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ja ahdistusten painostamana, vaik--
kapa .h.än pohjahtaan ul,~si hyvinkin
huumorin tajuinen henkilö.

Slit1i ehkä ollaan jotenkin yksi-
miJEiLis.iä, että hämäläJinen on luon-
teeltaan verr.art:tain juro, Ei häm
luonteen vi ldokaudessa voi kilpail.la
ainakaan savolaisen ja karjalaisen
kanssa. Er'i.tt.aimki'n ollaan vieraan
henkilön suhteen hyviin p idät tyväi-
siä ja harvasanais ia, Kun tuntema-
ton mat.karn ies tulee ta'oon ja iau-
suu "hyvää pärivä.ä.... niin ts iihc n
useim.kim riittää vastaukseksi kaksi
san.aa: "Antakoon, .ist umaan". Tätä
heianoa ·tuntematon mankala inen
erehtyy hyvjnkim p.ian: hrulernaa n,
että ,tuoll<vi.nen 1)'lhytt vastaus joh-
tuu ynseydest ä ja vastauksen nnt a-
jan t u t kivan 'katseen ihän luulee
kuvastavan suuet umusta, Molempien
suhteen hän kuitenkin erehtyy.
Vieras fJnai,na tervetullut, häneltä
kun saadaan ai.na t'iet oja suuren
maailman tapahtum ssta, mu tta luon-
ta.inen varova.isuwtensa pako it taa
vastaulksenant ajan luomallin eusin
tutkivan katseensa vier aaseen, näh-
däkseen rnirrloålainen maarukier täjii

Kuvauksia lounais-hämäläisen luon-
teesta, .ulkomuodosta ja

elintavoista.
(Palkittu Kot iseutuyhdistyksen kirjoinuskibpaulussa.)

Kun ikäymrne twkastamaan Lou-
naiJs_Hämeesså asuvan kansan eri-
laisia orn inaisuuksia, on meidän
p.idet tävä mielessämme muutamia
sellaisia seikkoja, jotka ovat aikojen
varrella vaikut.teneet tämän kansan
nilun ,sils.ä.i.see.nkeh.stykseen 'ku'in sen
ulkoiseen.kin asuun.

Sellaisia vaukut tavda tekij,öitä ovat
ensiksikin ne Ih:~stOlrial.hset olut,
joissa tämä ikarusa on el änyt ; m.t e n
sit.ä on ha llibtu, minkälaista ·työtä
se on teh.nyt, mirskälai nen sillii on
ollut toimeentu.lo j.n.e. Myöskin pi-
täi.&i tählaisessa .kuvauksessa ott an
hyvin varovasti mukaan sel+aiset
loiseläjät, joilta on jokajsel'la karrsal-
1a ja jokaisella heirnol la, jotka e1:i.-
vät joko ammat't.irikol.lrsina tai ve-
teleht ijö'inä työt,ät Itelkeväm väestön
lcustannulcsell a. Sellarset a.i.nekset
voivat hyvin helpost.i tahrat a kuvan
liian mustaksi. Monia muitakin
seäkkoja on t1:äl~aisess.a tehtävässä.
silrnäl.lä pidettävä. Eihän voi esrrn.
etsiä r'aikkaasci pulppuavaa huu-
moria jostain yksi.tyisest ä hem'k ilds-
tä, joka juu.ni tarkaste lunalaisena
aikana elää monä.naisten murheiclen
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tuokin tulija mahtanee olla. Jos
markala.inen viapyy talossa pi t<::111-

män iajan ja jos !hän itse "avaa sy-
dämensä", puhellen omista as.o is-
taan, niin kyUä ,si,IUain talon vael.lä-
kin kerrottavaa ri~.aää. Jos m at ka-
rrsies pyytää ryÖls'iri'aa,.ni,in isännäi tä
usei,n u nelutuu suoran vastauksen
.antamimen. Hän .alrkaa dcuu l.ustcl la
ensin tämän 'kotipa.ikkaa, m at kan
tankoit us t« 'ja väh'ite llerr .k ie rtyy
'kcskus.tel u vieraan kotipaikan cloi-
h.i.n, Kyll.ähän siinä lopuksi aina
siitä .klolI:'.t<teerista.kinSov;it~31n, eiki.
mat.lcustaian t.arvii.tse la in'kaan pe~:i.-
tä tulleensa l,iikaa verotetulcsi, s il l ii
Lcunaås-Hämeessä ei t ä.llaii.sta paive-
1:ustakosk.;mn osoi.tet a ansion saa-
miseksr, vaan sikisi, et.Ni, joku on
sel.laisen .tarpeessa. Näin ovat asu,t
suurin p iir te'in katsot t una 'k;<jj;kissJ.
tämän maakurstarmne "eri pi'täjiss:i
muuten, "paätsi Somerol'la, jossa
/kansa on yleerusä v il'k.kaam'paa ja
jossa pu'hee n par s.i on mu.ih'iin Lou-
nails-Hämeen kunt i.in ;nä;'hde'n 'lluo-
ma.1:!tavammin er ihai.st'a, nim. mel-
.ke~nselv.ää Lou.nais-Suomen m ur-:
r-et'ta,

VKli'han olla niin, et tä Lounais-
Hämeen lloa.n.sa,on alkuperä: !äälh va-
lkavaa ja hiljaista, mutta va.rruaa n
on siiilhen vajkut.tariu t myöskin sen
nykyinen ol inpai.loka ja olevaiset
olot sen var-haisernp ina aikoina.
Ei ole .maakunnassamrne me.ren
.tyr skyviå Iaimeir a . mieltä, nostat t a-
massa, ei edes suurempia järviä-
,~ä,än eik(i suuria kuohuvia koskia.
Sensijaan on .tääl.lä runsaasti p ien iå
jänni'ä ja .Ja:mpia, joiden vienosti li-
pattavat laineet vaidcuttavat n i.in ih-:
rneen viihdyttäväeti r.au.hat.tornaan
mieleen. Monilukuisista 'kertomuk-

.sista nä kyyloin, että t åäl la murheen
ylLäUämä hen.kilo o n meke.in aina
.ets'inyt vi'ihdytystä ja rauhaa juuri
järven tai joen .ranmalta, Ja siel la,
mis,säei o:l'e jår ve a tai jokea, siellä;
ovat humisevat ho.rigikot saaneet
houtaa tällaista viihdyt täjän teh ta-
v.aå, Kansan .keskuudessa po.lvcs t a
polveen sä:i:I.yne:i,stä kertornuksrst.a
näkyy, miten mom.i tyttö esirn. on
·huo l i'en sa pairiosta.mana paenn ut
metsään ja siellä kuunnellessaan
metsän hi lja.iet a .huminaa ja p icn -n
.meteäpuron Ioriimaa, On saanut r.rie-
lensä jäHeen niin paljon tas apai-
noon, että on vo i.nut palata ;ä~.lc.ell
el.ämääm, jankannaan sen morripuoli.s-
ta ·tlailStelua. Eivå.t'h än täl'laiset o lo t

voi ,o,]'1a jätitämättä :iOt,ain j.ä1.kea
y le<Lseen kansan luon teeseen,

Kaneamme b istor iastu 0·1~r,lnl'~
nähneet, miten .t.ä;mä maa om o l.lut
<aMelliisten orjuut tarnam a, ja mor.e t

väittävät, et ta juuri Häme 01.1.5i
t äl'laisesta ras.1tukJsle5,tasalanut kan-
t aa raskairnman osan. Kun lukee
es'Im.si tä va.lit uskir ielmää, joka 1.ä-
hetebtriim Ruots in kunirskaalle IlOIi'l1
1530 ja jossa .pyydet t ii.n t-urvaa 511-
doist.a Hämeen voutria Eer.i.k Ol av in-
poiika St ål arm.ia vast aam, n.i'in k'i"i.t-
Itää, m'it ä ikaillclcea tämä, kansa on
s il tä tahol ta saanut ,kiirsiä monieri
m.uide n .kär-simyatensä lisäiksi. Mai-
n irtun vouerin ahneudcl.ln ei ollu t

mliitääm ralJK:JJ,a,,€Ii&ä hän'eJT.ä)n.iyt a
myöskään ohleem vähiritäkään s:iä-
Lin.tu.nriet t a. Niin matala o'li hän
Iuonteel taan, ett ä lhän esim. ver on-
flcarmossa käyt.et tävån karp ion suu-
ruisen v.i,tiamiltan väärensi neljän-
nestä suuremmalosi sen Iaiäl.ista ko-
.koa. Kun \kansa 'tälll,ai.sis.sa oloissa
erää' useampia satoja vuosia, nii n



'on 'aiVlan Iuorinol'hista, että sen
Iuoriteeseen jää n'iistä, joi.talcim ]il!ki1i,

Maakun nassammc on aina ollut
havai.t tavhssc, er äänl.ainen rrurja ja
epäl uu loinen rn.icl i ,ka.ikkia " her r o-
ja' .kolht aan. ElhkäJpä se on ju u.r.i
noiden edellämainittujen aatcl'is t=n
aika/kauden per'uja. Se on o lbu.t nirn
voimakas, että se on johtanut suo-
canaisijn luonnottomuuk.Hj-, Ol.ko vn
joku ehdotus m.ilten hyvä, tahansa,
·nGn si ilhen on a.ima suh t anidur.ti. vi's-
~il1ä epäl'uuloläa, jo.ka on ·~lklli,.in
s ilt.ä 'taJholta. Kuvaava-j., esimerkki-
nä 'S irinä suh t eiessa t ul.koon t äs 3 ä
mairnatuks] .seu ra.avn to.sutapa.us:
SllU1rtilla:n työnjohtajia oIi ot t ar.u t
vi ljebytksel le erään niityn, joka kas-
voi vähän heiinåä, mutta srtä r u n-
saarn.m in pajupensas ton, Siinä rajan

takana oLi 'e['ääcllä t a lonpoja'l l a ai-
van .samarilaimen .n i'i'tty, ja ku n
'tuo .tvönjoht aja tapasi' tuon 'is ärinän.
ni'in hän joka kerta keho it tj !läntd
ottamaan myöskin tämärn maansa
,.auran a1'],e", sel.iterlen Isiitä jo ht u-
vaa vsuiir ta hyötyä. Mutta vas ta.o s
oli aiina kicltcrne.n. Kun työrrjohtaja
!kllimmastu,neen'a vihdo in vaati sel'i-
tyst.ä tällaiseen kie~!tä.ytymi'seen, niin
isän,tä. vastasi: "Sa.notaa,n, e t t ä te-
kee !herrain perässä". Siinä- oli tyy-
ptiHinenlounaj,s!hämäi1ä,:!ne,n, jo'ka pi-
ti vi sust i m'eliessään rnaaiku nrias-
samrne lciertelevåä sanan laskua:
"Kun menee herr ain kanssa marj iun,
n iim ne vl!eyä:t vi:elä r oppos+nk ir;".

Mustialan maanviåje lysop is to on
o l lut maakun nassam.ms, to'irruin nassa
JO ,87 vuotta, muftasen va.i.ku tu kset
al.ko ivat perin hi t aast i riäkya Iah irn-
mäls.So, ympä!ri'sibössä .. Sa.nanp.arre ks i
tullut hämåläimen h i.taais, n aytel i
tässä asiassa tietenkin hyvin su ur ta

5

osaa, multa .l.ienee siihen osaltaan
vai.ktntt an ut .rrryöskiin tuo jo mairn.t-
t u kammo kai.kkia Iherrojen tekemi f
'aloitteita kolh:ta.an.

Täällä on o Ilnit aivan v ii'me is i.i.n
vuosikymmeniin asti vall alla vse llai-
nen vi'ljelyst apa, ctt ä pel:lot olevat
kolmessa vuorossa, jost a siis: jokai-
nen kol.manne n vuoden lke.sClintona.
Nivtyt saivat 011'a orn issa oto+ssaan,
n'iist ä korja.t.ti.i.n vain se .he in as a.to.
minikä ne sel'lad.seo aan antoivat, Kun
sitten "herrat" rupes ivat rriutyil lä-
losn viljaa ,,~asvaHam::van; 'kylvien
pellot vuorosraan heinäksi, niin se
oIi cnt is'iim olo ih i,n tottru!neille ta-
lo npoji ll e kauhistus. Sanottiin, että
herrat ovat hu l.luja, sekä ermus tel-
ti~l~ p i.kaist a !näJl!k.äkLloilermaa.1roIkJ)
karrsal'le. Huippuunsa kolros i täm:i
,älbstys ja .sur u, kunea:iiässä. suu re s-
'sa her raskar tanossa niitettiiln koko
suuri ru ispe l.to Iehmien syotävaksl
.sil loi n .'kun sea1.koi juur-i ruveta, ( , .
kukkimaan, SIlloin o l i .hyvin kuiva
Ikes,ä" joten J:aitumetkävivä:.t tyhjk-
si, karta.nol la ol'i suuni mai.tot imki
Tamperee'1lie ja omistajia 113;Ski t a st å

peliosta ];ä;i·s:s,äooissa saavans a pa-
remman tulon 'ku.in antamalla sen \
t uleentua varn iilksi v il'ja.ksi, Mut t n
ikanlsan1ges:ke1n pi.dettiin t äl'laistn
-menot te lyä htrl lu'u tena, vielärpä iot-
Ikut pe l.kås'ivait taiv::tar.~osltoilkin
'teon johdosta, kun "jumalam-illja"
.teht i.in t äl laisen pil'kan al.aiiseks.i.
Maakunnassamene on nirn.itt'ä-n arn-
rnois ist.a ajoista oJ.!'1,Itr u'i's ia ylcen så
'kaiikk] lei~.ä, er i.ko isen kun.n ioit uksen
esineenä. SI:tå ei saanut e sirnrTe ip ii-
:lwr.iiiD"pa.rma niin, että u uriimar i naa
,:astassa oll ut puoli o'lnsi t u ll u t

pää.J1'imrpäis'ek$i: jos leio ä ,t,ai kådcs-
soi o'eva"-pa'ianen sattui putoamaan
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Iat.t ia.lle, niin ,täytyli ylösott ajan s.i-
tä suudel.la ennen kuin hän sai
.sii.tä hau.kata, Syrmi l.Li seks.i teoksi
katsobt iin sekin, kun herras kar ta-

noissa alettiin ru ista le ilkata viikat-
tee lla, se kun ennen oli aina leikat-
tu s·irr-piliIä.

Täl.laise lle le irvåm kunnioi tt ami-
.setle .nvkvcsen ajan mioret nau rava.t.
ja huviret'killä o'llessaan he i.tted"vät
huvikseen nirsuka.kkuja j!8i1"'Vens ilcäl-
le p i.nnallle .kelhumaan. Mu tta meidän
tulee mu ist aa, elttä leivän kunrrioi tus
on i[:reralSHn m'iide n sukupotvien
ajonlt a, jotka iS.3.ivat usein tyy~y;i
puumkuorestakin tehtyyn Ieipään.
ja tältä .rmrist'alissamme on meidan
sitä helppo ymmärtä.ä.

Et.tä ma,afkulll.na,ssamnneannetaan
suurta arvoa us,lronnol;~iseil;leelämäl-
le, siltlä;todistaa .sek'in, et.tä t'iallä
on pahjo.n enila.is.ia s'u.unmia eli iah-
,kJo.ia, jot ka useiruki n ovat o'Ileet ki-
reissä väleissä Ik!esken äfd'n. Ies kohta
löytyy sel la'isialcio; . jot'ka kirkossa
ollessaan nulkaJhtaIVwt saar nanajaksi,
rriin paljon 'On kuitenkin nic.tä, jotka
kuontelevat hyviiråkin vappa.in a ja
muodostavat ,kmuil1e,mrustaan ornan
miedipineen.sä, jOita siittem alkavat
naap u.r'i-l.leen'ki'rr tyr.leytrtlaä. Maall.l!k-
lkosaarnaaj.i,Ua on ,tääUä hyvinkin
.kiiltohlime n .maaperä, ja jos jossai n
/!je\llI",akunnassa on erjtyiseen .na.i-
neeseen U~OIhonnutpappi, mii'n käy-
dään Ibläntä ,kluuJUemassanaapurisec-
ralcunnis taikin. Mutta vaikka sitä
.asiaa ollaan vallppaast'ilkin seu raavi-
maan ja vailloka ,siltä joukollakin poh-
ditaan, nii.n e:j:,se vain näytä 'kaikilt a
kohd iltaan r'iit täväst i selviävän. Kun
e si'm. llii'alllinen syörrrinen ja juorni-
rien on uskQ:n!TI,011'VseU,~kan nal'ta
kaitsoeri k iel'l.etityä, niin supistuu rt:ä-

rnän kiellon mo.uda.ttam inen maa-
kunnassamrne siihen, et:tä. Tilppikir,k-
!koon .ment äissä ei oläerikaan syvc1iiJ
aamiaist a, Kun mo.nehla on mii.n
pitkä .lcimkkornat'ka, että vasta ilhn
suussa ehtii kot iinsa, -nii.n t u.ee
tämä sääntö 'simä pätivänä s.iis no u-
da.tet.tua eh!kä ldiank an a.n kar as t i,
mu.ttasle .saakin silttcn rilt<t8,ä taa-
sen vuodekis i eteenpäin.

Lounais-Hämeessä on ontisi.nä ai-
koina oblnrt ,kiä:yltän,nössä tavatto-
man pitkät työpäivät. Vie.lä vi ime
v uos isadam ,lreslkiva~heilla se oli' her-
raskar.t anorssa kesältä I5 tuntinen.
Päiväp yö .aIco i 'kes,äl'ä, klo 4 ja päaJ.-
Ityi idll'abha.klo 9, ollen si.inä val ilLi
.kalles.i,t-unn in pitu,i,s,ta lomaa. Talol-
Illisi.1>Iia.ei s.iinä suhteessa ol:lmt ihan
tartkkoja .måär ia, mutta on työp ä.i-
vä mum tarn is sa 't.aloissa viel ä edeHä-
maiinstt ua pi.ternpi'kin, .Toisi naan
santur se'Iaist akin, etl(eii isäntä muu-
t am ana ilrana mennyt ollen-
kaan vuoteeseen, vaam illallist a
syotyäan tor kaht i käs'iensä varaan
pöydän päal.le ja siinå hetkisen 01-
t uaam rupesi, huutelemaan väkeää.n
vaJ,vei,],'e,keJhai,s,ten, eN:ä he inä kat-
.keaa .heilpornm in näin ikasteen ai.ka-
na. Myoskjn talv ipäiv iä jat kett iin
.puhde toi.l.la toisimaan hyvinkin p'i,t-
kä'llle, joskus yr ntet.bi.i.nnäissä asiois-
sa k,~yttää vi,eläs'oörasanai'sta pe-
itostaki n. 80 vuot.ta takaperin sat tu i
esinn. Tamnnelan Kuustossa seuraa-
va tapaus: Rengit ol'ivat sunnuntai-
.iltai'selJla ret kel+ään vripyneet lähes
Iklo z:een maanamtaiaamuna, Eivät
ol.leet vielä ehtineet nukkua. kun
'i:sänt::å tuli, kamarista p i.rtrtiiru s'iir-
si Ikehlon . viisareita 'kaksi t unt.ra
eteenpäin ja rupesi siHenhuu t e.le-
maan poikia ~rös,nO'useoma;J,n,rii ht a



puirnaam, .koska 'kel-lo oli jo muka
neljä. Poja.t mou.s i.vat, ja vanhempi
heistä meni ja repaisi kel'lon alas
se'i'nä:1.t,ä, an t aen sen pudota lattial-
le. Kun isämlä u.tel.i syytät ålluiseen
menet.telyyn, .niin rerrki selitti hä-
rrel'le koko t,apahtuman, amtaen isän-
n.iijhl.e samalla; asiaan ku ul uv.ia, va-
Toitwksi,a vas.taiise.n var al'le.

