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Taksvärkkitupa.
Kotiseutnaiheita Ypäiåltä.

Kirj. E' d IV. R a u t a n en.

Kartanonkylän kartano:
Taksvärkkituparakennus näkyy oikealla ja sen päädyssä Hellstenin kello.

Olin vielä ahle-ckyrnmenen
vuoden, knrru ,tJcliksvä"i1kJkiltupa
sai .ensimaisen mielenkiintoni.
Hiukkasta varuhemmctt pojat,
varsinaisten kart ano nlaånidais-
ten 'lapsia, olivat olleet karta-
nossa Itöissä, n uoremma t "ry<s-
sykka-", jyvä- ja vanhemmat jo
apupaiv illåk'in. Näillä dE ka:-.
!kenmoista ik'errottava,a .karta-
nosta.

Kun, menee hyvin aikai-
seen aamulla 'kartanoon, niin
saa 'kuulla rvanhain kartanon
mies ten puh1eita. N eikös si.tten

tietavat paljon, mutta ne OVtCIt
olleetkin jo ,kauankartanos:sa"
muutamat jo liki sata vuotta, ja
kohta dcun ,riuolka:kIeHosoi, täy-
tyy mennä töih'in. Se ruoka-
Jk:ellokin soi aivan niin kuirfka
ajattelee. Kartanon 'keililo sa-
noo: "He iikQri Hellsten, taiks-.
varkkår", aina vain näitä sa-
malja sanoja, mutta Niivan kel-
lo sanoo: "Paäan kappal' k'aa..
pi-t1tiin".

Näitä tämäntapaisia kerto-
rnulksia ikartanosta ja .taksv ark-
kituvasta sain kuulla kasvin-
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kurmprpaneiltani, naapurien po-
jilta. Näiden ,k,ertorm'Clikset
toivat esiin ihmeellisimpiä ku-
via, kuin mitä !V'anh3.luikema-
ni satuk'irja oli eteeni lo.h tinur.
- Kun tulen suureksi, niin mi-
näkin menen kartanoon töi-
hin! Tall.aiseen Ioppuponteen
johtuivat aatokseni, kaiken sen
johdosta, mitä kasrvikumprpanit
'kar tanosta kertoivat.

Lahestyessani ensimäistä
kymmenvuotispäivääni 1880,lu-
vun alussa sain minäkin ensi-
mäisen tilaisuuden tu'lla koske-
tuk'siin taksv~rikkitu'Valli :k!an:s-
sa, ja mikä oli silloisessa mie-
lentilassani suuriarvoista oli
:se, etten ollut kartanossa.' tyh-
jäntoimi ttajan jnoksuana tkci'lla.
koska äitini itse olr lähettänyt
minun ruokaa viemään.

Isäni oli saanut suorittaak-
seen ammattiinsa kuulUivat
työt lkartanossa, ja dinä ylh-,
teydessä oli järjestetty oppilaal-
le päivien teko, jotta hän sai
ammattioppraan kartanosaakin
seuratessaan isääni. Isäni sai
ruuan kartanosta. mutta oppi-
las oli' kotoruuassa, ja me van-
hemma1pojait veliisarjasta
saimme aina silloin tällöin vie'·,
dä evästä kartanoon.

Ensi tuttavuuteni t.aksvark-
kitupaan kohdistui havainto-
jen tekoon. Oli paival lisaika

ja .kaiklki lähellä työssä olevat
miehet tuf ivat tupaan ruualle.
Uteliaisuudel.la .katselin kaik-
kia. Hovin tumtualko, että näin
kaikki ympärilläni anvokkaa-
na ja suuremmoisena? Seinällä
oleva kellokin, joskin vanha ja
savustunu t, oli kovin arvokas.
Seihän oli suuren Iäånin "nor·)
maali't-ajar» mittari. Miesten
joukossa oli muutamia, joiden
päälalkue oli paljas, .korvallis-
tol la ja takana vain vähäsen
harmaita hiuksia. Ehkä nä-
rnåt olivat niitä miehiä, jotika
olivat olleet k'artanossa jo ,,'liIki
sata vuotta". Tojvoin, että na-
mät olisivat ruvenneet kerto
maan kaikenmoisia hauslkoja.

- Siitä pojasta tulee riski
mies ja paasee kans kartanoon
töihin, kun isä vanhenee. Kyl-
lä lsiitälkin pojasta seppä tulee,
nälkee sen jo. Näin ennusteli
minulle eräs paljaspäinen vä-
häinen mies. Tunsin iloa, kun
näiin aivarr kysymättäni sain
tietaå, että minäkin pääsen
kartanoon töihin, kun ensm
ehdin mieheksi varttua.

Evåskuljetusma tkat jatkui-
vat ja nnn Olli trlaisuulksia
tarjol'la tutustua llCartanon eri-
'koisursksi in, Talli herätti eh1kä
enimmän mielenkiintoni. Karta-
non talli, kartanon hevoset ja
valjaat ajopeleineen kuvasti-



vat kartanoa. Navetan ensi
näkeminen oli yllättävä. Pi.,
tempi kuin kotoinen peruna-
maan sarka ja tavaton loh-
måin pa ljous. Toisessa nave-
tassa oli S'Ui'1,riahårkia, paljon
suuremoia kuin Laurilan ja
Honkalan karjat, Joku pikku-.
poika tiesi, etteivät reet kestä ol-
lenkaan niin paljoa kuin n.e
h arjåt vetävät. Naitå havaiin-
tojani minä sitten taas 'kerroin
nuoremmc'lle kasv ikumppa-.
neilleni kotona varsin suurem-
moisina. J05 joku uska'lsi vait-.
tää, että muuallakin oli sa-
manlaista, niin s,e joh tu i siiltä,
ettei \v'äittäjä ollut ,k;äynyt kar-
tanossa. Evään 'knljetusm at-
koilla en sattunut kuulemaan
vanhain miesten kertomuksia
ja kun olin aikaisemmin kuu l-
Iut, että niitä kerrotaan aamu l.
la ennenkuin töihin mennään,
niin pi ili mielessäni edelleen-
kin toivo päästä kartanoon oi-
ke:n - "taksvärkkäriksi".

Ehdittyani ripoikouluilxaäni
tuli minullekin tilaisuus paas.
tä kartanoon töihin. Isännän
vaihteessa joutui isäni uudel-
leen kartanoon sepäksi. Tassa
yh teydessa jårjestett iin niin,

. että minä ja minua vanhempi
nuorempi oppipo iJka saimme
kåydå "pajamiehinä". Vam
hernpi oppipoika pystyi jo se-
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paksi. Nyt .sain minäkin ti lai-
suuden >elää taksvarldk-tuvan
ilmapiirissä yhtenä asiaankuu-
luvana. . Erisirnaisena aamuna
en paljoakaan saanut uusia
havaintoja. J olou, vanhempi
rn ies huomasi mimun alolkikaalk'.
si ja sen johdosta kysyi: On-
kos seppä tuonut pajamiehen
kotoa? Huomis sama mies S3-,

noi: Sepän mies sai e.Ien
ensimåi en päivän pulldkaansa.
- Kummeksien kysyin: Mihin
pulkkaan?

- Ei sunkaan Edvard sem-
mosesta mitään tiedä? Et' 0'

tainnu kuuillakjka?
- En ole 'kuu lluf
- Et sunlkaan! Ei isaska

'käynyt 'kar tanossa vielä silloin,
kun päivät pu lk'kaan rner'kat-
tiin.

EdelJ.ä olevan keskustelun
johdosta otti vanha Plöts puhe-
vuoron ja selosti tarkalleen
pulkkajårjestelmåa krjan;pi:tdos-
sa. Meitä oli nuorempaa väkeä
enemmän ja meille oli selostus
miel.enlkiintoinen.

- Ei pildoutaloissa tarvittu
pulk'kaa, kylla ne muisti torp-
!parei btensa ta\ks'Vär!kin i';lman ..
Idin, mutta isoissa 'kartanois-
sa tarvitsi pul'klka '011a, sil'la mi ..
kä ne olisi ilman muistanut.
J okaisella miehEilläoli evås-

repussaan pulklka ia siihen oli
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v'astapulkka kartanon kontto,
rissa. Konttorissa olevat pul-
kat olivat merkatof 'kunk'in
nimelle, että ne pi1k;emmin löy-
dettiin, ja kun niihin tehtiin
merklinnöt, niin oli aivan mah-
doton tul'lasekaannusta. Eh-
toolla työstä päästyä menivät
miehet pullkkansa kanssa kont-
toriin ja sieltä etsittiin vasta-.
pu'Ik'ka ja merkittiin suori tettu
päivä.

Että namat nuoremmat pa-
remmrn' ymlmärtäis:v2-.t sen
vanlhan [)ulillkiajärjestelmän.
niin minä selvään sen tar'kern-
rnin, mnllainen se pu.lk'ka 01:.
Pulkka taisi olla noin .kyyna-
rätä p,it\kiäja siihen tehtiin to:«
nen aivan ylbitäläinen puH~ka
hyvin yh.teensop ivaks. Pu lk-
kieri paissa oli hammas, em-
(moinen pieni lossi ja siinä 011
,keskellä UUHOS, johon painet-
tiin tvastapullkan toisessa pääs-
sä oleva kar a. Näin yhdistet-
tyinä ne nayt tivat vain yh-
deksi -pulkaksi ja siinä yh dis-
tettyinä niiden syrji in tehtiin
sahalla kolo. Toiseen syrjään
suoraan lPoik;ittai6in merkat-
tiin jalkapåivåt ja toiseen 'syr-
jään vinoon juht apaivät, ja niin
oli kartanon ja taksvärkkår in
pulkkaan itullut merkatuksi
suoritettu palva. Kun ne oli
näin järjestetty, niin ei voinut

kotona
kaan. ,
kannut, niin ei olisi ollut kar-
tanon pudkassa vastaavata iko-
loa, sillä suoritetut päivät täv-
tyi olla molemmissa pulk'issa
merkattuna. Nyt on taksvark-
ki.lapolt kåytännossä, mutta
vanhan puhetavan mulkaan sa-
notaan vielak in suor itetusta
päivät yöstä: "Päivä on pulkas

"sa .

merka ta päiviä ,pulk-
] os olisi kotona mer-.

Plotsin esitelmän jälestä us-
koin olevani tassa asiassa v.i-
saaimpi kuin ennen. Aloi n jo
hiukan otwal taa, mirrkotahden
taksvårlkki tupa Iumoo nuoreen-
pien poikien mieli aloja, Ker-
'tomuikset eletyistä tapauksista.
joista jotkut saattoivat errko i-
semrn.n 'kiteytyå lapsuusajan
ajatukniin, ohvat vanhoi llek in
ihl3!UISkumtta,synnvttävia. Eri
'kertomuks.ssa saattoi joku Ias-
nåo ileistak in joskus olla .ker-
rottava henk'ilo, tai mahdolli-
sesti tapahtumassa mukana 0'1-
'lut, ellei suuremmalla osanotol-
La, mm ainakin silrru.nnå'kjja-
nä. Jos taytyi'kin aarn u:ll~akes-
keyttää maa{iE~auni kesapuolel-.
la jo neljän ajoissa aamulla ja
talvipuolel la viiden ajoissa,
niin talks,värklldtulv'a.ssa e:i eriaan
muistanutlkaan aamu-unen ma-
.keudt a.



. Eräänä aamuna saavuttuani
tak' värk/kitu;paan kerrottiin
vanhasta Harlvia-vainajasta, jo-
ka oli ol'lut kartanon metsån-
vartijana ja varshenneena !pia1'-
veli kartanoa' "n:-aanva'htina".
Nuorten 'kepposista oli ukko-
vainaja saanut yihtä ja toista
ylimääräistä tointa. En ehti-
ny1t alu'Stasaa\klka .kuulerruaan,
mitä kajklkia olivat nuoret po-
jat . keksineet hedelmien 'kyp
syrnisajalla slY'ksyisinä· öinä
kartanon puutarhassa, kun pu-
he siirtyi toiseen asiaan. JOiku
siinä .kysyi: Kuii,nikas. Harvian
silloin Ikävi, kun hän metsän-
varkajta kiinni sai?

- Ei 'kuiråkaan, vastasi Mo-
lin. - Metsartvar'kaa t ottiva t
Hairvian 'kiinni ja karsivat pito,

. kän pienen salon. Puiottivat
tämän salon Harvian meilcon
hihoista ,hartiain takaa. Aijan
täytyi näin sivuttaisin lkulkea
tiheastå metsästä ja 'kyDä s.i-
nä aikaa sekosi talvinen päivä
ennenkuin kerikisi ihmisten il-
moil le. Varkaat kerkieivat
sillä aikaa jlOhuit h~v'ettiin.

Älä pidä niin kiirettä
Hei'kiki, kyllä sen kellon vielä
ehdit: soittaa. Päivä on vasta
alul'la.

Hei klki myhäili vain ja''h;e~l.
alkoimolk!a1kello. laulaa v am-
haa' säveltaån. Taksvä~kitu-
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van aamuohnelma 'koskeytyi ja
samalla ikeskeyityi nuorten ute-
l'evan kaipauksen tyydytys.

~ Huomenta! Siellä on !rai-
.kas aamu.

- Talvena talven tavat.
- Kulilnlkas. P'Lötslin rnetsas-

tys on onni, .tunut?
~ Aina sitä jotakin saa, kun

viitsii Ikäydä jäljillä ja makuil-
Ia.

- Eikös metsåstvksessa koi-
ria tarvita?

- Ei niistä aina taida juuri
vahirskoakaan olla, mutta kyll-
Tä jänelksiä ]Ia lintuja ilman
ik"oilria,kin saa. Täytyy vain
tuntea niiden elarnåntapoja.

- Eikös vanhoilla metsam ie-
hillä ollult tai'koja riistan saa-
misek'si?

- Kylda muutamat taikoihin-
.kin luottivat, mutta en minä
niihin ole arvoa pannut. Kyllä
minäkin monra sellaista tai-
kaa tiedän ja taidetaan Iuul la
rnmun nijtå k;~yttäv,~nkin,
mutta minä ollen huomannut,
että se on [{.aikien paras taika
kun tutUSltuU metsänkarjan
asunto tapoihin., Sil'loin osaa
läJhest!yä arnpcma-aseen kanta-
rnalle ja riiiri sntä saa silloin
taldoin Iirmun .tai jåne'ksen,
, '- Tuil.laanpas joskus varta-

vasten vain asioita kantomaan,
J-:u.n Hellsten aina kesime,yttää
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ju urisil10in 'kun on innostus
kehkeimrni llaan'

- Joo, !kyllä Heikon Icel.lo
vieraasta pietin tekee. Taks-
"vår'kkår in omaa aikaa on vain
p'yhäpäiiVät ja ruoka-ajat.

~ Tcuas huomenta! S:IHen ta- .
poistakos keskustellaan?

- Niim, tässä tuli puheeki,
.kun nämärt: nuoremmat eivät
taihdo uskoa, että ennen oli su-
sia niin runsaasti, etta täytyi
talojen nuokissa'kirrol'la vanuil-
laan ..

- Oljpas, muitta 'kun niitä jo-
1<a taivalla ah'distettiin, niin jo-
p a ilopp usva t. T ä:s.sä l18:he'll ä ta-
10a tuol'la nummella on rnaatu-
nu:tkuoppa, vanha sudenkiuop-
pa, jo ka tehtiin vartavasten su-
sien pyydyståmiseksi, Kevai-
sin kåytiin jah tivoudin johdolla
susijahdissa. Mies joka talosta
ja torpastakin, eikä siitä vielä
k'ovin ~aljon oletkaan aikaa,
kun tällainen jahti oli viimei-
seksi. Tapporahan toivossa jot-
ku.t metsarniehefkin niitä pyy.,
dystel ivät.

- Mitä ne metsämiehet muu-
ta'kUlin niitä poikasia keväi-
sin, ikoskapa herastuomari
Hon:kala kertou Sytti Matin sa-
noneen tuomari lle: "Pa,rempi
on lehlmä lYiPiSää.kuin tappaa".
Tuomari oli Matilta 'kysynyt
miksei hän sitä emäsutta kos-

'kaari tapa. Niin sitten käi\"i'kin,
ettei Matti seniälestä enään saa»
nut itapporaihaa sudenpenikois-
ta, mu'tt a mitäs siitä. Matti an-
toi toisten hakea oikeudelta su-
denpoikasten tal])porah'Oj/a.

- JäVetää11! ne ~luldenlPoiika-
set, koska Hellsten taas menee
kelloa helit:3telelrDiäänl

Harva oli se töihin menon
odotusaika taksvårikki tuvassa,
ettei olisieksvtty tällaisia van-
hoja t.ap auksia [<lertomaan, Toi-
siniaan oleva t mielet .intousia
edell.isten l])aliVlen 'lci1lPai11en
suoritctuista töistä. Tällaiset
keskustelut saivat usein nuo-
rerrnriait haltioitumaan ja Ioun
kartanossa kävi kolmen :k'yi1än
mieh'i i ta'ksvårkis ä, niin työ-
rnaiilla oli hyvin usein kylien
väLinen lkiilp8Jilu tyonsuorituk-,
sissa, Voitto innos ti, va iklka
häviölle jääneet voittajia riimit-
tivät "i'l!k,eä:nvoiton pyytåji'k-
9/'.. Nuoremmat lohduttivat it.
seaån _häviön:sä johdosta sillä,
että Iiek in voimistuvat ja vart-
tuv at. Tämä tietoisuus aritoi j-o
ennakolta 'hyvitystä ,kärsi.ttyyn
h'ä'viöön ja samallla jonkinmois-
ta esimakua 'Voittajan saamasta
Ik'unni,a<5ta :ja [onnentunteesta.
Tämä nuorten intomieli ,kan·
nustii Ikultakin huoleht.maan
oman tyotehonsa okehityksestä,



huonomrnak-.
sarnani'käisia

ettei ohisi jää,nyt
si naarnnrjkylien
nuoria miehiä.

Keto'lalla oli erikoisempi
harrastus !kIertoa .1{Jummitusjut.,
Luja. Use.n häneHä olikin !k:1er-
rottavana varh aisemp ia tapah-.
turnia, joita oli naapurinsa vaa-
rivainajalhta ikuu1hurt:.Ketola oli
kertomavireessä minun astues-
sani taksv arkki tupaan. Kerto-
ma t saiva t alkunsa kotipolton .
'lopettamisesta ja sitä seuran,
neesta lähimmän ajan !klotipol-
toista ja niiden y!hit,eydessä eIe'
1yistä elamaksistå," joista yhlta-

jaiksoisemmin muisti Sepan Ma-
tin ja Tanhuanpaan juhon sa-
lapo lton.

- Pelvotontakvlrnäverisyyt-.
tä niissä tarvittiin ja samalla
s2lv<yisyyttäikin. Ei, rioskalla
Iuonteel la silloisissa oloissa oli-
si salapolnto onnistunut. Koti.
polton loputtua ei niin heti
alistu Hu tehdastuotteena val-
mistettua v iin aa nauittirnaan.
Monta vuotta §itä 'koe tetti in
salapoltolla saada )k'otO:lsta:tu o-
tetta nau L tt avaksi.

Muodostettiin salaisia yh ty-
miä ja sovittiin valmistusmaa-
Tästä kullekin osakkaalle, Sen
jålesta .annettiin tuotteen val-
mistaminen 'kyvyklkaarrnn.ilie,
pelvottomiUe miehille ja samal-
la, vaildka laJkia rikkoimaan

•
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jarjeståydyt tiin, r,ehellisimmill.e
luonteille. Juha ja Mattikin
vali ttiin tällaiseen tehti::\vään
ja he järjestivät keittovehlkeen-
sä L;t.kun taa metsään. Hevo-
sella kuljettiva t tarvitsemansa
viljan ja Ikeittoväli'lleet, Lait-
toivat siellä jonkinmoisen ha-
iklosuojan "viinaränniksi" ja sa-
maten hevoselle; suojan. YÖ-
.kunnissa -siel lå wiipyivåt ja jos
jotakin tarvitsivat, niin toinen
ikävi 'hevosella, kotoa nouta-
maan,

Mitäs tästä, kun pojat siellä
yokunnissa viipyivät, niin eräa-
nä yönä hevonen valitteli nijm
'k'uin olisi hyvin rajuun ääneen
itkenyt. Juha ja Matti kävi-
vät lkatsornaan he/vastaan, vaan
hevonen oli heti rauhallinen
'kun 'he viereen kerkisi v åt. Ta-
kaisin pannun luo tultuaan oli
hevosella taas samal lainen itku-
aaru, Tätä havaintoa oli 'kak·
si yötä peräisin ja seuraavana
aamuna Matti sanoi juhalle:
Minä menen Iootoa ottaJmaan
pyssyn. Iltapäivällä' palasi
Matti Julhan luo pyssy muka,
na. - Tulkoonpas nyt paho-
lainen, niin kyllä minä aJD.1"

pu un, sanoi Matti.
Talvisen yön pimeyden saa-

vuttua kuulivat Juha ja Matti
taas hevosensa itkevän. Silloin
Ma tti sieppasi tuomansa pys-
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syn Ja huusi: Mene nyt pois
tankka minä arnpuunl Juha
.kylla kielsi, ties mitkä selli,
rau'kset saattavat tulla. Matti
huusi vielä taisen kerran: Mene
nyt pois sieltä, taikka miriä
armpuunl Hevosen itku ei tau-
onnut, vaan jatkui 'edelleen.
Sillain Matti huusi pyssy 0',

jossa: - Koska et mene pois,
ni.n minä arnpuun .. Tiedä se,
että Jumalan tuli palttaa per-
keleetkin! Samassa lähti pa-
nos Ma t~n tuliluilkulSta ja mo-
lemmat, sekä Matti että Juha,
kiuuIiva t ka ulhean rytinan, ai-
van kudn Ikailk/kimetsän puu ~
olisivat murtuneet poikki ja
kaatuneet la'koori tainen toi-
sensa päälI.e. Juha ja Matti oli-
vat jonkun aikaa aivan sanat-
tornia, mutta kun hevonen sen-
jalesta rauhai ttui, niin ei m'unu-
ta kuin suoritettiin annettu teh-
tävä loppuun ja ikäytiin koti:n,

Isomrnissa sakeissa on aina
epai lijo:tä ja niin nytkin jaku
nuoremmista kysyi: Onkos se
sellainen juttu, että sitä saa to-
deksi uskoa?

