so-1ukLra
'alkaa -tä'ältäkäsin uu.tisia .12.
mainintoja sanomalehdissä il-
mestyä. Tuln nirn. Lounais-Hä-
meeseen 'kaks i uutta menkitta-
'vää keskusta, Mustiala, jonne
1,840 perustettiin maanviljelys-
opisto, sekä Forssa, jota 1847



alettiin rakentaa. Näistä mer k-
kitapauksista lähtien alkaa salo.
nomalehdisså keskeytymäton,
meidän päiviimme ulottuva ja
tavallista .runsaampi rnainjn ta
Lounais-Hämeen asioista sek ii
lyhyiden uutisten ebtå pitern-
pien kirjeidenkiri muodossa.

Ei ole tietysti mah doll ist a
tämän kirjoituksen puitteissa
esittää, milt.ä kaikl(ea edes rSoo-
luvun jalkirnaisen puoliskon ai-
kana meidän seutukuntamrne
tapahtumista ja oloista on k ir-
joitettu sanomalehti in. Teen-
kin tässä yhteydessä vain ly-
hyen yhteenvedon. mainiten
vain. niitä sanomalelrtiå, joita
tänne letupääss'i. t ilat.trin ja
joissa uutisiatääJ.tä kerrottiin,
samoinkuin hajatietoja täkäliii-
sistä kicrjeenvaihtaJista ja k ir-
je iden aihepiiristä v:een 1890
asti.

*
Jo 1845 sisälsi' Pietari Hanni-

kaisen toirmbtarna ja Viipuris-
sa ilmestynyt Kanava niminen
sanomalehti kirjoituksen: H~ö-
ty Mustialan maanviljelysken-
lusta, ja pa'ri vuotta myöhem-
min Elias Lönnrotin toimitta-
ma Maarruiehen Ystävä niin-
ikään pitkässä kirjoituksessa
kehoitt i maamiehiä menemään
Mustialaan, sillä "tässä opistos-
sa nauti-ttu oppi estää koyh yyt-
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tä". MUitta jo 1851 väitti Me1]-
miehen Ystävä, että Mustialan
oppilaat ovat liiaksi herraste-
levia, ja tällöin jo riideltiin S:I-

nomalehdissä Mustialan OPIS-

ton tarpeellisuudestakin. SUl-
raavana vuonna kertoi M: Y s-
tävä Mustialassa pidetystä kol-
mannesta yleisestä maanvilje-
lyskokouksesta, k ilpakynnost.i
y.rn,

Forssan tehtaan rakentami-
sesta ja töiden. alkuunpanosta
on v. 1847-50 iu"eita uutisia.
ensin' Åbo 'I'idniug arissa, sit ter:
Åbo U nderrättelserissä, Suo-

mettaressa ja Maamiehen Y stä-
vassa, Niistä olenjo ennen ker-
tonut. Vuoden 1850 vaihei lla
näyttää Åbo Tidningar'illa ol-
leen täällä oma kirjeenv aiht a-
jansa, Niinpa 11850kerrotaan
lehdessä laajasti. Tammelan
kirkon ur'kujen vih'ldim.isest.i
(oli hirmumyrsky ja ihrnisi.i-
kin hukkui Pyhäjärvellä).-
Muita ruotsinkielisiä sanoma-
lehtiä, jotka 18So-1:u,vuHa sisäl-
sivät mainintoja Lounais-Hu-
meen alueelta, etenkin silloi-
sesta suur-Tammelasta, olivat
Helsingissä ilmestyvä Morgon-
bladet, jokia mJ111, '1850 kertoi
Mustialan suuresta rahaloydos-
tä, jolloin Pietilåri torpasta löy-
dettiin 352 klp'1. vanhaa rahaa.
Seuraa vana vuonna kertoi ~9r~
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gonbladet Forssan .puu.vil la teh-
taista ja samoin Bo-rgå Tidningr
Forssan kaasuvalaistuksest ase,
kä siitä, ettei' Forssan tehtaita
sijoitetakaan Jokioisiin (!) -
Finlands Allmänna Tidning si-
sälsi r850 ja r851 myös tietoja
Forssan tehtaista, m.m. kertoen
sen ihmeell isistå turbiineista,

Suomenkielisistä lehdistä si-
säl-sivät täältä kasin eniten uu-
tisia 18So-1u'Vulla Suornet ar,
Sanomia Turusta sekä Hårnålai-
nen, joista etenkin kaksi viime-
mainittua tuli sitten Tamme-
lassa kovin yleisiksi. 'Niinpä jo
r854 Sanomia Turusta kertoi
susien vahingoista Tammelas-
sa, 1857 neljännestä maanv ilje-
Iyskokouksesta, joka pidettiin
niinikJään Mustialassa, Arka n-
gelin kauppiaista ja Forssan
tehtaista sekä 1859~'Tam;-}lehn
rnu inaisu'udesta . ja nykyisvv-
desta", Hä~älälsessä kirjoit t i
joku lähettäjä Tammelasta sa-
man-a: 'vuonna tehtaiden huo-
nosta vaikutuksesta maanvil ie-

. Iykseen sekä "hsvossuvun P3-
rantarnisesta". . Suomettaressa
kertoi r857 Tammelan oloista
nimimerkki G (ehkä otri Gran-
felt) m.m, Iainarnakasiinista,
koyhainhoidosta ja sivistyk-
sesiä.Saman~ vuonna kirjoitti
Suornettaressa myös : "Työmies

.Tarnmelasta", sitten' '''-d--,

työmies Tammelasta" m.m., et-
tä Mustialan opp ilaat valitti-
vat "ei saavansa oppia niin pal-
ja kuin pää kannattaisi" ja eh-
dotti, että oppilaille jårjestet-
taisiiri kesällåkin 'ketoluerito-
ja'. "Itse opistoon ei tule yh-
tään suomenkielistä sanoma-
lehteä ja julkinen kirjakaappi
on täynnä venäjänkielisia ta-
lonhoitokie joja." Forssan teh-
taiden oloista kertoo kirjoittaja.
myös yhtä ja toista mnn., etr.i
"miehet käyvät töissänsä Jiina-
vaatteesta ommellulla suurella
valkoisena, pa idal la muiden
vaatteiden päällä". Mainitseepa
tuo suju vakynaineri tyomi os
Kaakolanharjunkin, jonka n.i-
leoaloja kehuu.

Myöhemmin samana vuo nria
puhkesi sanomalehtien palstoil-
la kynäsota Tammelan "asu-
kasten hengellisestä ja varalli-
sesta tilasta". Siitä kirjoitett iin
sekä Suomettaressaettä Sano-
missa Turusta ja sekaantui sii-
hen tehtaansa maineen takia
itse A. W. vVahrenkin. Nimi-
merkki "Vanha Tammelan .:.
mies" oli asian pannut alu'lj~ '"
Sanomissa Turusta kJertoeri
Forssan tehtaalaisten juomises-

'"ta y.m. surkeudesta, mitä teh-
taat olivat matkaansaattaneet.
Wahren vastasi vaittaen mie-
'hen valeh te levan ja m.m. h uo-



mauttaen, että tehtaiden kautta
ovat metsien hinnat suuresti
nousseet. Ottipa hän asian pu-
'heeksi "Tammelan talouskin-
kerin kokouksessakin". "Vanha
Tammelan mies" vastasi Wah-
renille Irvvin r·uo1ustautuen,
mutta ilmoitti sitten pian, kun
toimitus selosti Wahrenin uut-
ta, vastausta, että hän "heittää
ikuisesti kynånsa kovin run-
nelt una".

"Työmies Tammelasta" puo-
lusti Suomettaressa "Vanhaa
Tammelan miestä" ja kirjoitti
m.m.

"Tammela;l sivistyksen ja ku n n a i-
l ise-t s-eikat seisovat al imrn a ise lla
portaalla omankin maamme vu u-

teen. - - Taloudenhoito ei myös-
Idän kehua kestä ja ka.ll istu.ne idcn
s uoja in ovist a löyhlcivå paha haju

(ammonjakki) jo sanoo; että siisteys
ja per heel liscn elämän puiht au.s on
pitäjässämme tuntematon asia. Jos
katsastamme pitäjäläis'emme pukua
ja liikuntoa, heti pistää s ilrnän n,
että käs it a itoa, v irey-t t ä ja vilppaut+a
ei ihmisissä ole paljo sanot tavaksi ,
vaan että taidottomuus, hitaus ja
typeryys on sitä vas t aa n suuri. -
- - Ettei täiillä H~,rranlhul().nett~-
kaa n täydessä kunniassa pidetä.
näemme paitsi m uu t a siitäkin, = t t.i
nuo mustat kontit ovat us=as t i ak-
ku noi Ile ase te t u.t. Surullista oli
myös nä.hdä. vai m oin t a ppe l uja ja
jum a lan palvel.uksen hä iri ts·emislä. '-
- Isänmaan tunnon puol=s ta on s'-
k i merki t tävä, ettei täällä to ise llen-
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sa toivoteta "hyvää huomenta" "aan
aina sanotaan 'rno roon"."

1860-luvulla e.siint yy sanoma-
lehdistössä tietysti vielä use am-
mm Lounais-Hameen asioita.
Edelleen olivat Hämä'läinen.
Sanomia Turusta ja Suometar
ne sanomalehdet, joissa tämän
puolen asioista ,etupäässä ker-
rottiin ja joita tänne filattiin.
Etenkin Hämäläisessä oli 186;\
-64 ja 1866-70 paljon Tamene-
lan u1ultisia. Kirjoittajat käytti-
vät umrn. seuraavia nimirnerk-
keja: Paimenpoika, F, joka ~h-
kä oli piir ilååkari Friman (kir-
joitukset asial lisia}, A. L., jolca
kirjoittaa Portaasta ja lienee
ollut talollinen Lindberg, Setä.
joka Sanomissa Turusta IS()3

osoitti kirjeenså "Veilokosel le
Vampulassa" ja kerto i 'laajasti
Tammelan asioista. Samassa
lehdessä kirjoittel: myös "Tam-
melan poika" ja Kustaa Lintu-
nen, eräs forssalainen tehtaa-
lainen, Mustialan opiston joh-
taja Zitting myös joskus k ir-
joitt i Håmålåiseen.

Kirjeet ja muut maininnat
koskettelivat mitä errlaisimuia
asioita, kuten juoppoutta, Fors-
san markknrio ita (hyvin suosit-
tu aihe, sillä markkinat herät-
tivät ihmetystä, niin oudot ne
täällä vielä ol.v at) , tav rrr in
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hintoja, ki lpa-ajoja, juhlia,
vuoclentu'loa j.n.e. 1 Co-hlvun
puolimaissa oli tärkeänä'
kirjojtusa iheena Tamme la '1

kansakouluasia. josta kovin
riideltiin. Kerrottiin m.m. ta-
lonpojille vakluutetun, eWi
"kouluun tudee niin paljon her-
rasmiehiä, ettei jää tyontekijo i-
tä ollenkaan :pitäjään". KC1!)

koulu sitten lopulta saatiin,
kerrottiin sanomalehdissä usein
siitä. - Mustialan opiston teh-
tav.sta ja "Suomen ylönkat-
seesta" Mustialassa olivat
myös aiheita, joista .melko
usein kirjcitet tiin. V. 1867 oli
sanomalehdissä useita kuvauk-
sia katovuosista. hät.äalPutoish
j.n.e, Myos alettiin useammin
kirjOittaa, lehtiin j o'k iois.ota,
toisinaan myös Humppil asta,
Somerolta ja Urjalasta, et:ul])iiäs..
sä Sanomiin Turusta. Niinp.i
r867 rnoit ittiin sanotussa leh-
dessä niitä urkuja, jotka Jo-
kioisten lu kkar in apu'lainen oli
tarjonnut seurakunnalle ostet-
tavaksi ja jotka "ovat sangen
vaillinaiset ja heikot, ikään-
kuin sanotun apulaisenkin ää-
ni ja taito. - - - Olkoon \ih-
doin sanottu, että heidän ääni
tuskin kaikuu korkerunrnin
kiuin kolmen markan harmoni-
kan, muttei suinkaan vedä ver-
toja h yvii llc ~;:11mä·iiäne'Ile".

Osattiin sns jo siihenkin cl l-.

kaan mehevästi mutta häijysti
kirjoi ttaa sanoma lehdi ssa.

Somerolta kerrotaan samaan
aikaan, että pitäjässä on' 4
ldauppapuot.a, "jotka saavat
tehdä pyhät arkiot ka:ulj)lj)aa, j:t
siel.1ä sitten istutaan olutpotun
vieressä ja ihmeteHään rahan-
puutetta, vaikka tarine asetetut
kauppiaat ei muuta kerkii kuin
olu.tta, kahvia, sokeria ja korp-
'pu-jau'hoja kaup'ungista tuo-
maan - - Olisi kauniimpaa
kun la itettais koulu
Tyttöjä keho.ttaa kirjoittaja
heittamään,lPois "povhkytin ha-
rneet, kiiltokengät ja tupsumvs-
syt", jotta niiyttriisivat si visty-
neiltä.

Urjalasta sisälsi Hämä lä incn
myös r869 kirjoituksen sääty-
.laisten ja talonpoikain suhte is-
ta.

rSfo-luvulla ilmestyi joku
Tammelan uutinen myös Tam-
pereen Sanomiin, Ta'h tecn j'l
Tapioon. Suomen Julkisia S,\-
nomia sisälsi r86! Tammelasta
useita eri kirjoituksia, joita oli-
vat lähettäneet 111,'111. nimimerk-
ki' Työmies (valitti maanvilie-
lyksen huonoa tilaa Tammelas-
sa), -l-n sekä D H-n, nuori
poika (väitellen Työmiestä vas-
taan) .

*



Sitä mukaa kuin kirjeitä ja
uutisia alkoi täkäläisistä piti-
jista leht i:n ilmestyä ja sib
mukaa kuin koululaitos, pääsi
sivistystä kohottamaan, a let-
ti in myos sanornaleht i.i run-
saamrnin tilata. Vielä 1861

. saattoi]. G. Litzen mainita
Hämålåisesså, että Tammelassa
oltiin yleensä vielä taitamatto-
rnia ja raakoja ja ettei kirja lli-
suuden rakkautta voinut syntyä
eikä liioin k irjoi ttamisenkaan
halua sanomalehtiin. "Jos isän-
tämiehiimme niin paljon nero a
kas-vaisi, etta rupeaisivat sano-
malehtiå tilaamaan ja luke-
maan, niin kyllä. nålrisivat.
kuinka muut paikkakunnat
nousemistaan nousevat." Kun
sitten Mustialaan 1860 oli. pe-
rustettu postitoimisto, alettiin
lehtiä tilata. V. 1865 tuli Ta".11-
me laan jo lähes 200 sanom aleh-
teä. Maalaiskyl iin n.it.i ku i-
tenkin edeHeen tilattiin kor-
keintaan vain yksi ku-
hunkin. Kun lehti kirk-
koruatkalla tuotiin kotiin.
kokoontui koko kylän viiki
kuulemaan, kun kirjantaitava
sen luki ensimaisesta v iime i-
seen sanaan. - Forssan teht aa-
laiset muodostivat "Iukuyh tic i-
tä", s.o, tilasivat sanomalehden
yhdessä lukien SJEi vuoron pe-
rään.
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1870-luvlllla et kirjsenvaih ' 0
sanomaleh t ijn Lounais-Hri-
meestä päin entisestaan paljon
suurene. Syynä tähän voi olla
osaksi sekin, ettei Forssan teh-
taiden johdon puolesta katsot-
tu suopein silmin paikkakun-
nan oloja ku vaav ia kirjoituk-
sia, mikäli olivat moittivia.
Menipä tehtaiden johto niin
pitkälle, ettei antanut tehtaan
repussa kuljettaa Matkusta sel-.
laisia työläistensä tilaamia sa-
nomalehtiä, joissa oli ollut yh-
tiön toimintaa arvcs' elevia kir-
jo ituksia, Sellaiset parmanalai-
set lehdet oli noudettava Mus-
tialan IPostitoimistosta,ja sel-
vää oli', että näin hankala pos-
tinkulku suuresti vähens:ky-·
seell isten 'lehtien ti laarnista.
Tästä ehkä saa selvityksensa
se, että eri lehtien levikki paik-
kakunnallemme oli niin vaih-
televa eri vuosina.

Uutiset .ia kirjeiden ar-
heet . samoin kuin va lli tse-
vat s.anomalehdetkin pysyvat
sentään 1870-]UVIIlla kuta-
l'luinkin entise.llään. Niirnpa
H'amalaiscssa kerrotaan (1872)
Forssan oloista ja väestä,
jonka keskuudessa 5:11100
knrjoittaja (Laksonen) olev an
"todel lisernpia.kin s ivistyneitå.
niin vanhoja ku:n lrp siakin".
Edelleen kertoo Hå.nålainen
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kehruun tulipalosta, Turun---
Toijalan rautatiehaukkeesta ja
juh l ista. Suometa r oli mu u tt u-
nut U ude ksi Suomettareksi ja
sisälsi edelleen uutisia ja kirjei-
tä Forssasta ja Tammelasta.
Ni inpa- J. 1\:.-11 aloittaa 1~7.-:;
Mustialan kirjeenså: "Tahdon-
pa sinu.lle, veljeni L-ko, sano i

hellm.nat tervehdykseni", Ja
na m Ipersoonalliseen sävyyn
jatkuu pitkäHi. - Seuraavana
vuonna kertoo "Veikko -in"
hyvistä rahatuloista ja ilmoit-
taa, ett i Uusi Suometar ol~
Forssassa päin oikein suosittu
"k iih koisessa rautatien asias-
sa". V. 1875 kertoo -II" -r Forssan
oloista, miten oluen myynti on
pyhåsin kielletty, paikkakun ,
nan la u lukuorost i y.rn ..