Täl.laisesta .luon.notnornan p i.tkäs tä
työpä.iväs.r å saa osi.t.tajsen sel ity k-
sensä myöskin se paljon puhuttu
hämäläinen hitaus. Kuka silloin jak-
soi' mitään anatel la, kuka tehcE
es irn. uud ist u.ks.ia .koskev'i.a s u urm i-
telrreia, kun aina olt ii.n m il.te i puo-
.l inukuksissa. Moriel.la rnuu'l.laikin t a-
val'ha vai ku.tt.i ,t;äilll,ai!nenj) itkä työ-
päirvä ole virin p,loilhin, Se oli- osal taa.n
syyllimen rn.m. \;'itilhen s<davuoteu-
teen. joka maalkun nassarnme on 'Ol-
lut m iin yleistä" huolimatta kirkon
tahol'ta t ulleist.a war'o it uks is t a, jop a
r.ang aist uks iatalkim. Kun nuoret rn.ie-
hetkäviväJt mieilit iet tyäzin tapaa-
massa, niin edel lisen päivän ras i-
tukset sekä, tietoisuus samahl a ises ta
seuraavasta pä:iväsJtä houkutteli hei-
tä rtur vau tu maan vuoteeseen n~ilk~i
'lf)-"'hy~ksi .het kiksi, m iita, heille ja i
näiden pitkien työpäivien 10nns>S:1.
TäJl'lailS,elt olot olivat t'ie ten'kin
'omiaan ediistännään laitnornu ut ta, ja
aviottomien lasten lukumäär ä onkin
,täämä oll.u.t verran t aim suur i.. Har-
vom niistoä. vedet tiim vastuuseen
toista .asianosaista, ja jos vedett in-
.kin. nliin oli si lhois.ten taknen mää-
riLärrnä lkorvaus mhtät töm.ä,n pieni, ja
vas.taaa m ilt e i ruekansa edestä pal-
ve'leva mies" joten ei sitä.kiä'iin V2.-
hää häne>ltä voinut ju ur-i koskaan
saada. KU!l tältaiseen t ilaan joutu-
nut äiti ei errsi aakoiria kelvannut
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palvehnkseen, nirn sai ihän kulkea
ovelaa ovelle pienoinen käJsivarrel-
laan. Tämä on y'lcsi syn kirnp iä Ieh ..
tiä maakurut arn me h istor iassa, kun
,äslken V1ie/fäJnUG~uu>ttaaln u,a täyt tä
elännän'iloa uhkuva kansalainen pa-
kojtet aan täten elämäJä.n tIJiStCUl
kansalaisten armopalo ien varassa.

Vakava luonteensa ja alliituiseu
puuit teen ah di.starna elämä on kas-
vattanut ,1'ounaishämäl:ii;isen säästä-
väiseks i. On tiedossa monta tapaus-
ta, jol loi n vo rattomasta kodista lrih-
itenyt kaeusal.ainen on saavut tanu t
vakavan italoudel.li sen aseman. Oma
'kot i on sel lame.n i'ha,nne, johon me l-
!ktei,n ka.ikkj p.äivätyöf äisetkm maa-
.seudubla pYir'kiVläit.Mökki -riäen lai-
taan ja .lehrnä navettaan, se on ihan
yleist ä heidän dceskuudessaan. Toi-
sen lktalton ailla, elää tu'skin mu it a

.ku.in herraskalltalnoilssa palvelevat
muonarrriehet. Sama oyr'kimys 'ku i.n
maaseudulta, on myöskin maakuri-
.ta.mrne lkeskuksessa, Forssan kaup-
palassa, jossa työväestön ra'kent a-
rn ua ,asumuksila on "el,seita satoja.
El it.iedet ä t'ä,am;ä koskaan nuorten
pabveljja.in'kaam o'~l'een talon vaat-"
tei ssa, kuten -esirn. Karjatas sa on 0-1-
Iu t venr at ta.im yleisenä tapana. Jos
om'kim vaattei ta arinebt u yhteni, pal-
ikan osana, niiJn ne on aima annettu
tä;ydelll'ä 0misltuSQ'i.keude\Ha. Omh-m
tää:J.llä,tosin josku s sattunut sellars-
taikiln, että mies en joutunut talos-
t aam maamtie'lle, mutta 'sellhiset
t apauikset ova.t ihalrv,:nailsia ja sat nu-
vat useimumuten juopo-ttelun seu-
raulosina. - Kansamme sriäis tävä.i>
.syyspyrkimylcsie tä on me+llä moni-
Lu.ku.is.ia, 'kaunin.ta esinnerkkejä. Nuo-
r.i, varaton orootyttö palve'ee talos-
sa .karja.nhoit ajana. Puhelee siinä
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ho idoke idleen, valJmuttaa p.itävansä
'helidät .hyvånä, Tap urttetee SUlU

muutamaa ja .sanoo: kn in ka hyvänä
si.nu.t piitililSi:nkään, jos ohis it orna
Iehrruänr, Parikal.le saapunut is ä nt ii
kuu.lee tämän puhelun ja sanoo:

"KyilUå se on, Eedl a, si l la, taval ln,
ettei sinulla tule koskaan 'ol:emaa,n
ornaa Lehmää". Monen kvmmeuen
vuoden .ku lut t ua tapaamme tuon sa-
man 'tyttön 'hyvin hoidet-un puuste l-
Iin e.m.älnuäinä, kacselemassa piha.Ha
märehitivää .lcarjaansa jossa on lyp-
sav ia .lähes par ikymment ä, Siiuä
saamme kuu l.la hänen omasta suus-
taan ikertomUlkise.n ,häJnJe\n J.aJp.SllUS'-
'vuos,i',taa,l1 ja samalla saamme ku ut.

Ja myöskin .mon ta esime-rkkiä s irt ä,
J11Ii,tf;J~,a:hlkeruu1s ja sääst åväisyys y h-
dessä voivat aJi,j{aausaJada.

Lounails-håmälainen vaimo en
miehensä uslkol'l inon ja uhr au tuva
'Dover'i. Pait.si varsinaisia perheen-
äidin t-ehtävih ot.t aa hä.n osaa' pelto-
töihi.nlcin ikesäm aikana, jos l-Jeil!ci
seI'llainen on. Ja ellei ole ,it~;e,IJä, ,~ijn
menee hän naapur i'in päiwältöi h m.
Pääasia on, että hän voi jotain an-
saita per hee n yh.tei.seksi hyväks i.
Häm on vaatimaton niin pu k uu.nsa
'kudn yleensä rmuuhu.rrkin e';äjmäänsi
nähden. Seurojssa, p ido issa v.m.
esiintyy ,hän peräti h il.li.tyst '. ei
pyrts Ikiemailemaa.neilkiä niiyt täy t y-
.m'ä.än. Hän om tyy t yväis in silloin,
'kun joseai,nsyr iäf sessä sopessa paa-
see .ka.hderrkeskiseen kes kuste luu n
jo n.ku.n naap uat.n vaimon kanssa,
Hän on on innrnä'kseen r as kasm iel i-
nen ja ,hänellU'ä, on .katsees saan orni-
t u inem ,i":111.e, ;~o,nka sy:sdi t a'i t ar ko i-
tulkisestaon ma/h doit o-r t a saadi sel-
vyyttä. Se näyttää o levan su un nat tu
jormekjn :kau'aJs, mutta s illä ei o'e

missään t ukip is tet tä, se vain ~lar-
haitee aavaruudessa ikäänkuin jo ta

'kiri etsien. Hän menee vaaliuur nal-
le, .ku.n : ha'ne'hle sanotaan, ett ä se
kuuluu hämen ve.lvolll isu uks n nsn,
mutta mu u te n Ihän käsi ttää velvo ll i-
.suutenea rajoi.t tuvan Kodin ho itoo n.
Aarmnl'la hän [,äJhtee ems imma iscn.i,
Iijkkee l.le ja iHaU',a hän. v'ielå toiruit-
t aa .mo nt a as iaa itoisten io pai n ucs-
sa dlewyUe. Parernmjst a paoust a ,<-il-
tää 'häm aina p iemirmrnän it se'l lecn.
Parernmjssaki n IOllQLSSao.n h.in säiis-
'te',i;ä,s, m u t't.a puut.teei'j'i,slssa olo issa
0111 hän ver.taansa :löyt3Jm~itön kärsi-
myksien a~es,tämi,sessä. Miehensä 'tah-
do,n :alll,e hän al.i.s tu u ihmetel.t äväu
suureula ncyryydeblä ja vasta va lt-
täm.ätJtöm:in palkon vaa.t iessa aset taa
hät~ rm.i'ehe rrsa ",tohvelin a'l.le'", Ei-
väjtkä kailklki tee s.ita mil'lo'inkaam,
vaan a~~s.tuv,at Ikälrsl!mään;, jos mies.
jo lubaa as iat 'hun.ningolIe. Puh ut aan
pa'Ijom nii.stä m ieh ist.a, jotka uhra.i-
vat henkensä ja verensä isirrmaan
puo.l-u.st-tukse ss a. Hei.t ä ei siitä 1«)S,-

kaari voida hiakJs\i ki itel l.i. iV'~tlta
ku'ka thaiskee r-Liden 'lukum:iär'~ln, joi-
.ka tää',läk('n LlounaisrHännee·ssä ovat
uutis",~\jelijln vaimona saaneet S01'-

t ua ennen.a ikaiseen hautaan moni-
l urku iste n J<;i'r,sj'mysten muvt arnann?

Isärumaan hyv.ak.s i ovat heik ir; u h-
n-'illJSla an taneet, s.il.lä i-lrnan h e id a.n
amta.rnaansa osuutta täällil;;. suor itet-
t uum rkorpien r a irva.u losee n eivät n':i-
mä .loorve t nyt heil'imöi,si v il jav ina
v a.im i.oima, va;kkJa Ihe .j1tls,e, 'uhri nsa
an.net'tuaa,n, nu.ktku vat'ki n urrho ite t-
t u i.na sam mal tnmee n turpeen al la..

Lounais-hämäläinen kuuntelee mielel-

lään laulua ja soittoa, vaikka onkin ha-
luton nnta itse oppimaan ja esittä-
mään. "Ei sillä virkoja saa, vaikka lau-



laa osaa", sanoi eräs Letkun poika vie-
lä äskettäin, kun häntä kehoitettiin lau-
lukuoroon yhtymään. Aineellinen hyö-
ty on tällä kansalla siis määräävänä kai-
kissa asioissa. Leikkisää puhetta kuun-
nellaan myöskin mielellään, vaikka sii-
näkin suhteessa ollaan hitaita mitään
sukkeluuksia keksimään. Sepät ovat sii-
nä suhteessa ehkä asetettavat toisten
ammattikuntien edelle. Mylly ja paja
ovatkin olleet sellaisia paikkoja, joista
on aina totuttu saamaan niin hauskoja
kuin yleensä kaikkia muitakin kuulra-
via, On kyllä ollut melkein jokaisella
kyläkunnalla aina joku sellainen hen-
kilö, tavallisimmin joku vanhempi nai-
nen, joka on pitänyt huolta tietojen le-
vittämisestä, ja ihmeteltävällä nopeudel-
la tässä maakunnassa tiedot, päivän ta-
pahtumista leviävätkin, huolimatta sii-
tä, että seutu on harvaan asuttua.

Hitaita ollaan miettimään muutoksia
entisiin oloihin. Kun Rehtijärven ky-
lässä eräs torppari yritti kokeilla min-
kälainen ruoka tulisi halvemmaksi niin
ihmisille kuin elukoillekin, syöttäen
esim. sioille nisukakkua, niin sitä pidet-
tiin niin suurena ihmeenä, että siitä
puhuttiin koko maakunnassa monta
vuotta jälkeenpäin. - Itseensä luotta-
minen ei ole dmän kansan vahvimpia
puolia. Mieluummin järjestetään asiat
naapurilta saadun neuvon mukaan. Sii-
tä syystä onkin jokaisella kylällä aina
joku sellainen vanhempi henkilö, joku
Mattilanpappa tai Anttilanmamma,
jonka puoleen käännytään kaikissa asi-
oissa neuvoa kysymään. - Sovinto on
yleensä hyvä kyläläisten kesken, vaikka
naapurusten välillä onkin havaittavissa
kateutta verrattain suuressa maarassa.
Luontainen hitautensa estää heitä' kui-
tenkin päästämästä tätä huonoa taipu-
mustaan, kehittymään' välien rikkoutu-
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rruseen asti. Jos onkin siis luonteen
hitaus esteenä edistykselle, niin on sii-
tä monasti hyötyäkin, koska silloin mo-
ni huono teko jää tekemättä. Mutta,
jos ollaankin yksityisinä henkilöinä pi-
dättyväisiä, niin joukolla voidaan kyllä
ryhtyä rumempiinkin tekoihin. Kan-
san keskuudessa elää vielä paljon ker-
tomuksia niistä vallattomuuksista, joi-
ta "jokilääniläiset" tekivät, kun he suu-
rissa joukoissa kuljettivat "merimaasta"
raaka-ainetta Jokioisten rautatehtaalle.
Samantapainen joukkosielun vaikutus
ilmenee myöskin niissä suurissa kylien
välisissä tappeluissa, joita tässä maa-
kunnassa entisinä aikoina useasti toi-
meenpantiin, ja joihin osallistuivat van-
hat vakavatkin miehet, vieläpä kun-
nianarvoisat lautamiehetkin.

Vaikkakin juroa, on tämä kans~ kui-
tenkin pohjaltaan hyväntahtoista ja
vierasvaraista väkeä, eikä se osoita an-
teliaisuuttaan snna mielessä, että se
toivoisi sen saavansa joskus takaisin.
Kuitenkin voi havaita jonkunlaista sää-
tyeroitusta esim. talollisten ja irtaimen
väestön välillä. Tämä ilmenee etenkin
siinä, että talolliset ovat olleet halutto-
mia hyväksymaan lastensa avioliittoja
irtolaisten kanssa. Avioliittoje~ solmia-
misessa on muuten käytetty paljon pu-
hemiehen apua, ja vähävaraisilla mor-
siamilla oli tapana kulkea ympäri pitä-
jää keräämässä avustusta avioliiton al-
kuunpanoa varten.

Opinteille lähtevien luku on maa-
kunnassamme ollut entisinä aikoina hy-
vin pieni. Kun Jokioisten seurakunnas-
sa oli kerran eräällä pojalla ollut täl-
laiselle uralle vastustamaton halu, mut-
ta ei häntä kotoa sellaiseen avustettu,
niin hän karkasi kotoaan ja sukulais-
tensa aayulla kustansi itsensä papiksi.
Kun hän si-tten .saarnasiornan seurakun-
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nan kirkossa ja kyläläiset häntä kilvan
. kiittelivät, niin oma isä vain oli nyr-
peällä mielellä ja sanoi: "Kelpaa nyt
laiska-Heikin joornautella, kun ei viit-
sinyt maata kuokkia". - Ei ole lou-
naishämäläisellä halua työoloissakaan
pyrkiä johtavaan asemaan, vaan tyytyy
hän mieluummin tekemään työtään
toisen johdolla ja on avulias työtove-
rilIeen. Mutta suuremmilla työmailla
täytyy tällaista avuliaisuutta rajoittaa,
koska aina löytyy sellaisiakin, jotka
käyttäisivät liian paljon sitä hyväkseen.
Mutta jos hän joskus kohoaa johtavaan
asemaan, niin kyllä hän siitä osaa riit-
t~västi ylpeillä.

Perheen keskuudessa vallitsee hyvin
voimakas yhteenkuuluvaisuudentunne ja
tuttavallinen käytös. Kukin tekee mi-
tä kykenee. Syödessä pistelevät kaikki
samasta kupista, ei siinä mitään eri lau-
tasia kaivata, ja saunaan menevät ker-
rallaan aina ne, jotka sillä kerralla ovat
siihen tilaisuudessa. Mutta jos men-
nään kirkkoon, niin siellä eroavat mies
ja vaimokin toisistaan, mennään kum-
pikin eri puolelle istumaan.

On kulunut jo muutama kymmenen
vuotta siitä, kun viimeiset savupirtrt
maakunnastamme hävitettiin, mutta pe-
rin hitaasti ovat asunto-olot kehitty-
neet tarkoitustaan vastaavalle kannalle.
Akkunat ovat olleet yhdenkertaisia ja
jos tuvassa niitä on ollut kaksi, niin
talvella toinen niistä peitetttiin ulkoa-
päin kokonaan ja toisestakin vielä ali-
puoli. Kesällä ei niitä avattu, ja kun
Iattiat olivat maalaamattomia ja ne ke-
väällä pestiin, valui vettä lattian täyt-
teeseen, joten tuvassa oli ummehtunut
ilma. Lantatunkio on ollut monasti -
aivan portaiden pielessä ja akkunan al-
Ia, joten ovesta sisään tulvehtinut ilma

on ollut omansa vielä lisäämään sen
ala-arvoisuutta. Vaatimukset tässäkin
suhteessa ovat siis olleet peräti vähäi-:
set.