- J uhaa ja Mattia ei savi
epäillä. . Puheissaan rehellisiä
kumpikin ja lisäksi vielä niin
pel vottorna t ja .kylmåveriset,
ettei vai olettaa pelvon syn-
nyttäneen 'kuulohäiriöitä, ja
olisiko edes epailijät tällaista

kokiessaan turvautuneet pys-
syyn? todisteli Ketola.

Tähän aikaan on yleistä, et-
tei uskota m: tään sellaista to-
deksi, jota pidetään yliluon-
nallisena, huomautti Plots. --
Minä en uskalla yhtään tällai-
sia asioita epäillä. Olen itse
kokenut usein tällaisia yliluen-
no llisia asioita enkä voi yh-
tään uni tåarrrnuu ta varmaa sa-
naa kuin ainoastaan sen, että
ne ovat tosia. En minä silti
usko, että tällaiset ilmiöt oli-
sivat sen -laajemmalti havait-
tavissa 'knin ainoastaan as.an-
omaisten keskuudessa. Esim.
ei Juhan ja, Matin 'kuulema
kauhea ryt ina olisi kuudunut
toisten .korvissa, jos olisivat
siihen ti'etämätt ään jou tuneet
noin parin kolmensadan sy-llän
päähän, Tällaisia tapauksia
minä voisin ikertoa 'kuinka pal-
jon tahansa, mutta kun eivät
nuoremmat tahdo niitä todeksi
uskoa, niin ei niitä viitsi ker-
taa vain pilkan alaiseksi tul-
lakseen. Yliluonnoll inen oli
Ply~Kallen tanssi kin J okioisten
'kir'kon tykönä. olevan pitäjän-
tuvan seinuksella. Kalle oli
menossa J okioisten kartanaan
töihin aamulla .kuten ennenkin
ja joutui siinä jorikun naky-
mättömän voiman pideltäväk-
S1. Kalle ei, mitään nähnyt,

•



mutta joku nälkymätön voima
häntä vain tanssitti ja kun hän
lopulta vapautui tästä voirnas-
ta, niin hän oli, niin väsynyt
ja uupunut, ettei meinannut
jaksaa rni taan toimia.

Mikäs voima siinä olis
voinut olla ja miksi sitten vie-
lä juuri siinä pitäjäntuvan se>
nällä?

- Kukapa sen tietää, mutta
sen jalestå ei Kallea halutta-
.nut soitella ,pitäjäntuvassa tans-
sihaluisille, ja ties miten kauan
hän olisikaan saanut tanssia,
ellei siihen olisi tullut eräs he-
vosmies. Tämä pyysi u seam-
man kerran Kanen airkaise-
maan veräjän, mutta .Kalle ei
'ker.nnyt 'Imuuta kuin tanssi-
maan. Silloin hevosmies kå-
wi itse veräjän aukaisemaan ja
työnsi samassa Kallen toiselle
puolen· verajaa ja n i.n Kalle
heti vapautui näkymättömästä
voimasta.

Taksvarkikituvan yleisö va~lh-
tui joka 'päivä ainakin pienem-
mässä määrässä. Alustala.silla
oli määräpäivänsä ja vain eri-
koiskutsuista saavuttiin muul-
loinkin kuin määräpäivänä. Ta-
lon varsinaisemrnat miehet ke-
hittyivät . kartanon erikoistun-
t ijo.ksi sen 'kautta, että palve-
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livat kartanossa jatkuvasti vuo-
sikvrnmenia renkeinä ja päivä-
työläisinä.
jou'duin 18go-luvun alkupuo-

lella kartanoon sepaksi, Neljän
ja puolen vuoden ajalla sain
muistojeni såilvtettävåksi van-
hempaa 'kotiseutuh istoriaa ja
k askenmois.a ikansanku lttuu-
nn omaalmia harrastuksia,
Taksvarkki tuvan aamuyleisös-
sä vaihtuivat 'kertojakyvy t ja
niin olivat aiheetkiri äärimmäi-
sen vaihtuvia. Kartanon v an-
hu'kset esittelivät kukin omaa
alaansa jatkuvampaan rnuo-
toon.

Kalle Ark (synt. 18. 2. 1828,
kuoli 8. 5. 1898) kertoili koke-
muksiaan ja havaintojaan pit-
kän pa'tvelusai'kansa tapauk-
sista. Navettamiehenä pal vel-
leena oli kertomansa vleisem-
min nuorten lemmenseilr'ka.ilut
ja kuh ertelut. Näistäkin" ku-
vastui silloisen ajan henkinen
ja si.veellinen taso.

Juha Niilo Plöts (synt. 18. 2.
1826, kuoli 6. 2. 1899) oli niitä
luonteita, joista ei vanhana-
.kaan katoa nuoruuden rattoi-
suus. Metsästys oli Plötsin
vo imalokaimp ia h arrastuksia ja
metsästyksen . yhteydessä .. tuli
ammuntaakiri urheiluill.isesti
harra.stettua.. Toisten. viskoes-
sa . pulloja ilmaan Plöts niitti
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usein ampumalla ilmassa sar-
1\:i. Usein hän teeriäkin len-
nosta pudotteli pyssyllaan ja
samoin jåniksiå juoksusta ikel-
'listeli. Metsästysominaisu uk-
siensa tähden kartanon isän-
noitsijat Rönbäck, Winter,
:llhulin y.rn. ottivat Plötsin
usein \metdä,stY'sma tkoiljeen,
Hyvin säilyttävässä muistissa
oli Plötsillä paljon n.s. kansan-
tietoutta, ~"'La aina, silloin
tällöin sopiviksi katsorn.insa
kohtiin .kerto ili seuraa haus-
kuuttaen.

Antti Molin (synt. 19. 10.
I829, kuoli I6. 3. I9I5) oli van-
ha 'sotilas ja leikkisän luonteen
omaava, Soti lasaikansa kasar-
mielämästä oli Molinilla pal-
.jon kerrottavia talks:väf'klkitm
van aannutunnei lla. Engels-
.mannin Wiaporin pommitus ja
miten ,,'keisarin veli" miekka
kädessä komenteli heitä lisää"
mään enemmän ruutia kannu-
noihin. - "Ja kun me kaks mit-
taa Iyot.in, niin kyllä silloin
'mem niin että pos.sah teli
vaan".

Jos olisi :klotiseutUtutkimus-
työ 011ui niiria aikoina vapai-
den harrastusten ohjelrnistos-
-sa, niin olisin vo.nut "pitåa pai-
'väkirj,aa ja nyt minubla iolisi
risainen vanha vihkorämä, jon-
.ka voisin antaa Lounais-Hå-

•

me en Kotiseutu- ja museoyhdis-
tykselle arvokkaana aatteena
säilytettäväksi. Nyt alkaa jo hy-
vin moni asia muistista häipyä.
Koetan vieläkin väJhän aikaa
viipyä taksvärkkituvan haus-
Ikuulksis:sa ennenkuin heitän 'ky-
näni täysin palvelleena.

Eiikos nuorten miesten
olekaan naima -asi.at onnistu-
neet?

- Semmosta ne tässä kerto-
vat, etteivät saaneet tyttöjen
suostumusta.

- Älkäät semrnosesta pojat
sur kol Kyllä minä annan teil-
le hyvan neuvon. Nyt kun tu-
lee 'kevät, n.in ott.akaa vanha
kalavevkon ikappale ja sitten-
kun ojat sulavat ja näette kak-
si sammakkaa yh tyne ina, niin
ottakaat ne siihen verkon kap-
paleeseen ja viekaat paivanrin-
teessä olevaan elinvoimaiseen
lkusiaispesaan. Kun ne ovat
siellä jlonkiulJ.1ajan olleet, niin
ei niistä' ole jålel la muuta kuin
luut. Katsokaat· näistä luista
semmoinen, joka täydellisesti
muistuttaa ihmi-skäden nyrk-
Ikiä. Kun teibla on tämä luu
mukananne taikakaluna, niin
ei nairna-asianne epåonnistu.

- Onkos ne Plotsin taikoja?
kysyi karjalkko.

Koska sinä olet nähnyt
minun taiikioja telkevan? Tä:rnä



oli v ain sellaista, jota pojat ajan äijät
käyttivät edesmenneenä aikana la joku
tyttöjä suostutellessaan, huo- tuus.
mautti Plots, Vanha Palm berg oli minulla

Erään paivallisajan keskuste- sinä päivänä pajassa ja uteliai-
lut kesk itty ivat vsel laisen taian suuteni k iih oitti minua saa-
mahdollisuuteen, että! toinen maan loppuselvyyden paivällis-
ihrn.nen voi vankita toisen sai- ajan keskustelusta. Kysyin:--
raudella . sängyssään pysymään. Tetäälkö Palm berg m ita kaik-
Karjakiko oli niitä uudemman kia femppuja Molinin esitys-
ajan ihmisiä, joka aina ja kai- vaatii ja miten lopputulos on
kessa epäili vanhusten kerto- mahdollinen?
mien asiain pa iklkansapitavyyt- - Jos karjakko olisi antanut
tä. Niin nytkin, ja väitti, ettei paitansa, niin kyllä se tänä päi-
toinen häntä sairaaksi saa, el- vänä vielä olisi tuntenut sel-
lei lyö puulla päähän tai muu- laista !kiJpua" että hän olisi m.e-
ten rajusti pitele. luimmin sängyssä ;kiuin nave-

tassa. Taiiloatemput ei suna- Perkule, tuli Molinilta hy- suuret ole. Haetaan metsästärvin kimakalla aånellå, tuos
sellaiset puut, joiden oksat ris-tänne vain sellainen vaate, jota
teilevät siten, että toisen puunolet ihoasi tvastaan hautonut joiku oksa Ihankaa toisen puun·eikä ole sen iälestä pesty, paita
oIksien muodostamaa rakoa.taikka alushousut. Silloin tie-
Ies paidan asettaa oksien han--dät sängyssä pysyväsi.
'kausristeyikseen pihteihin, niin

Asia .tuli 'kiihtvvån keskus- kyllä paidan omistaja sängys-
telun alaiseksi ja monet nuo- sa pysyy ja senjälkeen hei'kom-
rernrnat Il{jehoittivat amrj.akkoa paria, miten tiukikaan on paita
luovuttamaan paitansa. pih teih in puristettu:.· Taika ei

- Pidä asiassa puoliasi Mo- - vaikuta mitään, jos ei voi il-
lini! huomautti Plöts. man pienintäkään epailystå us-

Uudemman ajan vakaumuk- koa taian Iumousvoimaan. Olet
set eivät pystyneet karjakori 'kylläkin 'kunil'lut, että sinap in-
uskoa Iopulliseen kokeiluun siemeneri kokoisella uskolla
saakka vahvistamaan. Perään- voi vuoriakiri siirtää.
tyessään karjakko vain muti- Aamulkeskustelussaolisi tah-
si: - p-le, kukas ne vanhan- dottu päästä selvyyteen Karta--

t' .

tietää? Niillä voi 01-
y liluorinol linen no>
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nonkylan hovin iästä. Mitään
vastau.sta ,el kukaan muista-
nut, mutta Plöts kertoi seuraa-
van:

- Pildkupoikana minä kuu-
lin, että Kartanonkylän ;karta-
nekin on ollut ennen J okiois-
ten 'kartanon hallussa. Kerran
Turussa· jossain hotellissa oli
J okio isten si Iloinen isäntä sano-
nut seuralaisi lleen: "Osta'ka3S
minulta kolme a{ylää!" "Pörs-
rättitalot" ovat .a ina kartanoon
lcuuluneet, [mutta si.lloin on
tainnut olla larnpuodeja jo
Perttulan ja Levän kylissäkin.
Joku 'herroista olikin ostanu t
tämän 'kar tanorn ja! antanut
maksuiksi niin suuren setelin,
että sai siitä vielä jonkun sum-
man takaisin. Kyllä siihen ai-
kaan on ollut suuriakin sete-
lei tä, lopetti Plöts.

Hellsten ja ruokakello olivat
ainaiset kertomavireen ike~lkeyt-
täjät.

Molin kertoili aikansa kasar-
mielämästä ja siinä teki joku
utelevan 'kysymyksen: Oli'kos
siihen ajkaan ullqomaadaisia
"vähtöreitä" vaatimassa Suo-
men iPoikia kaksin taisteluun'?

- Ei niitä semmoisia minun
aikanani ollut.

Holsten alkoi <kertoa, miten
Liisan Hermanni Levän kyläs-
tä merisotilaana ollessaan jo

Ruotsin vallan aikana joutui
,Jvähtärin;" ,nQanssa kaksintais-
teluun vastoin omaa tahtoaan.
Oli tullut joku voittamaton
"vähtäri" ja Suomen sotilaille
kuulutetti in, ikuka tahtoisi va-
paaehtoisesti 'kaydä taisteluun.
Sotapojat kävivät 'uteliaisuu-
desta 'katsomaan, minkälainen
jättiläinen se on, ja kun siinä
ovenraosta yksi ja toinen kat-
sel.i, niin ilkeyksistään työnsi-
vät Liisan Hermannin ovesta
sisälle. Hermanni oli pe lasty-
nyt ankarasti ja peloissaan lu-
ki Isä Imeidän ja Herran siu-
nauksen. "Väihtäri" Icaasi vii-,
naa pikariin ja 'kaski Herman-
nin juomaan, mutta Herrnanni
sanoi: En huoli! ja samassa löi
mie'kallaan ,:,vähtärin" lcu o-
liaaksi. Hermanni pyysi päas-
t,ä ulos, mutta ovenvartijat ei-
vät avanneet ovea ennenkuin
määrätty aika oli kulunut. -
Siitä voitosta tuli Suomeen pal-
jon kultaa, Iisasi Holsten.

Tietäkääs pojat! Herman-
111n täytyi jUUTi näin tehdä.
Jos hän olisi ruvennu t viina-
ryyppyä juomaan, niin kyllä
"väJhtäri" olisi Hermannin sil-
loin 'kuoliaaksi lyönyt, selitte-
Ii Plöts.

Nuorten lkesku udessa syntyi
epäilyksiä: Onkos sellaiset ker-
tomukset kans' tosia? Kukapa

••



ihminen paljain jaloin kaveli-
si vikatteen terän päällä tai an-
taisi Ikurikoita takamustaan?

Kyllä ne tosia ovat! On tuos-
sa Iatt iahla'kin <annettu näyte
v ikatteen teran päällä käymi-
sestä ja kyllä minäkin taka-
mustani annan lkurikoi ta ios
vain jokainen lyöjä antaa mi-
nulle viinaryypyn, huomautti
Kivelä,

Plöts poikkesi iltapäivällä pa-
jaan ja minä :heti utelemaan,
mitä taikoja on suoritettava,
kun sellaisia ihmeitä esi tenään,
mitä päivälEsaikana kerrottiin?
Plots ei OUUltarvan herkkä täl-
laisia asioita kertom.aan toisten
u tel iaisuuden tvydyttamiseksi
Ja siksi tunsinlkin er iikoisem-
man tyydvtylksen, 'kun Plöts
alkoi.

- Mah taakos vikatteen te-
rän 'päänä ~{äveleminen olla
mi'kaan tai'ka'? Ottaa iskuja
takarnuksiinsa oli edesmennee-
nä aiikana nousuhumalassa ole-
vain miesten v iinaryyppyjen
'kerjaamistapa. Taikana Sl111<1

suoritettiin piirin teko t.eräksi-
seUä puuiko lba 'kolmeen 'kertaan
'kiertäen myötåpäivaån ja siinä
piiriä tehdessä lausuttiin: "PUH
pehmene, perseeni kovene, puu
pehrnene, perseeni 'kovenel Kyl-
lä perkele ,puun pelhlmittä,ä, kun
minä piiris,sänil seisoa saan."
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Piirissä seisoja pyysi saada kou-
rata lyomapuuta ja piteli sitä
sivelemajlå ja silloin alkoi Iei'k-
'ki, Usein sai tarpeekseen nau-
raa, kun lyöjä hammasta pur-
ren parhaansa hoki ja isku rau-
kesi niin kuin sen olisi santa-
sakin (kylkeen lyönyt. Pihlavai-
nen puu, oli sellainen, johon ei
lumous pystynyt, ja lumous rau-
lkesi sillä!kin, jos sai salaa lyö-
maaseeseensa 'kånklettva '1118'3-

sinkiä.
*

Taksvärkkituvan 'keskustelut
muu ttiva t usein aihei taan ja
joskus tuntui kuin itse keskus-
telukin olisi virettään muutta-
nut. Tämän huomasi p ar a iten
silloin kun nuoremmat esiintyi-
vät tietomieh inå. Vanhuksi lla
ei ollut silloin kertomamieltä
eipä mryhåilevaa rnyot atuntoa-
'kaan.

Tavallisista aarnupaki noista
siirtyi aihe nakymattornåksi
teikeytymiseen. Jalku nuorem-
mista tiesi taian ja kertoi tie-
tonsa 'kai'kkien kuultavaksi ..
Hän kertoi taiassa tarvittavan
hautausmaalta Ioydetyn van-
han ruumisarkun kappaleen,
jossa on olemassa ok'san reikä.
Tämän arkunkappaleen kanssa
on asetuttava näkemään kortin-
pelaajia pelityössään ja arikun-
kappaleessa olevan o'ksanrei.in
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lapi katseltava kortinpelaajia.
Kun siinä wähän ajan katselee,
niin näkee pelaajien joukossa
paholaisen. On siepattava lak-
ki paholaisen päästä ja k.iirees-
ti käytävä kolmen kynnyksen,
ylitse, ettei paholainen saisi
lakkiaan pois, Sen j\älestäei
paholaisella ,o~1evaltaa saada
lakkiaan takaisin. Jos. kuka
tahansa 'kulkee tarua pah oln i-
sen lakki päässään, niin voi
liikkua aivan na'kyrnat tornana.

Kukaan vanhoista rnehista
ei ottanut puhevuoroa. Ajatte-
Iin itsekseni, että kertojal ta on
tullut joku varornattomuus tai
asiaan vaikuttava virhe, kun
vanhat miehet näin olivat sa-
nattomia. Satuin taas saamaan
apurniehekseni vanhan Palm-
bergin. Kysyin: Miksi kaikki
vanhat miehet niin vaitiollen
suhtautuivat aamuiseen keskus-
teluun?

- Vanhat pitää sellaiset asiat
arvossa eivätkä hyväksy niitä.
poi'kalopoien ivahla 'kerrottu-
vaksi.

~ Ovathan vanhatkin taks-
vär'kki tuvassa 'kertoneet monta
tai ka temppu a?

- On, mutta panes merkille,
niin vanlhat .katsovat läsnäofi-
jat tarkoin, 'ennenkuin niitä
kertova t. Taikamenettaisi ar-
vonsa, jos niitä kaik ille puhun.

Jos olet kuullut taikoja selos-
tettavan, niin !kertojaon aina
ollut läsnäolleista vanh in. Nuo-
rempi ei' saa koskaan vanheru-
malleen selostaa taikaa mu uten
kuin kirjoittamalla. Joka itse-
ään vanhemmalle taioista neu-
voo tai .Irnaisee loitsulukuja
suusanallisesti. niin siltä ka-
toaa taian tehovoimat. muuten
voi puhua asiallisia. Joko ym-
märrät, miiks'eivat vanhat ra t-
toisuudella ota vastaan nuor-
tien tietäjäin kertomuksia? --
Kyllä pojat sen muuten oikeus-
sa muodossaan kertoa osasi-
ovat.

Missa jarjestyksesså lieneri
kuullut er aan toisen näkymät-
tomaksi tekeyrniseru taian ja
kenen kertornana sen ensin
'knru lin, en muista, mutta taks-
varkkitupernuisto se minulla
joka tapauksessa on.

Pitkänäperjantaina hank it-
tiin vettä sellaisesta virrasta,
jonka vesi juoksee idästä lån-
teenpäin ja salmalla tarvitsi 01-
la aivan musta tkissa, josta ei
saanu t löytyä yhtään v alkiois-
ta karwaa. Vesi 'kaadettiin
keittoastiaan ja tämä musta
kissa pantiin, siihen astiaan
'elävänä ja. astia tulelle kir~0I1J4
ajaksi. Keitos sai kiehua niin
kauan, että Ik~ssan jokainen luu
oli irtaantunut lihoista. Näitä



lui ta sitten tarkastettiin peil:n
edessä ja kun tuli sellainen
luu, josta ei näkynyt peilissä
'kuvaa, niin se oli tarvittava
taikakalu. Kun tämä luu oli
muikana, niin saattoi' nä'kymät-
tömänä IUklkua missä vain.

Eräänä, aamuna oli vanhain
miesten puheenaiheeksi käynyt
vanhat .peltojen tekotavat ja
niiden yh teydessa käynyt met-
sien raiskaus, Nuaremmille oli
ihmeellisiä sellaiset ImalhdalIi-
suudet, että joku metsässä asu-
va mö'kU(iläinen lähettää tytt.i-
rensä ratsain U(ylästä apuvake.i
hakemaan metsäpaloon ja käy
itse metsään palaa sytyttämään.
Huhtalavan torpan alkuperua-
tajain 'kerrotfiin tällä tavoin
hankkineen "uutta "peltaalaa.
Palaneena Jcvlvettiir» 'kuten
tlqasH(elle ja kantojen Iahottua
oli pelto täysin wiljelyskelpoi-
nen. Kalh~Matti, joka ensimåi-
senä jonkinmoisen turve- ja
riukumajan laittai Huhtalavan
tonti lle, oli metsanvartijana, ja
samalla 'kesäisin oli määrä <il-
mällä pitää Haunion mulliva-
sikoita. Matti tuli huononlai-
sesti toimeen ja sen tähden jos-
kus sekosi mulli-vasikka Matin
ruokavaroihin.