'Sanomia Turusta seurasi
.edelleen 1870-1uvulla Tamme-
lan ja muunkin Lounais-Hä-
meen asioita. Kirjoittajat käyt-
tivät nimirnerkkejå J.' H-nen,
Opet televa.i ne n R-J H-n.
Tammela'la.nen, Trnnmelan
tyttö, Oppimaton ja Opettele-
vainen kynäiliä R. H. Viime-
mainitut esiintyivät v. 1877,
jolloin siis täältä usein oli Sa-
nom issa Turusta uutisia. Myos-
kjn Tampereen Sanomat oli
alkanut saada palstcillcen
täältä lahetet tyja kirjaitä ja uu-
tisia. Jo 1871 kirjo.t ti siin.i [1.

T. (Herman Toivoucnr) arpa-
jaisista ja 1.s72 'n;mimerkki
K-l-cl kertoi m.rn., että Fors-
sassa tarv ittaisi in loaksi m.esta
varsinaises ti ka tsorn aa n työ-
väen kotielamaä.Yctta se sivay-
detlista olisi". Tähän latoja
sen aikaisen tavan mukaan
puuttui ja huomautti: 'Tai jo
poliisi kotielamaiink:n t art tuul
Uutta, uutta, tän:.ä on!" Ja kun
kirjoittaja jatkaa: "Tåstf 11,~i-
k'yy, ettei tehtaa.t .itsessaån to-
dellista sivistyst.i tuota", niin
latoja taas p istaa vali in: :'Ei-
vathån tehtaat lT11it~iänopp ila i-
toksia olekaan." - Vuos:na
1873----75etenkin oli Tt.mpereen
Sanomissa täältä kirjeitä. Myos-
kin Keski-Suoma laisessa alkoi
olla kirjeitä Tammelasta, ku-
ten 1873, jolloin -11-n kuva il i.
että Forssassa hyvin eletään, ja
moitti forssalaisia liia.ll.sesta
kahvin.iuonnista, Ruotsin-
kielisistä lehdistä, joista tämän
aikuisia Tamcnelan kirjeitä
löytää, mainittakoon Folkvan-
nen, Helsingfors, Dagens Ny,
heter ja Åbo Underråttelser.

Mutta sitten sattui Vi ksber-
gin -tehtaa.n palo ja pian sen
jal keen- tuli kirjceuvaih dossa
pysähdys. koskapa v. 1878 eräs

'k:i,rjoittaja val ittaa Uudessa
Suornet taressa:



"Koska kaikki kynäilijät ovat
täällä peräti lakanneet sanoma leh-
tiin kirjoi t tamas ta, niin voinee joku
ehkä ajatella meikäläisten kaikki
tykkönänsä hävinneen sen surkian
tulipalon' kau t ta, joka 13 kk. sitten
poroksi muutti Viksbergin pal t t ina-
tehtaan."

Kun v, 1879 kuitenkin pidet-
tiin Forssassa suuri maanv ilje-
Iysnåyttely, niin tuli taas leh-.
t iin tä.ältä paljon kerrottavaa.
M.m. sisä-lsi Folkvännen siitä
perinpohjaisen kuvauksen, jota
julkaistiin 4 numerossa.

*
1870-1uvu.lta o1cn tavan u u t

ensimäiset tarkat numerotiedot
.Tammelaan tilatuista sanoma-
lehdistä.. V. 1872 ilmoitettiin
Forssaan tulleen Helsingistä,
Turusta ja Hameenlinnasta 337
sanoma- ja aikakauslehteä,
naist.i suomenkielisiä 262, Suo-
men ruotsalaisia 38, Ruotsista
22, saksalaisia 18 ja eng lan' ilai-
sia .j.. Suomenkielisista lehdistä
oli eniten Nuorukaista, 71 V!UIO-

sikert aa, Kr.sti ll isiå sanomila
53, Suomen Virallista lehteä
34, Sanomia Turusta 26, Påas-
kystå 18 j.n.e, - Mustialan P03-
tikonttorin kautta tuli sano-
malehtiå 91 vuosikertaa, joista
suomalaisia 58, näistä Hämä-
liiisiä 19.

*

57

I880-luku on JO voimakasta
nousun aikiaa sanomalehtikult-
tuurin alalta täällä Lounais-
Hameessåk.n. Sanoma- ja aika-
kauslehtiä tilataan entistä
enemmän ja niissä esiintyy yhä
runsaammin tä',nän soudun
kuulucnisia. Entisiä sanomaleh-
tiä tänne edelleen leviää, mutta
LlIU ia on myöskin ilmaantunut.
Harrialaisen r innal le esim. al-
kaa. tunkeu.tua Hameen Sa no-
mat, ja Sanomia Turusta saa ,
.ki lpai ljjojkseen Auran ja Tu-
run Lehden. Muista uusista tän-
ne Ieviåvista sanomalehdistä
;mai'nittakoon Koi, Sata.kunta,
Päivän Uutiset, Påijanne ja
Aamulehti. Kirjeet p itenevat,
kirjeenvaih tajia ilmaantuu li-
sää. Laajoja kuvauksia julkais-
taan rn.m, For sasta, joka 1880-
luv ul'la alkoi Turun-Toijalan
rautatien avaamisen jälkeen
suuresti kasvaa. ("Forssa on
kuin kaupunki", sanoi jo 1880
eräs kirjo ittaja Sanomissa T'U-
rusta.) Suomenkielen vaati-
muksista aletaan puhua yhä
rohkeammin. Lehdistön pals-
toi lla kuvastuvat uudet aatteet
ja harrastukset ja niiden herat-
tamåt yhdistykset ja laitokset:
raittiusseuroista, tyovaenyh-
clistyksestä, palokunncsta, so.t-
tokunnasta, saästopankista, ru-
koush uoneesta, va ivssta'lcs a,
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sah kovalosta j.n.e., jot ka kaikki
kuvastavat uutta kehitystä, on
tavan takaa mainintoja. Van-
haan tapaan kerrotaan myös
uskollisesti juhlista, varsanävt-
tely ista, pos.tioloista, kou.lu.sta
j.n.e. ~rustialan torpparioloista
sukeutui 1880-luvun alussa sa··
uomalehdissä paljon pchrlitta-
vaa, jopa kiistaakin. Turhaa
jaar itusta ja ilkeatå solvausta
oli ffi'YÖS iusein, kuten hyvin
kuvaa Humpp ilast a eräs vai tte»
lyju tt u, jota 1880 käytiin Sa-
nornissa Turusta ja joka oli al-
kanut siita, että "Ero, fenno-
maani" oli rna.ininnut Humppi-
lan kirkossa luetun 'seu,rakun-
nalle ruotsalaisen lcuulutuksen
ja kir konkel'lon h aljenneen.

Sen ajan kirjoittajista ma i-

nittakoon nimimerkit Manner.
Lhn (kertoo m.m. Someron
kunnal lisviraston kielenä 0].-
leen vielä 1.882 ruotsin), Timo,
Yrjövainaan pojanpo:lm, ka ik-
k i Aurassa, Ruskea J(oi,'ikas
(Paivån Uutisissa), -ilta, Ne-
ro (Keski-Suomessa, v iimemai-
ni ttu Jok ioisilta). Maarnies
(kertoo 1881 Uudessa Suomat-
taressa laajasti Kojosta ja
Tammelasta), Tammelan TC'm-
mi, G. F-n, Forssalainen j.n.e.
Turun Lehden' kirjeenvaihtaja-
na tuli tunnetuksi Kyrvinvak o-
jcn IkYdllt~ij.ä(A Lindqvist, sit-

ten K'urki}, mvoh emmin myös
Sa )(iTlenlkukka (Surulb lom) . Hä-
meen Sanomiin k irjo it te.i Tam-
melasta Homsa ntuu .. Forssasta.
_llpe, Alku y.rn. :-\äin yli puo-
len ivuosisadan takaa on en,ä:i
aina v-ai'keata, saada ;;el:,-ille,
Ik;Ulka 'kunkin n im imer ki n ta-
kana oli. Monet tehtaan
työmiehetkin olivat lehtieri k ir-
jeenvaih tajina. "Paljon tää:li1
luotetaan sanomalehtien m ah-
tivoirnaan", kirjoitetaan Tarn-
pereen Sanornrin 1888 Forssas-
ta, "Kun jokin asia on, niin sa-
notaan kohta, kuten Forssala i-
nen: Olisis, joka kirjcttais sa-
nomm 11. "Seki n aja tUIS, ettei
täältä uskalleta sanrm iin ki r-
joittaa, on myös ennakkoluulo-
ja eikä todenmukaista, sillä ei
meidän' vapau ttarmmc kukaan
tahdo so-rtaa, eikä en~iä ajat ole
kuin ennen", kirjoitettiin r887·
Ei, sitten ihme, että kirjeen-
vaihtajia nousi.

SamJ';1 k iintynrrystii sn nom a-
leh tiin osoittavat v ie la pa rorn-
min numerotiedot sanomaleh-
tien levikistä Forssaan r8'1o-
(Ma tkun) aseman lcautta tänne

lu vaLa. V. r88I tud i Forssan
Auraa 80 vuosikertaa, Hämeen
Sanomia I5, Häm~iläistä JO,

Keski-Suomea JO, Ko ita 14 .. Sa-
nomia Turusta 9I, Uutta Suo-
metarta 50 j.n.e., yh t. 506 suo-



malaista sanomalehteä, siis tun-
tuvasti enemmän kuin 9 vuot-
t~ aikaisemmin. - V. i883 ja
188+ olivat numerot alhaisem-
mat syystä, jota ei voida tarkal-
leen sanoa (ehk.i tilasto -tar-
koitti ennen koko Tammelaa.
nyt vain Forssaa). Edellisenä
vuonna tu li Forssan (Markun)
postitoimiston kautta njm. vain
381 suomalaista sanomalehti-
vuosikertaa jakaantuen 25 eri
lehden kesken, ruotsalaisia 77
eli siis yht. 458, mutta seuraa-
vana vuonna oli yhteinen luku
442. Suomenkielisistä lehdistä
t~lliJänne 1'883 Sanomia Turus-
ta 99, Uusi Suometar 37, Aamu-
lehti 27, Hämäläinen 23, Hä-
meen Sanomat 9 ja Auraa vain
.1 klPl. Seuraavana vuonna oli
Sanomia Turusta alentunut
3g:ään ja Turun Lehteä oli tul-
lut 54 tilausta. Muut edellämai-
nitut lehdet tulivat jotenkin
entisellään, paitsi Aamulehti
oli pudonnut yhteen. Uudeksi
suosi tuksi lukemistoksi oli nyt
tullut Kyläkirjaston kuv aleht i.
jota v. 1884 jo tilattiin Fors-
saan 35 kml., sekä Kylakirjasto,
jota tuli 15 kpl, Huomattavan
paljon tuli Forssaan kr isti ll is-
mielisi.ä lehtiä. - Ruots.nk.ei-
sistå lehdistä oli suosituin Hel-
singf'ors Dagblad ja Abo Tid-
ningar,

Mainitsen vielä numerot
Forssan 'Posti toimiston kautta
tilatuista lehdistä seuraavilta-
kin vuosilta, koska ne kuvasta-
vat sitä rnuuttelevaisuutta,
minkä alaisiksi lehdet eri vuo-
sina joutuivat. V. 1886 tuli Tu-
run Lehteä 63, Aamu'ld1teä 47,
Uutta Suornetarta 28, Sanomia
Turusta 22, Hämäläistä 15, Ky- •
låkirjaston kiuv aleh teå 39 j.n.e.
Ruotsalaisista lehdistä oli tu l-
lut suosituimmaksi Nya Pres-
sen. Yhteensä tuli mai ni tt una
vuonna sanomalehtiä tänne 384
vuosikertaa, mutta tässä IUVllS·

"sa eivät näytä olleen kr isti llis-
mieliset lehdet. V. 1887 tuli
Forssaan jo yht. 989 lehteä, -
V. r888 tuli "Forssan tehtaalle"
Uutta Suornetarta 42, Auran 30,
Hämeen Sanomia 30, Turun
Lehteä 68, Sanomia Turusta 15.
AamuLehteä 10, Hämäläitstä .»
Kaikua 10, Kyläkirjastoa 50,
Kyläkirjaston kiuvalehteä koko-
naista 3I2, Suomeri lähetyssano-
m.a 135, Sanansaattajia 128,
Kotimaista lähetystä I34, Kris-
tillisiä sanomia 66 j.n.e., ,siis
noin 1,000 vuosikertaa yhteen-
sä. Mahtava oli ollut nousu
muutamassa vuodessa. V.
1889 tuli Turun Lehteä jo 102,
Auraa 54, Uutta Suometarta
30, Aamulehteä 15, Suomalais-
ta 17, Hämeen Sanom.ia 17, Sa-
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nomia Turusta 13, Kylakirjaston
kuvalehteä 165, Suomen Lähe-
tyssanornia 145, Sanansaattajia
132 j.n.e.

*
Syvän jaljen rneidanloin seu-

tumme kansanku.lttuuriin ovat
sanomalehdet jättäneet etel1-

• kin aikoina, jolloin koulu-
laitos oli vasta alussa tai
monessa suhteessa puu tteel.li-
nen, jolloin 'kiirja ll.isuars oli
pientä ja kansan sii\[istysmah-
dollisuudet muuten kin vähä i-
set. Sanomalehtien v alitvksell.i
oppi talonpoika niinkuin teh-
ta:abinenkin tunt.emaan uusia

/

oloja, uusia keh ityssaavutuk-
sia, oppi käyttämään älyäiin,
arvostelemaan asioita, innostu-
maan uusista aarteista. Sana-
rnaleh tien kautta hänelle aukc:
ni uusi maailma. Niinpä se kyl-
vö, minkä sanomalehdet ovat
tehneet etenkin Forssassa 1800-

luvun. jal.kjpuo lisko ll a, on ol lut
tyovaeston ipiilrissä rnonenker-
taisen sadon tuottanut. SanaHa
sanoen: sanomalehtien aikoi-
naan tapahtunut runsas levikki
kansan keskuuteen on tehnyt
sen kypsaksi ja vastaanottoky-
kyiseksi nykyajan monipuoli-
selle sivistykselle.

E. A a 1 t 0 n e n.



neet K a lv o l a n P' i t aj ä n
K e i' k k a l a n as UI kj k' a i 1 t a.

.Asiakirjan alla on paitsi kirk-
koherra Gsorgius Martinin ni-
meä:

EriID ]önss.on ja ]ons Måns-
son Hevoriiernesta, ] ons ] ons-
son Kankaisista, Eski1 Månsson
ja Måns Er.sson Kuustosta. Lu- .
cas Knutsson Liuikkalasta.
1I11O'ma5 Månsson Hykki läst.i.
Klemetti Marcusson, Berti 1
Matsson, Paul Matsson, Marcus
Thomassen ja Nils Simonssor-
Tammelasta, Mårten Bertilsson,
Mats Michaelsson ja Thomas
Andersson Kuustosta. Mats
Mårtensson ja Georg Simons-
son Linikkalasta, Påh l Th0-
masson, Thomas Stephansson
ja Pähr Olofsson Ta lsolast a,

Asiakirja vanhan Tammelan
asutushistoriaan. .

Kalvolars vanhoja takamaita nyk, Koijärven ja Tammelan
alueella.

(T air 111' 0 H i r s j ä r v i.)

] okioisten kartanon ar kistos-
.sa olen tavannu.terään tärkeän.
nykiyisen Koijärven entisyytt.i
koskevan paper in. Paperissa
kerrotaan rri.rn.: Tammelassa
pidettiin 241r r602 k irkonko-
kous, jossa seurakunnan k irk-
koherra Georg ius Martini") ja
24 talonpoikaa Tammelasta

.kääntyivät louriinkaan puoleen
alamrnaisella valitusk'irjelrnal-
Jä Mustialan voutia Israel Pau-
Iinpoikaa vastaan, joka vahitta-
jain ilmoituksen mukaan oli
omaval taisesti anas tanu t Mus-
tialalle va'littajain vanhan pel-
lon (Eng ien) Koiori joen poh·
joispu'olella, minkä pellon va-
littaiat aikoinaan olivat kol-
mellasa.dalla markalla ja ku-
ninkaan suostumuksella osta-

*) Kirjoittanut Tammelan kymmenysluettelot 1584-1615.
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Mats jacobsson Ojaisihta, Mår-
ten Hånsson, Steff'a n Ericsson
ja Ambrosius Nilsson Luntti-
lasta.'
j ålk ihoomautuksessa mairu-

taan vielä .kirjelmåan yhtyneen
17 talonpoikaa Kaukjarven.
Jä:nren,iPään, Linikkalan, Kuus-
ton, Kijpun, Lunttilan, Teuron
ja Susikkalan kylistä.
Vahituskirjelrnån mukaan'

ryöväsi siis si lloinen Mustialan
vouti laittomasti valittajain ra-
halla ostarnan maan, minkä
kaupan lisaksi kuningas oli
'hyvaksynyt. Olisi mielenkiin-
toista saada lisatietoja moises-

ta häikäilemättömasta anast a-
jastasekä siitä, saivatko talon-
poja t pel tonsa takaisin. Myö-
hemmin kyllä kuului mainittu
alue kruunu He.