Hevonen on aikojen varrella edusta-
nut hyvin huomattavaa osaa tämän
maakunnan elinkeinoelämässä. Paitsi
monia muita tärkeitä tehtäviä on hevo-
nen ollut vielä talon arvonkiri ulkonai-
sena todistajana. Palveluspaikan valin-
nassa vaikutti monen nuorukaisen pää-
tökseen ratkaisevasti se, minkälaisia he-
vosia talossa oli. Kirkkomatkoilla y.m.
niiden kuntoa koeteltiin, ja usein ku-
lui ukoilta kokonainen pyhäilta hevo-
sista puhuessa. Ja kun talon vanha
isäntä kuolinvuoteellaan vielä halusi
pappia puhutella, ja pieni poika lähetet-
tiin sitä hakemaan, niin papin saavut-
tua oli ukon ensimmäinen kysymys:
"Tuliko pastori lammilta?" Kun pasto-
ri sanoi kiertäneensä maantien kautta,
niin ukko huokasi: "Kyllä sitten tam-
makin taasen sai niin leipoa". Tarnrnan
rasittuminen oli hänellä vielä viime het-
killäänkin sydämellään, tärkeimpänä
asiana. Mutta kaikesta edellä sanotus-
ta huolimatta annettiin hevosten, kuten
yleensä kaikkien kotieläinten, asua tal-
visin perin huonoissa suojissa. Ne oli-
vat sekä pimeitä että kylmiä. Vasta
viimeisimpinä aikoina on tässä suhtees-

- sa tapahtunut ilahuttava käänne pa-
rempaan päin, jolloin myöskin rodun
valintaan on kiinnitetty erikoista huo-
miota. Tässä siis, samoin kuin monis-
sa muissakin asioissa, kuljemme uutta
aikaa kohti nopein askelin. Se mikä
eilen vielä oli näin, se on huomenna jo
paljon toisin. Mikäli syntyy suurempia
keskuksia, ja yhteys muun maailman
kanssa lisääntyy, sikäli katoavat Lounais-
Hämeestäkin sen omat erikoiset tavat
ja laitokset, vaikka nämä muutokset
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monen mielestä näyttävätkin tapahtu-
van liian hitaasti.

Lounaishämäläinen on varreltaan kes-
kikokoinen, harteva, enimmäkseen ku-
mara. Pää on suuri, leuka tukeva, pos-
ket ulkonevat, nenä verrattain leveä,
tukka useimmiten vaalea, käynti raskas,

.polvet koukkuiset. Pienissä silmissä on
tuima katse, joka usein, väärin ymmär-
rettynä, luullaan kuvastavan ilkeaa
luonnetta. Hän on sopusuhtainen sii-
hen tehtävään, joka hänen osakseen on
tullut kansojen yhteisessä perheessä.
Peltojernme laidoissa, usein niiden kes-
kelläkin, sijaitsevat kiviröykkiöt osoit-
tavat selvästi, että juuri tällainen jy-
kevä ja peräänantamaton on täytynyt
olla sen kansan, joka maan on viljelyk-
selle raivannut. Ei siinä ole auttanut
kaunis ulkomuoto, ei liukas kieli, voi-
maa ja vankkaa ruumista siinä on tar-
vittu. Ilman tällaista raivausta ei tääl-
lä olisi sitä maaperää, jota henkinen
viljelys, tieteet ja taiteet olemassa olo-
aan varten tarvitsevat Kun Liesjärvel-
lä vanha torppari kertoi niistä vaikeuk-
sista, joita hänellä oli ollut torppaansa
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kiviseen metsään raivatessaan, vastasi
hän kysymykseen mikä on hänet joh-
tanut tällaisia ponnistuksia niskoilleen
ottamaan, että hän halusi päästä pois,
niin kauaksi, ettei vellikellon ääni hä-
nen rauhaansa rikkoisi. Hän oli ollut
Harjun kartanossa muonamiehenä, ja
siellä oli ollut ruokakello, jonka kutsua
'ja käskyä ei hän voinut sietää, vaikka
hyvin tiesi, että täällä korvessa hanell'i
olisi leipä vieläkin ahtaarnmalla kuin
kartanon muonamiehenä ollessaan. Tä-
mä itsenäisyyden kaipuu on korpien
raivaajia innostanut tehtäväänsä. H<:
ovat itse sitä useinkaan ajattelematta
suorittaneet tehtävän, johon eivät ne
olisi kyenneet, jotka ehkä katsovat hal-
veksien heidän jäykkää ja kumaraa
koukistunutta vartaloansa. Mutta he
ovat tahtoneet sen tehdä, ja ainoastaan
he ovat sen pystyneet tekemään. Kuin-
ka kohdalleen tässä suhteessa osuukaan
runoilijan sanat, kun hän sanoo: "Kuka
kurja hylkien silmäilee suuriarvoinen
alempaan. Saman arvon, kunnian an-
saitsee, joka mies on paikallaan.".

Matti Katajainen.



hoidettiin kuin nyt puutarhaa. Tätä
tuotetta kuljetettiin hyvin yleisesti Tu-
run syysmarkkinoille.

Tällöin saapui kaupunkiin lukuisasti
saaristolaiskalastajia, jotka kaloista saa-
millaan rahoilla h~nkkivat raaka-ainet-
ta talviaikana valmistamiinsa pyydyk-
siin, Hampun samoin kuin pellavankin
kysyntä oli tämän vuoksi suuri ja hin-
nat korkeat. Kiirettä oli niiden talo-
jen väillä, jotka hamppujaan näille
markkinoille aikoivat. Hampun mark-
kinakuntoon laittamista kuvaili sanan-
parsi, joka kuului: Jos ei ole Perttuna
liossa, niin ei maistu markkinoilla.

Turussa sitten oli Tuomiokirkon
edustalla "erityinen hampputori, jossa
tämän tavaralajin kauppoja hierottiin.
Pahan hajunsa vuoksi ei hamppukuor-
mia niin vaan saanut ympäri kaupun-
kia kuljettaa.

Jo viikkoja ennen näitä matkoja val-
misteltiin. Lähtöpäivän edellisenä lai-
tettiin kuormat kuntoon, jotta seuraa-
vana aamuna jo kukonlauluakin aikai-
semmin päästiin matkaa alkamaan.

Ta vallisesti lähti paikkakunnalta use-
ampia kuormia ja henkilöitä yhdessä.
Siten matka saatiin hauskemmin ja tur-
vallisemmin sujumaan.

Yhtenä päivänä ei kuitenkaan voitu
tätä ro-penikulmaista taivalta katkais-
ta. Tavallisesti siihen kului parikin päi-
vää. Yöksi, joka jossakin puolimatkas-

Lounaishämäläisten Turku-reisuista.
Lounais-Hämeelle läheisimpänä sata-

makaupunkina on Turku ollut se paik-
ka, johon täältä markkinaretket suun-
nattiin.

Keski-ikää vanhemmat ihmiset muis-
tavat vielä hyvin ne ajat, jolloin "Tur-
kua ajettiin".

Kun koko Lounais-Hämeen alueella
ei ollut kauppapuoteja muualla kuin
Forssan "vapriikilla", ollen sekin tava-
ravarastojensa puolesta melko rajoitet-
tu, ja kun kuitenkin tarvittiin ainakin
suolaa ja silakoita sellaisista tavaroista,
joita ei oma, kotoinen talous, tuottanut,
niin muuta keinoa ei ollut, kuin men-
nä sinne, mistä niitä oli saatavissa. Saa-
tiinhan' samalla myös hamput, pellavat,
parkit, tuohet, terva y.m. oman talou-
den tuotteet joko muutetuiksi rahaksi
tai vaihdetuksi muihin tarvikkeihin.

Yhtenä tekijänä Turku-reisuihin oli-
vat myös ne parrut ja mastopuut, joita
turkulaiset kauppiaat kävivät täältä os-
telernassa ja tekemässä talonpoikien
kanssa sopimuksia niiden perille kuljet-
tamisesta. Näin siis nuo reisut olivat
monelle rahtireisuja, samanlaisia kuin ne,
joita esim. Viipurin puolen talonpojat
ennen rautatien rakentamista tekivät
Pietariin.

Hamppu (ja myöskin pellava) oli sel-
lainen täkäläisen maatalouden tuote, jo-
ta huomattavammin riitti myytäväksi.
Jokaisessa talossa oli harnppumaa, jota



sa jouduttiin viettamaan, oli eri paik-
kakuntien markkinamiesten tapana
poiketa joka reissullaan aina samaan
tuttuun paikkaan. Urjalalaisten oli ta-
pana yöpyä Someron, Kosken tai Mart-
tilan taloihin; m.m. Palojoen talo So-
merolla oli yksi tällainen yöpymispaik-
ka.

Majapaikkaan saavuttua riisuttiin he-
voset valjaista ja niille annettiin kaura-
pussi eteen. Ihmiset kävivät tupaan,
jossa jo ennestään saattoi olla aimo
miessakki. Tuvan takkatulelIe pantiin
heti mukana tuotu pieni pata t.m.s.
lämmittämään punssivettä. Reestä
muiden eväiden joukosta kaivettu vii-
naleili otettiin esille ja kohta ryypat-
tiin pois matkan vilut ja harmit. Seu-
rue alkoi pian muuttua kovaääniseksi,
keskusteltiin kaikenmoisista asioista ja
ryypättiin välillä ilolientä. Joku jou-
kosta kehuskeli voimiensa suuruuttakin.
Tuotapikaa saatiin syntymään väkipul-
kan ja sormikoukun veto, painiminen
y.m. Pitäjien ja kylien maineet olivat
kysymyksessä, joten kovalle otettiin,
ennenkuin toispaikkakuntalainen voit-
tajaksi tunnustettiin. Nukkumisesta ei
tullut mitään. Ja luonnollisesti talon-
väkienkin yörauha pahoin häiriintyi.
Mutta tä~tä ei välitetty, olivathan vie-
raat markkinamiehiä.

Seuraavan aamun hämyssä lähdettiin
jatkamaan matkaa Turkua kohti. Lä-
hellä kaupunkia kuitenkin vielä yö-
vyttiin johonkin maalaistaloon, jotta
aamulla mahdollisimman aikaiseen olisi
päästy torille parhaita kauppoja teke-
mään.

Markkinapäivänä oli Turun toreilla
ja kaduilla vilskettä ja vilinää. Yhdes-
sä kulmauksessa tehtiin tervakauppo-
ja, toisessa viljakauppoja ja jossakin
taas tingittiin tuohi en hinnoista.
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Markkinoilla muuan lounais-hämä-
läinen puolikuuro ukkeli teki erään tur-
kulaisen kanssa tuohikauppaa, joka
kerrotaan käyneen seuraavaan tapaan:
- "Mitä tuohet maksavat?" - "Ei
niissä läpiä ole." - "Selkääsi tarvitsi-
sit", kivahei ostaja. Mutta ukko 'vain
väitti, etteivät tuohet varustettuja ol-
leet. Ja ostaja meni menojaan.

Kun tavarat oli saatu myydyiksi, oli
aika käydä ostelemaan kotiin aiotut,
silakat, suolat ja sen sellaiset. Ennen
kaikkea piti ostaa" kotoatuotu "lekul-
linen" oikeata vapriikinviinaa, joka oli
sellaista pirriä, että jo ryyppy tukassa
tuntui. Tällaisella reisulla myös moni
lemmenpauloihin sotkeutunut markki-
namies tulevalle kainaloiselle kanasel-
'Ieen kultaringin y.m. kihlakorut
hankki.

Noin päivän tai parin kuluttua läh-
dettiin kotimatkalle. Innoissaan hevo-
set ravasivat Hämeentullista pohjoiseen
johtavalle tielle. Aamulla tavallisesti
kotimatkakin aloitettiin, jotta oli päivä
aikaa tehdä taivalta. Oli silloin taas
liikettä tiellä. Joku mennä junnasi vie-
lä härkäparillakin ja sai tiepuolessa
kuulla ohilennättävien hevosmiesten
pilkkahuutoja. Viina piti mielissä mark-
kinatuulta yllä. Ajettiin kilpaa, ja suu-
ri kunnia tuli sen miehen osaksi, ke-
nenkä hevonen parhaiten juoksi. Mat-
ka kului nyt nopeasti keveine raetai-
neen tai rekineen.

Tavallisesti myöhään illalla saavut-
tiin kotiin.

Seuraavana aamuna herättyä alkoi
monerrkerraiset .ker tomiset koti väelle ja
Turun kuulumisia utelemaan tulleille
naapureille matkan vaiheista ja sillä
koetuista seikkailuista. Usein vasta aa-
mulla havaittiin, että jossakin maja-
paikassa tai muualla oli joku pitkäkyn-
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tinen kähveltänyt eväsrepun, hevosloi-
men tai muuta kapitaalia. Mutta ne
olivat pieniä vahinkoja, joista ei ru-
vettu (jos se olisi sellaisissa oloissa mah-
dollistakaan ollut), käräjäjuttuja rustaa-
maan.

Monelle olivat kaupat epäonnistu-'
neet, kuka oli myynyt kotoa viemän-
sä hamput liian halvalla, kuka maksa-
nut ostamastaan silakkatynnyristä mar-
kan, pari liikaa, kuka taas joutunut
muulla tavalla huulesta vedetyksi.

Lieneekö Raitoon kylä nyk. Koijär-
ven pitäjässä ollut ennen oikea Hölmö-
lä, vai miten lienee, mutta tästä kyläs-
tä vain oli ollut kotoisin sekin ukko,
joka oli tullut Turun markkinoilla he-
voskaupassa pahoin puijatuksi. Tämä
ukko oli ostanut hevosen, mutta olikin
saanut kelvottoman kaakin, jota ei saa-
nut edes kotiinpäin kääntymään. Ko-

tona hänen eukkonsa saatuaan kuulla
asian ehätti tästä kertomaan naapuril-
leenkin. "Meidän Juha' osti markki-
noilla hevosenkin, mutta saikin sem-
moisen, jota ei saanut edes kotiinpäin
kääntymään." Naapuri, leikkisä mies,
tokaisi tähän: "Miks'ei hän ostanut sel-
laista, jonka olisi ollut pää kotiinpäin."

Me nykyajan ihmiset, jotka kuljem-
me markkinoilla ja kaupungeissa puhku-
van höyry hevon tai surisevan bensiini-
kiitäjän voimalla, emme tunne sitä ro-
manttista henkeä, joka ennen leijaili
Turkua kohti vaeltavien hamppu-, tuo-
hi- tai tervakaravaanien yllä syys- ja
talvi-iltojen hämärtämillä teillä tai
kortteeritalojen meluisissa tuvissa. Siis-
pä milloin vain vielä tapaamme sellai-
sen henkilön, joka on "Turkua ajanut",
tehkäämme kunniaa hänelle.

Ärrä Hoo,

Forss.u; Lehdessä 22. 4. -29.



- Piruko smun on taas juottanut,
sanoi Tanelin Kaisa, kun miehensä juo-
.vuksissa kotia tuli.

- Juo vähemmän, että nenäs lak-
kaa punottamasta, sanoi suutarin Ulla
miestänsä.

Lounais-hämäläisiä puheenparsia
väkijuomista ja juoma tavoista.

Esi-isiemme sepittämissä sananlas-
kuissa on runsaasti myöskin sellaisia,
jotka on kohdistettu väkijuomiin ja
juomatapoihin. Monissa niissä on erit-
täin sattuvasti tuotu ilmi väkijuomain
surulliset ominaisuudet ja vaikutukset
sekä lausutaan ankara tuomio juopot-
teIusta. Näiden sananlaskujen lisäksi
on sitten vielä aikain kuluessa synty-
nyt suuri paljous puh e e n p a r s i a,
jotka sananlaskujen tavoin, ovat syöpy-
neet kansalaisten mieliin. Monet näis-
tä puheenparsista ovat levinneet laa-
joille aloille, varsinkin jos lausu jana on
ollut joku yleisemmin tunnettu hen-
kilö paikkakunnalla. Mutta laajaan
yleistymiseen on hyvin paljon vaikut-
tanut tuon puheenparren hyvä terä-
vyys ja humoristinen sävy. Nämä me-
hevimmät iskusanat ovat perintönä
kulkeneet vielä seuraaviliekin sukupol-
ville. Esitän tässä muutamia lounais-
hämäläisiä puheenparsia, joiden lausu-
jat ovat jo aikoja sitten siirtyneet tuo-
nen tuville. Näistä ovat useat sellai-
sia, joita ei nuoret ole enään kuulleet,
mutta sen sijaan vanhat ihmiset ne vie-
lä muistavat, ovatpa itsekin niitä nuo-
ruudessaan 'toistelleet.

- Kehtaatkin hävästä isäs puhtaan
maineen, sanoi Mäkelän vaari, kun poi-
kansa juovuksissa näki.

- Jokos sinäkin olet myynyt ittes
paholaiselle, sanoi Uutelan Risto, kun
rippikoulupojan juovuksissa näki.

- Viina seVastamäen Jussinkin ojaan
vei.

- Sakeaa kun Saksmannin Mandan
joulusahti.
. - Viis sitä kun ennenkin, sanoi EI-

vinki, kun konjakkia tilasi.
- Ryyppy murheeseen, toinen pa-

haan mieleen.
- Tää on sitä helvetin esimakua, sa-

noi Kulmala, kun kohmeloa sairasti.
- Janottaa niin, sanoi Kiipun Jaak-

kola, kun Humppilan kestikievariin tuli.
- Aattona ne jo Tuomolan jouluvii-

nat loppui.
- Tää on helmasynnin seurausta, sa-

noi Kupila kohmelossaan.
- Hapan sahti ja häijy ämmä ne

miestä parhaiten harmittaa.
- Otat sinä marjarikin maasta, sanoi

Kenni, kun ryyppyä tarjosi.
- Poiketaankos Kustaan Mandan

sahdille, että laulattamaan rupeaa.



16

- Pitkät ryypyt ne Ison Kallenkin
porsaan pahnoille veti.

Heiräträä kun viina vanhaa sep-
pää.

Voi ristin tie ja ne Pietilän viinat,
sanoi Pikku Manu, kun käräjillä sakkoa
sai.

- Sielä oli rii kyyti talon puolesta,
sanoi Kätön Eeli, kun Forssan hotellista
juovuksissa ulos heitettiin.

- Konttas se Pitkä Kustaakin kol-
mesta ryypystä:

- Muista Kalle, että se oli viimeinen
kerta, sanoi Iso Sofia, kun miehensä
juovuksissa kotia tuli.

- Heiluuko maa, vai heilunko mi-
nä, sanoi Lumperi, kun juovuksissa
markkinoilta kotia tuli.

- Karvas maku, kun Viisun Villen
Vilnassa.

Monta mieltä kun Heikkilän vaa-
rilla juovuksissa.
. - Puolituoppia on Jaakkolan taksa
tapanina.

- Huutaa, kuin Huuskan Ville juo-
vuksissa.

- Pienet ryypyt, kun Anttilan vaa-
rin hautajaisissa.

- Vai jo se piru on meiränkin mu-
kulat ottanut, sanoi Mattilan Manu
kun poikansa juovuksissa näki.

- Kehtaankin nyt paremmin, sanoi
Korpela, kun muijaansa juovuksissa sel-
kään antoi.

- Ettei vaan pappi näkis ja valles-
manni vastaan tulis, sanoi suntio, kun
maantiellä juovuksissa kulki.

- Oli hyvä, ettei ollut kirkkovaat-
teita ylläni, sanoi Nuutila, ikun juovuk-
sissa maantien ojassa rypesi.·
. - Tekikös sinunkin piru mielesi

köyhän voiteita, sanoi Aapo, kun viina-
pullo rikki meni.