Eikös niistä sellaisista
'kiinniottoon joutunut?
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- Ei ennen niin turhan tark-
koja oltu ja mullit sai sil-
lain n.inEyvin vielä susien ni-
rneen hukattua.

- Mitä metsiin tulee, niin ei
,1<Jill\i'es olisi koskaan saanu t

Suomen metsiä fharvenemaan,
mutta ,kun tuli ne sahat. Ai, ai
tämänkin talan metsiä! Nyt al-
kaa tulla lakeutta joka puo lel-
ta, oli Plötsin huomautus.

'Ta'ksvarkkitupa 'tubi Karta-
nonk'ylan laani låisi lls jonkin-
moiseksi keskukseksi. Sinne
oli tiivistetty kaikki! seudun
h arr asttjkset, aineelliset ja hen-
Ikiset. Nuoret lämmittelivåt
täällä paik'kakunnan kansan-
kulttuurin ahjori ääressä. Van-
hempi polvi vi ih tyi' 'kaikessa
kotoisen Ilqehitylksen luormo ll i...
sessa vaurastutnisessa. Neljän-
kymmenenviiden ja 'Sitä van ••
hemmalle ikäkaudelle oli taks-
värkkitupa runo llisten haus.-
'kuuksien tyyssija. Heti 'kun
Suomen rajojen ulkopuolelta
tulleet teoriat astuivat taks-
rv.ärkki tupaan, kaiklkJ,asi sieltä
vanha sadunomainen Ikbdik-
kuus. Taksvarkikarei ttsn tilalle
astuivat ,.,työnorjat" ja samalla
häipyi kotoinen !k:ansan'kuhtuu-
ri ja: luonnonf ilosoofi tehden
tilaa uuden ajan kulttuurille ja

2
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filosoofille. Kartanon läänin rnenia, ehkapå satojakin, oli
suuruus )kutistui torppareitten suurelle alueelle' ollut Kart a-
itsenäistyessä ja vuonna 1927 norrkylan läänin Iiikekannalle
on taksvarkkitupa purettu. määl-ää;jänä.
Elossa olevat vanhat taksvärk- Helistenin ja ruokakellon yh-
kärit menneitä aikoja muistel- teistoiminta jatkui vuosi'kym-
le saan eivat ylimielisyydes- rnem a, Tämä yihteistoiminta
sään sivuuta vanhoja taksvärk- johti täydelliseen toistensa ym-
kituvan runo'llisuuksia, tarinoi- märtämiseen siten, että avara
ta ja aiemmin elettyå aikaa. lätänikin iJ~mmlärsi kellon la'UI-I

Talvella 1923 'ha~kesi Karta- lusta, enilloin Heikki itse oli
nonkylän helea-aäninen ruo'ka- kellonnarun 'Päässä tahtia Iyo •

. 'kello ikäänkuin olisi suuruu- mässä. Heleä raikas laulu ja
tensa arvon menettarn.inen jä t- tasainen tahti IVailla kailokia
tänyt Iiiaks] ankaran tulevai- epåtasaisuuksia.
suuden kestettåvåksi ja siitä Torpparei.tten itsenåistymi-
järkytettynä saanut tha.lpauksen. sessä katkesi välisuhteet Kar-
Jäädä olemaan tyovelvo itu'k- tanonkylan läänin ja kartanon
sella jon!kinmoisena ,elä!kevaa- ruokalkellon 'kanssa. - Mikä
rina saattoi kuvastaa toivoton- olisikaan ollut vanhukselle
ta tulevaisuutta, varsinkin sii- kunniaklkaarnnaat 'kuin kuo le-
hen verraten, mitä jo vuosi'kym- ma?

Forssan Lehdessä alkaen 5. 3. -28.



Kouluttaja.
Kirj .. Ed 'V'. Ra u ta n e n.

Kansanopetuksen varhaisem-
pi vaihe vanhassa Perttulan
kappelissa (nyk, Ypåjan pitii-
jassa) oli kuten yleensä. muual-
lakin kotien huollon alainen.
Lastenopetus kodeissa siirtyi
yleisemmin äitien huoleksi ja
käsitettiin hyvin eri tavoin
kussakin eri perheessä, ja sa-
moin oli itse opetuskiri hyvin
unoninaista johtuen äidin sekä
isän opettajakyvyistä ja taipu-
muksista. Palvelusväen luku-
taito kuului Imyöskin haltija-
väen huolenpidon alaisuuteen.

Varhaisemman ajan kirkon
kansanopetus kohdistui pää-
asiaUisemlmin"kontrolEn" pi-
toon. Tämä "kontroHi" pidet-
tiin Iukukinkerei llå. Lukukiri-
kerit muodostuivat' heikkotai-
toisille kauhunpåiviksi. J05-

sain määrin ne Iienevåt olleet
kauhunpäiviä kaikille, koska-
pa ei maataloudessa löydetty
kinkeripåiville verrattavia työ-
päiviä Imuuta kuin kaksi, joten

oli kolme kovaa päivää vuodes-
sa: lannan kasaus, s.kojen teu-
rastus ja Iukukinkerit. Papit
kir konpal'vel ijo ina hoitivan lu-
kutaidon tarkkailua, mutta pa-
p.isto hoiti myöskin asioita
såannoltisiin koulumuotoihin
pyri ttäessä.

Säännölliseksi järjestetyn
opetustoimen ensilmäinen ilmiö
kappel issarnme oli se toimenpi-
de, minkä rovasti Granfelt jär-
jesti toimittamalla K a 11e
Li n t u s en opettajaksi seura-
kuntaamme. (Tämä sama Lin-
tunen tunnettiiru Imyöhemmin
hyvin yleisesti Icunnassamme
maanmittar.ina.) Lintunen pi-
tikin yhden koulun Perttulan
kylän Kuialan talossa. Tä/mä
toimenpide on mahdollisesti ol-
lut Granfe1tilta aivan yksityis-
luontoinen teko, koskapa ei
opett. Hirsiärvikään ole arkis-
totutkimuksistaarn mitään täl-
Laista maininnut.



Heti Lintu en poistumesen
jålesta esittää rovasti Granfelt
r8 päivänä marraskuuta r866
ehdotelrnan opetusohjelman uu-
distamiseksi. Samalla' oli Gran-
fehtil la opettajaehdokkaana
Antti Pennanen Forssasta,
mutta seurakunta pyysi saada
vaatjrnattomimmin järjestää
koulunsa ja opettajansa ja niin
tuli Heikkilän torpan ill1 uori,
Perttulan kylästä, Maria Matin-
tytär, "K 0 u 1u ä i t i" ensirniii-
seks.i kiertokoulunopettajaksi
kappeli imme.

Seurakun tamlme ensunäinen
wakiriainen pappi Arvid Lun-
den huolehti seurakuntansa
.kansanopetulosesta toimittama 1·
la Kouluäiti-vainajan tilalle
Humppilan kappelistä (nyk.
Hulmppilan pitäjä) räätäli Jo 0-

se G r ö n hoi m i n 1875.

I

I
1,
I

Joose Crönholm.

Grönholm, antautuessaan
opettaja-alalle, kävi valmistu-
massa käytännölliseen opetuk-
seen Tammelassa jo. si llo.in ole-
mass.a olevaan loansakouluun.
Tarpeeksi valmistuttua uuteen
teihtäväänsä oli hankittava sil-
loisissa oloissa tarvittavat ope-
tusvälineet, joista välrttämättö>
mjrnmåt, paitsi kirjoja, oli "kir-
joituska avat' ja "luvunlasku-
tapelit".

Grönholmin' aloitettua opet-·
tajatoimensa Perttulan kappe-
lissa oli se olosuhteisiin verra-
ten suurenmoista. Seurakun-
nassa oli nyt olemassa "koulut-
taja" opetuksen, keskeisenähen-
ki1önä. Vånha tavaustapa i, sa-
no ii tuli vanhenneeksi ja' vain
jotkut tahtoivat tätä vanhaa'
tapaa matkia vanhel2.1paa ope-
tusmuotoa halveksien. Kehitys.
e,i k.ulje aina jättiläisaskelilla;
ei tässäkään. Grönholmin opet-
tarna uudempi tavausmuoto oli
hyvin låheHä vanhempaa ta-
-vausmuotoa. TäUTiä klyllä pe-
rustui tavaamalla lukemisen
sääntöihin siten, ettei yksikir-

.jaimirien tavu tehnyt poikkeus-
ta, joten vanhempi muoto: i
sano ii, muuttui: i, i tai joku
Ifn!U:LlJ yksinäinen 'äänhö tavuna

'kuten: a, a, e, e, j.n.e.
Kouluttaja Grönholm oli us-

Monnollisten vakaumusten elä-



voi ttarria persoonallisuus. Ka.-
kissa esiintyi, vain iäisyysaatos:
.Yksi on tarpeellinen. Jo kir-
kon huoltoa lukutaidosta koho
d.stui paaasi al lisrnrnin kristin-
opin tunnetuksi tekemiseen ja
hengelliset Iier annaisyysajat >kä-
si tti usein monenmoiset kyvyt
.,vahingoksi ja raiskaksi". Sil-
loisen ajan uskonnollisten va-
kaumusten tuomat käs.tteet
olivat Grönholmin opebusohjel-
nrian rnaåraavimpana puolena;
Esirn. kirjoitustaidon ja 'luvun-
laskun opetus jäivät sellaiseksi
Ylähäpätöisyyde'ksi, ettei siihen
yle.secnmin suotukaari tilaisuut-
ta ennemmin kuin vasta sitten,
kun sisaluku oli kylliksi tyy-
dyttävä ja katek isrnuksen ul'ko-
l'uku sujui auttavasti. Nårnåt
olivat yleisenä ehtona k.rjoi-
tus- ja luvunlaskualke.den saa-
miseen. Oppikirjoina oli Las-
tenraamattu, Svebeliuksen ka-
t ekism us ja aivan aloittelevilla
aapiskirja.

Opetusohjelma 'lounakin p~i:-
vänä alotettiin '\irren vesuul.a
ja rukouksella. Ensi.nr inen
opetustunti oli sisåluloua lasten-
raamatusta tavat en, tavuttaisin
ja sujuvasti lukemalla. Toise-
na tuntina .Jcouluttaia" kyseli
raama tunh: storian tapa'h turn.;a

'ja selosteli niitä mahdollisim-
man lapsi tajuisesti. Ko 'Iman-
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nella tunnilla alkoi ikyselyt ja
selostukset katekismuksesta ai-
van samaan tapaan kuin oli
edeHisellä tunnilla lastenraa-
matusta kerrottu. Sitten seu-
rasi påivällisaika ja iltapåiv ål-
lä ohi ensirnainen tunti luvun-
laskua ~ja toinen tunti kirjoi-
tusta. Ne joita ei hyväksytty
kirjoittamaan ja luvunlaslcuun,
saivat nämat tunnit lukea las-
tenr aasn atbua kirjasta. Vi\'11ei-
sellä tunnilla oli virrenveisuu-
ta, jota ei kylläkään yhDeksän.
viikkoisossa opebusajassa jär-
jestetty aivan jokapaivå.seksi
opetustunniksi. Alo.ttelevat,
.,aapiskirjalaiset", tavai li va t
kaiket päivät aapiskirjastaan.
Loppuun ehdittäessä alettiin ai-
na alusta, Veisuutunnin alet-
tua saivat "aapislkirjalaiset"
postua.

Aamupäivän opetus aineissa,
jotka sisälsivät krist inoppa ja
raamatunhistoriaa, esiintyi
Grönhol!min opettajaonuina i-
suudesta erikoinen hartau ja
lapsiarvoon antautuminen. Näi-
den ominaisuuksien perusteel-
la hän valtasi oppilaittensa
mielenkiinnon seuraamaan ope-
tusta ja on hänen muistonsa-
kin syopyriyt k aik kien oppilait-
tensa mieliin. - Gronholrn in
opettajaom ina.suudet olisi
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näytte1emällä helpompi esittäii
kuin 'kirjoittamalla kuvata,

Kirjoituksen ja luvunlaskun
opetus ei ollut Grönholmin
luontoper ainen ala. Useimmat
hänen oppilaistaan muistavat
hyvin harvoin saaneensa näissä
aineissa neuvoa. Kirjoituksessa
oli yksinomaisin neuvo: Katso
tarkkaan kaavan kirjoitus! -
Ha1uttomammat oppilaat pyr-
kivät erikoispyynnoillåån kirjoi-
tusoppilaiksi. Kivitaulun kans-
sa hupeni aika paremmin kuin
yhä jatkuvassa lastenraamatun
lukemisessa.

Luvunlaskukaan eI ottanut
oikein edistyakseen. Oppilaiden
neuvon pyyntöön tuli tavallises-
ti vastaus: Lue tarkkaan, m.itä
siellä ensimaisesså tapelissa sa-
notaan! - Eri laskujen ensi-
mäisessä "tapelissa" oli lasku ta-
van määritelmät, säännöt. Näin
johtui, että nuoremmat saivat
yleisemmin ja ymmärrettävim-
mät neuvot vanhemmilta oppi-
lailta. .Tapeleiden" laskuesi-
merkit oli kaikki laskettava en-
nenkuin sai siirtyä toiseen las-
kulajiin, Ensin yhteenlasku ja
kun se oli läpäistv, niin heti sai
käydä ottamaan selvää mitä vä-
hennyslaskun ensirnåisessa "ta-
pelissa" oli vähennyslaskun pe-
russääntönä. Usein ei lasku
tarvinnut olla aivan oikein las-

kettu, mikä joskus olisi ollut
mahdotontakin, kun laskuesi-
merkit olivat paljosta käytöstä
kuluneet siihen määrään, ettei
voinut saada oikeita alkuperäi-
siä lukuja ja tulokset oli olta-
vat tuloskirjan kanssa yhtäpitä-
vät ennenkuin sai siirtyä seu-
raavaan esimerkkiin, Ovelam-
mat oppilaat usein säilyttivätkin
laskujen tulokset seuraavaa
koulua varten ja niin pääsivät
seuraavissa kouluissa keinote-
koisesti laskuissaan eteenpäin.
Sormien käyttö apuna laskuissa
oli rang-aistuksen uhalla kiel-
letty, Luvunlasku määrättiin
suorittamaan påassa "järjellä",
mutta kertomataulun pitämi-
nen näkyvillä ei ollut niin suuri
rikos.

1

Maanantaiaamujen ensrmai-
sellä tunnilla oppilaat luettivat
toistensa ulkolukulaksyja. En-
nen varsinaisen 1uetustunnin
alkua oli tuima laksyjen luke-
minen. Vieläpä varsinaisella
tunnillakin ne, jotka eivät lak-
sykuulustelussa seisoneet luetta-
jansa edessä, jatkoivat läksynsä
lukemista. Noin satakuntakin
lasta usein luki mahdollisim-
man kovalla äänellä. Tällöin
syntyi sellainen ulina ja pulina,
ettei omaa ääntään tahtonut
kuulla. Oppilaitten keskeiset



låksyjen kuulustelut eivät anta-
neet rehellistä tulosta.

Iltasin loppurukousten jälestii
oli Grönholmilla tapana sanoa:
Huomen aamuna tullaan taas
kello yhdeksän,' jos eletään ja
terveitä ollaan! - Tämä oli niin
yleinen, ettei kukaan hänen op-
pilaistaan muista, että se olisi
edes erehdyksessäkään jäänyt
lausumatta.

Grönholmin opetuksessa sai
kaikkialla elävästi havaita hä-
nen iäisyysvakaumuksensa: Ei
ihminen ole tätä maailmaa var-
ten luotu, vaan iankaikkista elä-
mää perimään .. - Ajallisen elä-
män ilmiöt eivät synnyttäneet
hänessä kainoutta siinä muodos-
sa, että luonnolliset asiat olisi-
vat herättäneet loukkausta,
Kiertävänä ollen joutui koulu
toimimaan hyvin vaihtuvissa
olosuhteissa. Monessa talossa.
puuttui aivan alkeellisimmat-
kin mukavuudet, mutta mikä
oli luonnollista, riiin se ei ollut
häpeällistä. Ajan henki ja si-
veellinen taso omasi silloin vie-
lä puhtaita, raittiita luonnon-
kansojen elintapoja. Uudem>
man ajan kulttuurin tuomat
sairaaloisuudet eivät olleet "kou-
luttajan" maailmankatsomusta
näissä kohdin järkyttäneet, jo-
ten Grönholm aikakautensa
lapsena ei kuvasta nykypäivien
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opettajatyyppiä. Hänen tietori-
sakin olivat monessa kohdin hy-
vin rajoitetut eikä hän niitä
opettaj aominaisu udessaan pi tä-
nytkään välttämättömänä kar-
tuttaa. - "Ei ihminen ole tätä
maailmaa varten luotu, niin mi-
tä silloin hyödyttää ihmistä, jos
hän kaiken maailman voittaisi
ja sielulleen SaISI vahingon.
Lasten sieluista minun tulee pi-
tää suurempaa murhetta, ne on
minulle uskottu." - Lukutaito
oli ennen kaikkea välttämättö-
min ja monasti saikin koulussa
kuulla, kun. joku vaikea sana
sattui heikolle lukijalle: Voova-
taampas taas poikani, piikani!
- Rangaistuskin tuli usein op-
pilaiden osalle ja yltiömmille
hyvin rajunakin: joko nurkkaan
seisomaan, "pomppi" tai "kams-
tuunaan kiirii". Tämä viimei-
nen oli korvalistolta tukistami-
sen nimitys.

Ulkopuolella varsinaisen opet-
tajatoimensa oli Gronholmilla
uskonnolliset kysymykset etu-
alalla. Lupa-aikojen vieras-
käyntinsäkin hän useimmin
johti niihin koteihin, joissa tie-
si näistä kysymyksistä synty-
vän keskustelua ja ajatusten-
vaihtoa. Opettajatoimensa vii-
meisillä ajoilla alkoi Grönholm
pitää hengellisiä hartauspuhei-
ta. Huomatessaan yleisen si-
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veellisen tason alenemista tapa-
si Grönholm, usein sanoa: Tä-
hän aikaan on ylpeys kadonnut!
- 'Tällä hän tahtoi todeta, että
ylpeys useimmin ehkäisee alhai-
sia vietteja kuin noyryydessa
alistuminen ala-arvoiseen seu-
raan.

Yli kaksikymmentä vuotta
oli Grönholm ainoana lasten-
opettajana seurakunnassamme
ja koko opettaja-aikansa oli 30
vuotta. ' Täten tuli Grönholmin
vaikutusteho hyvin suureksi.
Iäisyysaate, jota Grönholm lap-
.silleen teroitti, sai 1880-luvun
alulla ilmenneessä voimakkaas-
sa hengellisessä herännäisyydes-
sä otollista levenemisaluetta
juuri Grönholmin varhaisem-
pien oppilaiden keskuudessa. Ei
ole vieläkään se iäisyyskylvö,
jota Grönholm aikoinaan kylvi

Forssan

oppilaittensa mieliin, elottomak-
si kuollut. Nyt hänen oppilaan-
sa ovat siirtymässä' vanhusten
ikäluokkaan, mutta lapsena
saatuja elämänarvoja on mo-
nessa, kodissa nousevalle .nuori-
solle kerrottu ja niin on "lmu-
luttajan" esittämä iäisyyskäsite
ollut jatkuvasti veres.

Joose Grönholm syntyi Hump-
pilassa 23 p:nä tammikuuta 1839
ja kuoli Ypäjällä 27 p:nä huhti-

',kuuta 1909 70 vuoden 3 kuu-
kauden ja 4 päivän ikäi.senä.

Vuonna 1892 valittiin seura-
kuntaamme toiseksi kiertokou-
lunopettajaksi nainen. Tämän
jälestä alkaa koulutfaja-nimitys
vaihtua opettaja-nimeen, mutta
Grönholm sai 30-vuotisen toimi-
aikansa kantaa virkanimenään:
k 0 u 1u t t a i a.
Lehdessä 26.J ja 20. 4. -28.



Kaukolanharjun ylistelyjä.
Menneen ajan kuvia ja mainintoja.

Ka ukaisista historia 11takaisi sta
ajoista asti on Kaukolan ja Saa-
ren vehrnaat harjut sokkelois-
ten vesistöjen kanssa mucdos-
taneet ihania maisemia. eik2.
tarvitse epäilläkään, että niistä
jo est-isamme Suomeen muut-
tonsa ajoista lähtien viehattyi-
vät, milloin he kalastus- ja met-
sastysmatkoillaan näille main
joutuivat. Uhrivalkeat ovat
varmaan noilla harjanteilla ke-

säiltoina palaneet .10 pakanuu-
den aikoina, ja täällä jos mis-
saan ovat muinaissuomalaisille
nayttaytyneet kaikki metsien ja
vesien pyhät haltiat.

Mutta ei ole meille jäänyt tie-
toon sen tarkem.min, mitä am-
moin menneet sukupolvet Kau-
kelanharjun luonnonkauneuk-
sista ajattelivat. Vasta viime
vuosisadalta, jolloin sanomaleh-
distö syntyi ja muodcstui aikan-
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sa paljon kertovaksi kronikak-
si, on meidänkin luettavana
ylistyksia Kaukolanhar j usta ..
Ensimmäisen mairunnan olen
tavannut Suomettaressa VU(l-

delta 1857. Silloin :'Työmies
Tammelasta" kirjoittaa, miten
"noin puoli peninkulmaa kir-
koltarnme kokolle (7) päin on
eräs harju, Kaukolan harjuksi
nimitetty. Tässä on kaunis,
erinomaisen kaunis näköala kc-
säiltoina ... "

Forssasta ja Mustialasta käsin
alettiin näihin aikoihin tehdä
joukkoretkeilyjå Kaukolan iha-
nalle harjulle. Matkavaunuil-
la, veneillä y.m. kulkuneuvcin
paikkakuntien herrasvaet kesäi-
seen aikaan menivät sinne luon-
non kauneudesta nauttimaan,
Nämä retket ovat jatkuneet ai-
na meidän aikaamme asti. Kun
Åbo Postenissa v. 1877 (n:o 127)
eras vieraspaikkakuntalainen
kuvaa vilkkaasti tällaista ret-
keä, niin olen kuvauksesta tähän
osia suomentanut.