*
Samoin on suuri osa Mustia-

lan suurta kruununmetsää kuu-
lunut ennen Kalvo lan pitäjän
Kankaanpään k'ylalle, ~onka
asukkailta sen Kaukjårven ja
Järvenpään ky1i'.en asukkaat
ostivat. Jo 1536 alueelle asettui
uudisasukas, Pikonkorven t
muodostamalle maalle.

Forssan Leh dessa marrask. 25 p:nä I927,



Pilkkeitä suomenkielen viljelystä
ilmoitusalalla Tammelassa 1800-

luvun alkupuoliskolla.

ja hengen eloa nin paljon että sen-
kaldainen kelpå mjes pääse al ku n ;
Joss nin muodoin joku. tainkald aincn
mjes olis irtain ja hyvän Papin ki;'-
jan ja ulossedel in kau ta taita näy t.i
it tscnsä rebel isex i ihrn isexi, nin ill-
moitakon ittsenså minun tykönäni
sitä pikemin kuin paremin, nin pai-
ka ja vallan voimalinen isäncIä, joka
t unde koh tul isu.ude n vaat irn u x isan-
sa alamaisildansa, on hänel le avoin
ja altis. Lång sjön Kartanosta Pitkä-
järven kyläsä Someron Pi täjäs.i ' se
20 päivä Heinä Kuusa 1844.

Carl Gustav Sagu l in."

, (T -a r m -0 H j; r s j ä ,r vi.)

Umpimahkaan otettuina seu-
raa tässä 'muutamia suomen kie-.
Iisia ilmoituksia, joita olen jål-
jentanyt Tammelan kirkonar-
kistosta. Ensimmäisenä saa-
koon sijansa kuitenkin somero-
liainen kuulutus, koska sen si-
sältö voinee v iela nytkin mai-
ritella tammetalaisen maatavil-
jelevan vaeston itsetuntoa. Il-
moitus on seuraava:

"Julistus

Yxi Korkiasa arvosa oleva Herra
ja Baroni Helsingistä, jolla on suuri
Kartano Helsingin Pitäjäsä ha1 u is
Tamrnelas ta neljä ke lpå maa- Tor.pa-
ria, että serikau.ta oppeis hänen
muutkin alamaises Tammelan tap-
pain jälken maan.pr uk in pääle työta
tekemän. Hyvä olis jos senkal tarsi lla
olis tullesansa vormia: nimitäin
!Juhdat, kahnt ja kappa le t !Kuin t ar-
vi t an Torppia vastan ot ta is, mutta
jos kel.på mjes olis vän äisen köy-

hembi, nin hän lu.ppa lainata raha

(Takana on ruotsiksi ih.uoma ut us,
että .ku.ulu t us oli luettava 2117 1844
kulmakun tasaarnat ilaisunrdessa T<ir-
ron rukoushuoneessa ja 28/7 18-14
Tammelan pi-tiijän su uoki rkossa.)

Kirjoittaja, Tammelan enti-
nen nimismies, myöhemmin
Pi tkäjårven kartanon omistaja,
ohi saanut siis aikoinaan sen
käsityksen, että "Tammelan
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tappain jalken maan pruk'in
paale työtä tekemän" pi t: opet-
taa maanv ilje lijöita itse pää:
kaupungin, Helsingin 'hf1peillä.
Olisi hauskaa varmaankin ny-
kyaan eläville saada tietää kei-
den sukulaisia lähti "vallan
voirnalisen isändän" 'luo HeI
s.ngin pitajaån, mutta sen to-
teutumiseen ei ole ollut ti la i-
suutta. Koska ilmoitus Torrol-
lakin luettiin, oli Torron k ui-
makunnalla si lloin jo kuu lu i-
saa vi ljelysvaestoa.

Tämän jälkeen antakaamme
sananvuoro lPontevar~'e Saaren
kartanon .rouv a lle, Else Lcpse-
nille, joka kutsui kuivien hon-,
kien tarv its.joit a "Ioydyt tanuin

. itsensä" Kivilammen torpan
luo seuraavasti:

"Kuulutus

:'\e jotka halu is ivat Saaren karta-
non mettästä puclotta eli hakata
k~,i\'ia honkia, sixi tarpexi kuin it-
sekukin taiclais tarvita, niinkuin
par ru ix i, pal kei x i ja niin edespäin.
saavat maanantaina sinä II maalis
k uusa eli h uomeria klo 8 edellä puo-
len paivä Iöydyt tä itsensä Saaren
kartanon alla ku ul uvasa IGvilam~
men Tor pasa, josa he maxoa vast an,
1 Riki nt alarista RGs 6 syl läisestä
ja 12 t uumaises ta hongasta ja sen
jälken 'enemin isomasta ja vähemin
vähemästä puusta, saavat lupa ja
oso t usta paikasta Saaren Foud il ta
Eman u.el Göran poja lda, että koko
v iikon a saada hakata näitä honkia,

jotka ensi lauva n tai na pitä mett~sta
pois vede t ta.rnä n, sillä sen jäl ken ej
niitä enempi saada - k 8 h uo me n
aamulla, niinkuin sanottu on, on
kokous Kivilammen Torpasa, jinn
itse kungin pitä ylösantaman kuin-
ga mon da ja kuinga suunria puita it-
se kukin tahto" ja sen ja lke n kohta
edeltä maxon antaman m ai n it u lle
Saarin Foud ille, Ja mu istut etan et ta
tuoreita puita ej saa kengän hakata

'sen sakon haas tol Ia kuin YiitidUlo-
mio määrä, - Saaren Kartanosta si-
nä 8 p. maalis ku.u sa 1839

Elise Lepsen.'

Viksbergin kartanon kalasta',
jal le tekivät joko kytöläiset tai
papp ihan alustala iset, ellei
mahdollisesti itse papp ilan vä-
ki, vaaryytta lai,ttomalla k:hn-
pyydystystavallaan, ilmiö, joka
meidän päivinämme kertau tuu
lduu lon mukaan .Tammelassa
esim, Riih ivalkaman joessa,
Vedettiin rysä poikki joen. ei-
vätkä alempana olevat päässeet
kalan makuunkaari. "Ystavåli-
sen tywon" sanomisen kautta
toivoi kartanon isännöitsijä
epäkohdan korjaantuvan, v aik-
ka hän huomauttikiri våariite-
kijåin viekkaudesta, mikä sen--
pahempi kuuluu kansamme vi-
koihin laittomissa kalastustoi
missa vielä nytkin.

"Ni nku in "\Viksb9:rgin kartanon
wuor å kawu t
mylly wucr å nyttas pjan Sisäll'lan-



ge, njn tjetä Annetan että neet jåka
tahti'! jauhah ta, mja tä Laja kalu hy-
wäs kåih t ulis ta maxåa was tan njn

myllyannetan m el ke n kajck i 4:ä
Myöski n Y s täwäl ises t i tywon sa-

notan että se tajeka net joka pita-
wät kax ajtasia rysiä papin sillan
tykönä, påjcki Jaen ja sen kautta
estäwät kalan alas t u lern as t, njn se
jåka senkaldaiseri pydyxen pi tä sa
syttä it tes jås hän sen m is t a. ja
wäHä Lajn kåu.m isi a se on hawajt u
kyllä että Yösex i pannan wa.l lan
tuckon ja päjwäx i I aue t an pjen i åja-

nos kesk ipajkal. Viksberg d 2 m ai j

1829
Carl Furuhjelm

geno.m·
Joh Grawe lius"

Vaikka Lunka an 1-;oka'1
Jaakko oli käynyt Turussa
koulua, ja erikoisesti kurinosti
itsensä jalkeenpain rokotuksen
uranuur tajaua Louriais-Ha-
uneessa, rckottacn yli tuhannen
henkrloa, oli hänelle, kuten
seuraa-vasta ilmoituk sesta nä-
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kyy, '1 niin rakas, että se seura-
si häntä hautaan asti. Lieneel~ö
murteel lisuus ollut esteenä, kun
·ei /hän lukkar.ksikaan [)ääs yt,
vaikka yritti, laulutaitoa hå-
nella tuntui olleen, mutta mi-
ten liene~ sen. 'taidon laita ny-
kyaan Kuivajärven takana.

Hokan kmulutus oli seuraa-
va:

"Kulutus Julkisen vapa eh tose n
avisjonin kauta Sinä 5 päivänä Mar-
ras kuusa Lungan Nisi läsä pois my-
Iän yx iso sonni n uor ta karja kap-
pija Sänkyjä t in uja Sav ija Rattaita
hyvijä pa inojal la u-ksija reg ij.i yx
k ir ko reeki Raulotetu ja l ap ijo ita
miehen pito wa tte ita yx nahka sa-
tula ja kaikenlaista huo ne n tarve--
kal uja joita ei nijn ·tyni taitta ylös
n irn itel lä se aw isjo n i pi letän huo-
misesta wikon "aka ja aljet an kello
9 elellä puolen päivän ja raha pijtä
kohta jälken pä tet yn awisjonin
maksetaman - Lu ng as t a se 26 palva
Io kakuusa 1838 pyynnön päälle Ja-
kob hocka."

Forssan Lehdessä m.arr ask. 25 p.na 1927.
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Ammattilaisten työpiirit Tammelassa
I700-luvun puolivaiheilla.

(1' a r m 0 H i r s j ä r vi.)

Herra Majuri von Wrig h l in ja lau-
tamies Johan Similän huollossa oli-
vat' su u tan i. An t ti Ling ren ja räätäli
An t ti Sno11. Edellisen työal ue oli
Saaren kartano ja Kankainen, Pap-
pila, Kaukjärv i, Porras, Hu.uvala,
Haudan korva, 'Ku ha.la ja Talsola se-
kä Vieremä. - Raä t äl.in -tyoal ue oli:
Saari, Linikkala, Lun t t ila, Kuus to,
Kaukjärv i, Kojo, Ka lsu, Järvenpää
ja Pappila.

Vänrikki Holstin ja Iau t am ies
Kustaa Hanriu.lan huollossa oli s u-u-
tari Johan Päar iupo ika ja räätäli
Kaarle Pipenborg. Suutarin työalue
oli: Te uro, Sus ikas, Siukcla, Torajär-
v i, Pikonkorpi, Lin ikkala ja Häiviä.
- Raa ta l in tyoal ue: Ky to, Te u ro,
Susi kas, Si u kol a, Torajärrv i, Pi kon-
korpi, Liesjärv i, Talsola ja Wiere-

mä.

Rus ti t ilal lisen Mikael Tålpon ja
talollisen Jaakko Juhanpoika Jaskan
huollossa olivat su u t ar i Lauci Cu-å-
berg ja räätäli JUlha Bucht. Suuitar in
työalue: Järvenpää, Patamo, Le t ku,
Häiviä, Ojairien, Kuusto, Lunt t ila ja
Liesjarv i, - Räätälin: Kallio, Torro,
Su.kul a, Tabpi a, Häiviä, Ri ihiva lka-
ma, Le tk u, Kuhala, Haudankorva.

Kor net t i Lepsen in ja tal ol lisen
Antti Selkäiän huollossa olivat s u'u-
tari Gabriel Flinck ja räätäli Jaak-
ko Kau kol ander. Suutarin työal,u,e:
Mustiala torppineen, Maris ikkan ie-
mi, Lunttilan r ust it ila tor pp inee n,
Tor1"'O, Tal.pia, Su louda, Kallio, Hevo-
niemi ja Ri ih ival kama. - Räätälin:
Mustiala tocppineen, Mansikkanie-
mi, Lun t.til an nus t it ila torp,pine,en,
Kauko.1a, Hykkilä, Lu nkaa, Porras,
Humvala, Ojainen ja Kankainen.

Fors san Leh dessä 25. 11. 1927·



Hytva väki! Iperänaja-tel'ka t
mitä te 'kaikella teidän ridal.
lanne voitt anet oletta, Se eri-. ,
,p'ulraisuuden herigi, jolla on vi-
hel.iaisys ja lopulda epays seu-
rasa. ja joka jongun ajan taka-
,perin on rickonut ne Pyhirn-
mä:t Suteet, mahdaisi nyt jo la-
kata, da se teidän seasanne
ulosmetkityxi tulla, joka hala
kukista rauhallisia ja sovindon
joh daittavaisia tarkoituxia.

Ä~kämme tästä edes enä rikas-
tuttako Alvocateja, van ljasta
tavaraetaanme teh'karnme sen
siaan ihrni.llisytta knmnioitta-
vaisia toimituksia, ja; ansait-
kamme sen koyhan esiru'kous-
ta.

Ei .teidan lasterine :pidä oppi-
man timdernaan sitä kuin edes-
mennyt on. Heidan sydärnmens
pitä toimitettaman J:la.n pelikori
ja puhtaisin tapoin joka on

Laamanni Per Gust. Stålhandsken
julistus Jokiläänin asukkaille,

Suomenkielinen asiakirja, Jo kioisten kartanon arkistossa
väta 1785.

"Minä loysin hyodyllisexi et-
tä edesmennenä tiistaina vastan
otta kartanon ynnä kaiken sen
kansa .kiuin sen alla on.

On sis minun kaskymi ja ei
kengän muun, joita teidän ku-
leman :pitä, Minä olen tänne
tul'hnt asumaan ja kanssakäy-
mistä IPLtäJInäänteidän kansan-
ne, siinä vahvasa tarkoituxesa,
että 'kaiilleUa voimakla varjella
teidän La.illisia oikeuxianne,
'estä teidän hävIönne, ja edes-
anrtta teidän menestystänne.
Jos joku .tottelematoiri, ja ritan
taipurrut 'loyty teidän seassan-
ne, tä:ä~liätätä vastan ei ole yh-
tän apua ja toipumista odotet-
tavana, vain Lain angaruden ja
sen voiman kuin kuriingal.sen
Majeeteitin Virkamjehi llå on,
tuta tainkaldaiset uppiniskai-
set havaitsemaan. ..
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päälle luotettava perustus ajal-
'liseen ja jankaickiseen onnel li-
suuteen.

d. 9' Jul,ii 1785·
Er. Gust Stålhandske

Lagmanni Karjalaisten, yl itse."

(Allekirjoi tus on S:n omaka-
tinen, mutta ei' itse kälännös.
Ruotsalaisessa kappaleessa e:
ole allekirjoi tusta, mutta pai-
vabty se Q1nJokioisten ldar ta-
nossa.)

*
Kuten ede,Uisestä näkyy käyt-

ti Ia amanni: S. sangen medeltä
maistuvia sanoja korskean y 1'-
peyden ninriallla. Ennen hänen
Jokioisille tuiloaan oli Joki laa-
nin talonpojilla. ol'lut p itkab isiä
kärajänkäyntejä oikeuksiensa

rvuoksi, jotka riida t ku itenkin
kuningas ra tkajsi kartanon
omistajäin eduksi suur in piir-
tern 'katsottuna. Nyt lup ailee S.
kaikin voimin varjel.la talon-
poikain oikeuksia ja lPitää
kanssakäymistä Iheidän kans-
saan, ja yleensä pyyttää tehdä
"jhrn il lisy.tta kurmioi [ta va isia
toirnituxia ja ansasta köyhän
esirukousta" .

Mutta lyhyeen loppuivat kau-
niit lupaukset, verot yhä koho-
sivat ja maantielle sai siirtyä,
ken ei kyennyt verojansa mak-
samaan.

(Lisäys. Dosentti Hidenin
Leo Mechelinin sukutiedoissa
Q1nmyos-laarnanni S:a koskevia.
tietoja hänen Jokioisibla olonsa
ajoilta) .

T. H i r s j ä r vi.

Fo rssan Lehdessä ?~-Jo II. 1927·



Jokioisten taloudellisista oloista
1750-vaiheilla.

Jokioisten kartanon tuottoarvio v. 1752.

Kirj. Tai[ m 0 H i r s iä r v i.

. . -,

I I IKylä
I

Talo IMHn~-1 Tulot Menot Säästö Arvotaali

Pellilä Äijiilä 112 225 2]113 174 212/3 I 1020....... 50. 312/3 -. "
Pnsnri ...... 1/2 225 21113 174 21213 50. 31213 10.20.-

"
Einola ...... 1/2 233 31516 180. 29 53 25/6 10.60.

Oja Perttnli, •.... 1/6 167, 7 129 161/9 37 228/9 753 24'

"
Hntka ...... 1/2 167 7 133 121s 34 51/s 683 10.

" Lukka1a •••••• 1ft 20.4'141/3 152 222/3 51 132/3 10.28 10

"
Pappila ...... 112 16328'13 131 11.2/3 32 162/3 6jO -

1
"

Sälli ...•..... II~ 235162/3 175 7 60. 31213 1220.

161"
Simola ...... 1/2 221 22/3 166 192/3 54 r5 10.90..

I Niemi Yliskylä ... II:! 293[ 7 214 11 78 28 1'517

"
Knuutila •.. 1/2 "293 7 214 11 78 28 1577 161I

Edellisessä kirjoituksessa
(ktso Forssan Lehti ri:o 85
19~6) kåsittel.n .itse kar,tanonn
'kuuluvaa osäa tuottoarviosta.
Nyt on tarkoitus selostaa kap-
teeni Reinh. Joh. J agerhorn ille
mainittuna v uorma kuulunei-
den 85 alusta laistilan taloudel-
lista asemaa. Jotta voisi pa-
remmin halli ta kysyrmyksen-
alaista aineistoa, olen poirninnt
tuottoarviosta numerotietoja
sekä suorittanut niiden per us-

..

tee lla laskelmia, joten on voitu
määr,ä.tä kunrkin talon menot.
Naista olen laatinut seuraavat
taubukot.