Sen tapaiset puheenparret, kuin täs-
sä olen esittänyt, kuuluvat jo histo-
riaan. Lähimmäisten nasevimpiakaan
sutkauksia ja syvälti purevia ivalausei-
ta ei enään niin laajoissa piireissä tois-
teta kuin edesmenneinä aikoina.

Jalmari Matisto.

Forssan Lehdessä 26. 4.. -29.



Jo 90 :ntä lähentelevät vanhukset VOI-

vat vielä kartoa niistä ajoista, jolloin
savu- 1. kiuaspirtti kuului vaikkakin
harvinaisuutena kotiseutunsa kyläku-
vaan.

En ole saanut laajemmalta alueelta
kerätyksi naita kiuaspirttejä koskevia
muistitietoja. Ainoastaan oman koti-
seutuni Raitoon vielä muistitiedon
ulottuvilla olevista kiuaspirteistä olen
koettanut ottaa selkoa. Ja näiden tie-
tojen perusteella yritän esittaa, miltä
oikein aito raitoolainen - ja miksei
lounais-hämäläinen - kiuaspirtti mah-
toi näyttää.

N. 1840-50-luvulla on paikkakun-
nalla vielä ollut joitakin kiuaspirttejä,
mutta sittemmin ne ovat tyystin hävi-
tetyt uudenaikaisempien uloslämpiävien
uunien tultua käytäntöön. Viimeksi
elänyt kiuaspirtti on ollut Rujulan tor-
passa Sokealammin itäpäässä. Myös
Aholan (hävitetty n.60 v. sitten), Hän-
tälän ja Patetun torppien sekä Simo-·
lan talon kiuaspirtit ovat olleet lajinsa
"viimeisiä mohikaaneja", jos tätä nimi-
tystä on sovelias niistä käyttää.

Ulkopuoleltaan olivat nämä kiuaspir-
tit matalahkoja, n. 10-12 hirsikertaa,
ja puuttui niistä kivijalka kokonaan.
Alimmat hirret olivat lasketut vahvan
tuohikerroksen päälle suoraan maahan.
Nurkat olivat n.s. kloppinurkkia,' Eikä
se asukkaiden kauneus aistia häirinnyt,

2

Pakinaa savupirteistä.
Suurimmalle osalle rneista zomnen

vuosisadan lounais-hämäläisistä on savu-
pirtti melkein tuntematon käsite. Sen-
km vähän, mitä niistä tiedämme, olem-
me kirjoista lukeneet. Omakohtaisesti
emme ole edes savupirttia nähneet, vie-
lä vähemmän kokeneet, miltä elämä
sen liesisavun mustaamien seinien sisällä
tuntuu.

Keski- ja Itä-Suomen sydän mailla on
vielä säilynyt vähälukuinen määrä näi-
tä entisaikojen peru ja, nekin jo jonkun-
verran alkuperästaan poikkeavia, mutta
esim. täällä Lounais-Hämeessä ei niitä
enää tavata.

Saa siirtyä ajastamme menneisyyteen
ainakin vuosisadan ja ehkäpä enem-
mänkin, ennenkuin tullaan siihen ai-
kaan, jolloin vielä järeistä ikihongista
,rakennettu savu- 1. kiuaspirtti seisoi
lounais-hämäläisen peltoaukeaman kes-
kellä tai reunassa harmaana kuin pellon
multa, sulkien seiniensä sisäpuolelle ko-
tilieden, jonka ympärille onnellinen
perhe-elämä oli keskittynyt. Sen läm-
mössä oli pienten paitaressujen hyvä
tepastella "ison vanhemman varassa",
sen seinien suojassa oli varttuneemman
väen työstä palattuaan viihtyisiä lepo-
aikojaan viettää ja sen karstaisten kat-
tomaikojen alla oli tutisevan vanhuk-
sen onnellista katsella nuorempien puu-
hia ja odottaa elämänaurinkonsa mail-
leen painurnista.
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vaikka joku nurkanpää törrötti kyyna-
rän pari seinästä ulospäin. Siihenhän
voitiin mukavasti laskea sirpit ja vii-
katteet naulaan, ja käytännöllisyys en-
nen kaikkea.

Katossa oli sisimmäisenä, t.s. tupaa
vastassa kerros tukevia halotuita rnal-
koja, niiden päällä epälukuinen määrä
tuohikerroksia, tuohien päällä turpeita
ja päällimmäisenä taas malkopuita vie-
läpä joskus kiviäkin. Välikattoa, joka
olisi erottanut itsensä ja vesikaton vä-
liin vinnin 1. ullakon, ei ollut.

Suoraan, ulosaukeava ovi oli korkea-
kynnyksellinen ja puusaranoilla liikku-
va sekä sisäpuoleltaan van kaila salvalla
suljettava. Niin matala oli ovi, että
vähänkin mittavarnpi henkilö siitä kul-
kiessaan löi päänsä sen päalihirreen,
ellei hän muistanut kumartua. Mutta
silti eivät kiuaspirttieri asukkaat paljas-
päisiksi tulleet, sillä heidän hiuksensa
olivat tervaskantojuurilla kiinni visasit-
keässä perustassa, sellaisessa, jollaista ei
suinkaan voida olettaa olevaksi ny ky-
päivien kaljupääkånsalla.

Ikkunoita oli tavallisesti yksi kussa-
kin seinässä, paitsi ei ovi- eikä pohjois-
puolella olevissa seinissä. Ja ne ikku-
nat olivat mitättömän pieniä, niin että.
tuskin tavallisen kokoinen pää olisi
niistä voinut lävitse mahtua. Vanhem-
pina aikoina ei näissä ikkuna-aukoissa
ollut edes lasia, vaan korvasi sitä ohut
nahka tai kangas. Nämä ikkunat voi-
tiin sulkea sisäpuolella olevalla juoksu-
luukulla, mikä tehtiinkin aina öiksi.
Muutoin olisivat nurkissa kiertelevät
kinakuonoiset sudet voineet tunkea ik-
kunasta sisään ja käydä nukkuvien ih-
misten kimppuun.

Ei 'siis kiuaspirtti ollut erikoisen va-
Ioisa. Mutta mitäpä sillä väliä, jos ei

ollutkaan; päre pihtiin vain, nu n kyllä
pimeys kaikkosi.

Lattia oli kirveellä palhotuista hon-
gan tai kuusen puolikkaista. Joskus,
varsinkin köyhemmissä oloissa, oli vain
paljas maakin ihmisten tallattavana.
M.m. Rujulan kiuaspirtti oli ollut täl-
lainen "maapermannollinen".

Pirtin perällä oli risti jalka-pöytä,
sivu- ja peraseman vierilla kiertelivät
kunnioitusta ansaitsevan vanhat honka-
penkit ja keskilattialla kolme neljä kan-
toa siirrettävinä istuimina.

Varhaisemmin on pirtin perällä ollut
lauteet, joilla asukkaat nukkuivat, vie-
läpä kylpivät silloin, kun saunaa ei ta-
lossa ollut, ja jolla myöskin kuivattiin
viljat. - Näissä p.o. kiuaspirteissä ei
laureita enää ollut, vaan nukkumista
varten oli ~-jalkaisia sänkyjä. Joissakin
seuduissa Tammelaa on vuoteita ollut
kahdessa jopa kolmessa kerrassa perä-
nurkassa.

Pitkin pirttiä oviseinästä peräseinään
olivat mahtavat orret, luvultaan tavalli-
sesti kaksi, joilla kuivattiin pääasiassa
puuta varoita miesten käsitöitä varten,
mutta saatettiin niillä olevien lautojen
päällä joskus nukkuakin. Se oli erityi-
sesti talon kunnia-asia, että lautoja y.m.
puutavaraa oli orsilla niin paljon, ettei-
vät ne talven aikana päässeet loppu-
maan.

Kiuas 1. toto, totro, josta prrttn ni-
mikin johtui, oli ovinurkassa. Se oli
tärkein kaikista. Se antoi lämpöä, kun
pakkanen uikona paukahteli, sen ääres-
sä perheen äiti valmisti puurot ja pais-
tit ja siellä kytevistä hiilistä oli talon
vaarin joka-aikaisesti saatavissa tuli nur-
kantakusilla lastattuun visapiippuunsa,
joten ei tarvinnut hänen joka kerta
tuluksien ja taulan kanssa ruveta väh-
täilemään, kun savuja mieli teki. Kiu-



kaan alusta oli 4-kulmainen ja kyhät-
ty latteista luonnonkivistä. Tämän
alustan päälle oli sitten muurattu tii-
listä liesisija ja kehä, jonka sisälle kiuas-
kivet olivat ladotut. Kiukaan etupuo-
lella 1. otsassa oli n. käsivarren paksui-
nen puu, johon pata tule lle pantaessa
ripustettiin.

Vielä kuului kiuaspirtin sisustukseen
muutamia jalallisia pärepihtejä sekä pe-
reseinässä pöydän kohdalla oleva veit-
si- ja lusikkahäkki, johon veitset ja puu-
lusikat puhtaiksi nuoltuina pistettiin.
Oviseinässä oli kirveshäkki.

Vähävaraisemmissa taloissa tai tor-
pissa oli vain tämä yksi asuttava huone,
mutta kun varat sallivat, rakennettiin
tuvan perälle kamari, jopa kaksikin.

. Tuvan eteen tehtiin eteinen, "porstua",
kummallakin sivuseinällään olevine ovi-
neen· ja porstuan toiseen päähän paka-
ri, josta sitten tuli erityinen ruuan ja
iuomanvalmistushuone.

Kun näitä lisähuoneita rakennettiin
vasta myöhemmin kuin itse pirtti, niin
usein ne eivät onnistuneet, - jos sitä
yritettiinkään -, tulemaan yhtä kor-
keitakaan, josta johtui, että samassa ra-
kennusrivissä saattoi katon korkeus eri
huoneiden kohdalla vaihdella jopa kyy-
närän verran ja enemmänkin.

Elämä näissä pirteissä tuntui meidän
mielestämme varmaan yksitoikkoiselta
Ja kolkolta. Mutta silloiset ihmiset ei-
vät tietaneer kaivata suurempia muka-
vuuksia asumuksiensa suhteen. He oli-
vat savupirtteihinsä yhtä tyytyväisiä
ehkäpä tyytyväisempiä kuin me parket-
cilattiaisiin saleihimme ja kamareihim-
me ja aina silitysrautoja ja kahvi pan-
nuja myöden sähköistettyihin keittiöi-
himme.

Varmaan nämä savupirtit vaikuttivat
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asukkaidensa mieliin runollisen her kis-
tavasti. Nurkkia ja katto-orsia ver-
hoava ainainen hämärä loi salaperäisyy-
den tuntua kautta pirtin ja kasvatti
asukkaihin uskon haltioihin ja tonttui-
hin.

Iltasilla, kun päre pihdissä loimusi ja
tehtiin puhdetöitä, on varmaan mo-
nessa lounais-hämäläisessäkin kiuaspir-
tissa vanha 5-kielinen kannel helkky-
nyt, niin että "Iaet lauloi, paaet pauk-
kui, kaikki ikkunat iloitsi"; ja ehkäpä
moni Kalevalamme ja Kantclettarem-
me kauneista säkeistä on saattanut syn-
tyä juuri Lounais-Hameenkiri nokisissa
kiuaspirteissa.

Tunnettu ja tunnustettu savupirttieri
kuvailija, taidemaalari Bengst on sano-
nut, että ellei näitä savupirttejä olisi ol-
lut olemassa, niin ei meillä suomalaisil-
la nyt olisi Kalevalaamme, Kant~lelar-
tamme ja tuhatlukuisia sananlaskujarn-
me ja arvoituksiarnme. En tiedä mi-
ten olisi, mutta paljon tässä olertamuk-
sessa saattaa olla todenmukaistakin.

Ikimuistoisista ajoista on savu pirtti
ollut esi-vanhempiemme asumuksena.
Kun he n. 600-800 vaiheilla j. Kr. saa-
puivat tänne Suomenniemelle, oli savu-
pirtti jo silloin heille tunnettu. Jo
muutamia vuosisatoja tätä ennen jou-
tuessaan kosketuksiin Iiertualais-Iatti-
iäiscen kansojen kanssa alkoivat esivan-
hempamme rakennehla ensimäisiä pirt-
tejään näiden naapureittensa, joilla tuo
asumus jo ennemmin oli tunnettu, mal-
lin mukaan.

Niinpä sitten on taman hirsimajan
pirrti-nimityskin tätä tietä tullut kie-
leemme ja täydellisesti sulautunut sii-
hen.

Ärrä Hoo,
Forssan Lehdessä JO. 6. -29.



Jokioisten seurakunnan vanha kirkon-
kello löytynyt.

Vanha perintätieto on Jokioisilla
tiennyt kertoa, että kartanon· viljama-
kasiinin kellotorniin on aikoin~an si-
joitettu seurakunnan antama kirkon-
kello, jota soitettiin aina kun makasii-
nin ohitse vietiin ruumista kirkkomaa-
han haudattavaksi. Tämä tapa johtui
silta, ettei kirkontapulista nähnyt
milloin oli hautaussaatolle kelloja ajois-
sa ryhdyttävä soittamaan. Tämän ta-
van on täytynyt alkaa vasta v:n r 809
jälkeen, sillä mainittu komea hirsinen
viljamakasiini siirrettiin nykyiselle pai-
kalleen Humppilasta vasta Suomen so-
dan aikana kartanon silloisen omista-
jan vapaaherra Ernst Gustaf von Wil-
lebrantin toimesta. V. r8rr valmisti
kartanon silloinen seppä Anders Ståhl-
berg makasiinin torniin hyvin yksin-
kertaisen, mutta itse asiassa suurem-
moisen, aikaa näyttävän kellon, jonka
viisarit on tornin kaikilla neljällä si-
vulla. Silloin asetettiin vanha kirkon-
kello tämän uuden kellon kylkeen niin,
että tämän tuntilyönnit sattuvat sen
sivuun. Kellolaite toimii viel~ tana
päivänä hyvin, vaikka onkin toistasa-
taa vuotta vanha.

Aikaisemmin ei meidän päivinämme

ole tullut tutkituksi, millainen pu-
heenaiainen alkujaan ruumissoittoon
käytetty kello on, eikä siitä ole säily-
nyt mitään varmoja tietojakaan. Nyt
on kuitenkin seurakunnan kirkkoherra
äskettäin tarkastanut sen ja huoman-
nut sen todella vanhaksi kirkonkellok-
si, suuruudeltaan keskikokoiseksi. Se
on nyt jo hyvin kulunut ja ruostunut,
mutta siitä on kuitenkin voitu lukea
seuraavat latinankieliset kirjoitukset:
Soi i de 0 g l 0 r i a r 687. - Se
d e u s p ron 0 v i s, q u i s C 0 n t-
ra no s. (Suomeksi: Ainoalle Juma-
lalle kunnia. Jos Jumala meidän puo-
lellamme, kuka voi olla meitä vas-
taan.)

Siis kello on ilmeisesti Jokioisten seu-
rakunnan entinen kirkonkello, jopa
melko vanhakin ja ollut mahdollisesti
isonvihan aikana kätketty maahankin,
koska se on niin ruostunut. Sen kie-
lessä vieläkin riippuva nuoranpätkä to-
distaa, että sitä todella on soitettu jo
ennenkin kuin se v. r 8rr yhdistettiin
tornikelloon. Vanha perintätieto on
siis ollut oikeassa. Pitäisi nyt välttä-
mättä kello pelastaa lopullisesta hä-
viämisestä.

Forssan Lehdessä 26. 4· -29.



kenteleväri. hyppäsi trumpu\1een
sellaisella kiireellä, et tei aina muis-

• tanut edes housuja jalkaansa vet äu
ilman isän muistut tamista. Ja t al-
lai rien työinto hänellä sä ily iki n sit-
ten läpi harvinaisen =p it kiin elämän.
Hänen nuoruudestaan e ivat aikaai-
sensa pa'ljoa rnu ista. Senverran sen-
tään, että hän oli hyvan t apainen,
iloinen luonteeltaan ja nopsa liik- '
IkeiLtään, niin et t.i hän kerran oli
juossu t kilpaa hevosen kanssa ja
sritä kiilpai lus t a suoriutunut voitta-
jana. Myöhemmin hän sitten siir-
tyi vaimonsa Kustaavan . kanssa
Sulkulan 'kylään Tammelassa, -jo.
täiäJlä he si t te n elivät useita kym-
meniä vuosia. Ne kaksi tuevat
yhdeksi, sanotaan av ioliiton aset us-
s,3nois.sa, ja jos Ui,1lainen yhtyminen
on joskuskaari tapahtunut, niin
tapah t-ui se ainakin tämän av iopar in
suhteen, sillä heidän tiedetään ai-
na eläneen hyvässä SO\'11'sa keske-
nään, huo lirnat t. siit å.kin, että he
aina olivat vah iss.i varoissa, kun
perhe oli suuri ja tulot vähäiset.
Karkis.ta näistä, huolimatta 0.Ji hei-
dän .kotinsa ilmapiiri aina iloinen
ja valoisa ja saman tunnelman he
synnyttivät aina naapureihinsakin,
milloin he niiden luona kävivät.
Muistetaan ser..tään yksi tapaus,
jolloin tämäkin lempeäluontoinen

Kappale kahden matkaa.

Museoissa sä.i'ytct ään paljon sel-
laisia esineitä, Jotka, jos ne osar,
sivat puhma, voisivat kertoa meille
monta mielenkiintoista asiaa näi-
den esineiden orrust ajist a.

Lounais-Hämeen mUStOOn on suu-
tari Kalle Palin Forssasta näinä,
paivina jättänyt t a.lle.tet tavaks i
erään vasaranvarren" joka on .käy t-
täjänsä käsissä n ii.n 'ku l.un u t, et ta

se keski kohdal taan '01\ jo mel.ke in
kat keamai.s il laan, ja kun se on ku-
lunut suutarin 'käsissä, on siihen
naskalinpää kuluttanut vi e.lå elri-
koisen loven, S,ilJ,1 suutarit usein
jättävät naskal in kour an sa pohjaan
tart t uessaan vasarna,n. Tjiim.i esine
siis kertoo ennen kaikkea paljosta
työstä, si l.lä eihän -kova koivuinen
varsi väh ällä pi telemisell.i sel lai-
seksi kuhu, .Mut t a kun täunän esi-
neen omistaja 0Il vasta äskettäin
poistunut kes.kuudestamme, niin
muistetaan håncstä vielä välhan
muu taki.n, kuin mitä tuo vasar an-
varsi kykenee kertomaan.