"Olin· kuullut Kaukolan har-
jua kovin ylistettävän. Eraana
sunnuntaina lähti 25-henkinen
seurue sinne, osa veneillä, osa
maitse. Minä, joka en ollut näh-
nyt mitään sellaista ennen, olin
niin ihastunut, ettei sanaakaan
päässyt huuliltani. Minä olin

valmis yhtymään er aan ulko-
maalaisen lausuntoon Suomen
luonnosta: "Mitä tarvitsee suo-
malaisten matkustaa Sveitsiin,
heillähän on Sveitsi omassa
maassaan". Todella oli myös-
kin näky, joka avautui eteem-
me, verrattoman kaunis. Sei-
soen yli sata jalkaa korkealla
lepäsi järvi allamme levittäyty-
neena silmiemme eteen laajana.
Muutamien pyssynkantarnien
päässä meistä kohosi rannalla
kirkko. Tämän ympärillä, mut-
ta kuitenkin muutamien sylieri
päässä, oli kirkonkylä pieni ne
taloineen. - Mutta mikä erit-
täin vangitsi silmän, olivat ne
pienet, suurimmaksi osaksi pui-
ta kasvavat saaret, jotka nousi-
vat lukusina Pyhäjärvestä, lä-
hellä ja kaukana." - - Lopuk-
si kehuu kirjoittaja iltaa viel.i
kauniimmaksi. Illan tullen lau-

. loi seurue ennen pois lähtöään
Suomen laulun.

*
Mestarimaalarimme Albert

Edelfelt on jälkipolvelle jatta-
nyt kauniimman, herkimmän
"ylistyslaulun" Kaukolanharjus-
ta. Hänen tunnettu maalauk-
sensa "Näköala Kaukolan har-
julta" on tehty 1890-luvulla,
jolloin Albert Edelfelt usein
oleskeli Saaren kartanossa. Tuo



kaunis maalaus on lukuisien
jaljennoksiensa kautta yleisesti
tunnettu. Maisema on maalat-
tu samalta paikalta, mikä van-
hastaan oli retkeilyjen keskipis-
teenä ja jonka lähellä nyt on
näkötorni. Taulu antaa tutus-
ta Kaukolanharjun maisemasta
ihmeen kauniin, valo- ja väri-
herkän, salotuntuisen ja sadun-
hohtoisen kuvan, niin ihanan, .
ettei paraskaan valokuvaaja
voi sellaisena meille harjun piir-
teitä näyttää.

Jo aikaisemmin on toinen tun-
nettu taiteilijemtne CM.vai F.?)
von Wright maalannut kauniin
akvarellin Kaukolanharjun na-
koalasta. Sitä sailytetaan vielä-
kin Saaren kartanossa.

*
Kaukolanharjusta on aikain

kuluessa kirjoitettu monta sulo-
sointuista ja ylistelevaa runoa.
Monet niistä ovat joutuneet
unohduksiin yksityisiin paiva-
Ja muistikirjoihin. Sellaisesta
on nyt yli puolen vuosisadan
päästä tullut ilmoille alla olevat
säkeet. Ne on runoillut Viks-
bergin kartanon ent. omistaja,
varatuomari Albert St.ålstom
Hänen poikansa, agronoomi
Axel Stålström on allekirjoitta-
neelle toimittanut kopion runo-
kokoelmasta, johon nämäkin
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kauniit säkeet Kaukolanhar-
justaoli kirjoitettu. Maist..r.
G. Vuoriniemi on runon va-
paasti suomentanut.

Kaukolan harjul la syysk. 2:'•.

p:nä I879.

Kesäyö jo hiljaa peittää
hiimvharsoon maan ja ueen,
tuuli rannan rauhaan heittiui
viime uirin uu puneen,

Jälkeen päivän taiston, vaivan
lännen tuuli levon sai.
Kotihin jo kohta aiuan
tiemme yössä uiepi kai:

Mutta ensin maljan juomme
kunniaksi Kauleolam,
retleen, jolle pailean. suommc
muistoissamme raleleahan;

Suomen autioilla moilla
moni helmi unhoon jää
hoidotta ja suojaa 'Vailla.
Niin, ah, myöskin helmi tiiå:

harju kaunis, ihonainen
sulouitaan h.ym.yien;
mäntymetsä uiher jainen
vahtina vain harju}" sen.

Ystäväni, pohjaan lasi
teunnialesi niiyn tan,
rinnan riemun tunicmasi,
seudun rakleaan; lempeän!

*
Vanha polvi oli luonnonrak-

kaampi kuin nykyinen. Mutta
kunniaksi nyt elävälle suku pol-



28
velle on kuitenkin, että se on
ottanut suojaansa ja hoitoonsa
kauniin luonnon helmen, Kau-
kelanharjun. jonka runoilija
puoli vuosisataa sitten pelkäsi
unhoon jäävän. On ollut tava-
ton onni, että harju on kuulu-
nut sellaiselle omistajalle, joka
on luontoa säästänyt ja sen kau-
neuksia suojannut. Eikä harju
ole jäänyt unhoonkaan. Yli
kaksikymmentä vuotta sitten
kirjoitti Forssan yhteiskoulun
silloinen johtaja Joos. Saanie-
rni, runoilija sekä luonnonym-
märtäjä, ensimäisen laajemman
kuvauksen Kaukolan- ja Saa-
renharjun nahtavyyksistå (v:n
1907 Matkailijayhdistyksen vuo-
sikirjaan ja yhteiskoulun vih-
Iciaisjulkaisuun}. "Lounais-Hä-
meen helmi" esitettiin nyt suu-
rellekin yleisölle. Joos. Sajanie-
mi myös herätti samalla kertaa
ajatuksen, että harjulle olisi saa-
tava nakotorni. Se toteutui
l:aksi ,ruotta sitten, ja kaikki se
ylistys, mitä Kaukolanharjun
ihanuuksille on viimeisten ;3-4
vuoden aikana julkaistu, ja
kaikki se huomio, mitä harjun
luonnolle on samoina vuosina
annettu, vastaa ainakin laajuu-
tensa puolesta koko seri edellis-
tä i vuosisataa.

:(.

En uskalla kuitenkaan mennä
vakuuttamaan, että nykyisissä,
tuhatlukuisissa harjulla kävi-
Joissa olisi yhteensäkään .niin
paljon sisäistä luonnonymmar-
rysta ja luonnonkauneuden ta-
jua kuin niissä entisajan ma t-
kailijoissa, jotka paljastivat
paansä luonnon majesteetin
edessä ja vir ittivat sen ylistyk-
seksi Suomen laulun. Nyt aje-
taan autolla honkapylvaistoon,
kiivetään ympärilleen tarkasta-
matta kiemurtelevaa tietä myo-
ten tornille, tähytään kiikar illa
Forssan kattoja ja lautatapulei-
ta ja Saarensalmen betonisillan
yli hudstelevia autoja. Ei siel-
tä paljon mihinkään näy, moit-
tii moni. Toiset korkeintaan
laskevat, montako järveä ja
lammia, saarta j. n. e. on naky-
vissä. Tornilla vilisee matkaili-
joita; sillekään, jolla olisi hajua,
ei aina ole tilaisuutta luonnon
kasvojen edessä aannettomaan
ihailuun vaipua.

Mutta matkailija! Sulje Ka11-
kolanharjulla hetkeksi korvasi
kaikilta niiltä aanilta. jotka ei-
vät luontoon kuulu, ja keskitä
tarkka.il usi vain yksinomaan
siihen elosta varahtclevaån ku-
vaan, jonka: taivas, järvien pin-
nat ja vihreävivahteiset harjut
ja metsät muodostavat. Valitse
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käynnillesi yksinäinen aika tai
suuntaa askeleesi sivu polulle ja
päin Miekkainnokan kärkeä.
Viivy ja uneksu! Palaat silloin
retkeltä sielultasi monm, ver-

roin entistä rikkaamparia, sillä
olet löytänyt alkuvoimaisen elii-
män sykinnänluonnon åanissf
ja kuvissa.

E. A.

Forssan Lehdessä 4. 6. -28.

Näköala lIIiekkainnokasta näkötornilIe päin. Salmessa suuria
tukkilauttoja.



~~------------~~~~~~~~~~------~----------~
~

Entisajan myllyistä,
Jos kuka entisinä .aikoi-

na tahtoi rakentaa veromyllyn.
olipa se sitten vesi- tai tuuli-
voimalla käypä, tuli hänen täs-
tä aikeestaan tehdä ilmoi tus
kihlakunnanoikeudelle. Ilmoi-
tuksen johidosta piti tuomarin
·pitää lautamiesten kanssa kat-
selmus itse paikan päällä, jo-
hon tuo laitos aiottiin perus-
taa. Oikeuden piti. tarkoin ot-
taa selkoa onko ensinnäkin sel-
lainen laitos paikkakunnalla
tarpeellinen tai onko siitä hait-
taa toisille lähellä sijaitseville
'myllyil le. Asian harkittuansa
teki oikeus ilmoituksen maa-
herralle, jolla oli valta päättää
uuden myllyn perustamisesta.
Verolle pan tuja myllyjä ei saa-
nut rakentaa ilman lupaa ja
täytyi niistä saada vuosittain
vähintäin neljä tynnyriä jyviä
myllyveroa. Tällaisessa myl-
lyssä ei myöskään saanut olla
yhtään kiviparia kotitarpeen
.jauhamiseksi. Kotitarpeen tuu-
limyllyjä ei laskettu veronalai-

seksi, joten niitä sai kuka hy-
vänsä rakentaa ilman viran-
omaisten lupaa ja katselmusta
pitämättä. Kaikki kotitarpeen
vesimyllyt pantiin veron alai-
siksi paitsi ne, joita rakennet-
tiin vapaaistun totalojen ja
pappiloiden omistamiin kos-
kiin.

Kylän tilojen läpi juokse-
vaan jokeen oli kyläläisillä
osansa sen mukaan kuin mai-
hinkin, joten he saivat yhtei-
sesti rakennuttaa siihen myl-
lyn. Jos koski oli kahden ky-
län välissä, oli molemmilla ky-
lillä oikeus myllyn paikkaan
paåsten omistamaan kumpikin
puolet. Kun toinen kylä tah-
toi rakennuttaa myllyn, vaan
ei toisella ollutjsiihen halua,
joutui asia oikeuden päätettä-
väksi.

Kun myllyjä oli sekä alem-
maksi että ylemmäksi koskeen
rakennettu, ei ylempi saanut
pidättää vettä aIemmalta eikä
taas alempi saanut sulkea vet-



tä ylemmän myllyn haitaksi.
Jos näin tapahtui, sakotett iiu
omistajaa ensi kerrasta ~ taa-
leria ja muilta kerroilta 6 taa-
leria sekä tuli sakotetun kor-
vata vahinko. Veden tuottaes-
sa haittaa niityille ja pelloille
täytyi sulut avata 10 päivänä
toukokuuta. Riidat vesien sul-
kemisesta syksyllä joutuivat
kihlakunnanoikeuden ratkais-
taviksi.
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Kun sattui sellainen tapaus, .
että verottoman myllyn omis-
taja käytti toiselle jauhoja, sa-
kotettiin häntä ensi kerralta 3
taaleria sekä toisilta kerroilta
6. Sen lisäksi tuomittiin me-
nettämään myllyveron eli tul-
Iin, Myllyvero oli muuten
maaherran määrättävä kihla-
kunnanoikeuden harkinnan
mukaan. Tuo vero eli tul li
oli kappa tynnyriltä.

J a l m ari M a t i s t o.
Forssan Lehdessä 17. 8. -28.



"Jospa antaisit" minulle
suolaseni, leipäseni
täksi loppu iäksen i,
en mä muu ta pyytelisi."
"Pidäppä ukko hattuasi", sar.oi

Ahti, "niin minä kaadan siihen 110-

pearahoja. l\Iutta älä kui ten kaan
ota enempää kuin mitä luulet elosi
päivinä vielä tarvi tsevas i. Ukko o i-
teli vanhaa hattuansa Ahdin kaa-
taessa sen puolil1ensa kirkkaita ja
komeita hopearahoja. Kantaessaan
kysäsi Ahti:

"Joko riittää tuo määrä sul1e lop-
puiäksi ?"

"Ei vielä!', tokasi ukko.
Ahti kaatoi toisen kerran, tullen

hattu enemmän" kuin puol il lensa,
tieclustellen uudelleen:

"Eikös nyt jo riitä sulle loppu-
iaksesi? "

"No johan noita nyt taitaisi riit-
tää, mutta eihän lisä luotaan lyk-
kää, jo vieläkin vähän "Iisäilisit"'
puheli ukko ahneuksissaan.

Suuttuneena kaataa heläytti Ahti
hatun aivan kukkur oil lensa ja katosi
tiehensä.

Rahojen painosta repesi vanhan
hatun pohja ja kaikki rahat pu t osi-
vat veteen, miksi liencvät kääu

muuksi muuttuneet. Ukko sukelsi
rahoja hakemaan ja sillä tiellä 0:1

vie lri tänäkin päivänä.
Jalmari Mat isto,

Forssan Lehdessä 17. 8. -28.

Vanha kansansatu Ahdin lahjoista.
Vanha kerjälä isukko joutui kyläs-

tä kylään ku lkiessansa eksym~ä:l
synkälle korpi tielle. Tie johti hänet
upottavalle rahkasuolle. Rimp ias-
saan suossa polviaan myöc'en huusi
ukko uupuneena:

"Voi mua kurja kuoleva inen,
mierossa mareksivainen,
mihin jouduin mierontiellä,
eristyin leivän etsinnällä.
Jospa oisi puuttumatta
suola, leipä suojassan i,
tok' en mierohon menisi
enempätä etsimähän,
almuja anelemahan,
vaikka saisin kuullakseni
ku lt ia kupillisia,
eli silmin nähdäkseni
hopehia hohtavia.'

Näin valitel1essaan tuli ukko joen
rannal1e, istuen sen poikki asete t ul-
le hir rel le levähtämään. Ukon luok-
se tuli uimalla mies, jolla oli pus-
si hartioilla. Mieron tien vaeltaj 1

tarjosi tulijalle nuuskaa sarvestan-
sa. Vähäsen otettuansa virkkoi tu-
lija:

"Mie oon Ahti aaltojen kuningas.
Sano minulle, mikä sul1a
mielessäsi suurin / toivo,
sitä mie sulle annan,
tarjoan tasaisemmast.i."

Vanhus vastasi empimättä:



Kouluäiti.
Kirj. E d v. R a u t an e n.

Viime vuosisadan alussa tai
ehkä jo 1700~luvun lopulla rai-
vattiin ja rakennettiin T erttu-
lan kylässä metsään Ternir suo-
nimiselle suolle torppa. Karta-
nonkylän kartanon omistaja oli
ajatellut metsänvartioimisen
tehostamista ja siksi kartano
raivasi ja rakensi metsän kes-
k~lle torpan metsänvartijan
asunnoksi.

Ternissuo sijaitsee silloisesta
kyläryhmästä noin kolme ki 0-
metriä pohjoiskci lli :ta kohden,
Paikkakunnalla on suota nimi"
tetty Tern issuo, vaikkakin se
vanhoissa kirjoissa on T e r n i-
suo. Tulen kirjoituksessani
käyttämään yleistä käytännös-
sä olevaa nimimuotoa.

Syksyllä 1830 marraskuulla
tuli tähän torppaan asujarret
Loimaalta Veskosken kylästä,
Mies Saikun talon poika Een-
rik Mikonpoika. synt. 6. 1. 1794
ja vaimonsa Maria Matintytär,

synt. 1. 8. 1802. Vaimon synty-
mämerkintä on mahdol isesti
kirjoihin siirreltåessa muuttu-
nut, koskapa Loimaan kirkko-
herran kansliasta olen saanut
syntymäajan 1. 8. 1802 ja myi'),
hemmistä kirjoista Ypåjån
kirkkoherran kansliasta 21. 3.
1802. Heitä seurasi neljä las-
ta, tyttö ja kolme poikaa, jois-
ta vanhin, poika, noin :Kahdek-
sanvuotias ja nuorin enSlVUO-
dellaan.

Topan viljelyoikeus kuuui
metsänvartijan palkkaetuihin.
Viljeltåva alue saattoi olla jono
kun verran yli kymmenen heh-
taarin, josta vieläkin on osa
viljelyksen alaisena jos on osa
metsistynytkin. Viljelysalue oli
pääasiallisemmin suota ja vesi-
peräisyyden tähden oi ainai-
nen kadon uhka ja hallan vaa-
ra. Usein syksyiset kylmät
kuolettivatkin sa.'ot ja niin
sai 'perhetaiste~la olemassa

3
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olostaan niukkojen taloudellis-
ten arvojen varassa.

"Vaikka kokee eipä hyljaå
Herra!" Sama elämänvakau-
mus mikä Saarijärven Paavossa
piti toivon yllä oli tässäkin ko-
dissa saanut vaimon katseet jo
harrastukset etsimään Jumalan
valtakuntaa ja hänen vanhurs-
kauttaan, joihin liittyy lupaus
ajallisen elämän onnesta. Vai-
mon aatokset työskenteli us-
konnollisten arvojen ja käsittei-
den tutkiskeluissa. Mies oli
näissä asioissa välinpitämättö-
myydellaån vastakohtana Ja.

samalla juoppouteen taipuvai-
nen. Juopuneena hän joskus
esiintyi vaimolleen ankarana-
kino Lapsirikkaus toi vaimolle
lisähuolia. Kodin hoito jäi
usein vaimon yksinomaiseen
hoivaan. Näinä hetkinä saat-
toi vaimo tuntea huolten tuo-
rnan henkisen painostuksen
ylivoimaisena. Köyhyys kodis-
sa ja pelko miehensä saapumi-
sesta riidanhaluisena juoma-
matkoiltaan olivat usein kau-
hunaiheita erämaan yksinäi-
syydessä. Tällaiset hetket joh-
tivat vaimon ajatukset iaisyys-
arvojen: luo lohdutusta etsien."
Rakkauden Jumalan huolenpi-
to lapsistaan kirkastuikiri vä-
hitellen ja samassa alkoi selvitä

elämän' henkinen, onnelliseen
iankaikkisuuteen johtava alku-
lähde.

Metsänvartijana Ternissuon
isäntä liikkui usein kylällä.
Kartanonlääniläisten vieraan-
varaisuus ilmeni ylitsevuotava-
na saaden metsänvartijan usein
henkisesti ja ruumiillisesti hei
lahtelemaan. Tämä läänin vie-
raanvaraisuus saattoi olla hy-
väsydämmisyyttäkin, mutta
pohjimmaisena siinä sittenkin
on ollut oman taloudellisen
aseman vakaannuttaminen. Pi-
d'ettiinhän metsänvartijaa isän-
nän ja läänin välisenä yhdyssi-
teenä, välimiehenä, ja niin ei ol-
lut aivan yhdentekevää miten
torppien haltijat talon "met-
sänvahtia" kohtelivat. Metsän-
vartijasta oli mahdollisuus saa-
da puoltaja, jos veroisäntä ai-
koi häätää torpasta. Läänin
vieraanvaraisuus metsänvarti-
jaa kohtaan on ollut jonkin-
moista omanedun tavottelua.
ja juoppouteen taipuvat met-
sänvartijat yleensä poikkeilivat
niihin torppi in, missä kesti-
tys oli runsain. Joskus 'kylla-
kin kävi Ternissuon isännalle-
kin niin, ettei kylämatkoilla
sattunutkaari aina saamaan
"kirkasta ja makiaa" tarpeel-
lista painolastia, vaan oli käy-



tävä kotiin etsimään kauppa-
vastiketta ja senjålesta käytä-
vä uudelleen kylälle. Kotoises-
sa köyhyydessä ei kuitenkaan
ollut rahaa, joten oli vietävä.
taloustavaraa viinaryypyn 'vas-
tineeksi. Juuri nåmåt hetket oli.
vat vaimon kestettäviksi anka-
rirnmat. Helpommin rahaksi
muutettavat tavarat, kutenvil-
lat, pellavat ja kankaat, koki
vaimo lukkojen taakse säilyt-
tää, mutta lukot eivät olleet
esteenä miehen toimittamissa
kotietsinnoissa. Myöhemmin
lastenlapset kyselivät isoåidil-
tään: ~Minkätähden arkunkan-
si on sarannain puolelta rikot-
tu? Äiti naurahtaen vastasi: -
Pappavainaa sen rikkoi! Minul-
la oli arkussa villat ja pellavat
papalta piilotettuna, mutta pa-
pan juomahimo oli niin voima-
kas, että täytyi arkkukiri rik-
koa löytääkseen jotakin viina-
ryypyn maksuksi.