Tulot, menot, säästö,arvo.

Alempana olevassa taulukos-
sa ovat rylumi tel ty.ria ku nlcin
talon' tulot, menot, säästö ja
myyntiarvo kukin omaan sa-
rakkceseensa. Samal.la on
myöskin merloittyna kunkin t~i

olon, manttaal'iiu'ku .
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-
Niemi Tuolllo];\ ... 1/2 293

1

7 214 11 78 28 1577 16

"
Jaakela ...... l/~ 293 7 214 11 78 28 1577 16

Vanlammi Harvia ...••• 8/* 370 181/g 273 262/s 96 232/3 1935 -

"
Solla ......... 1/2 370 181js 270 102!J5 100 71h5 2000 -

"
Unka ......••• 1/2 355 72/s 259 282/3 95 11 1906 28

"
Mattila ...... 1/2 28717 215 2 72 15 1450 -

"
01kkola ...... 1/2 271 232/8 216 14 65 92/s 1305

" Markula ...... l/t 247 141/8 194 12 53 21/s 1060 -,

"
Honkala ... l/S 287 17 212 228/45 75 1417/45 1509 -

"
Hannula ... 1/~ 227 171/6 172 20 54 291/6 1098 -

"
Jaakela ...... l/S 189271/6 146 2466/90 43 249/90 861 8

"
Könkö ...... l/S 199 Jl/6 153 2566/90 45 749/90 905 -

" Yrjänä ...... 1/2 227 171/6 172 20 54 291/6 1098 -
Palikkala Aijälä ...... 1/2 '285 18 214 30~/s 71 191/3 1431 28

" Nissilä ...... 1/2 285 18 214 302/s 71 191/8 1431 28

" Pietilä ...... 1/2 285 18 214 302/3 71 191/a 1431 28

" Heikkilä ... 1/2 285 18 214 30213 71 191/8 1431 28
Somiska Somiska ...... '/2 257212/s 197 18 60 32/8 1202 9
Viloila Viloila ...... 1/2 3011 92/s 224 102/8 76 31 1539 12
Levä Lassi ......... I/S 191

1

10''" 145 62/9 46 44/9 922 16

"
Kulmala ... l/a 188- 143 72/9 44 147/9 889 -

"
Kolko ...... 1/2 26524 193 93/5 68 142/5 1368 24

"
Prassi ...... l/S 251 18 184 2128/45 66 1817/45 1330 -

1 Varsanoja Jolte ......... 1/2 2451 71/8 186 1 59 61/8 1183 24

"
Rähmä ...... 1/2 246282/8 185 17 61 112/s 1227 -

"
Kämäri ...•.. 1/2 246 282/s 184 - 62 2821s 1243 24

"
Vanhko ...... 1/2 246 28~/s 184 - 62 282/s 1243 24

"
Nivala ...... 1/2 246 282/3 187 57/J5 59 221/5 1193 24

"
Hokka ...... 1/2 246 282/s 187 1 59 272/3 1197 9

Saari 1 E,kola ...... 3/4 311 302/3 2361 P/a 75 29 15181 ~

"
Timari ...... 3/4 311 302/g 236 12/s 75 29 1518 4

Riipu Kurkku ...... l/S 360 281/3 259 161/9 101 122/9 2027 16

"
Mattila ...... 1/2 191 2 152 172/3 38 161/3 770 -

" Jaakela ...... 1/2 191 2 152 172/3 38 161/3 770 -

"
Paara ......... 1/4 179 2 133 29 42 5 843 4

"
Jussila ...... 1/4 179 2 133 29 42 5 843 4

"
Kara ......... 1/2 188 291/3 152 272/s 36 12/3 721 -

" Kutila ...... 1/6 202 251/s 153 97/9 49 155/9 989 22

" Heikkilä ... 1/4 172 4 135 92/s 36 261/3 736 8

" Klemelä ...... 1/4 172 4 135 92/3 36 261/g 736 8

" Lassila ...... 1/2 170 W/3 137 31/3 ' 33 111/3 667 -

" Valtti ...... 1/6 170 142/s 132 2219 38 124/9 767 16
Hnhtaa Honkka ...... 1/2 214

1
305/6 168 824/G6 46 21sl/66 933 4

" Ämmälä ...... 1/2 124 105/6 ·73 1625hts 50 255116 1015 20

" Tirilä ......... 1/4 2241105/6 177 517/22 57 53/22 1143 4

" Eskola ...... 1/4 2061205/6 154 312°/42 51 215/14 1033 4

"
Keppi. ........ 1/2 273 9 206 199/14 66 218/21 1333 4

"
Sippola ...... 1/2 24::J 9 189 II/s 60 72/s 1204 25

" Laurila ...... 1/2 237 9 183 251/s 53 152/s 1069 25

" Marttila ...... 1 2 197 14 179 211/3 17 242/s 355 -
Taipale Kutila ...... l/a J90 5/6 141 304118 48 211118 961 8

"
Frantsi ...... 1/3 190 5/6 141 304lts 48 211lts 961 8

Jänhijoki Arkkila ••.... 1/2 249312/3 187281/3 • 62 31/3 1241 28

" Knuutila ... 1/2 249'312/3 187281/3 I 62 31/s 1241281
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-
Jänhijoki 1 Nikula ......

1
1/2 2091251/3 160 242/3 49 2/3 ~801-

" Filppula ...... 1/2 195- 151 192/3 43 121/3 867122
" Mattila ...... 1/2 195 - 151 192/3 43 121/3 867 22

" Pekka ...... 1/2 195 - 151 192/3 43 12113 867 22

" Eskola ...... 1/2 163 242/3 132 3J2/3 30 25 616 -
., Kanko ...... 1/3 174 26 139 88/9 35 171/9 710 20

" Honkapää ... 1/4 163 242/3 126 3]12115 36 2413!t5 735 16
Rehtijärvi Mntu ......... 1/2 198 222/3 158 102/3 40 12 807 16

"
Töyrä ......... 1/2 189 102/3 149 411t5 40 63/5 804 4

" Tapola ...... 1/2 189 102/3 149 41115 40 63/5 804 4

"
Rasila ....... 1/2 181 202/3 145 26~/5 35 26 716 8

" Palkki ...... 1/2 181 202/8 145 262/5 35 26 716 8

" Hitilä ...... 1/2 181 202/3 145 262/5 35 26 716 8

" Lohkola ...... 1/4 130 81/2 105 12/6 25 71/6 50-l 12
Minkiö Klemelä ...... 1/4 183 31/3 141 301/9 41 52/9 823 4

" Sakkinen ... 1/4 183 31/s 141 13/45 42 32i45 8:11 28

" Uotila ...... 1/4 183 31/3 139 32/3 43 312/3 879 25

1
" luki ......... .1/4 183 31/3 13611331151 461222/l5' 933241
" Sanko ......... 1/6 183 31/3 136 1714/45 46 181/45 931 8

" Roito ......... 1/6 172 191113 129,61131117 43 121/9 86716

Arviossa on 2 talo i, arvo
yli 2,000 ta larin, 41 taloa, arvo
alle 1,000 -talarjn.

Jok.oisten reilssisater in, sen
sahan, myl'lyn. ja 85 rälssitalon
yhteinen arvo oli siis I33,8<1J:
21. Arviokirja al'lekirjoifet tii n
71I2 I752 j ok.ioisten karta.nosso ,
ja vahvistivat herrasmielhet SeD

sineteillään ja lautamiehet pu u-
merkeillään.

Suur irnrnat tulot olivat Van-
lammin Harvialla ja Sollalla.
-kumpaisel'lalkin 37'0 ~Italarja
181!3 äyriä. Lähes yhtä suuret
olivat KiiIP1UiDKur'kun tulot,
nim. 360 talaria 28:113 äyriä.
Neljän muun talon vuositulot
ylittivät 300 talaria, nimittäin:
Varrlamrnin Ungan 355 t. 7213
äyr., Saaren .Esko'lan ja Tima-
rin, kumpaisenkin 3II t. 302!3

ayr., sekä Vilo ilan 301 t. 9 z: 3
ayr. Sellaisia taloja, joiden uu-
.lot vaihtelivat 300-200 talarin
vålil'la, ol.i 38. j ålellåolevien ta-
lojen tulot vaihtelivat zoo-vrz.;
tal'arin väliHä. Pienimmät tulot
olivut Huht aan ÄmmäläUä, P4
talaria 10 516 äyriä.

] os Harvialla ja So'llalla oli-
vat suurimmat tulot, olivat
niillä myöskin suurimmat me-
not, edell'isella 273 t. 26 213 ~i.,
jälkim.äisellä. 270 t. 102115 a.
Muita sellaisia taloja, jo.dr n
menot olivat yli 200 talaria, oli
kaikkiaan 17. Iälellä-olevien
menot vaihtelivat 200-73 t.
1625148 äyr. välil:lrä. Pienimrn)i t
menot 'Olivat Huh'taan Ämmi-
lal lå, jolla t'Ulo.H&nohvat pi,e-
nimmät. Arnmålån menot yk-
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sin al'itt ivat IOa ta lar.ia, muiden
olivat siitä ylospain.

Suurimmat saastot jäivät Kii.
pun Kurku.lle, nirn. IaI talaria
12 219 äyriä, ja Vau1ammin Sol-
lal'le IOa talar ia 7 1II5 ayria.
Kun samalla muistamme, eHii
Kurkku oli 113ja Salla t mant-
taalin' talo, oli Kurkun talou-.
denpi ta esirner kil'lista Iaa dv 1-
taan, j os tahtoisi tarkasti mä~-
rätä kunkiri talon talouselåm.in
arvan, olisi sillnin otettava
huomioon talon suuruus ja mi-
ten paljon silloin mantta al'in
talo. tuotti, talon vi1jdysmai,-,
den vsuuruus, siis kylvojen ja
sadan suuruudet. 'karjan lu'ku
ja tuotanto y.m. ta:lousel'äm2.il'1
vaikuttavat seikat. Toistå.seksi
tyydymme vain sååstöien huip-
puluvulla toteamaan talon ar-
vaa. Edellamaini tu t kaksi ta-
loa olivatkin ai noat, joissa Vl1()

sisåasto nousi yli IOO talar in.
Alhaisin sååsto jäi Huh taan
Marttilalle, ainoastaan 17 ta 1:1-
ria 24 213 äyr.iä.

Kun arvostel ulalUltalkun~a
tahtoi päästä selvil le tal..n
mryyntiarvosta, arvosteli s'e ta-
lonsäästön 5 %:ksi talon
myyntiarvosta. Taulukon vii-
rneisessa sara'kldeessa onkin

\

merkittynä näin laskettu
myyntiarvokunekin talol'le.
Ainoastaan kahdelle talolle tu-
Ii myyntiarvoksi 2,000 talaria
tai sen y1'j' ja 41 yli I,OOOtala-
ria. Korkein arvo, 2,027 talar ia
16 äYriä, tuli Kiipun Kurkulle
ja tasainen 2,000 ta1aria SoHa1',
le, Muiden talojen arvo oli alle
2,000 talaria. Puolet kysyrnyk-
sessa olevista taloista olivat :-J.
Joe I,OOOtalarin arvoisia. Hal-
ovin 'kaikista oli Huhtaan Mart-
tila, 355 talarin arvoinen. Ta-
lon omistaa nykyään Hmnppi-
lan kunta ja oli sen arvo. v.
19.25 yli t rniljoonaa nykyisen
raha-arvon nnukaan ..

Talojen kYj{iVöt.

Seuraavassa, taJu\}u1k,ossaovat
menkittyina tålojen ik!y,lvöt. Vil-
jalla tarkoitetaan viljaa yleen-
sä, oli se ruis ta tai ohraa ja'
mahdolhsesti ka ur aa'kin, El;'
ko.isesti on huomattava kaski-
viljelys ja nykyoloih in verra-
ten runsas pe llavan ja harnpun
kylvö, miika olikin si{hen e11-
kaari luonnollista, jolloin ei vie,.,
lä pumpu'l'ik ank ai.tten käytt6
ma 3.ssamme oHu t kaytännossa
siinä mitassa ,ku:n nykyään.
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Kylvöt.

- Edelli5.
. -

Viljaa kylvettiin Herneitä Pellavaa Hamppna

Kylä Talo kaskeen
M-

I
i"< e+

I
p e+ I i"< M

I
:r.

~
tr."'

s-e ~ '< '< ::> ~ ~ '"'g '" 'ö I '0 '0~ ,., '? = '? '" >5 '" I 'ö

Pellilä Äijälä •.•...... 4 9 ~ 9 - 7 - 6 - 4

"
Pnsnri ......... 4 9 - 9 - 7 - 6 - 4

., Einola ......... 4 16 - 5 - 8 - 7 - 5
Oja Perttnli' ...... 3 4 - 10 - I 8 - 6 _. 4

"
Hutka ......... 3 4 - 10 - 8 - 6 - 4

"
Lukkala ...... 3 4 - 10 -- 8 - 6 - 4

"
Pappila ...... 3. 4 - 10 - 8 - 6 - 4

"
SälJi ............ 4 2 - 10 - 10 - 8 - 6

"
Simola ......... 4 2 - 10 - 10 - 8 - 6

Niemi Ylisky'ä ...... 5 10 1 - - 8 - 10 - 6

"
Knnntila ...... 5 10 1 - - 8 - 10 - 6

"
Tnomola ...... 5 10 1 - - 8 - 10 - 6

" Jaakela ...... 5 10 1 - - 8 - 10 - 6
Vanlammi Harvia ......... 7 10 2 - - 10 --- 10 - 6

"
Solla ........ 7 10 2 - - 10 - 10 - 6

"
Unka' ......... 7 10 2 - - 10 - 10 - 6

" Mattila ...... 5 15 1 15 - 8 - 8 - 5

" Olkkola 5 15 1 15 -- 8 - .8 - 5

"
Marknla ...... 5 15 1 15 - 8 - 8 - 5

" Honkala ...... 5 15 1 15 - 8 - 8 - 5

" Hannula ...••• 4 5 1 - - 5 - 5 - 3

" Jaakela ...... 3 20 1 - - 5 - 5 - 3

" Könkö ........ 4 5 1 - - 5 - 5 - 3 I., 'yrjKnä ........ 4 5 1 - - [, - 5 - 3
Palikkala Aijälä ......... 5 15 - 15 - - 10 - JO - 3

I"
Nissilä ......... 5 15 - 15 - 10 - 10 - 3

"
Pie ti lä ......... 5 J5 - 15 - 10 -- 10 - 3

"
Heikkilä· ...... 5 15 - 15 - 10 - 10 - 3

Somiska Sorniskn 4 15
~

8 8 5...... - - - - -
Viloila Vi lo iln ........• 5 6' - 6 -- 10 - 10 -- 8
Levä Lassi ......... 3 10 - 10 - 6 - 6 - 3

"
Kulmala ...... 3 10 - 10 -- 6 - 6 - 3

" Koll{o ......... 4 JO - 10 - 8 - 8 - 4
,. Prass i ......... 4 5 - 10 - 8 - 8 - 4

Varsanoja Jolte ......... 4 6 - 6 - I:i - 8 _. 6
,. Räbmä ......... 4 6 -- 6 - 8 - 8 - 6

"
Kärnäri ...... 4 6 - 6 - 8 - 8 -- 6

" Vanhko ...... 4 6 - 6 - 8 - 8 - 6

" Nivaln ......... 4 6 - 6 - 8 - 8 - 6.. Hokkn ......... 4 6 - 6 - 8 - 8 - 6
Sa~ri E:lkolfl ......... 6 18 - 10 - 8 - 8 - 4

"
Timari. ........ 6 10 - 10 - 8 - 8 - 4

Kiipn Kurkkn ...... 7 4 - 10 - 10 - 10 - 4

" Matti!» ....... 3 15 - 10 - 4 - 4 - 2

" Jaakela ...... 3 15 - 10 - 4 - 4 - 2
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-,
Kiipu Paara ......... 3 15 - 10 - 4 - 4 - 2

" Jussila ......... 3 15 - 10 - 4 - 4 - 2

" Kara ......... 3 24 -- la - 4 - 4 - 2

" Kutila ......... 3 26 - 10 - 4 - 4 - 2

" Heikkilä ...... 3 18 - 10 - 4 - 4 - 2

" KlemeHi ...... 3 18 - 10 - 4 - 4 - 2

" Lassila ......... 3 18. - 10 - 4 - 4 2

" Vflltti ......... '3 18 - 10 - 4 - 4 - 2
Huhtfla Houkka ...... 4 5 - 15 - 5 - 5 - 11

"
Ämmälä ...... 4 15 _. 10 .- 5 - 5 - 11

" Tirilä ......... 4 15 - 10 - 5 -, 5 - 11

"
Eskola ......... 4 - - 10 - 5 - 5 - II

" Keppi ......... 5 15 _.- 15 - 6 - 6 - 12

" Sippola ...... 5 - - 15 - 6 - 6 - 12

" Laurila ...... 5 - - 15 - 6 - 6 - 12

" Marttila ...... 5 - - 15 - 6 - 6 - 12
Taipale Kutila ......... 3 - 10 - 5 - 5 - 4

" Frantsi ...... 3 - - 10 - 5 - 5 - 6
Jänhijoki Arkkila ...... 4 10 - 5 - 6 - 6 - 6

" .Knuutila ...... 4 10 - 5 - 6 - .6 - 6

" Nikula ......... 3 10 - 5 .- 4 - 4 - 4

" Eilppula ....... 3 10 - 5 - 4 - 4 - 4

" Matt ila ...... 3 10 - 5 - 4 - 4 - 4

" Pekka ......... 3 10 - 5 - 4 - 4 - 4

"
Eskola ......... 2 25 - 5 -- 4 -- 4 - 4

" Kauko ......... 3 5 - - 5 - 4 - 4 - 4

" Honkapää ... 3 5 - 5 - 4 - 4 - 4
Rehtijärvi l\'lutn ........ ~ 4 - - 5 - 4 - 4 - 8

" Töyrä ......... 3 20 - 5 -- 4 .- 4 - 8

" Tapola ......... 3 20 - 5 .- 4 - 4 - 8

" Rasila ......... 3 13 - 5 - 4 - 4 - 8

"
Palkki ......... 3 13 - 5 - 4 - 4 - 8

" Hitilä ......... 3 13 - 5 - 4 - 4 - 8

"
Lohkola ...... 2 5 - 5 - 3 - 3 - 6

l\Iinkiö Klemelä ...... 3 5 - 10 - 4 - 4 - 2
,. Sakkinen ...... 3 5 - 10 - 4 - 4 - 2

"
Uotila ........ 3 5 -- 10 - 4 - 4 - 2

"
I

lnki ............ 3 5 - 10 - 4 - 4 - 2

" Sauko ......... 3 5 - 10 - 4 - 4 - 2

" Roito ......... 3 5 - 10 - '4 - 4 - 2

..