Häneri nimensä oli Mat t i Fort ja
hän oli syntynyt 1831 l.e inak. 26 pnä
Jokioisten seurakunnassa. jossa hä-
nen isänsä asui elät t.ien itseään suu-
tarintyöllä. Jo pienenä poikana in-
nostui Matti-poikakin isiinsä am-
mattiin niin, että hän aamulla he-:
rättyään ja nähdessään isänsä työs-
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mies ol i suu t t unu t, Se tapahtui
seuraavien olosuhteiden vallitessa:
Kun ihmiset torvat useirrkin hyvin
huonoksi pidettyjä jal.kineit a 1{Or-
jat tavi ks.i ja arkaillen kyselivät,
vieläkö niitä ollenkaan voidaan kor ,
jatavn iin tavallisesti For t in pappa
lohdutteli heitä s,illä, että jalkineen
vai aina' jol.lairi tavoin korjat a jos
S11na vielä vain o n 1mnll'all'i,nen
kantavuori ja kor ko. Kyl.ässä oli
niihin ai.koih in eräs talol'lisen poi-
ika, jo ka ei tehnyt työtä juuri ollen-
kaan, vaan "herrasteli" päiväkaudet
joten häntä kyläläisten 'keske n o li
ruvettu nimitttämään ,.herra~Vee-
t uks i", Kun tarnä nuorukainen
Iii.kkui mitä ahkerammin öiseen
aiikaan, el-älEm tavalla, jota ei For t

hyväksynyt, n.ii n eivät heidän vä-
linsä a.lleeterityi,sen yst ävä.l l iset.
Kun tämä nuori mies sitten eräänä
päivänä 'OH löytänyt kylän kujalta
Ikatkenneenkengänka,ran, niin hän
lähti korko mukanaan su u.tar.in
asunnol le ja sanoi: "Te kerskaaitte
aina tekevänne kengän, jos asiak-
kaalla vaan en korko itsellään.
Tässä nyt ol isi .konko, tehkää siitä
kenkä." Tämä o.li jo li.ikaa sel lai-
sel lekin Iuont eelle kuin For t oli.
Siksipä hån kehoit t ikin t uot a ve te-
lehtijää mitä pikimmin poi st urnaa.n
häneri asurmost aan, tai muuten hän
t uli.si kåyt tämåän väkivaltaista po i's-
toa,

KUIll Fort ja hänen vaimonsa jo
nuoruudessaan aset t ivat kajken
luottamuksensa j uma laan ja hänen
huole npi toonsa, niin siitä juur i saa
selityksensä se. että he vaikeissakin
oloissa voivat pysyä niin ilo i.sina ja
'tyytyväisinä. Ahkerast i he kyllä
tekivät työtä aamusta iltaan, mutta

usein sat t ui sellaista, että ukko.
kesken työnsä huudahti vaimolleen:
".Ma,mma, veisataanpus yksi virsi!"
Se ve.isat t iin, joskus vielä toinen-
ki n, ja työtä ja.tike ttaessa 0'1.1 he iLä
taasen runsaasti 'kcsknis tel un aihetta
noista vir.si st ä es il.le tulleista aja"
tuksista. Joo Sukulassa ollessaan
he useim p ist äytyivät Forssaan kun
si!ellä oli joitakin juhlatilaisuuksia.
Mutta kun he varihoi l.la päivi llääm
rnuut.tivat kokonaan For ssaan asu-
maan, niin si lloi n he olivat airi.r
mukana 'kaikissa sel lai sissa l ilai-
suu,ksi.''53" nu.ssa ju.mailansa.naa seli-
tettiin.

Olen joskus lukenut kertomuksen
eräästä uut terasta, korkeaan ikään
ehtineestä raataiasta. Tässä ker to-
muksessa nimitettiin tuota vanhus-
ta työn r itar iksi, Jo.S sellaista ni-
mi tyst ä sallitaan edes, t yöväes t ön

parhaimrnast akaan yks il os t a käyt-
tää, niin toivoisin, että tällainen
arvo. myönnettäisiin myöskin For t in
Matille. Itse ei hän ainakaan myön-
tänyt työn olevan hänen or j uu t t.
jam sa, Hän sanoi sen olevan hoi
nelle sellaisen liittalaisen, jonka"
kanssa he yksissoi ol] en voivat yllä-
pitää elämää maailmassa, Eräs hä-
nen annunat t itoverinsn lausui ker-
ran, ettei Mat il la ole tast ä äär im-
mäisyy ksi in mcneväs tä u u t teruru-
destaan ollut muuta t ulost a kuin
se, että hän ori saanut it sel'leen
ikäyrän varren. Tattahan sekin on
tavallaan, Mutta totta cm myöskin
se, että ilman täl laisi a uhr au t uvra
uur ast ajia ei' me i.ll.i tässä maai l,
massa olisi edes t äl lais iakaan ,01-
tavia .ku in meillä nyt on. He ovat
r aata.ueet saa.mat ta edes kj)i,toUista
tunnustuksen sanaa vaivainsa pal'k-



L kioksi, Mutta meidän, jot.ka tämän
ikäsitärn.me, tulee pitää huo lta siitä,
että se aika mahdol l is imman pian
koittaa, jolloin nämä raa tajat t ur-
vat aan vanhuuden eläkkeellä siiloin,
kun heidän vartensa .alkaa kayr istyä.

Maltti For t suoritti harvinaisen
pitkän päivätyön. Vaik:ka ikä jo
lähenteli yhdeksääkymmentä ja var-
talo painui kumaraan, niim hän vain
yhä. lai t.tel.i Forssan vähävara isim-
man väestön jal'kirie ita. Vasta vai-
monsa kuoleman aiheu t t ama sur '.
hänet lopullisesti +annist i. Oli lii-
kuttavaa nähdä uktkoa tuon :1sk0111
sen e lämäntovet msa avoirner-, hau-
dan äärel.lä, ja puolittain vakival-.
Ioin täytyi hänet siitä pois 'kulje t-

23

taa, ei.kä hän sitten e nii.i toipu nut
milloinkaan tayde ll ises ti tämän
iskun tuot tamis ta seurauksista, KUin
hän .it se kuoli Tammelan kunrial.lis-
kodissa 23 p.nä elokuuta 1924, niin
oli hän sii.s io runsaasti 93 vuoden
ikäinen. Hänen elämänsä su.urim
merkitys ei ollutkaan sen p ituudes-
sa, vaan siinä, että hän. jokaisen
hetken siitä käytti hyödylliseen
toimintaan. Omalla eliilma.llänsä
hän opetti ympar istol leen enemmän
kuin moni muu kaune ill a puhei'
laan ihmisen velvoll is uuksia niin,
omaa it seaän kuin ympäristöäänkin
kohtaan. Siunattu 'oLkoOonmuistonsa.

J. R.
Forssan Lehdessä 12. 4. 1929.



"härkä", veti puut ylös joesta. Sa-
hurilla oli apulainen, "vilkkari", jo-
ka väänteli puita toisesta päästä, sa-
huri itse toisesta. Rannassa oli
kumpaisenkin sillan .päässä pari
miestä, jotka laittoivat puut ku or-
miin. Ne sidottiin rautaisilla ket-
tingeillä ja kiinnitettiin koukulla
alati ylös ja alas kulkevaan pitkään
k ettinkiin. "Repsikka" kantoi tyh-
jäksi tulleet kettingit rantaan ja piti
huolta siitä, että "härkä" veti uu-
den kuorman ylös. Kun kuorma
saapui sahojen väliin, jakoivat kum-
mankin sahan miehet sen keskenään
ja kumpikin pari sahasi ne pölkyik-
si, jotka pudotettiin alas halkaisi-
joille.

Kaikki toiset työläiset olivat päi-
väpalkalla, paitsi sahurit olivat ura-
kalla, ehkäpä siksi, että he olisivat
paremmin pitäneet huolta työn ri-
peästä kåynnistå. Ja kyllä sillä lai-
toksella työtä tehtiin. Eivät lähes-
Idän kaikki miehet tohtineet men-
nä tälle "lupusahalle" yrittämään·
kään. Halkaisijoista oli joku sa-
halla aina yksi mies vuoron perään
jakamassa pölk'kyjä toisille ja hän
jakoi ne tasaisesti jokaisen halkai-

Häviävää Forssaa.
"Lupussahan" historiaa.

Wiksbergin tehtaalla, nykyisen
voimakeskuksen edustalla, on hei-
näkuun alussa purettu eräs raken-
nus, joka on ollut aikoinaan huo-
mattava tekijä Forssan jokapäiväi-
sessä elämässä. Tehtaiden voima-
ja lämpötar-peisiin tarvittiin paljon
polttopuita, joista osa kuljetettiin
paikalle läheisimmistä metsistä he-
vosilla talvisaikaan, mutta suuret
määrät tuotiin niitä myöskin uitto-
teitse kesällä Pyhä- ja Kuivajärvien
takaa.' Puut vedettiin uittoväylien
rannoille 4 metrin pituisina rank oi-
na ja uitettiin tehtaan rantaan, jossa
ne sahattiin ja halkaistiin haloiksi.
Sitä varten oli joen rannalle laitettu
sirkkeli, ensin yksi, sitten toinen ja
myöhemmin vielä kaksi, niin että
tässä työssä oli pitkät ajat käynnis-
sä neljä sahaa.

Jokaisen sahan katkaisemia pölk-
kyjä halkomassa tarvittiin 6 miestä
ja pinoon vetämässä 2 hevosta, jo-
kaisella vielä joku naishenkilö apu-
naan. Pinolla .oli vielä muutamia
naisia auttamassa kuormien pur-
kausta. Sahat toimivat kahtena pa-
rina, kummallakin parilla yhteinen
silta, jota myöten errtyineri laite



sijan "ramstukille", niin ettei S11na
kukaan voinut läpäistä toisten kus-
tannuksella. Kirveiden 'lisäksi oli
jokaisella muutamia rautakiiloja se-
kä suuri moukari, jonka toinen pää
oli taottu ja tahkottu teräväksi. Jos
oli niin voimakas mies, että jaksoi
heilutella tuollaista moukaria, käyt-
täen sen teroitettua päätä kirvee-
naan, niin harvoin hänen tarvitsi
noita kiilojn käyttää ja työ sujui hä-
neltä silloin verrattain helposti.
Mutta heikommat miehet eivät sel-
laiseen kyenneet.

Tulihan siinä päivän mittaan
muutamia lepohetkiäkin. Sahatta-
vien puiden mukana tuli aina sellai-
sia hirsiä ja piiruja, joita oli käy-
tetty puomeina näiden rankapyräi-
den eli .Jotien" ympärillä niitä jär-
vien ylitse kuljetettaessa ja nämä
otettiin ylös vedestä sitä mukaa,
kuin ne tulivat vuorollansa esille.
Ne kiinnitettiin kebtinkeihin samoin
kuin rangatkin, mutta tä'llainen
kuorma pysäytettiin sillan keskivai-
heille ja yhden sahan halkasijat ker-
rallaan menivät vääntämään .ne sil-
lan viereen kasaan. Kun tällaiset
"junkkarit" tulivat sillalle, taukosi
sahaus ja kaikki vetivät henkeään,
lopettivat rästinsä, jos kellä sattui
sellaista olemaan, pistettiin tupa-
kaksi, ryypättiin kahvia j.n.e. Kun
.,junkkareille meno" oli vuorolla
kahden sahan miehjllå, niin syntyi
eräänlaista kilpailua siitä, kumman-
ko sahan miehet tohtivat k auern-
man aikaa pitää "junkkareita" sil-
lalla, ja niin ne toisinaan saivat sii-
nä odottaa jopa IO minuuttia, jol-
loin sahuri rupesi ärhentelemään :
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"Me olemme tulleet tänne töitä te-
kemään, eikä kahvia juomaan ja
tupakoirnaan" . Jos joskus sattui
niin, ettei "junkkareita" tullut sil-
lalle pitempiin aikoihin, niin silloin
joku halkaisijoista juoksi jokiran-
taan niiden pikkupoikien luo, jotka
ohjaili vat puita sillan suulle, ja ke-
heitti poikia toimittamaan niitä
kuormaajiJle, jos niitä vain jossain
lähettyvillä oli saatavissa.

Joskus oli nä.iden rankojen jou-
kossa joku niin paksu honka, ettei
sitä voitu sellaisena sahata, vaan
täytyi se ensin siinä sjllalla halkais-
ta kahdeksi. Sellaisenkim "junkka-
rin" tulo tuotti aina pienen pysäh-
dyksen muuten kylläkin vilkkaa-
seen toimintaan. Myöskin silloin
oli sahat seisautettava. kun pino
tuli valmiiksi ja kaikki miehet, sa-
huritkin, lähti vält "alusille", s.o.
nostelemaan valmistuneen pinon
vierelle piir uja uuden pinon alusik-
si. - Näitä pysähdyksiä lukuun ot-
tamatta oli .Jupusahalla" työt aina
reippaassa käynnissä, Hevosmies-
tenkin täytyi uutta kuormaa otta-
maan mennessään juoksuttaa hevo-
siaan, ja kun tie oli kuopallista ja
naisapulairien eli .Jatorii" istui kär-
1yjen perällä jalat riipuksissa, niin
sattui toisinaan, että hän viskautui
kärryiltä alas kyyditsijänsä huomaa-
matta ja sai suorittaa loppumatkan
juoksemalla.

Tämän sahan yhteydessä toimi
myöskin pärehöylä, ja kun yhtiön
oma päreiden kulutus oli verrattain
suuri ja kun niitä myöskin myytiin
suuret määrä.t niille työläisiLle y.m.,
jotka niihin aikoihin rakensivat ny-
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kyistä Forssaa, ja kun pärehöylää
vielä vuokrattiin ainakin Viksbergin
kartanolle, niin oli tämäkin laitos
käynnissä suurimman osan kesästä,
liikettä lisäämässä. Sitten oli vielä
konehuoneessa yksi sirkkeli, jossa
koivulankuista sahattiin "pikke1s-
tikkuja" y.m. kutornatehtaan tar-
peiksi.

Jo viikkoja aikaisemmin puhut-
tiin 1upusahan käyntiinpanosta; ar-
vailtiin koska ensimmäinen ranko-
Iata saapuu joensuuhun, sillä tä-
män sahan toiminta tuotti huomat-
tavaa vilk'k autta Forssan silloisiin
oloihin. Töihin pyrkijöitä, enim-
mäkseen nuoria miehiä, saapui sil-
loin paikkakunnalle etåämmåltåkin,
ja sinä aamuna, jolloin työt aloitet-
tiin, oli lupusahan pihalla ikään-
kuin pienet markkinat. Siinä työ-
hön hyväksytyt muodostelivat ryh-
miä keskenään, esim , halkasijat
koettivat katsoa, että samaLle
.,ramstukiJle" tuli mukavia ja työ-
hön kykeneviä kavereita. Myöskin
naiset koettivat valvoa, etteivät oli-
si joutuneet .Jatoniksi" vanhalle tai
muuten saamattomalle hevosmie-
helle.

Muualta tulleet nuoret miehet <toi-
\ at erityistä vilkkautta myöskin
paikkakunnan nuorison elämään.
Ruoka-aikoina pistäytyivät monet
tehtaantytöt lupusahalle "katso-
maan tämänkesäisiä poikia". Kun
muutamat vieraspaikkakuntalaiset
·iettivät yönsäkin sahan k one'huo-

neessa, niin vallitsi sahan ympans-
töllä iltasilla vilkas liike; tylttö jä tuli
kahvipullat kainalossa pojille vie-
raiksi ja viipyivät toiset heistä täl-
laisella vierailulla toisinaan jopa
ihan pikkutunneille asti. Myöskin
kutomatehtaan edustalla olevilla
penkeillä istuskeli näitä Iupusahan
poikia ruokatunteina tehtaantyttö-
jen seurassa, ja ainakin muutamat
avioliitot ovat juurtaneet alkunsa
juuri tällaisista kohtauksista.

Kun kaikki puut tulivat sahatuik-
si, jäi suurin \ osa miehistä vielä jok-
sikin ajaksi paikkakunnalle haraa-
maan hal'koja joesta, mitä sanottiin
"joenpo'hjan tervaanniseksi.

Miesten palkat olivat tällä sahal-
la yleensä suuremmat kuin muissa
ulkotöissä. Omituista oli kuitenkin
se, että hevosen päivät yö silloin
arvosteltiin perin alhaiseksi. Kun
jalkamiehelle maksettiin esim. 2 mk.
päi vältä, sai hevosrnies 2: 50, myö-
hemmin 3 mk.jpäivältä. Sitten myö-
hemmin, kun 'kaikki työläiset tällä
sahalla siirrettiin urakkap alkalle,
laskettiin hevoselle yhtä suuri palk-
ka kuin mieheJlekin.

Monena vuosikymmenenä on uit-
t amallakin kuljetetut puut tuotu
·eh~aalle jo valmiina halkoina ja
tuon ennen .niin tärkeän laitoksen
rakennusta on käytetty toisiin tar-
koituksiin, kunnes se nyt tänä ke-
sänä on saanut perusteellisen muis-
tutuksen kaiken katoavaisuudesca.

Forssan Lehdessä 22. 7. -29.

/



tettu edes pappeihin, sillä näissäkin
oli ja on nykypäivinäkin uskovaisia
ja epäuskoisia, joten sana oti pi-
dettävä korkeimpana ohjee na. Mo-
nella kyl'lå oli kovin heikko lukutai-
to, mutta siksipä juuri autuudesta
huolehti ville tulivat tällaiset vie-
rail ut elinehdoksi .

Hengellistä elämää vanhassa Perttulan
kappelissa.

Uskonnollisten vakaumusten syn-
nyttämä maailmankatsomus on ol-
lut vanhassa Perttulan kappelissa
kokoava voima. Se 011 ollut mo-
nille esivanhemrnillernme olemassa-
olon taistelussa samalta elämää
synnyttävå voima, tasa-arvoisuu-
den täydellisin, kaunein ja mahdol-
lisin esiintymismuoto. U sk onnollis-
ten vakaumusten synnyttämä maa-
ilmankatsanto on esiintynyt esivan- .
hemmillamme onnellisen elämän pe-
rustana.

Todellisten uskovaisten joukko
en ollut silloisen harvan asutuksen
tähden pienilukuinen, mutta siitä
huolimatta on ollut iäisyysasiain
aatteellinen elinvoimaisuus siksi
vankka, että se synnytti seuraelä-
män kaipuun sarn oin ajattelevien
kesken. Seurustelut olivat monen
hengelliselle elämälle elinehto ja
siksi ei aristeltu lähteä pidernmål-
lekin taipaleelle saamaan virkistys-
tä, ja niin vuor oiteltiin vieraisille
naapureihin aina toisiin pitäjiin ja
kappeleihin.