Vaikkakin mies oli nain vii-
naan menevä, säilytti vaimo sil-
ti luonteensa lempeän mieli-
alan. Vaimon kärsivällisyys-
hyve kaunisti kotia. Perheri i-
taisuuksista ei ole kerrottu
muuta kuin ne tapaukset, jol-
loin vaimo koki säilyttää per-
heen talousarvoja kodissa mie ..
.hen toteu ttaessa riistoaja tuk-
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siaan. Vaimon lempeyden täh-
den jäi ulkonainen taistelu v~i-
häiseksi kodissa, mutta sitä voi-
makkaampana esiintyi vaimol-
le hänen sisäinen taistelunsa.
Uskonnollinen mietiskelvnså
oli hänelle selventänyt toisia
elämänarvoja, joiden saavutta-
miseen tämän ajallisen elämän
kärsimykset ovat koulua ja
kypsyttämistä niiden taydell i-
seen käsittämiseen. Jäiden elä-
mänarvojen yhteydessä tunsi
vaimo velvoituksia kaikkia
kanssaihmisiään kohtaan ja en-
nen muita juuri miestään koh-
taan. Iaisyyssana: Vanh urskaan
rukous voi paljon, koska se to-
tinen on, määräsi vaimolle tyo-
muodon kodin onnen säilyttä-
miseksi. Toivo ei johtanut-'
kaan häpeään, sillä hartaat ru-
koukset tulivat kuulluiksi,
Kuolintautinsa. aikana tunnus-
ti Henrik vaimolleen astuvan-
sa iäisyyteen, kaikkivaltiaan
Jumalan istuimen eteen, väli-
miehemme Jeesuksen kuole-
malla vahvistetun testamentin
kautta saatua lahjaosuutta
nautt.imaan ja tayde ll isena
omistamaan. Miehen ja vai-
mon hengellisten asiain yh-
teisymmärryksen tuoma suhde
ei muodostunut pitkäksi, mutta
kuolinvuoteen aaressa se saat- ..
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toi olla sitä täydellisempää.
] alleennäkemisen varm uus
iankaikkisuudessa heikensi
ajallisen huolen ja iaisyyssana:
En minä jätä teitä orvoiksi!
johti kiitolliset katseet rakkau-

"den Jumalan aivoituksiin.
Henrik Mikonpojan ummis-

tettua silmänsä kuolon uneen
IO. 4. 1851, jäi vaimolle surujcn
lieventämiseksi tieto miehensä
armon turvissa astumi -esta
ajan vaiheaidan yli ianka ikki-
suuteen nauttimaan rakkauden
Jumalan iåisyyslahjasta. Tå-
mä tietoisuus oli vaimolle niin
varma ja lohdullinen, että hän
tunsi miehensä onnellisemmak-
si itseään sillä, että hänellä oli
vielä jälellä elinikää armon-
ajassa, tuoden ainaista kiusaus-
ta uskonsa heikkoudesta ia
luonteensa turmelluksesta.

Miehen kuoleman jälkeen j.ii
leski ja seitsemän lasta, VllSl

poikaa ja kaksi tytärtä. Van-
hin poika oli silloin jo naimi-
sissa ja ottikin piammiten isän
kuoleman jälkeen torpan isän-
nyyden kokonaan. Jo ennen
isän kuolemaa oli isä ja vanhin
poika yhteisvastuulla suoritta-
neet torpan siirron metsästä ky-
lään ja esiintyykin torppa sen-
jälestä' Hei k k i 1ä nimisenä.
Metsänvartiointi ei senjålesta

l
kuulunut torpan' erikoisvelvol-
lisuuksiin.

Leskelle Maria Matintyttärel-
le jäi miehensä kuoleman jäl-
keen huoli torpan osuuden vil-
jelemisestå ja lisäksi ala ikäiset
lapset tuottivat huolia. Huolet
usein esiintyivät suruntun: eina.
Iäisyysvakaumusten Jumala-
usko velvoitti heittämään surut
Herran huomaan. Näin leski
kiinni tti toivonsa hartaimmin
maailmankaikkeuden 1uojaan
ja Hänen armoiärjestykseensa
ihmiskunnalle valmistetusta
onnesta, mutta nämät toiveet
ei aina kiusausten hetkinä an-
taneet hänen tunnolleen täyttä
rauhaa. Runollisen mielialan-
sa lumoissa hän usein mietti
näitä iäisyysasioita ja samalla
puki aatoksiaan virsiksi. Ru-
nolliset taipumukset saattoivat
olla jo Ternissuon torpassakin
toiminnassa, kun mies viipyi
kylällä ja vain lapset olivat
seurahauskuutena metsän pi-
mennoissa. Jätettyään torpan
kokonaan vanhemman poikan-
sa huostaan jäi äiti "muo.riksi"
ja senjälkeen hänelle jäikin va-
paampi mahdollisuus tehdä
rakkauden evankeliumia tun-
netuksi, tois~n sanoen lähetys-
työtä kodeissa. Leskenä olonsa
aikana tuli Ternissuonäidin



--------~------------~~~~-------~
runolliset taipumukset tuotta-
vampaan toimintaan. Kirjoi-
tustaidottomana hän on sanel-
lut virsikokoelman Tammelan
kirkkoherran apulaiselle Creut-
leinille. Vuosina. 1858~59 oli
sattunut Kartanonkylän karta-
1100n "papinvuoro", majanpito
saarna vuorossa olevalle papille.
Tänne oli Ternissuon äiti saa-
punut ja laulamalla sanellut 25
virttä Creutieinin paperi lle kir-
joitettavaksi. Näille virsille
on "painQlupa annettu Turun
Konsistoriumissa heinäkuun 25
p:nä 1860.". Seuraavana vuon-
na ilmestyi vihkonen nimellä:
"Hengellisiä Virsiä, kokoillut
Jumalan sanan palvelija". ]. F.
Granlundin kustantamana.

Myöhemmin vuonna 1870 sa-
neli Ternissuon äiti Elias Lönn-
rotille uusia virsiä silloin kun
Lönnrot sairasti tapaturmaisesti
katkennutta jalkaansa Perttu
lan kappelin majatalossa Nok-
kalassa. Näiden Lönnrotille lau-
suttujen virsien lukua ei enää
muisteta, eivät äiti vainajan las-
tenlapsetkaan, se vain muiste-
taan, ettei näitä ollut enää niin
monta mitä aikaisemmin oli
vihkosessa ilmestynyt. Lönnro-
tin ja Ternissuon äidin keskeis-
ten neuvottelujen mukaan piti
Lönnrotin toimittaa nämät
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myöhemmin sepitetyt virret
kustantajalle, mutta jostakin åi
dille tietämättömåstä syystä ei
niistä tullutkaan painosta. Tä-
mä oli äidin toiveille suuri pet-
tymys. Pettymyksen tunteissa
oli äiti lausunut: - Totta ne ei
olleet hänen viisaalle jårjelleen
otollista? Mutta kun niistä sen-
tään joku on kelvannut hänen
omaan virsikirjaansa.

Uskonnolliset vakaumukset
rikastuttivat .Ternissuon äidin
elämän onnea suna maarassä.
että hän toivoi kaikille samaa
taivaista rikkautta. Omakoh-
taista ristiriitaa tunnossaan
tuntiessaan kävi hän usein pi-
dempiäkin matkoja iåisyysasi-
oista huolehtivien tuttaviensa
luona. Tällaiset matkat virkis-
tivätkin, mutta eivät at-
na antaneet silti äidi1le
täyttä tyydytystä. Suomen
kansan silloisessa uskon-
nollisessa herannasyy.rl.iik-
keessä oli syntynyt eloisaa lii-
kettä, .joka sai alkunsa Fredrik
Gabriel Hedberg in julk ilausu-
mista iäisyyskäsitteistä. Tämä
oli Ternissuon äidillekin aiat-

~telun aiheena ja päästäkseen
selvyyteen käsitteiden ristirii-
taisuuksista matkusti äiti var-
tavasten tapaamaan Hedberg iå.
Ternissuon äidin ensimäinen
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matka tapahtui silloin, kun
Hedberg oli pappina Povtyållä
ja vuosina 1854-1862 oli äidil-
rä jokakesäinen huvimatka
Hedbergin luo Nummenpäähän,
Kaarinaari. Ensi käynnillä oli
keskusteluissa Hedbergin kans-
sa äidille kirkastunut välimie-
hen Jeesuksen ihmiskunnalle
tuottama hyöty täydellisenä,
Jumalalle kelpaava sovinto ja
ihmiskunnalle tarjona oleva
syntien anteeksi antamuksen
armo. Samassa selkeni Luthe-
ruksen tunnustus: missä syntein
anteeksiantamus on, siinä on
myös elämä ja autuus. Tämän
jälestä äiti tunsi vapautuneensa
siitä painajaisesta, joka usein
koki hengensilmät kääntää kat-
selemaan joko omahyväisyyt-
tään tai kurjuuttaan.

Käsitteille selvinneet opin-
kohdat nuorruttivat äidin voi-
mia ruumiillisestikin ja toi-
mintatarmo reipastui iaisyys-
asioiden tunnetuksi tekemiseen.
Matkat Hedbergiä oppimassa
vakaannuttivat äidin käsitteitä
ja Ternissuon åidistå tulikin
evankeliselle liikkeelle keskei-
sin henkilö leveämmälle alu-
eelle Lounais-Hämeessä.

Vaikkakin Ternissuon äidin
lähin sydämenasia oli siel ujen
iankaikkisen lunastuksen tun-

"rietuksi tekeminen, niin ei hän.
silti esiinny ilman velvollisuuk-
sia ajallisessa yhteiskunnassa.
Vapaita harrastuksiaan hän uh-
rasi kansan opetukseen järjes-
tämällä sunnuntaikoulun yh-
teisvoimin Kartanonkylän isän-
nöitsijän Rönnbäckin kanssa.
Kartanosta laitettiin santaperi-
kit, mataloilla listoilla ympa-
röidyt poydat, joissa oli santaa
ja joihin sitte oppilaat puisilla
puikoilla saivat harjoi tella kir-
joittamaan. Ternissuon äidille
kuului lukutaidon opetus ja
kartanon isånnoitsijälle kirjoi-
tustaidon opetus. Vuoden 1866
lopulla valittiin Ternissuon äi-
ti kiertäväksi lasten opettajak-
si Tammelan puoliselle osalle
seurakuntaa. Tässä toimessa
oli.Jiänelle tarvittaessa apuna
tyttärensä Ma.ija-Stiina ja poi-
kansa Juho. Lastenopetustoin-
ta hän hoiti kuolemaansa saak-
ka ja opetustoimensa johdosta
alettiin äitiä kutsua: "K 0 u l u-
äic1iksi".

Perttulan kappeliin hommat-
taessa vakituista pappia 1870-
luvun alussa oli "Kouluäiti" in-
nokkaimpia asianharrastajia.
Asian joudutua vaalinvalmis-
tusvaiheessaan kävi äiti Tam-
melassa neuvottelemassa rovas-
ti Granfeltin kanssa. "Koulu-



äiti" toivoi saatavaksi taivaal-
lisille aatteille valveutunut
pappi, joka kykenisi lohdutta-
maan arkoja tuntoja ja vahvis-
tamaan heikkojen uskoa. .4iti
oli pyytänyt sielunpaimen-
ta, joka itse eläisi syntein an-
teeksi antamuksen armoissa, ja
näistä asioista hän tahtoi neu-
votella seurakunnan kirkko-
herrarikin kanssa. Rovasti
Granfelt olikin opastanut
"Koul uäidin" neuvottelemaan
kappelimme vaikutusvaltaisten
isäntien kanssa. Tulos oli, ettii.
pyydettiin yksimielisena vaa-
lintoimittajaa Humppilan kap-
palaista Arvid Lundenia seu-
rakuntarnme kappalaiseksi,

Keväällä 1875 Lundenin as-
tuttua virkaansa Perttulan
kapelliseurakunnan kappalai-
sena, oli "Kouluäiti" jo kuole-
mansa kautta siirtynyt toivo-
maansa iäisyyskotiin.

,,0 m a n p a p in", Lundenin.
ensimäinen virkatoimi oli
"Kouluäidin" ruumiin siunaus.
Lundenin muutto Perttulaan
tapahtui noin kahta viikoa en-
nen Vappua. Näin joutui Lun-
den pitämään tulosaarnansa
kahta viikkoa aikaisemmin,
kuin virallisen muuttopäivän
johdosta olisi tullut. Tämä kii-
reellisyys johtui kelisyistä .. Ki i-
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rehdittiin kaluston siirtoa re-
kikelin ajalla ennen keväistä
kelir ikkoa. Humppilan ja
Perttulan kuuluminen saman
emäpitäjän alaisuuteen teki
tällaisen aikaisemman muuton
helpoksi toteuttaa.

Vakinaisen papin puuttuessa
kapellistamme hoitivat emäpi-
täjien papit kirkollisia toimia.
Kahdesta pitäjästä muodostu-
neena k appel ina oli kahden
emäpitäjän pappien velvoituk-
sena saarnavuorot. Nämät.
kirkkosunnuntait ja juhla-
päivät olivat kapell iseurakun-
nassamme juhlapäiviä, mutta
erikoisempia juhlapäiviä ne
olivat Ternissuon äidille. Ai-
kaisernmin ei äiti perhehuollon .
tähden voinut jokaisella kap-
pelin "kirkkopyhälle" saapua,
mutta milloin ennakolta tiedet-
tiin papinvuorolla tulevan pa-
pin sielulliset vakaumukset lu-
nastusopista yhteisymmärryk-
seen sointuviksi, niin silloin lä-
hetettiin sanoja naapuripitajil-
lekin, Esim. rovasti Tolpo oli
siksi pidetty uskovaisten kes-
kuudessa, että hänen saarno-
jaan käytiin kuulemaan tosi
hartaudella. Someron puolel-
ta, Vilukselasta, joku Anstenin
leski tapasi usein kutsua nou-
dattaa. Silloin oli hauskat jal-
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kijuh lat samoin ajattelevien
kesken. Naapuripitajistå tul-
leet viipyvät matkoillaan kol-
me päivää ja niin viipyivät tut-
tavien luona kaksi yötä.

Kuolemansa edellä maalis-
kuun loppupuolella 1875 oli
"Kouluäiti" viimeisen kerran
Perttulan kirkossa viettämässä
silloin ollutta "kirkkopyhää".
Kotiuduttuaan kirkosta kertoi
äiti tyttärelleen, ettei hän muis-
ta milloinkaan niin kevyesti
nousseensa Kurjenmäen ahdet-
ta ylös. (Lasten opettajana oli
"K'Ouluäiti" hankkinut itselleen
huoneet Kurjenmäen eteläiseltä
rinteeItä, nykyiseltä Peltosen
tontilta) . Elämänsä viimeisenä
iltana nukkumaan hankkiutu-
essaan hyräili äiti erästä virttä
ja useampaan kertaan varsy.i:
Ei ole mulle olinpaikka suotu
tääll' maailmas' matalas, vaan
taivaas on mull' koti suotu py-
syvainen iäisest. Murheissan.
ja iloissan sinne ole kiiru;ssan:-
Tytär kysyi opettelika han si-
tä vielä, tuttua virttä. - Kuin-
ka hän mieleeni tuli! vastasi
äiti. Kävivät samaan sänkyyn
nukkumaan ja seuraavan a aa-
muna kun tytär heräsi huomasi
äidin nukkuvan viimeistä un-

Forssan

taan iloinen onnekas ilme kas-
voillaan. "Kouluäiti" kuoli
26. 3. 1875.

",Kouluäidissä" sammui miel-
lyttävä, uhrautuva persoonalli-
suus. Yksi niistä, jotka käytän-
nössä toteuttavat rakkauden
käskyä: "Lahjaksi te saitte,
niin lahjaksi myös antakaat!"
Äidin usein esittämä toivo oli,
että kaikki lunastetut sielut
omistaisivat sen onnen, mikä
on Jeesuksen sovintoveren hin-
tana Iangennei lle Aatamin jål-
keläisille Iahjoitettu. Raamat-
tu ja Lutheruksen kirjallisuus
olivat niitä lähteitä, joista äiti
ammensi henkisen rikkautensa.
Tästä rikkaudestaan jakoi äiti
kanssaihmisil1een yrr piir is~cs-
sään elämän ohjeita, lohdutteli
kärsiviäsydämiä, rohkaisi au-
tuusioivostaan epätoivoisia ja
iloi tsi iankaikkisuusonnestaan
iloitsevien kanssa. Raamatun
sana: "En mma kuole, vaan
elän ja Herran töitä luettelen"
on jatkuvasti toteutunut "Kou-
luäidin" muistoissa. Suvussa
on säilynyt iäisyysasiain har-
rastus 'voimakkaana ja lisäksi
kotiseudulla on isien ja äitien
kertornat vireillä pitäneet muis-
toja "Ko u 1u ä idi s t ä".
Lehdestä 22.. ja 24. 8. ·-2S.



Menneen polven tervehdys nykyajalle.
Mitä Viksbergin kutomon savupiippuun kätketty

"aarrearkku" sisälsi.

Tässä lehdessä on jo mainit-
tu, että Viksbergin kutornon
vanhaa, v. 1877 ....rakennettua
savupiippua purettaessa löydet-
tiin sen huippuosassa touko-
kuun 27 p:nä lyijyarkku. joka
sisälsi erinäisiä kirjoituksia, ra-
hoja, postimerkkejä ja valol~u-
via. Allekirjoittanut on nyt
tarkemmin tutkinut mainitut
kirjoitukset. Puoleksi hiilty-
neet paperiarkit ovat pysyneet
sen ajan koossa, kuin pahasti.
himmentyneen kirjoituksen
tulkitseminen on vaatinut.
Nyt ne ovat tomuna ja tuhka-
na, mutta jåljennökset tallessa,
ja kun paikkakuntalaisille lie-
nee mielenkiintoista saada ter-
vehdys menneeltä sukupolvelta
ja tutustua pieneltä osalta
paikkakuntaamme ja tåkaläi-
siin oloihin puoli vuosisataa
sitten, niin julkaisen kirjoituk-
set, allaolevaa ruotsinkielista

runoa lukuunottamatta a.inoas-
taan käännöksinä, sillä Grub-
bensin runo v. 1877 rakenne-
tusta ja nyttemmin puretusta
savupiipusta, on, paitsi kuudel-
la kielellä kirjoitettu, kuten
jalempånå mainitaan, os.ttain
puutteellinenkin - kaikkia sa-
noja ei ole hiiltyneestä paperis-
ta löydetty, toisia ajatuksia on
ollut täsmälleen vaikea tulkita.
Kon ttoripäällikkö \O. Johans-
sonin käännökset ovatkin teh-
dyt vapaasti yrittämällä säi-
lyttää päaajatukset. Runopuku
ei Grubbensillakaan ole sään-
nöllinen, vaan muuttelee se
varsinkin kielten mukaan. SL"O-

mennoksessa on koetettu tyy-
lillä ja runomuodolla saada
korvatuksi alkuperäisen runon
monikielisyys.

Sittenkun vuonna 1853 perustet-
tu kutomo oli. palanut tammikuun
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13 p:nä 1877, rakennettiin samana
vuonna uusi kutomo 560 power-
looms-koneelle (mekaan iset:e kr to-
makoneelle) insinööri Christ. Br u u-
nin johdolla.

Päällystönä ja työnjohtajina Fors-
san Osake Yhtiön tehtaissa ovat ny-

kyisin seuraavat:
A. Borgström, apu lais isänndit srjä,

T. War bu r ton, vanhempi, kehr uu-
mestari.

T. Warburton, nuorempi, kehruu-
mes t ar i.

T. Loynd,
F. Griine,

retör) .
R. Meeske, lankavärjär i.
A. St ålst rom, kasööri.
R. Meyer, konttoristi.
Ch r. Bruun, insinööri.
J. Hår d h, piir us t aja.
V. Hälls tröm, rakenn usrnes tar i. .
V. Norring, pehtoori (inspector).
K. Toivonen,
C. W. Vas,
T. Schubert, mekaanikko,
F. Rydber g, p u u t ar hu r i.
F. Lunden, kirjanpit äjä.

H. Palmroth. opettaja.
S. Sundgren,
F. Ch ur ma.n, kaupanhoitaja.
K. Nordanwehr, varastonhoitaja.
J. Granberg, kirjanp itäjä,

J. Sjöberg: koneenhoitaja.
H. Schou ltz, kirjanp itäjä.
N. Ekströrn, yli leikkaaja (öfver-

skärare) .
V. Söderlund, varjar i.

D. J. Björks ten on piirilääkäri.
asuinpaikkana Forssa.

Forssassa on nykyisin kolme
kauppapuot ia, apteekki, lääkäri Ja

kaikkea lajia käsityöEiisiä.

kutomomestari.
valmistusmestari (ap-

Forssan*) rau tat ieasernal le, jorui»
tietä vielä rakennetaan, on matkaa
n. 18 virstaa; jokapäiväinen postin-
kulku on asemalle saatu aikaan
vuosi sitten. Se kuljettaa päivit-
täin n. 50 kirjettä. Sanornaleht ien
luku, jatke! täksi vuodeksi on tilat-
tu, nousee yli 400.

Elokuun 1 p:nä 1877.

Rud, Meyer.

Vuoden 1877
Osakeyhtiön
otettu:

alussa oli Forssan
man ttaaliluetteloon

."

22 ulkomaalaista.
406 naimisissa olevaa henkil oä,
I04 naimaton ta miestä.
306 naimatonta naista.
165 alaikäistä lasta tehtaissa.
.176

1475 yhteensä.

Käräjät pidetään kaksi kertaa
vuodessa, tavallisesti helmikuussa

. ja syyskuussa. Varsinai sen tuomio-
kirjan pykälien luvun voi katsoa
ryoiks i eli puolta vähernrnäks i kU;!1

mitä olosuhteet olivat 20 vuotta sit-
ten, ;a syy tähän lienee etsittävisså
mu u t t uneessa palovi ina-ase tuksessa,
kotipolton lopettamisessa ja korote-
t/Uissa ulosot tosakoissa. Yleensä on
esiintynyt sangen harvoja vai keam-
pia rikoksia.

Det dagas i vår finska bygd
och frihet gror i lagens skygd.
1 fjerran tid. Hur är d.et då?
Jag frågar blott, men svar derp å

ger ändast häfden och cless tolk.
Gud skyclde Finland och dess folk.

*) Nykyinen Matku.



(Käännös) :

Jo huomen herääpi Suomen mailla,
On vapaus turvattu Suomen lai lla.
Tuleva aika. Sitäkö ois vailla?
Vastausta saanen tuskin ma muusta
kuin aikakirjojen tulkin suusta.
Näin ma mietin, en muuta saaa,
Jumala varjelkoon Suomenmaata.