Edellämaini tuista 85 talosta
kylvi vuosittain 7 tynnyriä TO

Ik)appaa viljaa, joista 2 tynnyriä
kaskeen, Vaulammiri Harv ia,
Salla ja Unka. Lähes yht-ä pal-
jon, 7 t. 4 k, 'kylvi !{iipun
Kurkku, siitä ainoastaan IO 1"
kaskeen, Saarenik.\yrä<nEskola

Ja Timari kylvi kumpi'kin f) t.
IO k. viljaa. Kolmanteen ryh-
maan kUlul1ui'vat Vaanlarnmin

. Mattila, Obkkala, Markula ja
Honkala; Palikka'lan Aijålä,
Nissilä, Pietilä ja Heikkilä ja
Huhtaan Keppi, jotka kaikki
kylvivät vuodessa 5 t. 15 k. vi l- .



jaa. Neljänteen ryhmään, jotka
kylvivåt 5/t. 10 .k:n ja 5 t:n 6
k:n vähUä, kuuluivat J:emen
Yhskyla, . Krunu.ti la, Tuomol-a
seka Ville ja Jaakola, Viiden-
teen ryhmään, jonka kylvö oli
5 t., Huhtaan Sippo la, Laur ila
ja Mar tti la, Kuudenteen 4 t. 16
k:n ja 4 tynnyrin vali lla PeIli-
Iän Einora; Sorniska, Huh.ta.an
ÄmmäJ.ä ja Tiri.lä, J ånhijoen
Ark'ki'la ja Knuutila; Levän
Kolkko, PdE}än Äijälä ja Pu-
suri, Varsanojan Jolte, Rälhmä,
l):ämäri, ValUhko, Ni!vala ja
Hokka, Vaularnrnin Hannula,
Könkö ja Yrjänä, Levän Prassi,
Ojasten Sälli ja Simola, Huh-
taan Eskola ja Rehtijärven Mu-
tu, Seitsemänteen ryhmään,
joiden vuotuinen ruiskylvö
vaihteli 3 t:n 26 k:n ja 3 t:n
vali llå Jo.pu.t,paitsi j anh ijoen
Eskolan, jonka kylvö oli 2 t.
25 k. ,sekä Reht.ijarven Lohko-
la, kylvö 2 t.Sk:, jotka voti in
l'ukea pienimpään, eli ka'hdek-
santeen ryhmaan,

,.
Kaskikydvojen luku vaihtelu

eri taloilla 2 tynnyristå S kap-
paan. Ainoastaan 15 taloa 'kyl-
vi r tynnyr in ja 2 tynnyrin v a ,

lillä, kaikki rnu ut vähemmän,
tynnyristäa laspain aina 5 kap-
paan asti. Somiskalta puuttui
kaski.

Herneiden kylvornaara vaih-
,teli 10-3 kaipan väl illä eri ta-
loissa.

Pellavan kylvö vaihteli
myöskin 10-3 kap an välillä.
Runsaimmin ky liv iv at Niemen'
talot, Vaudamrn in Harv.ia, 501,·.
la ia Unka, Pal ikka la.n talot;
Vilo ja Kiipun Kurkku, kUlkin'
IO k appaa vuodessa, Pienin-
kylvömäärä, 3 kappaa vuodessa
oli Reh tijarven Lahol-Ia.

Koko Huhta an kylä oli v arrk-
'ka a hamounv iljel ijavakea; kyl-
vö vaihteli siellä 12-II kap-
paan taloa kohden. Sitävastoin
k iipu la.iset olivat huonojnmia
harnpun vi ljel.joita, kuten min-
'kiöläisetkin, kylvaen vain 2
kappaa talossa, paitsi Kurkku
4 kappaa,

Talojen karja.

Viimeisessä taulukosS3.on
selostettu edellä mainittujen ta,
lojen karjaa. Varsinkin veto-
juh tia, h ev os.ia ja härkiä, ilmai-
sevat tiedot ovat ylimalkaiset.
Arvostelukirjan alussa. IkJylEi
viidestä kylästä .luetellaan ta-
lojen vetojuht ien luku, mutta
niitä on merkitty joka talossa
olleen yhtä monta, yksi hevo-
nen ja 1 pari vetoh ar'kia. Lop-
pupuolel la mainitaan vain ol-
leen "sitäpaitsi tarpeelliset ve-
tojuh dat" kussakin talossa. Si-

/
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tavastoin on lehmistä, nuoresta
Karjasta ja .lampaista 1mJlstakin
talosta yks.tyiskohta.ieet tiedot.

Le:hmiä oli runsaimmin,' I2

kpl. Vanlammin Harvialila Ja
So11alla, Perttulan ViloUa ja
Kiipun Klua-kulila. Vähin määrä
lehmiä, 5 kpl. oli I3 talossa,
Muiden lehmäluku vaihteli. I2

-5 välillä.
Nuortakarjaa oli eniten, I2

kpl. samoissa taloissa, missä
lehrniakin oli eniten. Samateri
oli nuortakarjaa myös vähim-
min niisså taloissa, missä leh-
miäkin oli, vähimmin. Muiden
vaihteli I2-5 väliHä.

Lampaita oli eniten, 24 krpI.
Kiipun Kurkulla, sekä senjaa.
keen 20 kpl. Vanlammin Har-
vialla, SollaHa ja UngaHa, Pa-
likkalan Äijalåssä, Nissilässä,
Pietilåssa ja Henkk ilässä, Somis-
kalla ja Vi.lol'la, Levän Pr assih-
la, ikaikilla Varsanojan ja Saa-
ren taloilla. Vähin määrä, IO

kpl, ol'i Ojaisten Hutkalla ja
Perttuli'lla, Kiipun Heikki lasså,
Klemelassa, Lassilassa ja Val-
tilla, sekä Rehtijärven Lohko-
lassa. Muiden talojen lammas-
määrä vaihteli näiden lukujen,
24-10, vålitlå.

Karjaa

~
'" ~P::i P::i ~ 0

"' ~co ~: co 0'> S< -s ~ ~
0 :><'

S "C
Kylä Talo ca ;; :><' ;:.;. ~; ~

"' P"C p':><' ~ p;"
p;"~ ::J. ~~ ~~ ". ~

~

Äijälä
I

Pellilä .. 1 1 8 8 14

" Pnsari .. 1 1 8 8 14

"
Einolfl. .. I 1 8 8 14

Oja Perttuli 1 1 I 5 5 10

" Hutka .. 1 I 5 5 10

" Lukkala . 1 I 9 9 18

" Pappila' 1 1 5 5 JO

"
Sälli , . , I 1 9 9 1'8

" Simola .. 1 I 8 8 14
Niemi YJiskylti . 1 1 10 10 18

" Knuutila. I 1 10 10 18

" Tuomola. I I 10 10 18

" Jaakola I 1 10 JO 18
Vanlammi Harvia .. 1 1 12 12 20

" Solla , .. I I 12 12 20

" Unka ... 1 1 10 10 20

" I Mattila : I
I 1 9 9 18

" Olkkola I I 8 8 14

" Marknla . 1 I 5 5' 12

" Honkala. I 1 5 5 12

" Hannula. I 1 5 5 12

" Jaakola I
1 16 6 12

" Könkä .. 1 I 5 5 12

" Yrjänä .. 1 1 5 5 12
Palikkala Aijälä 1 1 9 9 20

" Nissilä .. I 1 9 9 20

" Pietilä .. 1 1 9 9 20

" Heikkilä. I I 9 9 20
Somiska Somiska . 10

1

10 20
Viloila Viloila .. 12 12 20
Levä Lassi ... f-3 7 7 14

Kulmala. ~; 7 7 14"
00
0'>

Ko1ko p: II 11 22"., Prassi ~ 10 JO 20
Varsan oja Jolte . . co 9 9 20'"Rähmä. I:l 9 9 20" "C

Kämäri ~: 9 9 20" 5'
" Vanhko

S
9 9 20,

" Nivala. e:. 9 9 20,

" Hokka. ~.. 9 9 20
Saari Eskola. ., JO JO 20

Timari . p 10 10 20" '"



-
I-

. Kiipu Kurkku 8 12 12 24
Mattila et> 8 8 12" et>
Jaakola ~ 8 8 12

" Paara <l 6 6 12., P>
Jussila .. P' 6 6 12" ~

" Kara .. ...•. 6 6 12
Kutila .. p 8 8 12.!' ...
Heikkilä. '0 5 5 10

"
et>

" Klernelä . ~ 5 :5 10
Lassila .. 00 5 5 10" et>
Valtti 0;- 5 5 10" ..

Hnhtaa Honkka . <l 6 6 12et>

Ämmälä .
0;-

6 6 12
"

0

Tirilä ';jo 6 6 12
" p-'

Eskola. "'" 6 6 12
" P'

Keppi "'" 8 8 14" Sippola . i>l" 7 7 14" Q

Laurila. 00 6 6 12" 00

Marttila. P' 6 6 12
T~ipale

i'<
Kutila. 5' 8 8 16

" Frantsi 8 8. 16
Jänhijoki Arkkila 10 10 18

77

1
181Jänhijoki Knuutila. 0;- lO 10e.

" Nikula .. 0 10 10 18 .
00

Filppula . 00 8 8 16" 1"

" Mattila 8 8 16

" Pekka .. 8 8 16

"
Eskola .. 6 6 14

" Kauko .. 6 6 14 .

'" Honkapää 6 6 14 .;
Rehtijärvi l\Iutu .. 6 6 12

"
Töyrä 6 6 12 .

" Tapola. 6 6 12

" .Rasila . 6 6 12

" .Palkki . 6 6 12

" HitiHi 6 6 12 :

" Lohkola 5 5 10
Minkiö Klemelä . 8 8 12

" Sakkinen. 8 8 12

"
Uotila 8 8 12.

" luki 8 8 12 !

" Sauko 8 8 12

" Roito :1 8 8 12
- -

Fo rssam Lehdessä 25. 11. 1927.

)
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Säveleitä vuosikymmenien
takaa.

Jonakin kesänä 1860-luvun alkuvuosina virisi
_ .Forssan puolisentoistakymment::i vuotta van-

hassa hökkelikylässä liike, joka kiinnitti mo-
nien tehtaalaisten huomiota puoleensa. Evankee-
lisen herätyksen tuulet olivat alkaneet puhallella
täälläkin ja saaneet yhden ja toisen ajattelemaan,
muutakin kuin jokapäiväistä aherrustaan. Uudet
aatokset ja uusi henki vallitsi ihmismielet ja puh-
kesi ilmoille voimakkaassa laulussa. "Oi, maa, sa
autuaitten maa" kaj ahti sinä kesänä täällä ihmis-
rinnoista.

Tehtaankirjuri Fihlman, varjari Lönn ja muu-
rari Frank keräsivät eräänä sunnuntaina sinä ke-
sänä Sepänhaan ja Pyorninrnaen ahtailla kujilla
juoksentelevia 1apsia, jotka eivät koskaan olleet
mitään oppia saaneet, Tölön talon pirttiin. Täii11ä
·opettivat he lapsille juuri ilmestyneestä evankee-
lisesta laulukirjasta virsiä. Fihlman oli "urku-
rina" soittaen virsikanteletta ja hänen toverinsa
lukkarcina ohjaten lasten hapuilevaa laulua. Lap-
sista tämä oli hauskaa ja he tulivat harjoituksiin
seuraavanakin sunnuntaina. Pian kerääntyi hei-
dän yhä kaiukkaammaksi käyvää lauluaan kuule-
maan varttunuttakin väkeä eivätkä ennenpitkää

'voineet olla yhtymättä noihin kauniisiin lauluihin,
jotka huokuivat enemmän elämää kuin siihen asti
veisatut verkkaiset virret. ---;-Laulajat saivat ko-
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lehti rahoista joskus palkakseen kupin kahvia ja
Fagerlundin pullan. Vähitellen kehittyi näistä ti-
laisuuksista suuria hengellisiä herätyskokouksia.

Se oli Forssan ensimåinen lauluseura, hengel-
linen laulukuoro, joka sävelillään saattoi ihmiset
hengenelämän kosketuspiiriin. Eikå laulun mahti
senjälkeen enää Forssasta sammunut. Pian syn-
tyi tehtaalaisten keskuudessa oikeakiri laulukuoro.

F 0 r s s a n 0 r k e s t eri v. 1 8 7 6.
(Nimet mainittu tekstissä.)

muistitietojen mukaan kir iuri ja koulumestari Ha-
gelbergin johdolla. Nyt laulettiin kuorossa jo
isanmaallisiakin lauluja ja mielellään tehtaan ty-
töt ja pojat harjoituksissa kävivät. Näistä ensi"
mäisistä laulajista muistetaan vielä etenkin kaksi
joku vuosi sitten manan majoille muuttanutta
vanhusta, nim. Heikki Sarin ja Juslin.

*
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J\Iyijhel11min 18CO-Iuvulla rupesi laulukuoroa
johtamaan kunnallisneuvos Rudolf MCYCT, josta
sitten t uli kin pak'cakunt.unme musiikkiharrastus-
ten keskeisin henkili kolmeksi vuosikymme-
neksi"). Voimakkaasti ja intomielellä lauloivat
tehtaalaiset hänen johdollaan m.m. Ho: iannan ad-
venttina ja jouluaamuna tehtaan kirkossa.

Kauan ei Meyer kuitenkaan ollut l-iulukuoron
johdos~a. Kun tehtaan koulun opettajaksi v. 1867
tuli Gustaf Viktor Lundell, joka oli musikaalinen
henkilö, jätti Meyer laulukuoron ha rjoi tuksat hä-
nelle. Lundellin jälkeen johti tehtaalasten laulu-
kuoroa v:sta 1874 opettaja Herman Palmroth.

Mutta pian sai musiikki Forssassa vielii jalorn-
man kaiun, kun Meyer perusti tänne suuren or-
kesterin 1870-luvun alussa. Orkesterissa oli aluksi
soittajiria vain yhtiön virkailijoita: Meyer itse,
kehruumestar i Warburton, puutarhur i Rydberg,
tuomari (myöhemmin Viksbe rgin kartanon omis-
taja) Albert Ståhlstrom, värimestari Meysky, kir-
jur i Filen, metsänhoitaja Vas, kauppiaat Flink ja
Fontell, tilanhoitaja [orring, apulaisisannoitsija
A ugust Borgström ja metsänhoitaja Boreni us
(Mustialasta). Eri instrumentteja oli seuraavasti:
ensi ja toiset viulut, sello, bassoviulu. huilu, kla-
rinetti, waldhorni, trumpetti, 2 patarumpua ja
triankeli. - Sen aikuisissa tehtaan juhlissa y.m.
tilaisuuksissa tämä "herrain orkesteri" usein kaiut-
teli kauniita sävelmiään.

Jonkun vuoden perästä orkesteria huomatta-
vasti laajennettiin. Perustettiinpa erikoinen or-
kesteriyhdistyskin (Forssan orkester-forening j.
Sille palkattiin vartavasten johtaja. joksi otettiin
saksalaissyntyinen Aarne Losche. Hän tuli tänne

*) Syntynyt Saksassa, Luhekissä, 1843, muuttanut Forssaan
1862.
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1876 vaiheilla Vaasasta ja soitti toisinaan itsekin
orkesterissa ensi viulua samoin kuin hänen musi-
kaalinen rouvansa.

Mutta tehtaan tyomiehetkaan eivät olleet ky-
vyttömiä soittoharrastuksiin. Heidän jou ](O'S1.Ll 11

oli "yöpelimanneja" ja .maautiemusikantteia",
jotka viulullaan soittelivat kesailtaisin tahi ia
maantiesilloilla tanssi ville. Tarvitti in vain, että
heidän kykynsä ja harrastuksensa vedettiin pa-
rempiin tarkoituksiin ja jalornpaan soittoon. Sen
teki Rudolf Meyer, joka orkesteriin otti myos työ-
miehiä soittajiksi. Ainakin seuraavat tehtaan mic-
het liittyivät orkesteriin: K. Jousinen, Juha Aalto-
nen, Eemeli Kuula, Juha Forth, Kalle Cederholm.
Mauritz Frank. Tehtaan herroistakin .tuli or kes-
terin jäseneksi vielä Kristian BrUl1l1.