Tämän aikuinen uskovaisten
joukko on ollut vakaumuksellista
ja. varmaa. Umpimähkäisesti ei luo-

Varhaisimpina aikoina on kan-
salla o1'1ut arvoa antavampi suhde
iaisyysasioihin. Sunnuntaipäivät
omistettiin sanan Iukerniseen ja
virsien veisuun. Lapsia opetettiin
kunnioittamaan vakavia asioita, ja
niissä kodeissa, missä mies tai vai-
mo oli uskovainen, oli huolena iäi-
syysasiain tunnetuksi tekeminen
lapsillekin. Monet lapset vakavina
kuuntelivat isän tai äidin keskuste-
luja vieraspaikkalaisten kanssa.
Varttuneemmalla iällä kehittyi täy-
si ymmärtämys näistä lapsina
kuulluista vanhusten vakavista
la usunnoista. Täten kulki vat m 0-

nessa kodissa perintötietona al'VOS-
tclutkin, mitä uskovainen isä tai
äiti oli vieraan sedän tai tädin kans-
sa lausunut seurakunnan opetta-
jista ja aikaisemmin elänneistä ym-
päristön uskovaisista. Lapsena
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käsiteltiin varmuus näistä kuulluis-
ta lausunnoista vain sillä, että ne
olivat oman isän tai äidin sanele-
mia, mutta varttuneernpana oma-
kohtainen käsitys ja 'kokemus todis-
tivat isän ja äidin olleen oikeassa.
Henkilötuntemusta seuraten voim-
me saada varmuuden näistä muis-
totiedoista, että samainen evan-
keelis-luterilairien opinsuunta OIn
täällä säilynyt jo runsaan vuosisa-
dan samanhenkisenä.

Kappeliseurakunnassamme ei
ollut vakinaista pappia, vaan oli
seurakunnan uskonnollisen tarpeen
tyydytys emäpitäjän esipapin virka-
velvoitus. Henkilötuntemuksen
yhteydessä johtavat aikamäärät
Tammelan rovastin N. M. Tolpon
toiminta-aikaan. .Tolpon tiedettiin
uskonnollisilla vakaumuksillaan
'huolehtineen evankeelisen opin
tunnetuksi tekemisestä se(uaku:n-
nalleen. Tämä vakaumus yhdis-
tettynä hänen lempeään hyvåsy-
dämisyyteensä teki hänet erittäin
suosituksi uskovaisten keskuudes-
sa. Lapsena usein kuulin tällaisia
vanhusten vakavia kertomuksia.
Monen keskustelun yksityiskohta
on muistissa hämärtynyt, vaan
joku henkilönimi on säilynyt, joi-
den tiedetään olleen uskonnollisen
liikkeen elinvoimaisia jäseniä jo
r84o-luvun keskivaiheelta.

Jo 24. r 1. 1776 päätettiin Perttu-
lan kirkonkokouksessa. että jokai-
sen r4 .sta aina yli 20 vuotiaan tu-
lisi osata Svebeliuksen katekisrnuk-
sen selityksineen vähintäin neljä
lehteä katekismuskuulusteluissa. 1)
Kirkon hyvåksymänä oppikirja-

na Svebeliuksen katekismusimey-
tyi kansaan, syvennytti ja sel vensi
iäisyyskäsitteitä kansan keskuudes-
sa. Heikori lukutaidon ornaajille
tulikin tämä oppikirja hengellisen
elämän todelliseksi virvoitusläh-
teeksi. Ne, joille hengellinen elä-
män arvot olivat kirkastuneet, ve-
tosivat usein "oppi:ki.rjaan" yhtei-
sissä keskinäisissä keskusteluissa.

Seurakuntien sielunhoitoon yh-
distyi kansanopetus ja kansariope-
tukseen kuului oppikirjan u1kolu-
kutaito, jota ei kylläkään aiemmin
ole täydellisenå vaadittu. Monen
edesmenrieen vanhuksen kertomuk-
sista ilmeni, ettei varhemmin vaa-
dittu Svebeliukseri ulkolukua
enempää kuin alkuosaltaan ja tä-
mäkin osa vaihtui eri yksilöille lu-

'kutaidon ja edistyksen johdosta.
Vähitellen vaatimukset lisääntyivät,
mutta vielä r86o-1uvun alkupuo-
lella oli rippikcululaisia, jotka eivät
ulkoa osanneet Svebeliuksen kate-
kismuksessa olevia raamatunlausei-
ta, vaikkakin kaikki kysymykset ja
vastaukset osattiin ulkomuistista
lukea.

Rovasti N. M. T'olpon virkamat-
koista olen kuullut kerrottavan
erään sattumuksen, joka ehkä on
vain yksi sen ajan tapauksista,
mutta kuvaava Tohpon hyväsydä-
rnisestä lempeydestä ja samalla hä-
nen iäisyysvakaumuksestaan. Lu-
kukinkeritilaisuudessa Vautamrnin
U nkalla rovasti Tolpon kysymyk-

1) Opett. T. Hirsjärven Tammelan
kansanopetuksen vaiheet. I kirkon kan-



seen : Mikä on uskonoppi ?, oli
muuan Matti-niminen suutari juo-
puneena ollen sängystä vastannut:
Rangelius on pisin pappi!

Ui, ui! Kuka hän on? Tuo-
kaat hänet tänne!, kehoitti Tolpo.

- Kuinka sinä sillä tavalla vas-
taat i'

- Minussa on tällainen vika!
- Niin! Vika meissä on kaikissa

ja ellei ] urnala olisi rakkaudessaan
meitä armahtanut lähettämällä ai-
nokaisen poikansa meidän viko-
jernrne sovintouhriksi. niin olisim-
me kaikki kadotuksen omia, heltyi
Tolpo vastaamaan ja sai aiheen
rieuvovasti puhua pidemmältä.
Tolpo ei kaiuttanut tuomiojulistus-
ta pyhyyden Io ukkauksesta, ei vir-
katoimen häiritsemisestä paremmin
kuin juornarin panentavasta elä-
mästäkään. Tunnusti vain avoi-
mesti samanarvoisuutensa tämän
ju opuneen miehen rinnalla vian-
alaiseksi, mutta samalla johdatti
kuulijakuntansa ajatukset toiseen-
kin samanarvoisuuteen, nirn. sovin-
touhriin, välimieheen Kristukseen
ja Hänen kauttansa tulleeseen vi-
kojemme anteeksisaantiin . .-..:..Tä-

) män kertomuksen olen aiemmin
kuullut useamman kerran, mutta
kuulin sen vielä keväällä 1928
eräältä vanh ukselta Jokioisten puo-
lella, kysyttyäni, onko hänellä mi-
tään muistitietoja rovasti Tolposta.
Rovasti Tolpon lernpeydestä 'lapsia
kohtaan lukukinkeririlaisuuksissa
on useampi vanhus sarnansisältöisi-
na kertonut.

Kuten jo olen maininnut, voi-
daan henkilö tuntemuksen yhtey-
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dessä saada varmoja muistitietoja
r Sqo-luvun keskivaiheilta alkaen.
Tästä ajasta aina 188o-luvuUe ei
hengellinen liike seurakunnassam-
me synnyttänyt erik oisempaa huo-.
mattavaa joukko'liikettä, vaan ne,
joille, oli taivaiset aatteet selvinneet,
olivat vakaumu'ksissaan elinvoirnai-
sia ja toivoivat, että kaikki ihrnis-
lapset oivaltaisivat oman onnensa
ia autuutensa, lunastuksen kuole-
masta elämään ja synnistä vanhurs-
kauteen. Kun tämä aate voimak-
kaana elävoitti kaikkia sen ajan us-
kovaisia, niin rukouselämä esiintyi
hyvin yleisenä ja hartaana. Keski-
nainen aatteellinen seurae1ämäkin
muodostui pååasiadlisimrnin ru-
koustilaisuuksiksi, joskin niissä sa-
rnalia oli keskinäistä ajatustenvaih-
toa ja virtten veisuu:ta. Rukouk-
set esivallan, opettajain, risti veljien
ja -sisarien ja vieläpä suruttornuu-
den tilassakin olevien edestä olivat
yleisiä. Erityisernpään rukoushar-
tauteen sulautuivat mielet silloin,
kun oli valittava seurakunnalle
opettajia. Rovasti Tolpon kuole-
man jälkeen kohosivat hartaat ano-
mukset, että rakkauden Jurnala
edelleen arrnah taisi seurakuntaansa
ja lähettäisi evankeliumin saarnaa-
jan uskovaisiaan virv oittamaan.

Tolpon jälkeen Tammelassa ta-
pahtunut esipapin muutos ei tuo-
nut mitään huomattavampaa muu-
tosta kappelimme hengelliselle he-
rännäisyydelle. Kirkkoherra Gran-
felt osasi alunperin olla opin puo-
lesta tasapuolinen ja Granfe1tin uu-
distukset seurakunnassa, .nirn. luku-
taidon yleiståminen, käsitettiin us-
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kovaisten taholla kansan johdatta-
miseksi sanan luo'-

Rovasti N. M. Tolpon toimiajan
viimeisinä vuosina kävi kappelim-
me uskovaisten keskuudesta torp-
parin vaimo Maria Matintytär,
.,Kouluäiti", Pöytyällä ja Kaari-
nassa F. G. Hedberg'iä oppimassa.
Täten tuli Hedberg'in esittämät kä-
sitteet lunastusopista tunnetuiksi
kappelimme uskovaisten keskuudes-
sa. Tämä n.s. "hedbE'rgiläisyys" ei'
kylläkään tuonut mitään uutta
suuntaa antavaa oppia kappelis-
sam me, eikä ole kerrottu sen olleeri
uutuutta koko Tammelan pitäjällä.
Kaikissa se käsitettiin sulavan yh-
teen "oppikirjan" ja Tolpon esittä-
miin opetuksiin.

Raamattu ja Lutheruksen kirjal-
lisuus olivat "Kouluäidin" aarre-
aittoja jo ennen kuin hän kävi Hed-
berg'iä oppimassa. Hedbergiläi-
syys ei tuonut kappeliimme muuta
uutuutta kuin elinvoimaisuutta.
Herännäisyys<liike käännytti julki-
syntisistä moniaita, mutta eivät ai-
na silti saaneet tunnolleen tyydyt-
tävää rauhaa, joten käytiin pidem-
piäkin matkoja näistä asioista kes-
kustelemaan samoissa kokemuksis-
sa koulutettujen uskovaisten luo.
"Kouluäiti" tuli täten neuvoineen
monelle raskautetulle lohduttavak-
si ystäväksi. Niinpä kulkivat usein
naapuriseurakunnista kotoisin ole-
vat Palomäen Tuomo Humppilan
H uhtailta ja Järven Juha J okiois-
ten Kiipulta tervehtimässä "Koulu-
äitiä" .

Uskonnolliset vakaumukset ovat
kaikkina aikoina synnyttäneet toi-
sin ajattelevissa ivaa sentähden.
etteivät he itse tunne iäisyyskaipuu-

ta, eivätkä sen tyydytyksen tuotta-
maa tunnon rauhaa. Niin on nyt
meidän päivinämme ja niin on ol-
lut sil!loin, kun nuoret voimakkaat
miehet kävivät vanhalta naiselta
neuvoja etsimässä vakavista iäisyys-
asioista, niin koko liike leimattiin
"ämmäin" juma'lisuudeksi. Pieni
oli silloisten uskovaisten joukko,
joka keräytyi "Kouluäidin" ympä-
rille, mutta iaisyysasioissa heillä oli
yksi usko, yksi toivo. ja yksi tun-
nustus.

*
Vakinaista pappia hankittaessa

seurakuntaamme 1870-1u.vun alussa
oli kappelimme uskovaisten hartain
toivo saada kappalaiseksi armon-
omistuksessa oleva uskovainen
pappi. Tämä toivo synnytti ru-
kousmielen esittämään seurakun-
nan tarpeet taivaalliselle Isälle.
"Kouluäidin" neuvottelut kirkko-
herra Granfeltin kanssa ja innokas
toiminta asiain järjestelyissä johti
siihen, että seurakunta sai pyynnös-
tään ensimäiseksi väkinaiseksi kap-
palaisekseen vaalia toimittavan pa-
pin, Humppilan silloisen kwppalai-
sen Arvid Lunden'in. Samalla to-
teutui uskovaisten hartain toivo us-
kovaisen papin saamisesta. Arvid
Lunden'in opetus oli täysin yhtä-
pitävä vanhan "oppikirjan" ja sen
raamatunkäsityksen kanssa, mikä
oli uskovaisia tähän asti elävöittä-
nyt ja herigellisesti ravinnut. Lun-
den'in viisivuotisena toimiaikana.
1875-1880, 'kasvoi uskovaisten
joukko uusien yksilöiden kääntyes-
sä ristin evankeliumin lahjoja vas-
taanottamaan.

Lunden'in leikkiså, mutta vakaa
luonne oli osaltaan puoleensa vetä-



vänä voimana. N uoremmassakin
sukupolvissa alkoi hengellinen lii-
ke saada yleisemmin tilaa. Perttula
alkoi vähitellen voimistua hengelli-
sen elämän keskukseksi Lounais-
Hämeessä. N aapuriseura:kuntalais-
ten kirkkovierailulla käynnit vilkas-
tui vat; varsinkin Forssasta käsin oli
tämä ilmiö huomattavin. Näihin
aik oi'hin aloitti Forssan seudun
evankeelisen liikkeen monivuotinen'
johtaja F. Churrnan yleiseksi tul-
leen vierailukäyntinsä seurakun-
taarnme. Nämä vierailukäynnit oli-
vat tavallaan jatkoa niille käynneil-
ie, joita naapuriseurakunnista teh-
tiin jo "Kouluäiti"-vainajan aikoi-
na. - Pappismieheri ympärillä oli-
vat aremmat luonteet paremmin
turvattuja toisin ajattelevien ivalta.
Pappi oli larllistettu sananjulistaja
ja se oli jonkinmoinen tunnon soi-
ma ivarrhaluisille. 1vat eivät ylei-
semmin esiintyneet rajussa hyök-
käävässä muodossa, joskin ne muu-
tamissa kodeissa toivat perheriitaa.

*
Lundenin tultua valituksi Kiika-

lan kirkkoherraksi joutui seura-
kuntamme jälleen papinvaaJiin.
Taas oli uskovaisten sydämellä toi-
voa ja epätoivoa. Vaalista puhut-
taessa päätyttiin huokauksin ano-
maan taivaalliselta Isältä oikeata
opettajaa ..

.Seurakuntamrne silloisten usko-
vaisten keskusteluja on minulla vie-
lä melko tuoreessa muistossa. Isä-
Dl kanssa kirkkomatkoilla sain
niitä kuulla, mutta erikoisemmin ne
syöpyivät mieleeni jälkeenpäin,
kun tapauksia kerrottiin jålkirnuis-
toina pidemmän ajan, usein isäni
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Pastori A. Lunden.

työpajassa. Papinvaali oli silloin
monelle uskovaiselle vakava oman-
tunnon asia. Kirkosta kotimat-
kalla, vaali pappia kuulemasta, oltiin
pettyneitä "ja apernielisiä. Vaali-
pappien saarnat eivät antaneet syn-
tisairautensa tun teville ja hengelli-
seen konkurssitilaan' joutuneille
mitään lohdutusta ja toivoa. Moni
tekikin vakaan päätöksen, ettei ota
ornalletunnolleen niin raskasta vas-
tuuta, että äänestäisi epäuskoista
pappia. Tällaisten kielteisten pää-
tösten johdosta muistan isäni hu o-
mauttaneen: - K~lä Perttulan
seurakuntakin papin ottais, mutta ei
viitsis pappia kasvattaa!

Keväällä 1880 tuli G. O. Holm-
berg virkaansa Ikappelimme kappa-
laiseksi, seurakunnan valitsernana.
Seurakuntalaisten kirkossa käynnit
olivat yleistä, varsinkin uskovais-
ten. Holmbergin saarnat eivät kyl-



32

Pastori G. O. Holmberg.

läkään antaneet sitä tyydytystä, jota
uskovaisten hengenelämä janosi.
Tämän johdosta sain usein kotiin
palatessa kuulla: - Y mrnärsitkö si-
nä sen papin saarnaa? Kielteiselle
vastaukselle sanoi kysyjä: Ei
semmoista kukaan ymmärrä! Tä-
mänkaltaisia keskusteluja sai G. O.
Holmbergin ensimäisenä toimivuo-
tena usein kuulla. Monelle usko-
vaiselle tuntui kovin ikävältä seu-
rakunnan sielunpaimenen uskon-
nolliset käsitteet, mutta oli toisia,
jotka olivat tietoisia siitä, etteivät
seurakunnan uskovaiset jätä sielun-
paimentaan oman onnensa valtoi-
hin, vaan ahkerilla esirukouksillaan
muistavat pyytää Jumalalta hengen
valaistusta opettajalleen. Monet
tunsivat velvoittavan voiman käydä
arkipäivisinkin henkilökohtaisiin
keskusteluihin pappilaan pastorinsa

luokse puhumassa ja neuvomassa
iäisyysasioista, mutta surukseen sai-
vat huomata, ettei pieninkään toive
kehoittanut ahkerampiin kanssapu-
heisiin. Näistä tällaisista käyn-
neistä sai seurakunta kuulla ihrnet-
telyjä: - Miten yksinkertaiset kan-
sanlapset voivat pystyä opasta-
maan pappia, joka on k 0 n s i s t 0-

r i u m i n edessä julkisen tutkin-
non suorittanut? Näin tulivat ne-
kin vaimot, joille, pastorin virka-
kammarin ovi avattiin komennuk-
sella: - Astukaat ulos!, vakuute-
tuksi siitä, että pastorin käännyttä-
minen on kokonaan jätettävä Juma-
lalle. Rukoukset tulivat uskovais-
ten keskuudessa hartaarnmiksi, ja
jokunen uskoi pastorin kääntymi-
sen niin varmaksi, että saarna-ar-
vosteluista uskalsi sanoa: - Saar-
natkoon mitä saarnaakin, se ei tääl-
lä vetele. Täällä ymmärretään
Jumalan sana, mutta kyllä hän vielä
kerran Herran laumaa armon evan-
keliumillakin ruokkii!

Edellä kuvatun tapainen seura-
kunnan papin kasvatus kypsytti tä-
män verrattain lyhyellä ajalla. J ou-
luna 1881 sai seurakunta kuulla
pastorin tun nustavan : - Tänä jou-
luna on Jeesus minulle uudestaan
syntynyt! Mielenliikutukset puris-
tivat kyyneleet saarnaajalta ja sa-
nankuulijoilta. Sydämellinen kii-
rollisuus purkautui pastorilta J uma-
lalle ja seurakunnalle siitä, että
hänkin oli päässyt sen onnen omis-
tukseen, mitä usko myötänään tuo.
Samalla harras anteeksipyyntö seu-
rakuntalaisiltaan, että oli epäuskori
tilassa tahtonut Herran opetuslas-
ten kaulaan panna ikeen ja kuor-
maa, jota ei itsekään voinut kantaa.