Forssassa, elokuun 1 p:nä 1877.

A. Stålström,
varatuomari.

Savupiipun rakennustyöt aloitet-
tiin maaliskuussa, jolloin perustuk-
sen kaivaukseen ryhdyttiin. 174
paal ua, joiden päällä savupiippu le-
pää, lyötiin sisään niin että kym-
menellä viimeisellä lyönnillä ei il-
mennyt suurempaa kuin Vz tuuman
lasku. Paalut ovat maanpinnalta
yli päästään 16 jalan ja alipäästä 24
jalan syvässä. Vaakasuora perusta
on tehty 14 par rust a, .ot ka ovat ').
tuumaa nelikulmassa. Graniitti-
perustukseen käytettiin 50 kuu-
tiosyltä kiviä. Muuraukseen ryh-
tyi toukokuun 22 päivänä 8
muuraria ja työ lopetettiin elo-
kuun 1 p:nä. Koko korkeus sok-
kelista laskien on 145 Englan-
nin mittaa. Seinien paksuus on
alhaalta 4 jalkaa ja ylhäältä 1 jal-
ka. Kaikki tiilet, jotka käytettiin,
oli tehty Lunttilassa. Vanha ku to-
mo, joka oli rakennettu tiilistä ....
(kokonainen rivi taitteessa mennyt
rikki) tammikuun 1 p:nä, r evit t iin
alas helmikuussa. Perustusta uu-
delle kutomolle alettiin raivata
maaliskuun lopussa. Ainoastaan osa
vanhasta perustuksesta takaseinällä
käytettiin. Toukokuun 2 p:nä alet-

tiin muurata. Rautaparrut ja pi-
larit, jotka käytettiin raken-
nuksessa, -valet t iin .Forssan valimos-
sa 15 viikossa. Kun' tämä allekir-
joitetaan, jat kuu työ toisen kerrok-·
sen muurauksessa, jossa osa pa.l-
keista jo on kiinnitetty. Lattiat
tehdään sementistä r aut akuonan ke-
ra ja katto lasketaan raut apel.le istä .•.
Otaksuttavasti tulee koko uusi. teh-
das olemaan tänä vuonna täydessä
käynnissä.

Forssassa elokuun 1 p:nä 1877.

Ch. Bruun, johtava insinööri.

T. O. Schubert.

"Saksalaisten kaunis kieli
Eu rooppat a hal li t see,
Alle Iipp uje nsa mieli
koota kansat. Vallitsee
siunaus nai n. Ikirauhaa
pauhaa Iso Isäinrnaa".

.
"Nietu, pyhä isäinmaa on Venäi;
Vot Suomi - veli ei tee se te-

nää".

"Ja nyt keisari taasen se katsastaa
yli saksai n ja ryssäin maitten.
Nurin barbaarijoukot hän rat sast aa
kera ran skoje n urhokkai t te n."
.,Pois turha loru, pois pieksänt ä

suun ja riita,
kokoo voimasi hyvään ja kar ta pa-

haa.
Paina mieleesi oppi: on aika rahaa.
Vain suurin toimin suurta saavute-

taan.
Niin vuodesta sataan me vaurast u-

taan.
Ja vihdoin kansaa Englannin kaik"

olla tahtoo vaan.
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'Kera yhden Jumalan, kera yhden
kielen, kera yhden maan,

Kaik' pyrkii yhteen yhteisöön, jota
suojaa rauhan viita".

Näin muurikivet keskenänsä ha as-
televat

ja kuvin uhkein tulevia maala ilevat.
Ne hengessänsä näkee ajat uu Iet,

komeet,
'kun tehtaat valtavat ja suuret ko-

neet
työn kaiken maailmassa suorittavat;
kun ihmisetkin lailla pääskyn len-

tää,
yli maitten, merten ilmalaivoin en-

tää,
'ohjaten vain joskus matkan huiman
luo k irko n to rn in, luo savupiipun

tuiman;
niin komein len noin kaar tel evat,

'Ma seison milloin vantterana työss.i
.ma ohjaan milloin majakkana yos-

sä,
"Vai k' sormin mustunein, ma viit-

taan korkeuksiin.
Kun hetki lyö, ma sorr un maisiin

mataluuksiin
mut' ihmisille näytän silloin aar-

teen soman
-yhtä toista,
'rnonen moista
sekä synnyintodisteeni oman.
Näin työni olen tarkoin ma IO;:J-

puun saattanut,
TIla tehnyt olen kaiken, mi mul le

kuulunut.
.Lämmöllä isäinmaalle ma aina hen-

gitin,
TIla nousin maasta, toimin, taas maa-

han lysähdin.

"Niin tähtiin vihdoin käydään" _

niin mi naki n.

. 'Elokuun 1 päivänä 1877

D. VI!. af Grubbens.

Insinööri D. VI. af Grubbens
oli Tammelan sen aikuinen
ensimatnen runoilija ja siksi
kait häneltä oli yllåmainittu
runo erikoisesti pyydetty, vaik-
ka hän ei kuulunutkaan Fors-
san Osake Yhtiön virkakun-
taan. Silloisille oloille kuvaa-
vaa on, että vaikka runossa
käytettiin saksan, venaj an,
ranskan, englannin, ruotsin ja
latinan kieltä, ei suomen kie-
lellä mainittu sanaakaan, sen
paremmin kuin muissakaan -ar-
kun, kirjoituksissa. Elettiin
muuten Saksan-Ranskan väli-
sen sodan aikoja, mikä runos-
sakaan ei voinut jäädä kosket-
telematta. Muuten on merkil-
le pantava Grubbensin kauko-
näköisyys, kun hän perin nyky-
aikaisesti puhuu lentoliiken-
teestä.

Arkussa oli myöskin kaksi
valokuvaa, nirn. kauppaneuvos
A. VI. \iVahrenista, josta lTl.UU-

ten ei mainita sanaakaan koko
arkun sisällössä, sekä valoku-
va Viksberg in kutomon rau-
nioista, Se ilmoitetaan otetun



heti palon jälkeen, ja sillalla
näkyy suuri väkijoukko. Va-
hinko vain, että kuva on käy-
nyt niin ruskeaksi, ettei sitä
mitenkään voi painattaa eik.i
siitä selkoa saada. Kun on
luultavaa, että valokuvasta

otettiin useampia iäliennöksiä,
joita voi vielä olla vanhoilla
tehtaalaisillakin, niin olisi toi--
vottavaa, että se saataisiin mu-
seoon.

E. Aaltonen.
Forssan Lehdessä 27. 8, -28~



Säilyttäkää isienne kätten töitä!
Pakinaa Tammelan vanhoista rakennuksista.

Muutamia huomioita aitoista, riihistä ja umpikartanoista
sekä niiden vaiheilta.

Sen runsaan viikon aikana,
joka a llekirjoi ttaneella oli Ha-
malais-Osakunnan tutkimus- ja
keruuretken yhteydessä tilai-
suus heinäkuussa tutustua van-
-haan Tammelaan, etupaass.i
Portaan, Kallion, Liesjarven ja
Riihivalkaman - kylissä, saa·
-toin yllätyksekseni monen
monta kertaa todeta, miten toi-
senlaista sentään on itse näh-
dä oikein "luonnossa" se, min-
kä etukäteen kuvauksista ja
kirjoituksista on tuntevinaan
muka hyvinkin.

Kyllähän olin um p i p i-
hoi s t a kuullut, vieläpä jon-
kun nähnytkin läntisimmässä
.Suornessa muutamaa viikkoa
'ennemmin, mutta Tammelassa
niitä oli vielä jokseenkin joka
kylässä - tosin kyllä väisty-
mässä uudemmanmallisen ra-
.kennusjårjestyksen tieltä. Ja

k i u k k u r i i h e s t ä k i n jo.
takin olin tietävinäni, vaikka
en ollut ennen omin silmin si-
täkään nähnyt. Nyt vasta kum-
minkin oikeammin ymmarran
sekä umpipihajarjestyks en etta
kiukkurin, kun olen monta
kertaa saanut molemmatkin
läpikotaisin katsoa ja tarkas-
taa. Näitä kahta seikkaa pi-
dän omasta puolestani mie.en-
kiintoisimpina Tammelan-leo-

- kernuksinani. Kolmanneksi
tahtoisin mainita monet kau-
niit aitat rinnuksineerr, lakkoi-
neen ja vanhanaikaisine jalus-
toineen - ja samalla olisi mai-
nittava myös saunat ja taval-
liset riihet.

Vanha tiheä kylåryhmitys on
jo kokonaan Tammelastakin
hävinnyt.. Hykkilä on hajaa.n-
tunut, Portaassakaan ei ole
enää varsin ahdasta, mutta um-



pinainen piha, s.o. sellainen,
että asuinrakennukset ja ulko-
huoneet muodostavat Lne likul-
maisen suljetun ryhmän, jonka
keskellä oleva pihamaa jakau-
tuu aidalla kahtia, pihaksi ja
tarhaksi on vielä jåannoksena
vanhoilta ajoilta, muutamin
paikoin oikein hyvinkin säily-
neenä (Kallion kylän Ryhta ja
Mattila esimerkiksi).

Syynä 'tuohon omituiseen
linnamaiseen ryhrni ttämiseen
mainitaan useimmin turvalli-
suus: susia ja rosvoja vastaan
oli varauduttava niin, että kar-
tano voitiin porttiveräjällä sul-
kea yöksi 'kokonaan umpeen.
Mainitaanpa vanhoilta ajoilta.
että ulospäin ei tuollaisesta ta-
lolinnasta ollut ainoatakaan
ikkunaa tai luukkua. Mutta
tutkijat ovat esittäneet myös
sellaisen otaiksuman, että um-
pinaisen pihajärjestyksen syn-
tyyn on vaikuttanut huomat-
tavasti vanhan ajan maiden ja-
ko: kylän talojen tonttimaa on
jaettu talojen kesken niin, että
kukin on saanut siitä nel ikul-
maisen osansa, ja sen reunoja
myöten on. rakennukset sijoi-
tettu kehään, jotta tonttimaa
tulisi niin tarkoin käytetyksi
kuin suinkin.

'Tietenkään nykyisiä umpipi-

47
hoja ei ole juuri näiden syiden
takia tarvinnut sellaisiksi ra-
kentaa, koskapa moni tällainen
kartano on erillånså, yksinään,
jolloin ei ole ainakaan ahtaus
pakottanut. Mutta vaikuttaja-
na on ollut toinen syy: perintö-
tapa. Tuollaiseen järjestykseen
on totuttu, sitä on sovellettu
paljon myöhemminkin raken-
nettaessa, sanoisimmeko vais-
tomaisesti. Vasta UUSImpana
aikana on ryhdytty hajoitta-
maan piharakennuksia erilleen.
Ja vähitellen loppuu koko um-
pipihajårjestys.

Kylien ja talojen ulkonäkö
muuttuu silloin. Tiheät ryh-
mät väistyvät, päärakennukset
rakennetaan erilleen, teh.dåån
komeat maalatut ulkokartanot
- käytännölliset ja mukavat,
niinkuin uusi aika vaatii. Van-
ha, jolla on monta kertaa suu-
ri arvo muistona, perintönä esi-
isiltä, se joutuu epakaytånnol-
lisenä, ahtaana ja lahona pu-
rettavaksi. Nykyajan kannal-
ta se on vain edistysaskel, uu-
den ajan voitto - mutta kun-
nioittaaksenne menneitä pol-
VIa säästäkää kartanoistanne
aina jotakin, ja jos ei muuta,
niin valokuvauttakaa vanhat
pihanrie, porttikäytävänne, pää-
rakennulesenne ja umpipihojen-

----------'
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ne kodikkaat nurkkaukset. Si-
tä ette varmaan kadu, ja kun
voitte lapsillenne joskus näyt-
tää kuvia siitä, miten ennen
asuttiin, on se aivan toista
kuin kertoa se heille suusanal-
lisesti. -

Kiukkuri on vain länsi-Suo-
messa tunnettu riihimuoto.
Kun saattaa tavata talojen
vanhuksia, vapisevia ukkoja,
jotka eivät tunne sellaista riih-
tä ja vakuuttavat, ettei sitä
ole koko Tammelan pitäjässä,
täytyy heti aluksi sanoa, et tå
kiukkuri lla ymmärretään sel-
laista varsinaisen riihen vie-
ressä olevaa huonetta, jossa
kiuas on ja josta lämpö laske-
taan riiheen. Toisin sanoen:
kiuas on eri huoneessa ja elot

Liesjarven Sillanpäässä tapa-
simme ensinnä kiukkuririihen.
Se on pieni, korkeahko, malka-
kattoinen rakennus, jonka toi-
sessa päässä on yksilappeisel la
katolla varustettu kiukkuri.
Luvaa ei ole, on vain riihen
edustalla Iak anal usta, jossa on
lattia. Siinä tapetaan elot. _.
Astukaamme pienestä ovesta
kiukkuriin. Vajaan kolmen
metrin levyinen huone ei sisäl-
lä oikeastaan mitään muuta
kuin kiukaan, jonka pesän suu
on oveen päin matalahkossa

syvennyksessä. Kiuas täytbä
melkein koko huoneen pohja-
alan. Sen yläpuolella on kak-
si ortta, joilla on kuivattu tar-
vepuita ja l ihoja. Väliseinäs-
sä on matalia ja leveitä luuk-
kuja, joista lämpö päästetään
riiheen. Riihen puolella taas
ei ole muuta kuin parret ja nii-
den yläpuolella yksi loitto. Ta-
kana on riihikoppi eli jonkin-
lainen riihi lato, johon oljet ja
muu rehu pannaan.

Sellainen se vain on - ei
mitään niin merkillistä kuin
nyt jo otaksuisi, kun näin pal-
jon olemme siitä puh uner t.
Mutta kuitenkin: kiukkuri on
hyvin vanha muoto, sitä tava-
taan enää raioitetulla alalla, ja
muutaman ajan perästä se on
kokonaan hävinnyt muistojen
joukkoon. Jok' ainoa, mi tii si tä
on jäljellä, on arvokas jäännös
tätä lajia riihtä. Liesjarven
Mäntylän kiukkuri on sen ver-
ran toisenlainen, että siinä on
lava, ja se on siis samalla sau-
na. Tämän seikan panemme
erikoisesti merkille samoin
kuin Sillanpään ki ukkurin kiu-
kaan yläpuolella olevat orret.
Mäntylän riihirakennus on si-
täpaitsi suurempi: siinä -on
kiukkuri + riihi + luva + la-
to perättäirt. Ja Riihivaikaman



Anttilan kiukkuririihi on vielä
suurempi. Siinä on samat huo-
neet: kiukkuri, riihi, luva ja la-
to" mutta rakennus on mitta-
suhteiltaan paljon isompi. Itse
kiukkuri on vain parin metrin
levyinen sisältä, ja kiuas sal-
mistokivineen täyttää koko ta-
kaosan. Mäntylän kiukkurin
kiukaan vieressä on tilaa Ja
peräseinässä luukkukin.

Kaikki nämä kolme kiukku-
ririihtä (pari muuta vielä kuu-
luu olevan Tammelassa) ovat
siis jollaki~ tavoin erilaiset
keskenään. Mutta se" m ik.i
niissä on yhteistä, on nyt mei-
dän kannaltamme mielenk iin-
toisinta. Se on tuo erillinen
kiuashuone. Mäntylän vanha-
isäntä sanoo, että kun piti rii-
hi tehdä vanhasta pienestä sau-
nasta, oli tehtävä kiukkuri, ja
Sillanpään riihen kuuluu joku
Viiki, entinen sotilas, rakenta-
neen vajaan 100 v. sitten. Oli-
siko kiukkuri näissä tapauksis-
sa siis vain jotenkin tilapäi-
nen? Mahdollisesti - mutta
asia on taas sama kuin umpi-
pihoista puhuessamme: nykyi-
set kiukkurit eivät ehkä ole
muuta kuin vanhalta perintä-
muistolta rakennetut jonkin
joskus nähdyn tai kuullun mal-
lin. mukaan. ' Tieto siitä, olisi-
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ko .kiukkur i parempi kuin ta-
vallinen riihimuoto, on jok-
seenkin epämääräinen, Mutta
kiukkuriahan on suurissa ta-
loissakin ikäänkuin näytteek-
si. Se ei siis kuulu mihinkään
tilapäiseen käytäntöön Tam-
melassakaan, jos kylläkään ei
liene kovin yleinen ollut en-
nenkään, niinkuin voi kerto-
muksista päätellä.

Tutkirnuksien mukaan kiuk-
kuri voi olla jäännös iki van-
hasta riihi tyypistä. Lyhyesti
kertoen tutkijat otaksuvat rii-
hen kehittyneen suornensukuis-
ten kansojen keskuudessa
riu'uista tehdystä kei lamaises-
ta kodasta, jonka ulkopuolelle
ladottiin lyhteet, päät sisaar-
pain, ja jonka alla pidettiin
valkeaa elojen kuivattamisek-
si. Tällainen tulenvaarallinen
kui vaaminen tuli turvall isen.-
maksi, kun tulen sijaa madal-
lettiin kuopalle, ja niin vah i-
tellen rakenne kehittyi jaksoit-
lain siihen suuntaan, että tuli-
sijaan kaivettiin erityinen käy-
tävä sivustapäin, kehittyi
kiuas, josta lämpö laskettiin
ylöspäin' varsinaiseen riiheen,
missä keilamaisen riukukodan
ympärille m~lOdostni tuulen- ja
sateensuojaksi seinää ja kattoa.
lopuksi 'umpinainen seinälli-

4
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nen suoja. Riu'ut siirtyivät nyt
.parsiksi ja rkeilamainen muoto
hävisi - oli tultu suurin piir-
-tein meidän nykyistä riihtam-
-me vastaavaan kehitysastee-
seen. Kiuas jäi maanalaisek-
·si,· siihen eri kåytava myös -
ja on otaksuttu nyt, että kiuk-
-kuri olisi; myöhäinen jäännös
-tätä muinaista riihi tyyppiä, -
Toisaalta on kiuas siirtynyt
.riiheen, ja tämä tyyppi on. le-
yinnyt paljon Iaajemma lle
.kuin kiukkurirnucto .. Huomat-
.tava on, että itä-Venäjällä suo-
mensukuisilla kansoilla on vie-
läkin tuollaisia maanalaisia
käytäviä, keilakotia ja vail li-
naisia s~iniä ja katoksi-;' r ii-
.hissään. Puiminen suoritetaan
.tan tereella.

Ei tarvitse tietystikään vält-
rtämättömästi otaksua, että ny-
'kyinen kiukkuri olisi suoranai-
nen jäännös tai. selvä jatko
tuosta alkeellisesta maan alle
kaivetusta· tulisijasta. Voisi-
.han se olla turvallisuussyistä
muodostunut - tulenvaarahan
!ori paHon pienempi, kun rici·
heen-ei-tarvitse tulta viedäol~
Ienkaan, ja 'sidipaUsi1ämmön
järjestäminen 'On'sangen muka.
'vaa':k1ukkurista päin.
.: Tiedetään vanhoilta ajoilta
):nYös,että. -asuinpirttia on käy..·

tetty riihenä ja saunana. Oli
miten oli, mutta onpa kuin
jonkinlaisena myöhäisenä, vais-
tomaisesti toteutettuna saman
laisena piirteenä voisi pitää noi-
ta Sillanpään ja Mäntylän kiuk-
kurienerikoisuuksia: toisessa
orret kuin vanhassa pirtissä tai
saunassa ja-toisessa suorastaan
saunanlava. Länsi-Suomessa
voi kyllä pikkuoloissa tavata .
saunan, jossa kuivataan elot -
se on samaa lajia yhdistelmää,. " -
mutta vain painvastoin. Joka
tapauksessa Tammelankin
kiukkurit ovat vanhaa perua
ja sellaisina huomioon otetta-
vat. Ja kun ne ovat niin har-
vinaisia nykyisin, ovat ne sitä
arvokkaammat muistot
vaikka emme antaisikaan edel-
lä kerrotulle - teorialle muuta
kuin hatarien otaksumien ja
mahdollisuuksien:. arvon. Voi·
han olla, että ne eivät pidä
paikkaansa. _mutta ne voivat
myös pitää.

Kaiken' kaikkiaan: 'kiukkuri
on mielenkiintoinen, melkein
kuin sattumalta säilynyt muo-
to -~anhaa taitoa. Niitä on .eh-
kä :useampia.kinv~elä -i.a:mm~'
ta:ss'a, mutta' joka tapauksessa
näyttää -siitä kuin nykyaika
ei s-äiistäisi' tätä:kääri vanhan
-a~art jaä:ännöstå.."kauan. Ehkä

-,



tuleva miespolvi jo kuulee har-
vinaisuutena kerrottavan, että
oli ennen sellaisia ja sellaisia
riihiä:kin. Silloin uudenaikai-
nen kuivausriihi on jo hävittä-
nyt tavallisenkin riihen. Toi-
vottavasti kehitys ei tee sitä.
aivan yhdellä kertaa, niin et-
tä tuo vakavan harmaa raken-
nus säilyy vielä siellä täällä ar-
vossaan muistona ajoilta, jolloin
teh tiin työtä aamuyöstä iltapi-
meään ja jolloin leipä oli luo
jemmassa kuin nyt koneiden
aikana.

A i t t a pysyttelee ihan kar-
tanolla, mutta ei muuta paljon-
kaan muotoaan niinkuin riihi,
joka saa viereensä kaikenlai-
sia katoksia ja lautakopperoita.
Aitta on yksinäinen, vanha ja
omalaatuisensa. Sitä on siir-
retty montakin kertaa. mutta
aina se on samanlainen. Alla
on jalusta h iiri- ja rottalautoi-
neen, porras edessä, lakka ja
rinnus oven yläpuolella. . "Or·
jan käsi" kannattaa uskollisesti
lakkaa, ja jos seinästä ulkonee
hirrenpäitä sitä kantamaan, 'on
niiden leikkauksissa jåljellå
kauniita todistuksia vanhasta
hyvästä työstä, jolloin pikku
seikat tehtiin huolella ja
aistikkaasti. Kaunis 6-kulmai·
nen sulkanurkka kuuluu aito
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taan. Sekin rupeaa vähene-
maan, vanhat rakennukset ra-
pistuvat ja uusi aika ei enää
ehdi kaavailla kauniita nurk-
kia, vaan lyö sinkkanurkan ja
laudan päälle. Säilyttäkää, sai-
lyttäkää, älkää kevytmielisesti
pirstatko isienne kätten töitä!