Orkesterissa oli siis sangen monta instrument-
tia. Harjoiteltiin ahkerasti joko Loschen kotona
(nyk. rakennusmestari Lekkalan talossa) tai Viks-
bergin tehtaan palon jälkeen 1877 myös uuden ku-
tomori toisessa kerroksessa, jossa ei vielä ollut ko-
neita, sekä myöhemmin yhtiön salissa nykyisessn
"kivimuurissa" Viksbergin tehtaan luona. - Or-
kesteria kerrotaan Rudolf Meyerin ylläpitäneen
lahjoituksillaan. Vuosittain hän antoi huomattavan
summan nuottien ostoon, samoin instrumenttien
hankkimiseen. Orkesterin jäseniä hän usein kes-
titsi kotonaan. - Kapellimestarin palkkasi yhtiö.

Orkesteri, jonka ydinjoukkona olivat vanhat
tottuneet soittajat ja jossa oli paljon eri instr u-
mentteja, esitti kyllä niin ihanaa soittoa, että sen
sävelm.ät kuulijoiden mieliin painuivat. Tehtaan
juhlissa, tanssi-iltamissa ja yksityisissä tilaisuuk-
sissa orkesteri esiintyi. Niinpä oli se kerran soit-
telemassa Mustialassa johto Zittingin juhlassa, ja
niissä tanssi-iltamissa, joita yhtiön nuoret miehet
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toimeenpanivat "puulaakin salissa" (Viksber gin
kutomon viereisessä .Jcivimuur issa") , sai orkesteri
savelillaan tavallista inriokkaamman tahdin. Mutta
"korkeimman kaiun" herättivät orkesterin såve-
leet varmaan jouluaamuisin. 'kun tehtaan väki.
virkailijat ja itse ukko Wah ren etunenässä, ko-
koontuivat- jo klo 6 aamulla tehtaan kirkkoon, ja
orkesteri viritti tutun joululaulun: "Enkeli taivaan
lausui näin". Koko salin täyteinen yleisöjoukko
yhtyi virteen. Kirkkaat kaasuliekit paloivat salin
perällä, ja yksi ja toinen kirkkovieras oli sytytt.i-
nyt eteensä kirkon penkkiin asetetun oman kynt-
tilänsäkin. Kun koulumestari Palmroth oli lu-
kenut jouluevankeliumin tai pitänyt saarnan. vi-
ritti orkesteri loppuvirren.

Kapellimestari Losche lienee ollut Forssassa
kolmisen vuotta. Tällä ajalla johti. hän myoskin
tehtaalaisten laulukuoroa, olipa u rkurinakin teh-
taan kirkossa. Joidenkin' erimielisyyksien takia
lähti hän täältä pois luultavasti 1879 Viipuriin.
Mieliinpainunut on orkesterin jasenten muistoon
se eronhetki. joka kapellimestarille pidettiin hänen
kotonaan.

Loschen poismuuton jälkeen oli orkesteri its.e
asiassa hajaantunut, kun uutta johtajaa ei han-
kittu.

V. 1880 virisivat t.ä~llä kuitenkin taas, kuten
muuallakin Tammelassa, VOimakkaat musiikki-
harrastukset. Useana kesänä oli. Rauhaniemen
juhlissa saatu kuulla etevän verialaisen sotilassoit-
tokunnan säveleitä, Tampereelta oli tänne tullut
tieto, että siellä on työväestöllä kaksikin soittokun-
taa ja 4 laulukuoroa, jotapaitsi TUTun lu-kkari- ja
urkurikoulun oppilaiden jokioisille ja Forssaan
tekemä konserttimatka keyii~i.IEi.1880 oli valloitta-
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nut mielet. Siihen aikaan esiintyikin jo Mustia-
lassa vietetyissä Brahen sekä keisarin 2:3-\'llOtis-
muistojuhlissa torvisoittokunta (hornqvartet),
joka oli paikallisista miehistä muodostettu. Ja
samaan aikaan Viksber g in tehtaan tyomiehet in-
nostuivat asiaan. Jo ennestään aloitetut laulu-
harjoitukset saivat heidän keskuudessaan uutta
voimaa, ~ja samat miehet panivat pystyyn torvi-
soittokunnankin .. Rudolf Meyer saatiin johtajaksi.
Vanhastaan oli' entisen orkesterin jäljiltä. muuta-
mia soitikoi ta, Mustialasta kerrotaan saad un li-
sää, joukossa sellaisiakin. jotka oli vat olleet suo-
malaisilla soittajilla mukana' Turkin sodassakin.
Lisäksi tilattiin Tampereelta Sneevoigtilta 5 tor-

_ vea. "Säveliä" kerrotaan tilatun myös Tarnpe-
reelta. Varoja saatiin juhlalla, joka järjestettiin
Viksbergin riihimaalle. V. 1881. tiedetään Viks-
bergin tehtaalaisten torvisoittokunnassa olleen jo
20 miestä, jotka "antavat suloisia saveleitansa
kuulla joka ainoa sunnuntai-ilb ja jota y1eisö
mielihyvällä käy kuuntelemassa".

Torvisoittokuntaa avusti rahallisesti kauppa-
neuvos A. VV. Wahren, luvaten sen per ustarnis-
hetkellä antaa sille koko elämänsä ajan 10Q ,mlz;
vuosittain. Soittokunnan ha rjoitushuonceksi vuok-
rattiin ensin n.s. 'vikblomin sali Uudessakylassa,
mutta sittemmin pidettiin harjoitukset tehtaan
koulussa. Joka sunnuntai oli harjoitukset.

Valokuvassa, joka soittokunnasta on otettu hei-
näkuun 15 p.na 1884 \iVahrenin asunnon veran-
nalla ja joka tähän oheenliitetään, on seuraavat
soittajat, joista useimmat kyllä vielä ovat paikka-
kuntalaisten muistissa: Kauppias K. Fors, Vihtori
Vaaranen, R. Meyer (johtaja), Juha Aaltonen,
J anne Lindstedt, Aug. Sarin, Kalle Kindahl, J uha
Aironen, Jussi Skytt, Kalle Vilenius. K. Fribcru,

/
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Mauno Lind. 1\. Levander, K. Laitinen, K. Mal.n-
berg(?), Arrttoo Friberg', Antti Vallin, Kalle Ja
Mauritz Frank, Anttoo Iohansson, Antton Nyman
(Jalonen), ] oose Fors, ] uho Tuomola, Kalle Fl L1-

bitz ja Matti Fagerström, siis yhteensä 25 miestä,

Viksbergin tehtaalaisten torvisoittokunta v. 1884.

(Nimet mainittu tekstissä vasemmalta ylärivistä lnkisn.)

I Näistä monet olivat olleet jo Meyerin orkester is-
sakin ja muutamat tunnettuja "maanticmusikant-
teia". siis soitannollista väkeä. Instrumenttien
joukossa oli myös huilu ja klarinetti; soittokunta
oli siis n.s. janitsaariorkesterin tapainen. V. 1887
mainitaan torvisoittokunnassa olleet 8 tor vensoit-
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i tajaa,7 viulunsoittajaa. 3 lcor netistia ja 2 huilun-
l'0ittajaa. Kokoonpanoltaan oli soittokunta siis
tullut yhä rikkaammaksi ja vaihtelevam.naksi,

Tämän soittokunnan ..muistorikkaimmista esiin-
tymistilaisuuksista mainittakoon Aleksanterin kan-
sakoulun avajaiset 1883 ja kenraalikuverncori
kreivi Heideriin vastaanottajaiset luultavasti ·S~t"

mana vuonna. Meyer oli tätä tärkeätä tilaisuutta
varten laittauttanut soittokunnan miehille sinisen
merimiespuseron, ja kun soittajat naissa tami-
ne issa olivat rivissä hotellin edustalla, johon kreivi
Heiden ajoi, niin luuli hän näkevänsä sotavakc..
vastaanottamassa. Palokunnanjuhlissa myös soitto ..
kunta esiintyi ja osa joukosta kävi myoskin jokioi-
silla patruuna Palmin Iiautaustilaisuudessa soitt.i-
massa, Perttulan arpajaisissa, Mustialassa usein,
samoin kerran Portaassakin arpajaissoittoa esitta-
mässä j.n.e. Muistettava on kauppaneu vos Wah-
renin hautajaiset Tammelassa 1885, jolloin koko
soittokunta oli läsnä.

Vanhat so.ttajat muistelevat vielä mielihyvin
ukko Meyerin .erinomaista huolenpitoa soittajis-
taan. Usein hän ja l1änen rouvansa pitivät kes- ..
tejå soittokunnalle. Maksullisista soitoista jakoi
ukko Meyer, tavallisesti aina G mk. jokaiselle soit-
taj alle. Kerran soittajat antoivat johtajalleen
rnuistolahjankin, kultaisen kantasor.nuksen .: Van-
hat soittajat vakuuttavat vieläkin, että he olivat
rakkaudella johtajaansa kiintynect.

Heikentuneen terveytensä takia täytyi Rudolf
Meyerin lopulta vuoden 1897-8 tienoissa luopua
soittokunnan johtajan toimesta. Mutta nyt olivat
soittoharrastukset jo kyllin paikkakunnan asuk-
kaiden mieliin juurtuneet voidakseen enaii sam-
mua, Soittokunta muuttui Palokunnan soittokun-
naksi, sai uuden johtajan (Hellberg ) , ja samaan
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aikaan syntyi tänne Tyovaenyhdistyksenkin torvi-
soittokunta. Sen ensimäisenä johtajana oli tur k-
kUl:i Lindfors, jolla jo aikaisemmin oli ollut o rkes-
terikin ja joka ohjaili myös mies- ja sekakuoroa.
rakenteli soittokoneita, sävelsi omia kappaleita
j.n.e., siis oli sangen musikaalinen ja omaperäinen
mies. Hänestä sen paremmin kuin paikkakun .
tamme myöhemmistä musiikkir iennoista ei ole
kuitenkaan tilaisuutta tässä yhteydessä sen enem-
pää kertoa.

Nuo muistot vuosikymmenien takaa kertovat
vieläkin meille sävelten voimasta. Aikana, jolloin
sivistys oli monessa suhteessa vielä alkeellisella
kannalla, saattoivat tehtaan miehet ja naiset, jotka
tuskin olivat mitään koulua käyneet ja jotka oli-
vat työssä aamusta 1;1::> 5:stä iltaan klo t8:aan, in-
nokkaina kokoontua kutsun saatuaan laulu- ja
soittoharjoituksiin. Eivät kaikki kulttuuriharras-
tukset ole niin helposti heratettavissa, Ei mikaan
muu kanssakäyminen tuonut niin lahel lc toisiaan
noina säätyeroituksen aikoina .uotsalaisia herroja
ja suomalaisia työmiehiä kuin rn usji.kk i. Nuo sa-
veleet vuosikymmenia sitten varmaan herättivät
mielissä kaipuuta korkeampaan kulttuuriin ja val-
mistivat maaperaa, I1mn s,e sittcn koulujen ja k ir-
jall ituuden anulla avaaritui SLiLl rr'~le;kin kansan-

. joukoille.
E. A.

Forssan Lehden joulu lehdessa 1927.



Eräretkitarina Tammelasta.

Tämän maamme asuttarnistyot.i on tehty jo
ainakin parituhatta vuotta. Synkkien salo-
jemmeasutus edistyi aivan hitaasti. Sitä tyot.i

kestää vieläkin parhaillaan ja tulee vielä kau van
kestämään.

Mutta uutisasutuksen edellä kay tavallisesti
asutettavalla paikalla useita eräretkeilyjä. Joskus
eräretket johtivat asutukseen, vaikka tosin ei kui-
tenkaan aina. Tämmöisiä eräretkiii tehtiin histo-
rian mukaan ainakin keskiaikana ja viel.i p3.1jon
jälkeenpäinkin.

Allekirjoittaneen tietoon toistakymmen 'ii YLlOt-
ta sitten on tullut muuan eräretkitarina Tamrne-
lasta. Sen kertoi Mustialan Myllykylän vanhin
asukas, torpan eläkeläinen Antti Simo eli Simcl i.

Hän sanoi sen kuulleensa joiltakin vanhoilta JO
aikoja sitten kuolleilta saman kylän miehiltä. Ta-
rina oli kulkenut miehestä mieheen, polvelta toi-

- selle, halki vuosisatojen.
"jokilaani" oli aikaisempaan asuttua .kuin Mus-

t ialari tienoot Tammelassa. Kun'Jokiläänissä" jo
oli asukkaita ja maat omistettu, niin "Mustialan
läänin" paikkakunta oli silloin vielä asumatonta,
synkkää eramaata. Kun asutuilla seuduilla alkoi
tulla puutetta' laitumista sekä uusista huuhta- j,l
kaski maista, nii~ aljettiin tehdä retkia etemrnaksi.
Nai tä' paikkoja 'tavallisesti etsi tti in asu ntopaik ];;(J-

jen pohjois- ja koillispuolilta, mutta joskus mu iha- ,
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kin suunnilta. Tämä tarina tietää kertoa. ctt.i
"J okiläänistä" tehtiin eräretki Mustialan kor piin.
eli itäänpäin noin 25-30 km ·päähän.

Jokioisissa Kiipun kylässä on nykyisin Paaran
talo. Muistitieto kertoo, että täältä on tehty useita
eräretkiä itäiseen suuntaan Mustialan metsälle.
Paaran talon täytyy siis luullakseni olla hyvin
vanhan, ainakin vanhemman kuin Mustialan, taik-
ka ainakin vanhemman kuin Myllykylän. Muu-
ten ei sinne olisi käynyt tuleminen saalistamaan
vierailta paikkakunnilta. Tarina kertoo vielä. ett.i
Paaran isäntä useana vuotena oli tullut Mustialan
korpeen aina keväisin vielä talvikelin aikana, 11<1-

. kannut siellä kasken ja kasvattanut siinä vilja".
Eräänäkin vuonna oli hän apulaisineen ollut koko
kesän kotoa pois eräretkellään Mustialan korvissa,
ja vasta sitten syksyllä myöhään, joulun aattona,
tullut kotiin pari hevosen kuorrnaa viljaa muka-
naan. Mutta tällä välin oli hän niin muuttunut
ja parroittunut, ettei hänen emantanså koton i

enää häntä tuntenut. Tarina loppui kyllä tah.i».
Mutta luultavaa kuitenkin on, ett.i isäntä sai ta-
loonsa jäädä, koska hänellä oli runsaasti tuomisia
mukanaan, ja että siis lopuksi tuli kuin tulikin
tu nnetuksi.

Paaran isännän eräretken seurauksena ja muis-
tona on vieläkin Mustialan metsällä n.met rellaiset
kuin Paarankorpi, Paaransuo, Paaranhuhta j.n.c

Tarina on hyvin yhdensuuntaiuen muiden til-
laisten historiain kanssa, niin etti sill.i hyvinkin
saattaa olla todellisuus pohjana. 1\1'11 kui+cnkin
Mustialasta jo .Kustaa Vaasan aikana muodcstct-
+iin kuninkaan kartano; joten siita 011 jo Lihes nol-
i.isataa vuotta, ja jos cl stetaan Xlust.ialrm asutuk-
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sen olleen siihen aikaan jo noin sata vuotta van-
han, niin täytyy tuon tarinan tarkoittaa ainakin
viisisataa vuotta sitten tapahtuneita eräretkiä.

Antto ua«.
Forssan Lehden joululehdesaa 1<)27·

/

•



Kuuluuko Tammelan pappila
Lunttilan kylään?

Mielenkiintoinen asiakirja löydetty Jokioisten kartanon
arkistosta.

(Tarmo Hirsiärvi.)

Jokioisten kartanon ark is-
tossa olen ta vannu t seuraa van
asiakirjan:

Syyskuun r3 p.n.i r653 arvi: i-
vat kih lakunna n käräji1l~ Mat-
ti Klernetinpoika ja Söfrid
Fransinpoi ka ] ånhijoelt a sck;ä
Söfrid Jaakonpoika Haudan-
.korva'lta entisen kirlklkbherra n,
autuaan Herra Erikin ornai-
suuden Luntt.Ian kylässä:

Talaria Äyriä Penniä
Tupa ja pieni kam-
mari, oven saranat
ja Inkko sekä 7 kpl,
lasi-ikknnoita , . 16 6
Pieni savnpiipulla ja
liedellä varustettn
tupa, ovi lukkoineen
ja 9 kpl, lasi-ikku-
noita . . . ., 7
Keittiö, sen alla kel-
lari, keittiössä l lasi-
ikkuna . 8 28 9.8/5

Pirtti 10
Aitta . 15

Talaria "~yriä Penniä
8Talli lnkkoineen

2 navettaa lukkoi-
neen
Heinälato lnkkoi-
neen
Riihi, luva ja olki-
la to lukkoineen '17
Sitäpaitsi oli herra
Erik ostannt Jöns
Matinpojalta Linik-
kalas ta Maijansuon

'niityn,. . ......;.....; _

8

4

/

99 34

Jyviä oli 4 tynnyriä, joita ei
rah assa arv ioi t u.