()nnen tunne ja kiitollisuus Juma-
lalle oli uskovaisten ilonaihe sinä
päivänä kirkosta kotiuduttaessa.
Suruttomuuden tilassakin olevat
huomasivat, että jotakin suurta oli
tapahtunut. Seurakunnan jurna-
!anpalveluksissa alkoi kirkkoon tul-
la ahdinkoon asti kansaa. Pasto-
rin sanansaarnat tuntuivat nhrneel-
lisiltä, eikä 'kauarrkaan kun Perttu-
lan seurakunnassa saatiin ha vai ta
joukkoherätyksiä ja -kääntymyksiä.
Väkivähin tämä liike levisi naapuri-
seurakuntiinkin.

Usein myöhemmin pastori Holm-
berg kiitollisin mielin muisteli juuri
niitä uskovaisia, joille hän oli vir-
kahuoneensa oven avannut ulos
häätäen, siitä että he olivat rakkau-
desta esiruk ouksissaan häntäkin
kantaneet epäuskon syntisairasvuo-
teessaan Jeesuksen parannetta vak-
si. Esim. Mannisten Sofian hau-
tauspäivänä lausui Holmberg m.m.
seuraavaa: -. Ennenkuin eroamme,
niin muutama sana äsken pois
muuttaneelle vainajalIe, Manniston
Sofialle. Hän ei enää 01e tuossa
saarnastuolini juurella jokapyhåi-
nen sanankuulija. - Anna Sofia
oli huonokuuloinen ja siksi hän ai-
na istui saarnastuolin juurel.la pa-
remmin kuullakseen. - Nyt on
Mannisten Sofia päässyt ylkänsä
luo iäisyysasunnoille. Tästä Man-
nisten Sofiasta voin seurakunnalle-
ni antaa sen tiedon, mikä minulle
on varmaa, nim. että niinkauan
kuin Manniston Sofia eli, o!i mi-
nulla varmasti yksi esirukoilija
omassa seurakunnassani.

Seuraavalla eli rSoo-luvulla al-
koi häiriintyä uskovaisten yksimie-
lisyys Yhteisestä toivosta ja tunnus-
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tuksesta. Tämän kymmenluvun
keski vaiheilla alkoi ilmetä käsittei-
tä, jotka olivat vieraita vanhempien
ja isovanhempien ajoilla uskovais-
ten keskuudessa. Yksinpä evanke-
liumin sanan julistaminen olisi tah-
dottu vain pappien yksinomaiseksi
oikeudeksi, HengelIisiä juhlia ivat-
tiin milloin vain oli' maallikoita pu-
hujina. Tämä havainto ei ollut
yksinomaan vain Perttulan seura-
kunnassa huomattavissa, vaan pal-
joa leveämmällä alueella. Yhdeltä
puolen tuntui niinkuin tätä uudem-
paa .näkökantaa olisi tahdottu joi-
denkiri pappien taholla kannattaa.
Perttulan seurakuntalaisille tuli yl-
lättävänä sellaisetkin syytökset, että
meidän pastorimrne olisi väärän
opin saarnaaja ja että hänen esiin-
tymistään koetettiin tällä perusteel-
la estää ulkopuolella oman seura-
kunnan. Käsittämättömäksi jäi
seurakuntalaisiltamme sekin ajo-
jahti, mitä kirkon esimiesten tahol-
ta harjoitettiin pastoriamme koh-
taan hänen toimittamainsa Kristil-
listen Sanomien kirjoitusten johdos-
ta Esimerkiksi vuonna 1896 Kris-
tillisissä Sanomissa ollut kirjoitus:
"Mitä tosi-evankeliset ajattelevat
meidän vanhurskaudestamme?"
Syyttäjät näkivät siinä räikeän er-'
heellisyyden: luterilaista oppia koh-
taan. Asia oli kuitenkin kaikessa
alastomuudessaan siten, että sa-
nottu kirjoitus oli lainattu tohtori
Martti Lurheruksen kirjasta "Kol-
me kehoittavaa kirjasta" (toinen
painos Lutherilaiseri Evankeliumi-
Yhtiön kustantama 1886. Sivulta
ISO, kappale 4. "Kristus meidän
vanhurskautemme.") Tämmöiset
tosi seikat osoittivat, miten typerän

3
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tiedottornia pappeja Suomen evan-
keelis-luterilaisen kirkon palveluk-
sessa oli, kun itse Lutheruksen jul-
kaisema oppi uskottiin olevan epä-
luterilaista. Monille seurakunta-
laisillernme tulikin sellainen otak-
suma, että kantelut ja syytökset
saattoi vat olla kadernieltä vain sen-
tähden, että pastorimrne G. O.
Holmbergin saarnat olivat usko-
vaisten keskuudessa suo situita,
puoleensa vetäviä ja elämää anta-
vIa.

Lounais-Hämeessä ja koko Suo-
menmaan evankeelis-l uterilaisissa
seurakunnissa rSco-luvulla tuli toi-
sessakin muodossa vanha esi-isien
aikuinen uskonnollinen vakaumus
jårkytetyksi. Itse kansa, seurakun-
talaiset, pitivät kalliina esiltä perit-
tyäevankeelista oppia. Tämä seik-
ka tuli vasraansanomattomasti i-lmi
niissä seurakuntien kirkonkokouk-
sissa, joissa seurakuntien vanha
"oppikirja", Svebeliuksen katekis-
mus, tahdottiin epäkävtännöllisenä
rornujen joukkoon siirtää. Toisis-
sa seurakunnissa uudemman suun-
nan papisto, se jota "kirkolliseksi"
alettiin nimittämään, toteutti oppi-
kirjauudistuksen seurakunnan uut-
ta oppikirjaa vastustavasta kirkon-
kokouksen päätöksestä huolimatta.
Monissa seurakunnissa oli opetta-
jisto oppikirjan uudistusta toteut-.
tamassa. Paljon voisi arkistotutki-
muksillakin saada tietoja tällaisista
tapauksista Lounais-Hämeessä.
Kyseenalaista on kylläkin, onko ta-
mårrlainen oppikirjan käytäntöön
ottaminen rnerkattu vuosimuistojen
lomakkeisiin. Nykyään elävät van-
hukset muistavat vielä täydellisesti
oppikirjauudistuksen ja miten se

kussakin seurakunnassa toteutet-.'.•..l l Fl .

Kuten jo olen maininnut, osasi
kirkkoherra Granfelt suhtautua us-
krnuollisi.n vakaumuksiin hillitys-
ti. Ei hän tahtonut cppineisuut-
taan esittää muita käsittävämmäksi.
r88o-Iuvul1 joukkokääntymyksiin
hän suhtautui tyyneesti. Myönsipä
muutamille luvan hengellisten pu-
heiden pitoon. Granfeltin aina
uteleva luonne kappelilaisten har-
rastuksista sai joskus epä varrn an
uutisen ja niin sai kantelunalainen
kutsun saapua Granfeltin luo.
Esirn. Hemmi Fabritius, kappelim-
me Levänkylästä, sai kutsun sen
johdosta, että lauleli hengellisiä
lauluja. Hemmin mahtava ääni oli
kait jotakuta loukannut, kun Hem-
mi äänivarojensa täydellä voimalla
lauleli Porilaisten marssin säveleel-
lä: "Rakkaat veljet sisaremme. -vielii
virsi veisatkaamme, keh oitukseks'
matkallamme ... " Granfeltilla ei
ollut mitään rnuistuttamista Hem-
min laulujen johdosta. Sananjulis-
tamisesta antoi Granfelt maallikoil-
lekin tunnustuksen, että niillä on
suurempiakin lahjoja puhua armon
evankellumista kuin hänellä. Myö-
hemmällä ei Granfelt enää ollut yh-
tä vapaamielinen evankeelisellc
opinsuunnalle.

rSoc-luvun keskivaiheilla tunsivat
kappelimme uskovaiset sisäisen kut-
sumuksen armon evankeliumin tun-
netuksi tekemiseen. Apostolimieli
oli monella uskovaisella niin voi-
makas, että se synnytti palavan ha-
lun puhua epäuskoisillekin Kris-
tuksen sovinto työn arvosta ja sen
tuottamasta hyödystä. Tämän
ajan apostolimieli tyytyi sanan ju-



listarniseen perheissä, ja jos naapu-
rissakin oli uskovaisia seurakunnan
jäseniä, niin seura saattoi saada
noin kolme tai useampiakin osan-
ottajia. Ajatusten vaihto oli pää-
asiallisin ohjelman osa ja kun -siinä
keskustelussa mielet läunpenivät ja
virkistyivät, niin mielen iloisuus
purkautui rukoukseen, !kiittäen ja
anoen, että pelastuksen sana johtai-
<i yhä enemmän sieluja elämänve-
den Iähteelle, syntien anteeksi anta-
muksen armovirroilJe. Tällaisia tai-
vaallisille aatteille valveutuneita
persoonallisuuksia on seurakun-
nassamme olleet m. rn. talollisen
veli Samueli Simonpoika - Köl-
Iin Samuli - Levänkylästä. synt.
12. 8. 1785, kuoli 29. 6. 1860. Sa-
mulin persoonallisuudesta on ker-
rottu, että hän karkessa' hillitsi
luonteensa huonoja taipumuksia,
kuten kiivaut-ta, pikaista suuttumis-
ta ja kaikkea mielenapeutta.-
Sielun viho!linen kokee saada suu t-
tumaan näinkin pienestä asiasta
saadakseen itselleen pienemmänkiri
kunnioituksen ja pal veluksen.
Samuli esiintyi 'kotoisissa oloissa
hartausrukousten johtajana. ~:1-
koukset venyivät joskus pitkiksi,
ja eräästä rukoustilaisuudesta on
kertomus, että Samulin noin 20 v.
nuorempi veli oli kerran rukouksen
aikana siihen määrään väsynyt ja
nälkäinen, että hän näiden tunteit-
ten voittamana oli kesken Samulin
rukoushartautta lausunut:

- Voih, kun se puuro jäähtyy!
Samulin johtamissa rukoustilai-

suuksissa polvistuttiin. Tämä ei
silti ollut merkkinä erikoisesta opin-
suunnasta, vaan yleinen käsitys oli,
että polvistuminen tekisi rukouksen
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hartaammaksi. Suomen evankeelis-
luterilaisen kirkon evankeliumi- ja
rukouskirjassa oli rukoustilaisuuk-
sista neuvoja: "Sitte panen pol vil-
les, taikka lue seisoalta :" Seura-
kunnan kirkollisissakin toimituksis-
51 polvistuttiin rukoukseen, kuten
esim , lukukinkerien alkurukouksis-
sa. Varhaisemmalta ajalta ei muis-
teta eri nimellisiä lahkolaisia ja
n.s. pietistejä, korttipukua kantavia,
ei aikuisemrnatkaan vanhukset ole
muistaneet seurakuntamme nykyi-
sellä alueella, mutta aiemmin Pert-
tulan seurakunnan yhteydestä eron-
neessa Kauh an ojan kylässä, nyk ,
Loimaan pitäjää, on mainittu sel-
laisiakin olleen.

Toinen uuttera työntekijä hen-
gellisen elämän työ saralla r840-1u-
vulta kuolemaansa asti oli Perttu-
lan kylästä torpparin vaimo Maria
Matintytär, "Kouluäiti", synt. 1. 8.
1802, kuoli 26. 3. 1875. Tämä vai-
mo suoritti aikanaan ehkä siunaus-
rikkaimman -työn kuin yksikään toi-
n.en maallikko. "Kouluäidin" olen
tässä lehdessä jo aiemmin esittä-
nyt.

Edelläolevien varhaisenipana työ-
toverina mainittakoon vielä vairn 0

Anna Sofia Erikintytär - Mannis-
ten Sofia -r-r- Mannisten kylästä,
synt. 19. 5· 1815, kuo-li 3. 12. 1888.
Tämä vaimo oli taivaisten aarteit-
ten ·o-mistusoikeudestaan siihen
määrään onnen ja riernuntäyteinen,
ettei hän voinut olla loistavilla pu-
hujalahjoillaan johdattarnatta epä-
toivoisia ja epäuskoisia samoille
virvoituslähteille saamaan taivaista
rauhaa tunnolleen. Rovasti Holm-
bergin käännyttämisesså oli Man-
nisten Sofia voimakkaana aseena
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Jumalan kädessä. Työtovereina
tässä kohdin olivat kaikki sen ajan
vanhemmat uskovaiset.

Edellisten uskovaisten lisäksi on
mainittu 1850- ja öo-luvuilla olleen
erikoisemman palavahenkisenä tai-
vaisten aatteitten tunnetuksi teke-
misessä vaimo J ohann , Matintytär
- Mantulan emäntä - Perttulan
kylästä, synt. 23. 8. 1833, kuoli 8. 8.
1866, ja Jaakko Lindfors - Suu-
tarin Jaakko - Levän kylästä,
synt. 22. 7. 1831, kuoli 17. II. 1880.
Suutarin Jaakosta on kerrottu, että
hän aina vaati polvistumaan ru-,
koustilaisuuksissa.

Suuret nälkä- ja kuolevaisuus-
ajat r Söo-luvulla lienevät o'lleet sa-
malla hengellisiä herätysaikoja.
Uskovaisten joukko Iisåantyi huo-
mattavasti I860-1uvun Uopulla ja
siinä 1860- ja 70-lukujen vaihtees-
sa. Uskovaisten seuraelämä vil-
kastui ja ohjelmiin tuli enempi lau-
lua ja virtten veisuuta, "Matkalau-
lut" ja "Rätyn" virren laulukirjoi-
na. Tämän ajan uskovaiset olivat
tai vai sen aatteen elä vöittämänä hy-
vin voimakasherukisiä ja heis~ä sit-
temmin kypsyi puhujia I880-.Juvun
joukkokääntymyksien ajan har-
tausseuroihin. Seurat eivät vielä
olleet muodostuneet erikoisernrnik-
si yksityisten suorittarniksi puheti-
laisuuksiksi, vaan vanhempi muoto,
ajatusten vaihto, salli vapauden jo-
kaiselle esiintyä puhujana. Pidem-
pi puheenvuoro saattoi tuntua ly-
hyeltä puheelta, mutta siinä mää-
rässä ne olivat vapaampia, että
useat naisetkin esittelivät ajatusrik-
kauksiaan usein hyvinkin syväsi-
sä'ltöisinä lausuntoina. Täl1aisia
kokemusrikkaita esitystaitoisia nai-

sia olivat, paitsi jo mainitut "Kou-
luäiti", Mannisten Sofia ja Mantu-
lan emäntä, myöskin vaimot Maria
Kristiina Helander - Sepän Maija-
Stiina - Perttulan kylåscå, synt.
12. 9. 1830, kuoli 13. II. 1901, Mii-
na J o osentytår - Raatalin Miina
-- Y päjän kylästä, synt. 18. 8. 1839,
kuoli 19. 10. 1919 ja Maria Kris-
tiina Topiaantytär Lassilan
Maija-Stiina - Mannisten 'kyläs-
tä, synt. 6. 1. 1837, kuoli 26. 8.
1918.

1860- ja 70-lu:kujen vaihteissa
kääntyneistä miehistä on seura-
kuntamrne hengellisen elämän
työalalla olleet huomattavimpia
m.m.: Wilhelm Fabrjtius - Säte-
rin Hemmi - Levän kylästä, synt.
10. 5. 1829, kuoli 8. 8. 1892, Heik-
ki Huhtalava Palikkalan kylästä,
synt. 20. 10. 1836, kuoli 5. 4. 1909,
Aleksander Kedonperä Perttulan
kylästä, synt. 3. 10. 1845, kuoli 1. 2.
1924 ja Matti Seppälä Perttulan
kylästä, synt. 14. 2. 1850, kuoli
1. 10. 1926. Kaksi viimeksi mai-
nittua esiintyi puhujina aivan vii-
meisiin ikävuosiinsa asti, varsinkin
Kedonperä oli erikoisemrnan pu-
hujainnon orriaama persconalli-
suus.

*
Monien vanhusten kertomuksista

on ilmennyt, että hartausseurat
i Soo-Iuvun alkupuolella ovat olleet
kotihartautta. tavallisemrnin ikaru-
koushetkiä. jos 'kodeissa o'li isäntä
tai emäntä heränneellä tunnolla,
niin se katsoi velvo'llisuudekseen
pitää perhettä koolla hartausajan ,
Ulkonaisen esiintymisen tuli olla
vakavaa. Autuusonnestaari sai olla
iloinen, mutta muu persoonallinen



rattoisuus oli monen kåsitteissä
maaibmallista iloa. Virtten vei-
suukin esiintyi monella tunteelIisin
sävelin. Ken muistaa noin kolme-
tai neljäkymmentä vuotta taakse-
päin silloisten vanJhusten veisuuta,
niin ne usein muistuttivat unetta-
vaa kehtolaulua. rSöo-luvun 10-
pulla "Rätyn". virsiä ja "Matlkalau-
luja" låulettiin osaksi silloin tun-
nettujen kansanlaulujen sävelmillä.
Tältä ajalta alkoi moni käsite muut-
tua alkuperäisestä ymrnärteeståän.
Aiempia uskomuksia taikuuteen ja
niiden tehoon alettiin pitää suora-
naisena pahan palvornisena. Ru-
kousasennosta esittivät vapaampaa
käsitystä ensimäisinä Hemmi Fab-
ritius ja Heikki H uhtalava 1870-
luvun alkupuolella sanoen: Ei Ju-
mala vaadi polvistumista rukous-
tilaisuuksissa, vaan sydämen nöy-
ryyttä, joka on verrattavissa ala-
maisen polvistumiseen. Suuren' he-
rätys- ja kääntyrnysajan hartaus-
seuroissa 1880-1uvuHa oUi pääasial-
lisemmin vanhemman ajan har-
tausseurojen ohjelma, keskinäistä
ajatusten vaihtoa ja laulua. Laulu-
kirjana tämän ajan hartausseur oissa
oli ]. W. Hirvosen toimittama
.,Halleluja laulukirja". Tässä lau-
hrkirjassa oli aina laulujen alussa
osoitus, millä kansanlaulun sävel-
mällä Ikutakin laulua tulisi laulaa.
Näistä sävelistä saattoi silloin vie-
lä joku vakaa uskovainen louk-
kaantua. Joskus sai kuulla: - Sa-
nat olisi hyvät, mutta nuotti on
liiaksi maailmallista rallitusta. Pas-
tori Holrnb erg'il'le oli tällaiset huo-
mautukset painavia. Seurakunnan
opettajana olisi 01.Jt1totettava huo-
mioon vanhojen vakavien uskovais-
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ten huomautukset ja vastapuolella
painoi Luojan järjestämä nUO,1"UiUS
luomakunnassa. Pastori Holmberg
oli itse ko'kenut nuorisossa piilevää
vakaurnusta: - Vanhana vasta
sopii ruveta uskovaiseksi. Ollen
vielä itsekin nuori asettui Holm-
berg vapaamrnan suunnan kannat-
tajaksi.