Aitan sisällä on monesti jo-
takin, mikä panee mielen har-
taaksi. Välilattia voi olla niin
valtavista puolikkaista tehty,
että nykyisin sellaisia puita
saisi etsiä. Kaunis teko on se,
että eräs isäntä on uudenaikai-
seen jyväaittaansa laatinut vä-
likaton vanhan aitan lankuista
- aivan kuin pojilleen muis-
toksi: noin ne teki isät ennen,
kun ne lujaa tekivät. Ja erääs-
sä toisessa aitassa näin jyvä-
laarin etuseinänä vain yhden
ainoan lankun. Se se oli puu:
lohkomatla kirveellä veistetty
iättiläishongan kappale, joka
panee nykyajan muutamatuu-
maiset laudat häpeämåän. Kun-
pa se ja monet sen aikalaiset
aittojenne ja muiden rakennus-
tenne suojissa saisivat säilyä
todistamassa vakuuttavarnmin
kuin tällaiset pakinat siitä
ajasta ja sen ajan ihmisistä,
jolloin esivanhernpien työ loi
paljon nykyajan vauraudelle.·
Pienikin jäännös, kun sitä rak-
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kaudella hoidetaan' Ja säilyte-
tään - ei sen tarvitse olla ra-
kennus tai sen osa, vaan se 01·
koon mikä tahansa menneiden
polvien jättämä muisto, esine,
sana, muistotieto, kertomus tai
tapa , kun sitä vaalitaan

menneiden polvien kunnioitta-
miseksi, niin silloin täytetään
kauniisti neljännen käskyn sa-
naa, Kunnioita isaas ja' ai-
tiäs -~

H ann e s T e p p o.
Forssan Lehdessä -3I. 8. 28.

Kaunis aitta Kallion Ryhdän .talossa,

Oikaisuja: S,46: toinen palsta, 1 rivi: kiukkuriihestäkin, p. o,
k i ukk u r ir i i he s t ä k i n. .

S, 4~: ensi, palsta, keskellä loppuvasta kappaleestä puuttuu viimein~n rivi: '
(- - ja elot) kuivataan eri huoneessa:



Viinan"poltosta, myynnistä ja kuljetuk-
sesta entisinä aikoina.

Forssan Lehdelle kirjoittanut
J a 1m a r i M a t i s t o.

Viinanpoltto-oikeus entisinä
aikoina oli maanomistajilla. ei-
kä kukaan muu' kuin
maanviljelijä saanut maaseu-
dulla harjoittaa paloviinan
polttoa. Jos viljelijä itse
ei halunnut tätä oikeuttansa
käyttää, sai hän, jos tahtoi, luo-
vuttaa oikeutensa yhdelle tai
useammalle asukkaal.e tiluk-
sillansa kuitenkin sellaisilla

. ehdoilla, ettei v iinapannujen
tilavuus yhteensä ollut suurem-
pi kuin hänen manttaalillensa
laillisesti oli tuleva ja että hän
maanomistajana meni takuu-
seen siitä, että kruunu sai saa-
detyn polttoveron.

Polttoaika oli määrätty kah-
deksaksi kuukaudeksi vuo 'es-
sa, nimittäin lokakuun alusta
toukokuun loppuun, joten siis
kesäkuukausina ei saanut polL-
taa. Tätä aikaa joskus erinäi-
sillä määräyksillä vähennettiin.

Pannujen tilavuus oli tarkoin
asetuksilla määrätty. Esim.
koko manttaalin talo sai polt-
toa varten pitää pannun, jonka
vetoisuus oli 50 kannua ja jos-
ta veroa piti suori ttaa 12 lei vis-
kää rukiita; puolen marittaalin
talo 34 kannun vetoisen, josta
vero teki 7 leiviskää, ja neljän-
nesmanttaaliri talo 26 kannun
vetoisen neljän ja puolen leivis-
kän. verovelvollisuudella. Ve~
ron sai maksaa joko v iljassa tai
rahassa.

Viinan tisleeraus erikoisella
6 kannun pannulla oli luvallis-
ta koko vuoden niillä, joille
tuo poltto-oikeus annettiin,
saaden aina pitää tällaisen
pannun talossansa.

Kuten edellisestä on selvin-
nyt, ei muilla kuin maanornis-
tajilla ollut poltto-oikeutta, ei-
vätpä saaneet pitää edes poltto-
vehkriitakaan luonansa, ei omia
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eikä toisten. Jos sell aista Li-
pahtui sakotettiin siitä 9 rupl.
60 kop, ja polttovehkeet tuo-
mittiin menetetyiksi. Salapol-
ton harjoittamisesta sakotettiin
heitä ensi kerralla 21 rupl. 6u
kop. sekä jokaiselta muulta
kerralta 43 rupl, 20 kop. hope-
assa, menettäen samalla joka
kerta kojeet ja poltoksensa.
Kun luvattomalla pannulla ta-
hi muulla laittomaJla tavalla
poltti viinaa vaikka häneJä
polttoon olikin laillinen oikeus
menetti armotta polttokojeensa
saaden sakkoa ensi kerralta 14

rupl. 40 kop., toiselta 28 rupl,
80 kop. menettäeri myöskin
poltto-oikeutensa neljäksi vuo-
deksi, joutuipa vielä maksa-
maan määrätyn veronkin tålta
kieltoajalta. Luenansa ei saa-
nut pitää, vaikka poltto-oi keus
olikin, useampia kojeita, ai-
noastaan omansa. -Kenen hal-
lussa sellaisia tavattiin, myy-
tiin ne 14 päivän kuluessa löy-
dön jälkeen taikka vietiin
kruununpalvelijan huostaan
tai rikottiin hänen läsnäolles-
saan kelvottomiksi. Sakkoa
tuli tästäkin 14 rupl. 40 kop.
hopeassa.

Kesäkuukausina, jolloin kiel-
to oli voimassa, tuli kruunun-
palvelijan omistajan 'kustnn-

nuksella sinetillä lukita kaikki
muuratulla pannulla varustetut
viinanpolttohuoneet. Tällaisen
sinetin rikkomisesta sakotettiin
24 ruplaa. Irtaimet pannut hat-
tuinensa tuli 8 päivän kuluessa
polttoajan jälkeen viedä pita-
jän yhteiseen såi lytyspa ikka an,
josta ne saatiin taas takaisin 8
päivää e;1Den polttoluvan al-
kua. Se omistaja, joka ei vie-
nyt sinne säilöön, menetti
pannunsa.

Kun' manttaalin omistaja
kieltoajalla harjoitti polttoa,
menetti hän ensinnäkin kojeeri-
sa sekä viinat ja mäskit saaden
sitten sakkoa ensi kerralta 21

rupl. 60 kop., toiselta kaksin-
kertaisesti ja kultakin kerralta
sen jälkeen 72 rupl. hopeassa
menettåen vielä toisen kerran
perästä kuudeksi vuodeksi polt-
te-oikeutensa joutuen silti näil-
täkin vuosilta suorittamaan
polttoveronsa. _ jos häneltä
-kieltoaikana tavattiin måsk ia.
menetti hän sen saaden vielä.
sakkoa ensi kerralta 9 rupl, 6,)
kop, sekä kaksi vertaa toisilta
kerroilta. Pol ttoajan ollessa
lyhemmän kuin 8 kk. vuodessa
sai mäskin valmistuksen aloi t-
taa kolmea päivää ennen polt-
toajan alkamista.

Luvattomasta poltosta joutui



mies vastaamaan vaimonsa se-
kä muun kotiväkensä puolesta.
Ellei mies asunut talossa eikä
ehkä ollut : kehoittamassa vä-
keänsä tällaiseen tekoon, jou-
tui palkollinen maksamaan sa-
kot.

Kenellä tahansa oli oikeus
ilmi antaa polttaa, myyntiä ja
muutakin laittomuutta talla
alalla, eivät kuitenkaan 1apset
vanhempiansa eivätkä palvelijat
isäntäväkeänsä. Mutta ainoas-
taan maaviskaaleilla ja kruu-
nunpalvelijoilla oli oikeus toi-
mittaa maalla etsintää luvatta-
masta poltosta ja luvattomien
polttokojeista sekä panna ne
takavarikkoori. Ilmiarmon ol-
lessa perätön joutui ainoastaan
sen tekijä edesvastuuseen.

Yleinen syyttäjä eli viskaali,
joka rikkoi itse paloviina-ase-
tuksia vastaan, sakotettiin kak-
sinkertaisesti sekä tuomittiin
menettämään virkansa.

Niistä sakkorahoista. jotka
tuli luvattomasta poltosta;
myynnistä ja polttokojei tten
pitämisestä, lankesi kih lakun-
nalle kolmas osa sekä kaksi
kolmattaosaa syyttäjälle. Sa-
malla tavalla jaettiin nekin ra-
hat, jotka saatiin myydyistä
kojeista, Sakkorahat ofettiin
sekä irtaimesta että kiinteästä

55

omaisuudesta niin pitkälle kuin
sitä riitti. Tavaran loppuessa
kesken, sovitettiin loppu ruu-
miin rangaistuksella; Poli t0011
ja juopurnukseen kuuluvat ri-
kokset tutkittiin vålikaräjisså-
kin, jos asiat niin vaativat. Ei-
leivät asianomaiset sekä todis-
tajat olleet saapuvilla,· tuotiin
heidät omalla kustannuksellan-
sa. Rikollisen- täytyi korvata
yleisen syyttäjän ja todistaain
kulut sekä protokollan ja tWJ-
mion, jos tuomari vaati.'

Viinan myynnistä oli sää::1et:
ty, että ainoastaan maanomis-
tajat maalla sekä sellaiset kau-
punkilaiset, joilla oli poltto-

_oikeus, saivat viinaa myydä ja
kaupunkiin kuljettaa. Kesti-
kievareilla - sekä ravintomajan
pitajillå oli erikoinen lupa vi i-
nanmyyntiin. Ulkomailta ei
saanut paloviinaa tuoda Suo-
meen.

Luvatonta viinan myyjää sa-
kotettiin ensi kerralta 14 rupl..
40 kop. hopeassa sekä muilta
kerroilta kaksinkertaisesti. Lu-
vallinen myyjäkään ei saanut
myydä vähempää kahta kortte-
lia kerralla, eikä kaupungissa
ja markkinoilla yhtä kannua
vähempää. Viinaa ei saanut
myydä torilla, ei kadulla eikä
avonaisella markkinapaikalla.
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vaan oli se vietävä mitattavak-
si ostajan majapaikkaan. Tä-
män asetuksen rikkomisesta sa-
kotettiin ensi. kerralta 9 rupl.
60 kop, hopeassa ja jokaiselta
seuraavalta kerralta kaksin-
kertaisesti. Kun rikos tapahtui
markkinoil la tai kaupungissa,
menetti myyjä mvoskin viinan-
sa. Henkilöllä,. jolla ei ollut
lupaa myydä viinaa vähempää
kuin kaksi korttelia kerralla,
kiellettiin saman sakon uhalla
.sallimasta ostajan nauttia v ii-
naansa paikalla eli myyjän ta-
lossa.

Kestikievarit eivät saaneet
viinaa myydä vähitellen muille
kuin matkustavaisille. Koko-
naan se oli kielletty pyhä- ja

.juhlapaivinå, ollen kuitenkin
matkustajat po ikkeusasemas
sa. Joka tähän rikokseen tek i
itsensä syypääksi, sakotettiin
samalla pyhäpäivän rikoksesta.
Huutokaupoissa ja muissa va-
erikokouksissa oli myynti niin-
ikään kokonaan kielletty.

Laki oli ankara sille, joka
jatkuvasti yritti harjoittaa sa-
lakrouvausta eli luvatonta vii-
nanmyyntiä. Sai istua lisäksi
yhtenä sunnunt. jalkapuussa.
jos toisen kerran joutui kiinni
rikoksesta. Kolmannesta ja si-
tä seuraavilta 'kerroilta lähetet-
tiin yleiseen työhön kuuden
kuukauden ajaksi.

V. 1863-64 valtiopäivillä ta-
Ionpoikaissaäty, luopui vanhas-
ta etuoikeudestaan kotiviinan-
polttoon. Ja "vuonna .kuusiky-
mentäkuus tuli Suomeeri lak i
uus: viinaa kiellettiin poltta-
mast, juomapaiv i'aviettämäst '.
Maalisk. 2 p. 1865 annetulla
asetuksella lakkautettiin koti-
viinanpoltto, ja maalaiskunnil-
le annettiin oikeus täydellisesti
kieltää viinan valmistus Ja
myynti maaseudulla. Palovii-
naa sai siitä lähtien valmistaa
ainoastaan suuremmissa t~h-
taissa määrättyä valtiolle me-
nevää yeroa vastaan.

Forssan Lehdessä 3· 9. ?8.



Palvelijoista' entisinä ~aikoina.
Forssan Lehdelle kirjoittanut

J a l m ari M a t i s t o.

Miespolven aikana on 010"

suhteet paliyelusvä~stöönkin
nähden paljon muuttuneet. Ny-
kyajan palvelijalla ovat olot
toisenlaiset kuin ennen. Tavat
ja asetukset muuttuvat, niiripa
tälläkin alalla hyvin huomat-
tavassa määrässä.

Entisinä aikoina tuli menn i
palvelukseen kaikkien, jotka
olivat 15 vuott~ täyttäneet, el-
leivät he harjoittaneet jotakin
1uvallista elinkeinoa, esirn, kä-
sityöammattia tai muuta sel-
laista, tai jos heillä oli pieniä
lapsia tahi vanhoja ja sairaita
vanhempia hoidettavana. Muu-
ten heitä pidettiin kulkulaisina.
Alaikäiset eivät 'kuitenkaan
saaneet mennä toisten palve-
lukseen, jos vanhemmat itse
tahtoivat heitä pitää apunansa.
Alaikäinen ei saanut ilman
vanhempainsa lupaa muuttaa

.siitä palveluspaikasta, johon

hän oli heidä.n luvallaan SIJOI-

tettu.
.Huolirnattomalle sekä pa-

hankurisel'le palvel ijal le, joka
laiskasti • toimitti tehtävänsä
tai oli sopimaton . ja siveetori
kaytoksessaån, tuli isännän an-
taa nuhteita ja kotikuritusta,
mitkä palvelija sai növräsLi, -
kärsiä opiksi ja ojennukseksi,
Ellei hän tästä ojentunut, oli
isännällä oikeus ajaa hänet
pois tal'ostansa tarvitsematta
maksaa palkkaa niskoittel ijal-
le. Jos palvelija ei totellut
lähtökäskyä, tuli.' asiasta tehdä
ilmoitus kruununvoudille tai
nimismiehelle, jotka toimittivat
häädön, jos isännän syvtoksissa
oli todistettavasti ~ perää. Jos
isäntä oikeudessa syytti palve-
lijaansa sellaisista rikoksista,
joihin ei kotikuri vaikuttanut
tullen tämä l'aillisesti toteen-
näytetyksi, sai palvelija antaa,
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pestinsä takaisin, menettäen sa-
malla palkkansa, vieläpä sai te-
kemänsä vahingot korvata. Sa-
ma oli laki,jos palvelija moitti
talon ruokaa, pilkkasi ja panet-
teli ha.Ilitusvakeansa, tai jos
hän ei arkipäivinä .suostuput
lähtemään hänelle määrättyyn
työhön. Sitäpaitsi hän sai tal-
Iaisista rikoksista sakkoa ensi
kerralt'a 3 ruplaa ja toiselta 6
rupl, sekä kolmannelta ja sit.i
useammalta I2 rup., vieläpä
yhtenä pyhänä jalkapuuran-
gaistuksenkin siihen aikaan
kuin tällainen rang~istusmuo-
to oli vielä voimassa. Jos pal-
velija löi emäntäänsä tai isän-
täänsä, sai hän tällaisesta ri-
koksesta 32 paria raippoja sekä
naispalvelija 24 paria eli 24

päivää vesileipävankeutta. Kun
rikos tapahtui pikaisuudessa,
pääsi mies 18 parilla ja nais-
palvelija I4 parilla eli 16 p. ve-
sileipävankeudella, Haukku-
masanoista isäntäväkeä koho
taan sai sakkoa neljä kertaa
enemmän kuin muuten tuollai-
sista sanoista rangaistiin.

Kun palvelija oli kelpo ihrni-
nen, säänöllinen elämäntavois-
saan ja pysynyt palveluspai-
kassaan esim. 30 vuotta, tul i
isånnan elättää hänet loppu-
ikänsä palvelijan tultua tyoky-

vyttömäksi. Siinä tapauksessa
tuli tällaisen palvelijan saada
elatuksensa seurakunnalta, jos
isäntä oli kykenemätön elät-
tämään.

Palvelijain muuttaminen ta-
pahtui I p:nä marraskuuta.
Viikon sai hän pitää lornapåi- .
viä, mutta sitten oli jälleen as-
tuttava toimeensa. Ellei hän
saapunut, tuli isännän mennä
kruununpalvelijan luokse ja
siellä näyttää toteen, että hän
on esittämänsä henkilön lailli-
sesti pestannut, jolloin hän sai
virka-apua palvelijan noutami-
sessa. N iskoitteleva sai pal-
vella 3 kuukautta palkatta se-
kä korvata aiheuttamansa va-
hingorr. Tällaiset tapaukset,
että täytyi käyttää kruunun-
miesten apua, olivat kuitenkin
harvinaisia Louna.s-Håmeezså
70-80 vuotta takaperin. Uu-
dessa palveluspaikassaan piti
tulokkaan heti näyttää isän-
näLle papinkirjansa sekä kah-
den viikon ajalla seurakunnan
papistolle,

Karkaamiset palveluspaikas-
ta olivat myöskin verrattain
harvinaisia tapauksia 70-80 v.
takaperin. Jos sellaista tapah-
tui, oli isännällä oikeus lai II
mukaan tuottaa palvel ijansa
takaisin, jolloin karkuri me-



netti puolen vuoden palkkan-
sa ja sai sitäpaitsi korvata va-
hingot. Isäntäkin sai rangais-
tuksen, jos syyttömästi karkoit-
ti palvelijan talostansa. Hän
sai ensinnäkin suorittaa hänelle
täyden vuoden paikan sekä
korvata palvel ija llensa aiheut-
tamat vahingot. J05 isäntä
kieltäytyi maksamasta sovittua
palkkaa, tuomittiin se häneltä
ja sai isäntä vielä maksaa puo-
let tästä summasta sakkoa, mi-
kä tuli palvelijan hyväksi.
Isännän kuoleman johdosta tu-
li palvelijan jatkaa palvelus-
tansa vuoden loppuun, jos pe-
rilliset niin tahtoivat. Ellei-
vät he tahtoneet pitää tätä
laillisesti pestattua palvelijaa,
saivat he maksaa hänelle pal-
kan vuoden loppuun ja vielä
lisäksi kohtuull isen elatusra-
han siihen asti, kunnes tuo pal-
velija onnistui saamaan uuden
paikan itsellensä.

Laillisesta pestauksesta oli
tarkat säännökset olemassa. Oi-
kealla ja laillisella päästökir-
ialla eli "uI9ssetelillä" viimei-
sestä palveluspaikastaan va-
rustetun palvelijan sai .isäntä
ottaa palvelukseensa sekä an-
taa hänelle sovitun pestirahan.
Pestirahan vakuudeksi sai isän-
tä ottaa tuon "ulossetelin" ja
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siten oli laillinen pestaus ta-
pahtunut: Se sitoi vuodeksi
palvelijan isäntäänsä. Muu pes-
taus oli luvaton ta ja sakotet-
tiin isäntää laittomuudesta 6
riksiå ja- 32 killinkiä sekä pal-
velijaa 3 riksiä ja r6 killinkiä.
Pestiksi annettu - raha jaettiin
kahtia, josta puolet sai ilmi-
antaja sekä toisen puolen seu-
rakunnan vaivaiset.