Edellamain ittu arviokirja
tarkoittaa Tammelan kirkko-
herran Ei-icus Matth iae Abo-
giu ksen omaisuuden arviointia.
Ma ini ttu henk ilo oli Teanrne.an
kirkkoherrana 1624-r637. Ha-
nen vävynsä oli Tammelan
seuraava kirkkoherra Michael
Caspar i Alsta Iius r639-16~7·



Kun Alstadius' v. t6+7 kuoli
valtiopäivämatkallaan Tukhor
maan, tuli Tammelan kirkko-
herraksi .Loimaan kappalainen,
kuuluisa kirjailija Lauri Piet a-
rinpoika Tammelin ja nai les-,
kimiehenä edeltäjänsä lesken.
Leski naytf'aa pian kuolleen,
koska jo 1653 toimitetaan ka-
lunk irjoi tus, ei lesken ensirniii-
sen miehen Mikaelin, vaan hä-
nen isansa Erikiri jaamistostå.

*
Tammelan pappilaa ei ole

luettu kuuluvaksi niihinkään
kyl'aan, mutta edell amairiitun
asiakirjan perusteella voimme
ehkä päättää sen ennen kyllä
kuuluneen Luntti la n kylään.
Tätä olettamusta tukee myös
seuraava seikka.

Maijansuon, eli kuten kansa
nykyään sanoo Majassuori n iit-
ty, jo ta edellä main.tti in, jou ..
tui Tammelan pappilalle v.
1636. Sil.loin 17-19. 3. pide-
tyi Ilä 'laamanninkäräjillä, jot k a
p.t i Clas Flemrnirig, Willnäsin,
Nynäsin y.m, -herra, amiraali
j.n.e., Saaren, Kalvolan ja
S~iiik'sm~ien asukkaille.: v ahv is-
tetti.n myös se kauppak ir ia,
jolla ]öns Hinderssori Li ni.kka-
lasta antoi <)-IO. 2. 1G36 päi-
v.ityl l.i k ihlakurmanoi keu dc..
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k irjelmallå, minkä la.nluk ija
Martti Mikonpoika oli al lek.r-
joi ttanut, Maijansuon niityn
(för nint a en "Eng Maijan suri'
N;tll) Erik kr k koherr a lle T2m-
melassa viljeltäväksi hänen
L u n t t il a s s a olevan talonsa
(hemm an) yhteydessä. Täm<;
vahvistettiin Iaamanninkarajil-
lä, ja Herra Erik sai maksaa
4 talar ia ] OIl1.S Him-lerssonille.
Asiakirjassa luetellaan vielä
12 Iao tam iehen nimet.

/

Jos myöskin tarkastellaan
Tammelan pappilan mai ta Loi-
mijoen ja Pyhäjärven rannalle,
niin ne rajoittuvat Luuttilan
kylän m a ih in, Luuttilan kylän
maat ovat siis ennen Loim i-
joen pohjoisrannalJakin ulottu-'
neet Pyhajarveen asti. Kun
Portaan kirkko paloi tai muu-
ten hyljåtti in ja nykyinen
kir k'loo perustettiin, tahdottiin
pappblakin saada lähemmäksi
kirkkoa, jolloin se perustettiin
Luntti lan tkvlaån. Mutta nnah-
tavuuden vuoksi lakattiin v a-
hitellen mainitsemasta Pappi-
laa Lunttilaan kuuluvaksi, se
merkittiin yksinansa. v ielap.i
ilman jarjel listå johtoa, aivan.
ensimåiseksi esim. kirkonkit-
joihin; ja maakirjoihin alettiin
sitä myöskin yksinånså rnerki-
tä. Na.n on v.ihi tel len unoh-
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dettu Tammelan pappilan kuu-
luvan Lunttilan kylaan.

Kun nyt Lu ntti lan kylä kuu-
. luu Forssan kaupp alaan, ei si is

tosiasiallisesti Tammelalla ole-
kaan omassa seurakunnassa
muuta kuin pieni, nykyi nsn
kappalaisen pappila.

Forssan Lrhrless.i t ammi k. 2:; p.na J928.



Forssan vanhasta torista ja sen
markkinoista.

Forssan .vanhan torin historia
on nyt päättynyt. Viime lauan-
taina kokoontui markk inarah-
vas viimeisen kerran tuolle
\ anha'lle toriaukeamahle Hå-
meen- ja. Ma.tkun tien risteyk-
sessä. Ensi lamantaina pidetään
Forssan vuosikymmeniä van-
hat markkinat jo uudehla, ava-
rammalla torilla, s:ellä autiolla
pellolla, U uderrkartanon vai-
heilla.

Vanha tori ja ..siHä pidetyt
markkinaf ovat niinmuodoin
siirtyneet mu istojen joulckoon.
Ja niin vaiherjlokaat ja suuri-
merk.tvkse lliset ovat nuo mark-
'kinat olleet Forssalle. että pa l-
jon ne ovat muistoja jä;~!kf~·ensii.
jåbtaneet. Hajatietoja niistä esi-
tet.tåkoon nyt markikinoiden
joutuessa uuteen vaiheeseen.

Mil'loin Fors-sassa alettiin jo-
kaviilokoisia markkinoita p:-
tää,- en ole tatkial,leen saanut
selv il'le, mutta arvata sopii, et-

ta pian sen jä:l'keen >kun Fors-
san .kehruutehdas saatiin käyn-
tiin iv'. r8.48 ja viimeistäånkin
r8so-1uvun alussa rupesivat
ympår istorn taloupojat tuomaan
tehtaalaisiille myvtavåksi kai-
kellaista ruokadavacaa. Fors-
san l'ähiympäristöltl,ä oli siihen
aiikaan vain muutamia harvoja
koyhanpuoleisia maalaiskylia,
joten ne muutamat sadat työ-
läiset, jotka pian tehtaan perus-
tarnisen jällk,een Forssaan si-
joittuivat, -eivat voineet niistä
laheskaan kaikkia el intarpei-
taaru saada. Varsinaiselta maa-
seuduhla olli siihen aikaan vä-
hän' ralh aa liikkeella, ja kun
Forssassa !voi tiin ruokatavaroi-
ta vaihtaa rahaan, niin ha:lu\k:--
kaast il alettiin rt:änne tavara-
kuormia vet'ää kauempaaikin
maaseudulta. Ensi adiko ina 'llie~
nevåt ne pysähtyneet tehtaan
edustahie, "kosthoHin" eli ruo-
kalan luo, jonne telhtaa:Iaiset
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rie nsi vat suoraan pa lkanrnak-
sut.Iaisuudesta. Mutta jo aina-
kin r86o-vaiheillal muutettiin
mar'loki nat, 'kun nii::le kedän!tyi
yhä enemmän väkeä. nykyiselle
-vanh al'le torille.

Paikka oli aikaisemmin Olle
lut h a'kanna ata, jossa kasvoi
suuria kata iia ja jonka 'kesl~e,J-
lä oli vanha n1ökki. Sanottiin
sen olleen mylläri Lindgrenin
asunnon, 1:r.Ult1:~myöhemmin sen
omisti joku Sandberg. Hän se
teki sen ,katirvonkin, mi1kä vielä-
kin on torin keskel lå ja josta
lauletaan: Forssan torin kesklel-
lä on pUlmpattava Icaivo. KUQ

paikka, joka, kuului Forssan O.
Y:n maihin, tahdottiin tori'ksi,
kask i 'kauppaneuvos Wah ren
siintä'mä\än mökin pois ja sil-
loin oli vähällä käydä huonosti
kaivollekim, Suridberpin leSlk~
alkoi nim. täyttää 'kaivon, rnu t-
ta siilloin kerrotaan. Wah ranin
luvanneen hänelle karpion joka
'lajia wiliaa ilwn'Cluksd\:si kai-
vosta. Ja niin' se jäi sitten pa'l-
velemaan markkinam.eh ia ja
ympäristön asukkaita.

Torin yimparisto ei tä1,'ö:n
ollut suinkaan sel'lainen kuin
sitten myöhemmin. V':n r862
tienoissa) rakennettiin Ikyl:1ii
"isonpuodin" rakennus, ny-
kyinen postito im.ston tato, ja

vielä aikaisernmal ta ajahta.
v.Ita r848 tai 49. o li olemassa ..
tätä vastapäätä, torin toisen si-
sälänlkä'J"tävän vieressä vielä-
kin rsijaitseva "pytin1ki", jossa
aikoinaam atit ol.iu.t yhtiön ens:-
mäinen kauppapuotidcin.. Mutta
torin taustassa ei o'llut viel,?
pi,tldäänl ai'k aan siltä komeata
kivimadcasiinia, joka torin on
jak arru t kah tia; vasta r88a-111-
vun alussa se ra'kermebti ;n. Ta-
ri.oti' alkujaan siten tavaliaan
nykyistä palrioa suuremprkin,
kun se yhteen aukeamaan rka-
sitti myos'k in n.s, viljatorin. -
Torin etelåpuclelIa, rnaarrtien
toisella puolella, missä nyt si-
jai tsee apteekki- ja h otel.lira-
kermukset, ali naina puheena-
olevina aikeena "Kyttälän Ma-
tin" pyoli tai hakamaa.

Markikjn.at pidettiin al'loujaan
lauantaisin päivällä 'Ida r2-2,
jollo in ttelutaala isifla oli ruoka-
lama ja jolloin työläiset olivat
saaneet pa,la,nmnsa. r890Auvu 1-
la alettiin ku.iten kin tyolji.si l-
le maksaa v iikkopal'kat perjan-
tai-iltaisin ja si llo in aUimmJk--
kinat siirrettävät lauan.tai aa-
muun, Icuten ne nytkin pidc-
tiiiin. *)

*) Samaan aikaan alettiin pitää
pikku markkinoita jo pe rjan ta Li l tai.
si n. "Vaakan" markkinat m uorlos-
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Forssan markkina t 'kasvo.vat
pian suureksi ja tu.ljv at kuului-
siksi kaubta Suomen .. Tavaraa
myytiin markk inorl'la jos jon-
kinlaista. Jo r862 .kerto i Kustaa

'Lintu,nen Sariomissa Turusta:

"Ny~kyiseen aikaan on ohlut
Forssan torilta kasldkia muuta
paits:' tau'laa ja puisia 'kengån
nauloja en ole ,-,idä nähnyt. Ra-
han li ikunto on hyva". Ruok:i-
·ta'varaa etenkin oli myytävänä
joka lajia, mitri vain rnaa'lais-
taloista voitiin saada. Er ila isia
le ip ia, lihaa, voita, rna.toa, ru-
kiata, perunoita tuotiin maa-
kunnasta, ja vakinaiset 'käsi··
tyo'laiset ja 'kauppiaat, monet
kai~lempa2ik;n, my ivåtpel ii-, ku-
pari- ja sav iast io ita, -kan k a it a,
kah'r'ia, nisuleipaa j.n.e. Aik ai-
semmin oli myyty vi.ina.ajk'in.
Jo r86okerrotaan I-Iämä·liäi.ses-

tuivat Vi ksbergin tehtaan ed us tal ,
1e (kangasvaraston avonaisessa
eteishuoneessa riippui vaaka, jossa
kangaspakat .pun n itt t iin, s ii.tä.m ar-k.,
'ki no il le nimi), ja Ro n trt is måkee n

Viksbergin tien kohdalle kokoo n tu i

m.yöskin myyjiä houku t.tel ernaan
juuri pal kka nsa saaneita tehtaalaisia
ostoksille. Et upäåssä myytiin näillä

. perjant a Li l lan markkinoilla vain n i-
s uleipää, makkaroi ta, marjoja j. n.e.
Maalaisia ei niille kuormineen
paljonkaan kokoon tun ut, paitsi myö,
hemmin Ronttismäen alle.

sä: "Viinaikwltaa eivät salli
tehtaan haltiat jk~'3.u.pittavan,
ehkä ikylla Lo.rnaan v iinasepat
sitä herkkua tuovat; jaht ivuo-
timmekin otti -vi imis lauantai-
naloin 3:ta Loimaalaiselta vj-
na-a.rukiku.rit pois !kuin olivat
tuoneet myytäväksi Forssan
telutaa'lre." - V. r872 ihmetel-
!lään Tampereen Sanomissa. eltä
Forssan tor.Ila o v a t tytöt ja
-vanhat . znktltkir. ruvenneet
hiuksiansa myymaan.

Erottiiin hyvan 'kuvauksen'
Forssan: rnar.k'k ino ista a:ntaa io-
ku paidca Ilinen kirj,een:vaiht. *)
v. r878 Paijannc-mmisessa S3-

nornalehdessa .. ,Oikein mainiot
ovat Forssan mark:1,J;nat", sanoo
kirjoit taja. "Ne ov.art rnoni-
puo lises ti niin merkibliset, ettei
maarmrie l11UUt markikiria't ve-
dä .nii'Il.e läheskään ver-toja. -
Paremrmin sopii mai.nita n i.'t.i
tavaroita, joita t11UJ:I!Jamarkki-
noina tavataan vaan 'V'ähe!m-
rnåks] osa&,~si. - Kaupitaan
esuri, usiarulaisia ma!kkaroi ta.
hauitaa, rääti'kä.n ja nauriin
paistiikkasta, monerilais.a rnr'm-
miä y.rn. valrnijta ruoikia. Koy-
hinä vuosina myytiin siell'a v el-
linkiä ja muita keittonuokia. ---

';') Ki rjoit taja on ollut oje t t. J. V.
Hi rsjä rv i.
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Leipiä, sekä happamia että mo-
nenla.sia rnucta .kotimaisesta
vi'ljast a tehtyjä, on usein kym-
meniä kuorrnia, Ulkomaan ni-
susta valmistettua leipää myo-
c1ään myös äärettömästi. Kai-
kista etevin loauppatavara on
kuitenkin v slja. Sitä rnyodrian
jyvinä, jauh o ina, j;t kryyneinii.
Loirnaa'laiset 101 muut hY'v'äin
v.hiaseotujen asu.kkaat- tuovat
niit'a jotenk in paljon. Huonom-
pi peLtaiset paikkakunnat taas
käyvät ostamassa."

Kuten edellä on mainittu tu-
E Forssari markk ino ilde myyjiä
edempaakin. Oikeastaan va lite-
taan usein, ettei aivan Iahiyrn-
pänistosta tavaraa tor il'le tuo:u-
kaan. ",Huonaa m-ianvIjelys ä
todistaa Talmme lassn se, clttii
tamcnela isiai marlduinoilla nä-
kee verra't tain v~h~in, mutta
k:s1JJä ympari olevain ja' -kau-
kai ernp ierrk in pitajai n asuja-
m ia," ,kerrota:ln r368 Hämä: äi-
sessä 1,a lisäitään.: "Fars'S,a's,a
maksaa esrm. maitokannu 32
pennia, mutta wa,iC;)ka tämä
-konkia hirata an tarjolla, ei S1a

. 'koskaan lälhimrr:äisis~ä kyl is.ta
nähdJä .kannuakaan tarjolla. Ta-
.lonpoika myy parhaat heinansa
20~25 \penniä leiviskä ja jä.aää
,l~atjan:s,a, huo'let tomuuden no-
jaan." Toisaalta mainitaan jo

r864, että paikkakunnan maan-
v iljelijoihlåkin kyl.la 0'1'.50:_ an-
nettavaa, muitta "e: rahaala ei-
kii rukouksol.la köyhä ihminen
saa m itåån irk i." Kovin sen-
takia' ylistetäänkin markkinoi-
clen tuottamaa siunausta. Il-
man niitä sanottiin köyhän
kansan kuolevan n.iilkään.

Aina Uskelasta asti .n1J':n:-
taan Forssari marik'k inoi lle tul-
leen penuuaikauppiaita. Vi ipu-
ri.laiset taas t ul.ivat myymään
rirukilöitansa ja potkonisusta.
Turkul aiset rnyivat .k alloa,
tois.naam lohta ja nah'ki si ,t:::-
Jcin, Nousiaisten pi,täjä~;tä tuo-
tiin pitsejä. Vie'1älPä ment iin
niin pi tkållle, että tänne Fors-
saan, orkeon puuv illakanka.iden
vafm istu skeskuk-een, tuiti'i n
myymaan .(urku] a isiapumpu:l i-
k1nkaita. Mutta hyvin t urku-
1aisibta mu ii~!.t::l ku u lui, kanzas- '
.kauopa 'käyneen. sillä heidän
"tyyikLllIsä" ok va tk in kauniin
ristiraitaisia, jollaisia ei, sil'lo in
wielri Forssan teh taassa kudat-
tu, 'Tattarit myöskin a;jlko;!va:t
markk inoilla käyn1ää,n 'levi.tel-
len \k·irjavia kan'ketil!aTn]a
vaatteitaan utel.iaan vak.jou-
-kon eteen ja IpUljette11ostamaan.

Vakinaisia ammantitorjkaup-
piaita alkoj tänne 'kerääntyå
,tälhemp'ääk:n, esim. j o.ki'la'in.s-



Ui. Sic::l'Ui oli -kotoilSin cs iim.
Forssan orrsimm 1inenhh}-
kauppias, Heh'kosten Marjaa-
na.