Palvelijan paastokirjassa tuli
olla mainittuna: 1) hänen täy-
dellinen nimensä, missä talossa,
pitäjässä, kylässä ja laän.ss ä

hän on syntynyt; 2) kuinka
kauvan hän on påastokirjan
autajaa palvellut, 3) hänen
maineensa, kunniallisuutensa Ja.

siivollisuutensa; 4) miten on
palveluksensa suorittanut;
5) jos hän on pysty-
vainen ollut johonkin eri-
koiseen käsityöhön; 6) vakuu-
tus siitä, että hän on vapaa toi-
sen palvelukseen. Todistus
täytyi isännän nimellänsä taik-
ka puumerkillänsä vahvistaa ja
vielä vakuudeksi panna s.i'.eu
säätynsä ja asuinpaikkansa. Jos.
muunlaisen todistuksen antoi,
sakotettiin isäntää pankko-
riksi lla, jos uu-si isäntä syytteen
nosti. SeU&inen isäntä, joka ei
ulossetelissä tiedoittan ut pal-
vel ijansa kelpoisuutta taikka,
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hänen pahoja v ikojansa, sako-
tettiin ensi kerralta 6 riksiå ja
32 killinkiä pankossa sekä kak-
sinkertaisella sakolla jokaiselta
muulta kerralta. Laki suojeli
palvelijoita, etteivät isännät saa-
neet valheita panna näihin
ulosseteleihin. Palvelijoilla oli
oikeus ensi käräjillä panna
isäntä syytteeseen vääristä ta-
disteista. .Sakkoa tuli että ta-
rähti, elleivät kirjoitukset pita-
neet paikkaansa. Samoin sai
isäntä sakkoa 6 riksiä 32' kill in-
kiä pankossa, jos kielsi ulossete-
liä antamasta. Ellei palvelija
saanut seteliä ja isäntä oli pois-
sa .kotoa pitemmän ajan, eikä
palvelijan käynyt pitemmältä
odottaminen, tuli hänen ottaa
.kah den vieraan miehen. todis-
'tus siitä, että on oikealla ajalla
pyytänyt eroa saamatta paas-
tokirjaa. Tämä todistus oli
palvel ija lle pätevä paaståksen-
sä uuteen paikkaan. Harvem-
min sattui sellaista, että palve-
lija itse kirjoitti itsellensä
päästökirjan väären täen si ihen
isäntänsä nimen. Sellaisesta
seur~si .muut~n rangaistuksena
kunniansa menettäminen, sak-
koa 40 taaleria sekä vahinko-
jen korvaaminen,

Isännällä oli oikeus ottaa
niin monta palvelijaa kuin hän

tilallansa töissänsä tarvitsi.
Heistä tuli sitten tehdä tarkka
ilmoitus' henkikirjoituksessa.
Laiminlyönnistä sakotettiin
häntä 3 riksiä I6 ki llink iå.
Isännän tuli vastata palveli-
jamsa kruununmaksuista.
Isännän velvollisuuksiin kuului
viela sairaan palvel ijansa
hoitaminen sekä valvoa, että
palve.lijoi llansa on terveellinen
ruoka ja lämmin vuode nukku-
aksensa.

Entisajan palvelijat pidettiin
taloissa useimmissa tapauksis-
sa perheeseen kuuluvina jäseni-
nä, josta oli seurauksena, että
molemJminpuolinen hyvä sopu
vallitsi. Palvelijat olivat ah-
keria sekä kykenivät tekemään
monenlaisia käsitöitä. Miehet",
pitivät kunnia-asianaan val-
mistaa talven kuluessa puh de-
töinä määrätyn määrän tyore-
kiä, puuastioita ja työkaluja.
Naiset kutoivat ja kehräsi vat.
He olivat rehellistä ja uskollis-
ta väkeä, jotka hoitelivat talon
karjaa seka muuta omaisuutta
huolella. Jos vaara uhkasi ta-
loa tai sen isäntäväkeä, ryhtyi
palvelija vaikka oman henken-
sä uhalla sitä torjumaan. Kun
esim. 70 v, takaperin Humppi-
lassa erääseen taloon tuli 3 juo-
punutta miestä isäntää rok itt.i-



mään, hyökkäsivät rengit vii-
pymättä hätään ajaen pahante-
kijät käpälämäkeen.

Palkat oli palvelijoilla sel-
laiset, että kun niistä nykyään
puhuu, tuntuu se saclulta. Se
oli noin muutaman .kymrrienen
markkaa rahaa vuodessa ja ta-
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valliset"vaa teparseeli t". Vie-
lä 30-'-40 v. takaperin sai vank-
koja, kykeneviä miehiä alle sa-
dan markan vuosipalkalla ja
sadan markan mie,stä rnainit-
tiin jo kunnioittavalla ih~et-
telyllä.

Forssan Lehdessä JO. 9. 28.
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Kestikievareista entiseen aikaan.
Forssan Lehdelle kirjo
J a 1m ari M a t i s t o.

Kestikievari- ja kyytilaitos
''On vanha järjestelmä maassam-
me. Keskiajalla mainitaan
jo olleen sen voimassa. Kris-
toferin maanlain määräyksellä
tuli kihlakunnan tuomarin lau-
takunnan avustamana asettaa
yleisten maanteiden varsille n.
s. ",t a v e r ne ja" joissa mat-
kustaville tuli maksua vastaan
antaa yomajaa ja ruokaa. I60o-
luvun alussa tuli määräys,eWt
tällaisen tavernin hoitajan piti
antaa myöskin hevosia kyytiä
varten. Taverni nimityksen
tilalle rupesi samaan aikaan
vakiintumaan käytäntöön
"k e s t iki eva r i".

Paitsi tätä oli siihen aikaan
'Olemassa toinenkin järjestelmä
kyydityksen suhteen. Kunin-
kaan asioissa matkustavat hen-

',kilötölivat oikeutettuja saa-
maan kansalta ilmaiseksi yö-
majan, ruuan ja kyytihevosen.

Tällainen vapaa kyytivelvolli-
suus oli suurena - rasituksena
kansalle, synnyttäen kaikkialla
nurinaa. Sen poistaminen ky-
syi pitkäaikaista sitkeää tais-
telua, kunnes se r649 valtiopäi-
villäsaatiin poistetuksi. Talon-
poikaissääty sitoutui maksa-
maan erityisen kyytiveron
päästen täten vapaaksi tuosta

. rasittavasta vapaakyytivelvol-
Iisuudesta, Mainittuna vuonna
astui voimaan erityinen "k e s-
t iki eva r i s ä ä n t ö" sek.i
pian sen jälkeen eli v. r65J
taas toinen sääntö, joilla va-
kiinnutettiin tätä tärkeätå jär-
jestelmää. Näiden pohjalle'
valmistettu uusi sääntö tuli v.
r664, ja se sitten pysyikiri voi-
ma.ssa kauan aikaa eli v:ecn
r734. 'Sen jälkeen tuli vielä .
useita uusia sääntöjä, jotka ei-
vät kuitenkaan tuoneet tähän
lainsäädäntöön mitään erikoisia
uusia periaatteita.



Kuinka suurenpuoleisiksi lai-
toksiksi näitä kestikievareita
oli suunniteltu, näkyy siitä, et-
tä v. 1649 asetuksen mukaan
täytyi kestikievaritalossa olla,
kolmenlaisia asuinhuoneita.
Yksi huoneista piti olla varat-
tuna aatelistoon kuuluville sää-
tyhenkilöille, toinen "muuta
kunniallista väkeä" ja kolmas
yleistä kansaa varten. Suu-
rempien teiden varsilla täytyi
kievarien pitäjällä itsellään ol-
la kahdeksan hevosta ja tallis-
sa tuli olla tilaa 24 hevoselle.
. Ottamalla ~uo.rittaaksensa

edellämainitun kyyti veron piti
talonpojan päästä vapaaksi
yleensä kaikesta kyytirasituk-
sesta. Uuden järjestelmän kun-
toon saattamiseksi velvoitettiin
talolliset .kuitenkin lähemmin
maarattyjen perusteiden mu-
kaan antamaan apua kestikie-
varitalojen rakentamiseen, kun
sellainen aluksi rakennettiin.

Liikenne kasvoi useilla seu-
duilla maassamme .niin suurek-
si, etteivät kestikievarit naapu-
riensakaan avulla voineet kyy-
ditystå : suorittaa. Täytyi siis
käydä uusilla asetuksilla tätÅ
rasitusta tasoittamaan edempä-
nä: asuvienkiri hartioille. -Täs,-'
s'ä . "kåytettiin samantapaista
menetelmää kuin ennen vapaa-
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kyyditysvelvollisuuden aika-
na, velvoittaen edempänä asu-
vat talolliset pitämään kesti-
kievari talossa taikka sen lä-
heisyydessä hevosia varalle
kyyditystä varten. Tätä k~t-
suttiin hollikyydiksi eroituk-
seksi reservikyydistå,

Kun määrätyt kyyti taksat ei-
vät korvanneet kuluja, joutui-
vat talolliset kärsimään rasi-
tusta yhä enemmän. Tämä ai-
heutti nurinaa sekä valituksia
kaikilla valtiopäivilläkin sen
jälkeen kuin meillä perustus-
laillinen valtioelämä elpyi.
Useat komiteatkin pohtivat tä-
tä pulmallista kysymystä, mut-
ta suotuisaan ratkaisuun ei
vain päästy. Vasta nyt tä'Iä

. vuosikymmenellä ovat maan-
omistajat päässeet vapaiksi
näistä rasituksista.

* ~
Kestikievarit eivät saaneet

olla kahta peni_kulmaa edempä-
nä toisistaan. Periikulma si-
sälsi 6000 syltä. Maaherran
tul i.ensin' tutkia :ldhlakunnan-
voudin, nimismiehen, tuomarin
ja' lautakunnan kanssa kaikki
maantiet-ja sitten raåärätå, mi-
hin pa*kaan kestikievari tuli
Iaitjaa. Sii:nå, piti olla vpaitsi
tarpeelliset huoneet ja huone-
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kalut, myöskin makuuvaatteet,
kynttilöitä, polttopuita, ruokaa,
viinaa, olutta ja sahtia~natkus-
tavaisten tarpeeksi sekä heidän
hevosillensa ohria, kauroja,
heiniä ja olkia. Maksua ei saa-
nut ottaa enempää kuin minkä
kihlakunnanoikeus ja maaher-
ra maalla ja raastuvanoikeus
kaupungissa olivat määränneet.

Yhden hevosen vetämään ajo-
neuvoori ei saanut panna ras-
kaampaa kuormaa kuin 2'0 lei-:
viskää, eikä parihevosen enem-
pää 40 leiviskää. Kaksi mat-
kustajaa sai ajaa 'samalla he-
vosella. Tavaroita ei heillä
saanut olla enempää mukana
kuin eväsreppu eli pussi tai
pieni arkku. Merimiehet, ki-
säll~t ja oppipojat eivät saaneet
ilman erikoista lupaa kulkea
kestikievarikyydillä. Ne jotka .
eivät asuneet penikulmaa lä-
hempänä .kestikievaria saivat
tulla 'omin neuvoinensa, ellei-
vät kulkeneet yleisillä aSIoilla.
Kaupunkilaiset eivät saaneet
kyytiä' muualle kuin toiseen
kestikievariin elleivät niin-
ikään kulkeneet yleisillä asioil-
la. .Hevoset piti olla' kelvol li-
sia, juonittomia ja kengitettyjä.
Kun hevonen' uupui matkalla,
tuii matkustajan saada uusi "1{
himmåstä talosta tai kylästä.' .

Matkustajan tahallisesta vii-
vyttämisestä sakoitettiin kesti-
kievari<l; eli kyyditsijaa 1 taa-
leri tiimalta, samoin myös mat-
kustajaa kyytimiehen vii vytta-
misestä. Jos hollimies oli soi-
masanoilla kohdellut matkusta-
jaa. tuli tuomarin harkintansa
perusteella määrätii rang ais-
tusta ensi kerralta 10, toiselta
16 paria raippoja. Kolrnannel-
la kerralla lähetettiin soimaa-
ja kruunun työhön. Kun holli-
mies vaati juomarahaa. ran-
gaistiin tästä kuudella raippa-
.parilla. Sellainen matkustaja.
joka hevosta taikka ajoneuvo-
ja oli. turmellut, sai korvata
vahingon arviomiesten hark in-
nan mukaan ja sakoitettiin
vielä 10 talarilla, jos oli tuon
vahingon tahallansa tuottanut.
Väkivallan teosta oli mat kus-
tajalle säädetty .200 tai. sakko.
Laki rankaisi silloin kaksin-
kertaisesti kuin· muuten, jos
matkustaja löi tai soimasanoil-
Ii.kohteli kestikievaria tai hä-
nen perheensä jasenia, Sama
laki oli myös voimassa, jos kes-
tikievarin puolelta matkusta-
jille näin. tehtiin, Kestikieva-
rin ja holhrniesten pahuus oli
ilmoitettava maaherralle, joka
päätti asian, kun rangaistus ei
noussut yli 12 raippapar ia. Pa-
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hemmissa tapauksissa joutui
asia kihlakunnanoikeuden rat-
kaistavaksi. Valitukset epä-
kohdista tuli merkitä kest ikie-
varissa olevaan paivakirjaan.
Samaan kirjaan tuli nimisrnie-
henkin merkitä tarkastuksensa
tulos majatalossa vähintäin
kerran kuukaudessa.

Kyytipalkka. joka oli mak-
settava kyydin päätyttyä, teki
maalla esim. rSoo-luvun puoli-
välissä 2 kop. hopeassa Venä
jän virstalta. Kaupurikista lah-
tiessä oli siihen aikaan kaksin-
kertainen kyytimaksu. K'årry-
rahaa piti maksaa 1 kop. ho-
peassa 10 virstal ta. Si110:sis~2.
asetuksissa sanottiin m. m.
vielä sellaistakin, että kesti kie-
varin huoneen seinällä piti olla
nähtävillä kolme kestikievarin
asetusta, jotka olivat sääc1etyt
vuosina I734; 1766 ja 1829. El-
lei näitä ollut näkyvillä, sako-

Forssan Leh dessä

tettiin kestikievar ia 10 tal,
Samoin häntä sakotettiin ICJ

ruplalla siita, jos antoi juopu-
neelle väkijuomia. Toisesta
kerrasta tätä rikosta, hän me-
netti kestikievarivirkansa.
Muuten oli hänellä oikeus
myydä matkustajille viinaa.

Kestikievarit olivat mones-
sa pitäjässä vuosikymmeniä sa-
massa talossa. On sellaisiakin
esimerkkejä, että se on ollut
toistasataakiri vuotta. Niiden
hoitajat täyttivät tehtävänsä
yleensä kunnollisesti, olivat
ystävällisiä ja kohteliaita mat-
kustajille eivätkä useissa kesti-
kievareissa ottaneet edes tak-
san mukaista maksuakaan
esim. ruoka-aterioista. Mutta
kestikievarit olivatkin tavalli-
sesti sijoitettu hyvinvoipiin ja
ruokaisiin taloihin, joissa oli
mitä pöytään laittaa.

syyskuun 14 p:nä 1928.



Heilu keinuni korkealle . .
Aisalkeinujen valtakaudelta.

Kun kyselee vanhoilta ihmi-
siltä heidän nuoruuden aikui-
sistaan huvittelu- ja kokoontu-
mispaikoista, saa miltei kaik-
kialla Lounais-Harneessa rkuul-
la tanssiketojen ja helavalkee-
paikkojen lisäksi kerrottavan
kylien yhteisistä aisakeinuista.
IS7o-luvun lopussa alkoi niitä
ilmaantua Tammelaan eri ta-
hoille ja I<8So-luiVunalkupuol i
oli tää1lä niiden varsinainen
loistokausi. Näyttää siltä kuin
olisi tapa kulke.utunut vanhaan
Tammelaan Turun puolelta Jo·
löiäänin kautta, sil'la muisti tie-
doista päättäen oli täällä aisa-
kei nuja jo aikaisernmini kuin
Tammelassa. Niinpä kerro-
taan, että Jokioisten Haapanie-
messä oli tällainen keinu aina-
kin jo I,s6o-luv.un lopussa, kos-
kapa eräs mies sieltä sai aiheen
ja mallin rakentaa samanlai-
sen viereiseen Vaulammin ky-
lään yli 60 vuotta sitten. Kaik-
ki ne Tammelan keinut, joista

vielä muistetaan kertoa, olivat
kymmenkunta vuotta nuorem-
pia.

Aisakeinun tekivät tavalli-
sesti kylän pojat tai nuoret
miehet yhdessä, mutta mairn-
taan useita tapauksia, jolloiri
joku yksityinen nuori mies ra-
kensi itselleen oman keinun-
kino Mielellään valittiin kei-
nun paikaksi leikkike.don tai
kokkokallion läheisyys, jotta
olisi "yksi tie ja monta asiaa".
Jos sopivan etäisyyden päässä
toisistaan kasvoi kaksi vank-
kaa kuusta tai mäntyä, saatiin
niistä erinomaiset tolppapuut.
Mutta tavallisimm.in täytyi ne
pystyttää varta vasten maahan
paksuista tukeista, Niiden va-
liin asetettiin vankka akseli,
jonka reikiin tapeilla kiinni-
tettiin aisat. Tavallisesti oli
tällaisessa keinussa 6 aisaa,
mutta välistä S:kin, kun oi-
kein iso keinu halutti.in tehdä.
Lienee joskus oJ:lut vieläkin



useampiaisaisia keinuja, Aiso-
jen alapäät tietysti oli kiinni-
tetty istuin- tai paremminkin
seisomalautoihin. Ellei tukin
yläosaan kiinnitetty mitään
lautaa esteeksi, pääsi keinun
akseli aisoineen kiertämään
kokonaan yrnpari. Hurjapåi-
simmät halu ivat tällaisen kei-
nun, kun taas etenkin siellä,
missä oli sattunut tapaturmia,
opetti varovaisuus naulaamaan
laudan esteeksi yrnpäripvor imi-
selle.

Kaikesta huolimatta sattui
usein tapaturrnia keinuissa.
Kylän miesten yhteinen tyci
saattoi olla hutiloitua ja keinu-
minen liian hurjaa raskaine
kuormineen. "Se oli ylpeetä,
kun kovvaa soulettiin." Eten-
kin naapurikylän nuorisolle,
joka oli tullut vierailemaan
keinupaikalle. tahdottiin näyt-
tää rohkeutta. 6-aisaiseenkin
keinuun tuppautui välistä 20

ihmistä. Seurauksena olikin,
että usein pudotti.in ja muuta-
mia saattoi sattua aika pahas-
tikin. Silloin kiukustuneet
isännät ja emännät saattoivat
hävittää koko keinun, ainakin
sahata aisat poikki.

Seuraavassa esitän kansan
muistitietojen mukaan muuta-
mia vanhan Tammelan kylä-
keiriuja.
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Portaan Syrjänpäällä oli
vanhimpia seutukunnan aisa-
keinuja, joka kyllä oli mata-
lanpuoleinen, mutta hurjasti
kiertåva. Täältä saivat hykki-
läläisetkin keinuunsa mallin.
Kylän nuoret miehet - etu-
päässä Mikkolan Vihtori J8.

Kelhun Kalle --\ tekivät kei-.
nunsa yli 50 vuotta sitten Mik-
kolan riihen luona olevaan
Helsamäkeen. Keinu oli pera-
ti 8-aisainen ja Portaan keinua
korkeampi, mutta estetty ym-
päri menemästä. Kymmenkun-
ta vuotta myöhemmin se siir-
rettiin toiselle puolelle tietä,
n.s. Kuusiston mäkeen. Keinun
akseli, tapit ja renkaat ovat
kuulemma vieläkin tallella
Mikkolassa.

Torrolla oli samaan aikaan
6-aisainen keinu Nikulan riihi-
tarhassa. Sen olivat kylän po-
jat tehneet yötyökseen; aisat
olivat yli 3 syitä pitkät ja mi-
tään estettä ei ollut yrnpar ime-
nolle.

Vieremän kylässä oli Matti-
lan kukkulalla g-aisainen kei-
nu tanssi kedon vieressä ja Tal-
solan Paavolan takana n.s.
Räynyn mäessä toinen pieneni-
pi. Kumpikin veti suuret jou-
kot forssalaisia puoleensa
lauantai- ja pyhäiltaisin. Kun
forssalaiset rupesivat tappele-
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maan, hävitettiin edellinen
keinu jo n. 40 vuotta sitten,
Paavolan keinu vieläkin aika i-
semrnin.

Kojon kulman erisirnainen
keinu oli Ahoniityn Mäkelässä,
tehty jo yli 5b vuotta sitten.
Vähän jälkeenpäin teki- Vä:hä-
Pietilän Fridolf 6-aisaisen ke i-
nun yksikseen ja kylän toiset
pojat oman keinunsa n. 46
vuotta sitten raa talin mökin
alapuolelle. Kojoraiset tekivät
aisakeinun Vaarilan Kein uma-
keen.

Kaikki nämä keinut ovat jo
vuosikymmeniä olleet havitet-
tyinä. Syrjäkyliin tehtiin kui-
tenkin uusia keinuja vielä tä-
män vuosisadan alkupuolella-
kin samoin kuin välistä uudel-
leen se'llaisiinkin kyliin, missä
ennerikin oli kylakeinuja ollut.
Niinpä Letkun kulmakunnalle
teh tiin parikin tällaista yhteis-
tä keinua. Ruostjarven ran-
nalle tekivät Ruostjoen kulman
pojat 6-aisaisen keinun ja sa-
moin Valkeaviidan nuoret
miehet Valkeajärven rannalle.
Kumpikin keinu hävitettiin
vasta noin 3 vuotta sit-
ten. N. 20-30 vuotta
sitten oli Talpian Haa-
vistossa ja Nygårdissa (Harju-
lassa) yksityiset, ympärimene-
vät aisakeinut. Myllykylän

keinu, joka on kai vieläkin
olemassa vanhan piiri leikki-
paikan, Ajon kallion, lahcisyy-
dessa, rakennettiin noin 2('

vuotta sitten. Samoilla tie-
noilla, Sepän lähettyvillä, oli
kaksi vuosikymmentä aikai-
semminkin ollut monessa na a-
purikylässäkin tunnettu keinu.
-Teuro'lla ja Kuuslamrnella ei.
kertomuksista päättäen ole ol-
1ut yhteistä kyläkeinua, vaan
ainoastaan yksityisiä "pääsiäis·
keinuja".

*
Kun työväenliikkeen her i-

tessä suurlakon jälkeen alkoi
Tammelan eri kyliin ilmaan-
tua n, S.· tyovaentaloja, joissa
nuoriso sai kokoontua ja tans-
sia, alkoivat aisakeinutki.n ka-
dottaa merkitystään nuorison
huvittelupaikkoina. Niiden
häviötä kiirehti 'myöskin pa-
piston ja viranomaisten toi-
menpiteet noiden pahennusta
aikaansaapien laitosten ha-
vittämiseksi. Alkujaan runol-
lisen kauniista tavasta, joka
oleellisesti kuului aikansa yh-
teiskuntaelämään, a lentui nuo-
rison keinullakäynti juopotte-
lu- ja rayhaarnist ilaisuuksiksi,
joilla ei enää ol'lut elinvoimaa.
Lasten ;,pääsiäiskeinut" ovat
kohta viimeisenä muistona ai-
sakeinujen ajoista.

E. A a 1 t 0 n e n.
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