Ruolcatavarasn hinnat vaih-
telivat vuosien kuluessa suures-
ti eikä niis:tä voi täll11/änyh.tey-

" .
dcssa tehdä selkoa. V. 1873
esim. ma.ruta an, etten tavara
Forssan markk ii.oi.hla olI1uit
vlen u.allista, ",muttei hafrvian-
mat kuin usiassa paikoin muu-
a.hla." Myyjiä sanot aank-n ol-
leen cncmman kuin ostajia, Yh-
deksän vuotta aikaisemmin
rnainitaan, että Forssassa ovat
tavarain hinnat karl iirnp is
kuin kaupungeissa, "vissiinkin
siitä syysta, 'että myyjiä Q1nol-
lut vähän, mutta ostajia palo
jon." Näin vaihtelivat ja vaih-
televat vielä nykyaånkin tava-
rain hinnan Forssan mark'ki-
110i:)']a tarjonnan ja kysynnän
suhteesta riippuen. ,

Mark'kinoi'lle kokoontui pa):
jon jontilastakin kansaa. Tu-
patt iin joupotte'lemaan'kin, Jon-
ka johdosta 1872 vaiheitla ru-
vettiin marlokinoita nirnitta-
maan juornajuh liksi. Kun si-t-
temrnin v. 1881 avattiin vidii
toria vas:tClipäätä, !hoteil'likin.,·
rr issa vakijuorn ia tarjoiltiin,
niin tuli entistä enemmän va-
littamisen syytä. Syntyi toisi-
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naan metel'ikin, ,kun pitäjän
jalht'i- ja sihtavouti yr.ittivåt j,L10~
puneita 'korjata! alteen. Torin
Laidassa, ikivilma:k:asi,inin tie-
noiHa, oili'kin paik'kakunriam en-
sirnainen <pOIbisipu,tka.

3uunten 'kansarspa'ljouks-en
kerääntyminen torille tuotti
myöskin ajott ain tuntuvaa ,h-
lanpinrtetta. Tällöin ryh dy.t-
tin toriaJl'lletta' jrirjestamaan ja
'laajentamaan.' Jo 187'8 tiede-
tää~l, että puut avara, "jota va-
Iista 'tai taa olla satoja .kuor-
rnla, myytiin crityiseJiliä pai-
kalla. Kauppiaat, jotka ylösos-
tivat voita, olivat myöskin <sii-
hen ai'kiaan määrätty eri park-
-kaan. Villjatavarakuonmat SI-

joutetti in JaJkatoriLle, Icivima'ka-
si inin taakse. V. 1888 tienoilla
jo näytitää er-i tavmoidens.uh-
teen olleen Itorilla hyvä myyn-
tijarjestys, Maalaistuot'teet oh-
vat neljasså rivit.sii, sitten ka'la-
ja puutarhatuotteet. Rihkama-
.tavarallcaupait ollivat ipoi1dilHain
torin laidassa pitkin "aituvier-
ta, joka käy puulaakin 'kalupipa-
huoneesta siihen aitaan, joka
rajoittaa .tehltaan pu.istoa, pai,t-
si maantien 'kohclana on au!k'lk!o,
josta tu;lllaan isolile maantielle".

Näinlkin jarjestet tyna Oilitori
hyvän !kelin aikana ahdas. Ker-
rotaan, että tori usein oli sul-

7



louuunu t niin tayteen maalaisia
kuin -tilia myönsi. Kapeat käy-
tavåt vain ollv a t myyrstipaik-
Ikjajen välissa. Niinpä vuosisa-
d-an a'Ikupuolella täytyi rihka-
maikanrppa kokonaan siirtäå
toiselle puolen tietä. apteekin
edustalle ja vähän myöhemmin
siirrentrin heinä- ja hahkokaup-
pa Rorrttismaen alile.

Forssan .toripäiviin haettiin
lupa ',(ensimäisen 'kerr anko'P)

senaatilta IV.. I9a2. Toripäivien
. ohjesaaruto hvväåcsyttiin 'ku.ruta-
.kckouksessa ja: sen vahv.isd.i
maaherra v. I9o.4. Sittemmin
on sitä useasti muutettu.

Forssari rnarklcinat ovat läpi
vmosikyrnrnenien lknrvastaneet
parlcka'kunnan oloia., Torin siir-
täminen .kauppalan omali'e, siitä
varten .hankjtulle alueelle
osoittaa sekin astumista uusiin
ajkoih in ja oloihin,

E. A.

Forssan Lehdessä 1. 2. -2-8.



. "Tammelan Hippos' JO-vuotias.
r

Viil'me vuosisadan lopulla pe-
rustebl iirt maahamme rnöninpai-
koin hevoskasvatusyhdist yksi.i,
jobka olivat. ottaneet ohjel-
maansa suomalaisen hevosen
jalostamisen puhtaan siitoksen
oeriaatetta noudattaen. Ensi-
mamen tallairien yhdistys pe-
rustettirn TU,russäeläinlää'käri
L. Fabri tiuksen ja hänen vel-,
jensa toimesta v. 1895. Muuta-

• rnat hevosjalostusta harrasta-
vat henkilöt myös Tammelassa
j.:t sen Iahip itajissa asuvat päät-
(Iv'ät perustaa tännekin sarnal-
laisen Iievoskasvatusvhdistyik-
sen. Siihen oli. vielä enemmäD.
syytä senkin takia, kun edelE-
nen, Tammelassa . aikoinaan
sangen hedelmallisestn vaikut-
tanut "Hevosysti:i.väinseura" crlJ
h ilja ttain lopettanut toim intan-
sa ja uudet virtannloset hevosja-
lostusalal'Ia vaativat täälläkill
yhteist oim inr aa. Tar'koiitusta
varten pidettiin Forssassa p'e-
rusf ava .kokous (i p:nä helmi-
ku uta 1898. Kokouksessa 0'1 i

Lisnä ko lrnat tak ymmenta asiaa
harrastavaa htnldlÖi~i. Puheen-
johtajaksi' vai itti in par oon i ~'J

Mannerheim Jokioisista. 'Pää-
tett ii n penusta a 11evoskasvatu s-
yhdistys nimclt a "Tat11n1elan
Hippos", ja läpi,käytiin si.ta var-
ten laadi:tut sä.innöt, joille jo
oli hankittu myös senaatin
vahvistus. Ensimåisen to:mi-
,kunnan puh'enjohtaDa'ksi' valit-
tiin vphra Mannerheim. '

Yhdistyksen toimialaan ,kuu-
lu ivat alkuaikoina Tammelan,
j olkio.ieten, ,Urj,alan, iHumppi-
Ian, Ypåjån, Someron ja So-
merrriernen pibjät. K'J\11alku-
peraiselle aJueclh~ sitten väh:-
tellen syntyi paikallisia hevos-
kasva tusseuroja, rajoit ettii n y11-
distyksen toim it'rfapi iri k asi.tta-
mään ainoastaan Tammelan jn
Jok ioisten pi tåjat.

Yhtenä Hip[)osyh'distyksen
tärkeimpänä teh t~väilä oli kun-
nol.l'isfen sii tose lii'irrten val'in ta',
Ja niin alkoi .,Tammelan Hip-
posyhdistysk'in" piltälinää'tl alu-'
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Hipposyhdistyksen ,orilaitumelta.

omaa, kamta[cipjaa.
1907 sen pito siirtyi

ecl laan
Vuo,nna
valtiolle.

Varsanåwbtcl )"j~l. iPidett'iin
myös vuositta in eri pitajissa ja
"ä lista uscamp iaikin sam an a
vuonna" Ne olivat tavall iscst i
alkukesällä, to'u.Jco-. tai kesä,
kuussa, ja oli osanot to niihin
usein hyv irsk in vilkasta. Kah-
dcnkymanencnka'hden rvuorlcn
,a::l,an.l tuotiin nayttclyih in yh-
tccnsa alun toistatuh a.tta var-
saa seka huomattava jouloko
crn.itamrnoja. - Vuodesta 1920

on laariin Hevosjalostus.ijtto
jarjcst anyt varsanayttclyt oman
'konsulcntt insa johdolla. - Pal-
k innot olivat enimmäkseen ra-
hapalkintoia ja sitäpaitsi jaet-
tiin vielä kussakin nayttclyss-i
pienempiä hoitopalkintoja
muutamille tal lim iehi lle.

Ki lpa-ajoja oli alkuaikoina
harvemmin ja vasta vuodesta
1920 on niit.å pidetty säännölli-
sesti joka talvi. Niissä on muu-
tamana vuosina cllut runsaasti
osanottajia J.'\, kilpailijoina
pa:i!"kakunnan omat huvoset.

"TalTlJl1wla.nl Iippcs" on orn is-
tanut usei.ta siitosoriita, jO:SLl
cnsimjiinen ja eniten si itokseen
'k.iytctty oli- nimeltään "Pilk-
'ku". Se oli' yhdistyksen oriin"
12 vuotta eli kuolemaansa asti
v. 1910. Se oli sijoitettu jok io is-
ten kartanoon. Ori on j,iitliin:,-t
huomattavaa jalkca Jok'ioiste'1

hcvoskantaan ja vielrikin ]n;'>.
lcc usein puhuttavan ,.Jokio:s--
ton l-il'kusta". -- Muista' or iis-
ta mainittakoon Matkun kart i-

nossa syntynyt. ja kasvanut
"En no", joka ostettiin vuonna
1904 ja oli usci ta vuosia Fors-



san kartanossa. Ori "Osmo",
kotoisin Urjalasta, oli vuodesta
Ig05-1gIO eri paikkaku'll'nil1.e
sijoitettuna, "Caesar", joka oli
Varsinai -Suomcn Hevosliiton
kantakirjassa. oli 4 vuotta .hlip-
posoriina ja vaikutti snimmåk-
seen Somerniemella, ori "VilkJU"
k.k, N:o 160, oli useampia vuo-.
sia Somer'olla Långsjon 'karta-
nossa, josta se oli ostetbuk irr
v. 1908. "Vointan Vili", k.k.
N:o 32, joka oli Klockarsin
"Voiman" 'poika ja 'pa]]öttu
Kuopion navttelyissa 1 pallk:n-
nolla, oste'tt iin Viipuri.sta v.
1910. Se oli yhdistyksen or iiria
Jokioisten kartanossa ja myy,
t iin sitten valtiolle. "Tos: •.Va-
kaa", 1,,1<. N:o 627, - kuuluisan
"Eino-V8.'kaan" poika, ostettiin
Viipurista sam alla kertaa kuin
cdcllnenkin ja oli "Tammeli'lo

Parooni J. Mannerheim.
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Isännöitsijä 1. Carlstedt.

Hippoksen" omana vuoteen
1918 Forssan Uudessakartanos-
sa. ,,}uro", ostettu vuonna 1915
Kuopion puolesta, oli ·h:::idettJ.-
vana Ta.mmela~sa vuoteen 1921,
jolloin se myytiin. Nykyarin on
yh disty.ksel la ainoastaan yk si
siitosori "AlmullrJ-Iehku", "Kir-
pu.n" sukuinen ori kotoisin
Harjavallasta ja ostettu vuonna
19I'/·

Vphra Nl a n n e r11 e i m .vai-
ku tti a:k'_h\'UOS'-na paljon )"11 dis-
tykscn h yvaksi, ja hän 01il.11:)'(;3
sen perustajista keakcisin, Han
oli puh eanjoh tajana V. lCQ:)'-

1904 ja innokas 'hevosn ics, joka
01 i rn u'k an.a kaikessa yh d is-
ty kscn) to im in nassar Parocni
Mannerheim jnuut ti vu onnn
1904 Ruotsiin, Jossa hän viei.i-
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k in asuu. Muista aikasernmi i' a
"joh tokunnan jä~en;.s~iä maint '>1-

koon elainlaakiir: H ö i je r, yh-
distyksen sihteerinä v. 189"-
1903, vapaaherra V. E. d e 1 ~l
C h a p e l l c, ti.anom: t iia:
Eml Maunula ja E. W'2hmn :~c-
k'ä i;s~lnnöitsij;-i Ivar Car!~-
t c d t, joixa jiarcon i Manner' c;-
min jälkeen tuli yhdistyksen
puheenjohtajaks. jD.' rahaston-
hoi tajcksi, ollen tässä to irncss 1

vuoteen 1922, jolloin muutti
pois pa ikkakurmal ta. Hänen
monavuotinen työnsä yhdistyk-
sen hyväksi on ollut sangen hc.
delmallista. Hän johti yhdistyk-
sen toiminnan sille vakaa.le
pohjalle, jol.la se nykyisin on.
Vuonna 1925 ku tsui yhdistys
agronoorrs. Carl tedtin k un n ia-
jåsenekseen. - Muina tar ke.iru-
p ina tcimihenk iloi na ovat rnyo-
hempina vuosina olleet pi ir i-
eläilnl.ä:ä,käri 1-1. von E s s o n,
apte.c:k:kiari ]. H j e 1t, ti la n-
omistaja C.:\f e y er, piir iel.
l.ää1ciäri O. La u teL a s('k1
maanv.Ijelija K u s t a. a M a r 1-.:-
ko 1a, jolla yhä eelellee,nkil1
riittää voimia ja innostust.i
yh di tyksen hyväksi. Nykya.in
kuuluvat johtokuntaan eliii,',-
lääkäritE. Sandstrom ja ]'1':._.
Vuorinen sok.i maanviljelijåt
Juho Laila sihteerinä ja K. Ka
lev a rahastonhoitajana.

Vuonna i914 paat ti yhdistys
ruveta pitämään kahdesti VU,)-

dessa, syksyisin ja keväisin he-
vosm yynt ipaiv i.i ja 'saati.n'dn
n iih in asiano.na.nen I'u,p:t.
Mark k in ap a ik'k m a oli vuoteen
1926 Forssan Lor i, jor-k a jä'_
kce n ne siirrettiin. Pilvenmäen
or.laitumclle. - Tällaiset he.
voernyyntipdiv.it- ovat osoi tt au-
tuneet erittäin t:trpee:bsiks: j;)

nykyään ollaan hankkeissa
järjestää vielä kolmannetkin,
nimitt. keskitalveksi heti lop-
piaisen jahkeen .

.Vuonna 19I9 päätti "Tammc,-.
1an Hippos" h ankk ia sop.van
la iturnen orivarsoille. Käännvt-
t inn jokioisten Kartanoiden
hoitokunnan puoleen ja saatiin
kin ministeri E. Y. Pehkosen
suosiollisella avustuksella os-
taa n. 18,500 m k.n hinnasta lä.
hes 30 ha. suuruinen la.rlun- ja
metsämaa Forssan- Joki osten
rautatien varrelta ru'nsaan ki.
Iomet r in matkan pääss.ä Fors-
sasta.

Vuodesta I9I2 on tällä n.s.
Pi lvenmaen oriiaitcmella 'pi·
eletty orivarsoja joka kesä, tä-
hän mermessa yht. 139 varsaa.
Yhteiset orilaiturnet ovat he-
voskasvatuksen kannalta suu
r irner-k itykisellisiä ja ainoastaan
harva heJilo-,kas\"atusyhc1':s':ys"
omistaa .tållaisen laitumen.



Vuonna 1925 piiatett iin Prlven-
mäelle rakentaa kilpa.a iorata
sekå oma rakennus yhdis.tyks,en
tarkoituksia varten. Kilpa-ajo,
radan ja! sen tien kuntoon saat,
tamiseiklsi pidettiin myös san-
nanvetotallkoot ja oli osanotto
riiihinalahuctavan runsas, Låhi.
tulevaisuudessa on aikomus
saada rata sellaiseen kuntoon,
että siellä voidaan yleisiä kes,ä-
kilpaajoja pitää.

Yhdistyksen raha-asiat ovat
y leensa olleet kohtalaisen hy.
välla 'kanna lla, sillä aina on
'koetettu elää varojen mukaan.
Suurempina menoina on ollu t
siitosoriiden osto ja v a'km.utus-
maksu t, varsanayttelyt ja vii-.
me aikoina Pj lvenmaen kilpa-
ajoradarr .ia sen rakennusten
laittaminen. Yhdistys on alku
aikoina vahaisesså määräss,ä
nauttinut valtion avustusta.
Sii tosori iden astutusmaksut
ovat tuottaneet huomattavia
summia. Vuonna 1912 pidetyt
arpajaiset -io.iva t myös hyvän
avun. Hevosmankkinafkm ovat
antaneet rahallisesti hywi.ä tu-
loksia, arno in varsalaidun.
Näillä on voitai korvata menot,
niin ettei ole tarvinnut ottaa
k~in lyhytaikais.a lainoja. Vii
me aikoina ori ollut kuitenkin
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pakko tehdä suuria ve.lkoja.
mutta silti ikatsoo "Tammelan
Hippos" .toivorikkaana tulevai-
suu teen ja nykyään onkin sillä
eh ka suuremmat menestymisen
mahdollisuudet kui.n koskaan
ennen.

Yhdistyksen jasernnaara ei
ole suur:'. Nykyään 'kuuluu csi i.
hen 102 va\kimlista jäsentä. Sii-
tä huolirna tta on sen toiminta
saanut varsinkin v ijme aikoina
runsasta kannatusta maanvilje-
lijäin puolelta.

Joskin siis "Tammelan Hip-
'posylhdiSltys" voi' tyydytyk'sellä
ka tsella taakseen jiätrtänTIä,äns~l
30-vuotiskautta, on sen edessä
tnnlevaisuudessa vielä tehtävää.
Ei riitä, e'ttä ajamme yksistään
Ikilpa-ajohevosten asiaa, on
myös pidett.ava huolta siitä,
että 'paid{kakunla pystyisi kas·
vattamaars myöskin raskaam-
pia maanviljelyshevosia nykyi-
senä ankarana k ilpakau.tena
voimakoneiden .kanssa. Siihen
on monenlaisia mahdollisuuk
sia, esim. hankkimalla sopivia
si itosor iita, jårjestårnal la 'kuor-
manvetokokeita y.m.

Tarkempi selostus Hipposyh-
distyksen vaiheista on jutlilcais-
itu Hämeen Koukussa n:ot 1 ja
2 v. 1928.

J. A. V u 0 r in e n.

Forssan Lehdessä 10. 2. -28.
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