Holmberg'in vilkas luonteen-
crminaisuus esiintyi aina vakavan
ieikkisänä. Tämä nuoruuden rat-
toisuuden säilyttäminen saattoikin
olla hyvin tehokas ase Jumalan kä-
dessä, koskapa Perttulan seurakun-
nan silJoinen nuoriso oli rnidtei
kaikki kosketuksessa 1880-'luvun
joukkokääntyrnyksien ajan 'hengel-
liseen liikkeeseen. Mainitsen tässä
erään tapauksen niiltä vuosilta to-
distukseksi, miten tarkoin tämä 1ii-
ke valtasi silloisen nuorison. Kaksi
noin kymmenen vuoden ikäistä tyt-
töä kävi erään talvi-illan harnä-
rässä pappilaan ja pyysi päästä
pasto rin puheille. N aisväki pap-
pilan keittiössä kyseli tyiutösten
asiaa ja saivat kuulla, että tytöt oli-
sivat tahtoneet pastorin kanssa kes-
kustella ja kysellä, ovatko seura-
kunnan uskovaiset todella oikeita
uskovaisia, kun kaikki järjestään
alkavat uskoa syntein anteeksian-
tarnukseen ja 'kerskaavat olevansa
armosta autuaita. N aisväki piti
tällaista asiaa lapsille vähemmän so-
pivana ja palauttivat tytöt takaisin.

Tämä aikakausi olikin hengelii-
sen liikkeen elinvoimaisin aika
Perttulan seurakunnassa. Jo pas-
tori Lunden'in toimiajalla vilkastu-
nut 'liike Perttulan seurakunnassa
oli puoleensa vetä:vänä, mutta pas-
tori Holmberg'in toiminta-ajan ensi-
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maisina vuosikymmeninä omaksui
låhernrnan ympåuistö n evankeelineri
kansa Perttulan todelliseksi yhtei-
seksi keskustakseen. Tämä oli eri-
koisemmin havaittaviria niinä 'kir-
kollisina juhlina, jo~loin oli kaksi
kirkkopyhää peräisin, Etäärnrnistä
seurakunnista oli vieraspitäjäläisten
paljous sirloin aina huomattavan
suuri Perttulan kirkossa. Kirkon
lähistöllä olevat asunnot, varsirikin
Perttulan Laurila ja Matti Seppä-
län koti, olivat näiden kirkkovierai-
den majataloja. Forssasta saapui
suuret joukot varsinaisina sunnun-
taipäivinäkiri ja erikoisemmin sil-
loin, kun oli itåpäåssa iseurakuntaa
raamatunselitys sunnuntain illta~
puolella. Caven'in vanhuksierr-ko-
ti Palikkallan kylässä sai näinä
sunnuntaipäivinä iloista seuraa
kattonsa alle.

*
Viime vuosisadan viimeisellä

kymmenellä alkoivat maallikko pu-
hujain käynnit tulla yleiseksi koko
Länsi-Suomessa ja niin Perttulan
seurakunnassakin. Näistä maallik-

.ko puhujista tahtoisin erikoisem-
min mainita postiljooni Johan
'vVesterback'an, koska hän oli ah-
kera puhuja hartausseuroissa ja in-
nosti vasta-alkaviakiri esiintymään
puhujina. Tämän jäI estä alkoikin
moni seurakuntamme jäsen esiin-
tyä puhujana. Westerback oli miel-
lyttävä persoonallisuus kristillis-
rnielisten keskuudessa ja tämän
orninaisuutensa hän osasi .såilyttåå-
kino Hänen yleinen rpelkonsa har-
tausseuroissa oli, ettei hän vain ke-
tään väsyttäisi puheittensa pituu-
della. Tämä puo'li Westerback'an
neuvoista on alkanut vähävähin

unohtua. Matkakertomuksissaari
seurakunnastamrne main{tsi'vVes-
terback usein, että käynnit Perttu-
lan pappilassa olivat Iepohetkiä Be-
taniassa.

Aivan samanaikaisesti kuin
maallikkopuhujain esiintyminen
yleistyi, suhtauduttiin näihin puhu-
jiin kieltämällä esiintymästä seura-
kunnissa. Tämäntapaisen kysy-
myksen vuoksi neuvotteli Perttulan
seurakunnan kirkkoneuvostokin
r7. 3. r896. Kirkkoneuvosto lau-
suu m.111.: "Mitä erikoisesti koskee
maallikkopuhujia Lohikoskea. Lil-
jeroos'ia ja Westerback'aa, jotka
ovat kielletyt emäseurakunnassa,
niin päätettiin heidän täällä antaa
vapaasti esiintyä, koska ei kenellä-
kään ollut mitään syytöstä heitä
vastaan, vaikkaki.J1kkoraadin jäse-
net heidät hyvin tunsivat ja olivat
usein kuulleet heidän puhuvan".
Ylläolevan päätöksen on allekir-
joittanut G. O. Holmberg'in apu-
lainen F. O. Larripola . silloisten
kirkkovaltuuston jäsenten kanssa.

*
Vuosisataluvun vaihteessa tuli

kappelistamme p itä j ä. En sirnäi-
seksi kirkkoherraksemme saimme
monivuotisen opettajamme, kappe-
Emme kappalaisen G. O. I-Iolm-
berg'in. Tästä johtuu, ettei vaihto
tuonut mitään opillisia uusia suun-
tia. Vanha arm o on 'turvaava evan-
keelirien suunta jatkui edelleen,
joskin muiden aatteellisten harras-
tusten kotiutuminen pitäjäämme
sai osaksi herpaannutetuksi hengel-
listä elinvoimaisuutta. Ajan aineel-
lisuuteen pyrkivä riento sai usko-
vaisissakin uskonelämän osin haih-
turnaan. Vanha uhrautuva apos-



telimieli evankeliumin tunnetuksi
tekemisessä alkoi kehittyä palkka-
työksi. Puhdas evarukeelinen suun-
ta säilyi kylläkin, vaikkakin 1880-
luvulla ollut uhrautuva ja ylistys-
lauluihin altis mieli oli alkanut kyl-
metä.

*
Rovasti Holmberg'in vaikutus-

teho ulottui hyvin laajalle alueelle
ulk opu olelle oman seurakunnan.
T oi:ni ttarnalla hengellistä sanoma-
lehteä "Kristillisiä Sanomia" 22

vu ilta oi evankeelinen kansa jat-
kuvasti kiteytynyt rovasti Holm-
herg:n opetukseen. Ollen lahjakas
puhuja, sai rovastirnrne usein kut-
su ta naapuripitåjiin, vieläpä hyvin
etaallekin, ja seurakuntarnme oma:
evankeliumijuhlat saivat aina tuhat-
maäräisesti juhla vieraita. Jos ro-
vasti Holmberg sai suosiota, niin
samalla kokivat toiset löytää syy-
tösaihetta. Varsin monelle oli vie-
rasta vanhan r ovastin nuoruutta
uhk uva maailmankatsomus. Tämä
pidettiin jo synnille vapauden
myöntämiseriä, mutta sellaiset otak-
surnat ovat olleet suoranaista her-
jausta. Rovasti Holmberg' muisti
omat nuoruutensa k okernat ja siksi
län tahtoi käsitteitä avarruttaa
ymmärtämään, ettei Kristuksen lu-
nastustyöri usk olla omistaminen
vaadi ennenaikaista vanheruu-
mista eikä hyvien tapojen ja har-
rastusten halveksurnista silloin, kun
ne ovat sopusoinnussa jurnalallis-
ten ja yhteiskunnallisten lakien
kanssa.

jouluna 1916 oli tämän kirjoitta-
ja viimeisen kerran laajemmassa
keskustelussa rovasti Holmberg'in
kanssa. Silloin oli meillä puhe tål-
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laisen muistokirjoituksen kyhåämi-
sestä ja julkaisemisesta. Rovasti
-mtni'kin minulle moniailta tietoja ja
vu os'Iukuja. Myöhemmin olen
hankkinut lisätietoja monilta van-
hernrnilta seurakuntalaisiltarnrne ja
seurakuntamrne arkistosta etsinyt
lisäselvyyksiä. Silloin kysyin:
"Hu'omaako rovasti, että uskonnot-
linen liike seurakunnassamme on
entisestään muuntunut?

"K yllä", vastasi rovasti, "mutta
itse oppi ei 'ole muuttunut ja sii-
tä meidän tulisi kiittää Jumalaa".
H artausseurat ovat yleisiä, mutta
jornmqinen jäykkyys niihin on
muodostunut, ettei ole enää kuten
01i 30 vuotta sitten.

Uskalsin tähän huomauttaa, että
kehitys on käynyt muodostamaan
hartausseurat virallisiksi, joten ne
alkavat olla kirkonmenojen luen-
toisia, viralliset puhujat ja viralli-
set kuuntelijat. K uuntelija näin
virallisessa seurassa jää useimmin
osattomaksi rakentavaisesta yhteis-
ymrnärryksestä ja monasti voi pa-
lata hartausseuroista myrtyneellä
mielellä. J oskus tuntuu kuin puhu-
jat kilpailisivat puheittensa pituu-
de1la uuvuttaen kuuntelijakuntansa.

- Se on aivan totta, myönsi ro-
vasti ja lisäsi: - Mitä tulee aikaan
30 vuotta takaperin, niin siqloin oli
olemassa erityisempi yhteisymmär-
rykseen alistuvainen henki. Viral-
linen jäykkyys ei voinut silloiseen
vapaaseen suuntaan sjkiytyå häiriö-
tä tuottamaan. Hartausseur oissa
olivat hengelliset laulut ja keskinäi-
set kanssapuheet varsinaisina o'hjel-
mina. Ajan luomat muutokset ei-
vät todellakaan ole joka kohdasta
edistystä. Meillä on ollut maallik-



ko puhujain esikuva Westerback- mat opettajat ja seurakunnan usko-
vainajassa, mutta on jo unhotettu vaiset heitäkin velvoittavaksi. On-
tai kåsitettäisiinkö niin, että hän neksi ei tämä eristyrnishalu ja usko-
olisi nykypäivinä liiaksi vaatimaton vaisia kirkosta eroon kiihottava op-
persoonallisuus. Westerback ...vai- pi saanut seurakunnassamrn e otol-
najan luonne kärsi runsaskätisestä lista maaperää kasvuun kehittyäk-
vieraanvaraisuudestakin ja mitikään seen.
kolehdit hänelle itselleen eivät ila- Nykyisen kirkkoherramme ope-
huttaneet hänen mieltään ja siksi tus on sopusointuista jatkoa sille
hän kieltäytyi .niitä vastaanottarnas- opinkäsitteelle. jonika tiedetään jo
ta. Westerback säilytti aina rnuis- vuosisatasen säilyneen esivarihem-
tissaan ihrnisheikkoudet ja siksi hän piemme elämän onnen sisältönä
alistuikiri kuulijakuntansa alarnai- monivaiheisissa elämän kohtalois-
seksi siten, että kolki tavat ja muo- sa.
dot järjestää niin, etteivät ne vain Mikä lienee hengellisen seurakun-
olisi ketään väsyttäneet. Ainoas- taelämämme kohtalo? Nyt on tul-
taan opista oli sekin ukko taipuma- lut silmiin pistävästi havaittavaksi
ton. se, että sitä mukaan kuin ylönkacse

Rovasti G. O. Holmberg'in pitkä, kehittyy esivanhempiemme jumala-
37 vuotta kestänyt ja vaikutukselli- uskoon, niin murhat, varkaudet,
nen opetus sulautui täydellisesti 1'0- väärät todistukset ja monet muut
vasti N. M. T'olpon ajoilta saakka paheet valtaavat levenemisaluetta.
tunnettuun ja turinustettuun o p- Ajatellut uskonnon vastineet eivät
piin : "A r m 0 s t a te '0 I ei t e näytä voivan kansan alhaisia viette-
a utu a aksi t u 1'1,e e t, u s k 0 n jä hillitä samalla teholla, kuin sen
k a u t t a, ja et t e i t s e te i s- on vuosituhansia tehnyt ikiaikojen
t ä n ne: J u m ala n I 5!h j ase Jumala.
on: Ei t ö i s t ä, et te i y k s i- Edelläolevia muistoja olen pi-
k ä ä n i t s e ä n s ä k e r s kai s i." dern mån ajan ajatellut kirjoittaa.
(Eph, 2: 8, 9.) Alkuosaltaan ne sisältävät edes-

Rovasti Holrnberg'in jälkeen V.t. menneiden haudoissaan lepäävien ja
kirkkoherramme vuosina 1917- osaksi vielä elävien vanhusten ker-
1919 esitti hiukan vierashenkisern- tomaa. Henkilönimiä olen osaksi
pää evankeliumia. Armo oli kyllä- karttanut sentakia, että tasapuoli-
kin yleinen' tunnustus, mutta aikai- suus olisi velvoittanut molemmin-
sernrnalla armokäsitteellä ei ollut pu olisesti mainitsemaan. Rovasti
samaa seulornishalua eroittaa oikeat G. O. Holmberg'iin kohdistettu ajo-
uskovaiset erilleen epäuskoisista. jahti ja sen yhteydessa nimitetyt
Vapahtajamme vertauksen ohdak- persoonat olisi jonkun käsitteissä
keista nisuin seassa ja siinä lausu- voinut olla vailla todellisuuspohjaa
tun jyrkän kiellon perkaushalui- siksi, etteivät minun muistelrnani
sille palvelijoille omistivat aikaisern- ole asiakirjain jälj:ennöksiä.

Forssan Lehdessä heinä- ja elokuussa 1929.
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Muuan menneen kansanmies.
Piirteitä mylläri Kustaa Adolf Flinkmanin elämästä.

Mylläri Kustaa Adolf Flinkrnan ei ol-
lut mikään huomattu suurista asioista,
oli vain tulinen ja levoton vanhan kan-
san mies, joka ei yksillä paikoin eikä
yksillä työmailla viihtynyt, vaan halu
palasi aina luonnon pariin sen antimia
tavoittamaan.

Vaikka hänen varsinainen toimensa
olikin myllärin ammatti, harrasti hän
suuressa määrin metsästystä ja kalastus-
ta. Ne olivat hänen oikeita mielitoi-
tään, ja kun surut painoivat, otti hän
klarinetin ja soitti ne pois. Tuon soit-
tokoneen käyttäjänä hän olikin tunnet-
tu ja paikkakuntamme viimeisiä. Oman
kertomansa mukaan hän oli e1äissään
soittanut noin 60 nuorenparin häät ja
sitten vielä kaikki silloiset talkoo- ja
nurkka tanssit. Oli siina jo puhaltamis-
ta yhden osalle.

Syntyisin oli K. Flinkman Sornerolta,
josta muutti Kuuslammin Myllyharjuiin
noin 70 tai 80 vuotta sitten. Hänellä
oli sielda mylly ja pärehöylä Alasen lam-
men rannalla. Siitä kai johtuukiri nimi
Myllyharju, tuo kaikille tuttu helatu-
lien ja juhannuskokkojen paikka. Myl-
lyharjusta Flinkman muutti noin 65
vuotta sitten Kuuslamruin sivulle Mut-
kakosken rantaan ja perusti sinne myl-
lyn, joka' siellä vieläkin on, vaikkei

enää sama kuin vanhan Fl:n aikaan.
Mainittu paikka oli silloin vallan erä-
maata vahvan kuusimetsän peitossa.
Ensinnä kaadettiin senverran puita pois,
että tuli huoneen tilaa ja siihen sitten
rakennettiin ensimmäinen 'asuinhuone,
nykyinen Flinkmanin keittiö. Tietä ei
ollut lainkaan, vaan sekin täytyi tehdä
läpi metsän, sillä lähin naapuri Kuus-
lammilla päin oli Riihimäen torppa.

Ei sellaisten teiden takana myllärin
toimi leiville lyönyt, piti muualen hank-
kia lisää.

Talvisaikaan, kun vesi oli vähissä, eikä
sillä ollut voimaa pyörittaä suuria kal-
liokiviä, silloin lähti Flinkman metsäs-
tämaan - ei oravia eikä jäniksiä, vaan
isompia otuksia, kuten kettu ja, karhuja,
susia ja ilveksiä. F:llä oli aina mukana
suuria koiria, jotka tappoivat välillä il-
veksiäkin ampumatta. Muistan vielä
Flinkrnanin keittiön seinässä puutarhan
puolella sellaiset suuret renkaat, joissa
niitä koiria pidettiin kiinni. Ampuma-
aseetkiri olivat silloin vielä suuria suus-
ta ruoki tta via mönssärei tä. Yksi niistä
on Flinkmanilla säilynyt vielä näihin
päiviin' asti. Siinä on r eikakin niin suu-
ri, että isompi nikkelimarkka mahtuu
hyvin sisään. Täytyi olla suuri ruuti-
sarvi ja hauiipussi mukana, kun sel-
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laista ruokki, ja tukeva asento, ertci lyö-
nyt miestä nurin, kun sen laukaisi.

Metsästysretkillä saattoi Flinkmun
viipyä usein hyvinkin kauan ja joutua
myöskin aina pieniin seikkailuihin.
Näistä on muutamia säilynyt muistissa-
ni, sellaisia kohtauksia, jolloin Flink-
rnanin on täytynyt käydä käsirysyyn
metsänpetojen kanssa. Kerranesim.
Fl. ampui suden Kuuslamruin Riihi-
mäen pellolta ja pani sen sitten vesi-
kelkkaan ja meni Riihimäen kanssa juo-
maan peijaisia tupaan. Riihimäen emän-
tä meni ulos ja näki, kun susi liikkui
kelkassa. Silloinkos tuli miehille kiire,
pääsivät juuri ulos, kun susi nousi kel-
kasta ja hyökkäsi heti FI:n kimppuun
ja työnsi hänet seinää vasten. Mutta
seinällä oli rekiaisoja, joita Fl. sai kä-
teensä ja hakkasi niistä hurjistuneena
pedon kalloori muutaman kappaleiksi,
joten lopulta suden voimat loppuivat ja
miehet pääsivät taas jatkamaan peijais-
ten juontia.

Toinen tapaus oli karhun kaadossa
jossain Hattulan pitäjässä. FJ. oli am-
punut karhun vahtipaikaltaan metsässä,
mutta luoti osui huonosti ja karhu
hyökkäsi Flinkmania kohti. Siinä lä-
hellä oli kaatunut aita, ja sen alle Fl.
pääsi pakoon. Karhu meni aivan hä-
nen yltään aidan yli, mutta F,J. sai siel-
lä ladattua aseensa uudestaan ja se luoti
osui paremmin, koska se oli kontion
surmaksi.

Ilveksiä tappoi Fl. useampia; ne oli-
vat näet vielä yleisempiä siihen aikaan.
Kerran hänen koiransa olivaot taasen
löytäneet ilveksiä ja syttyi tuima tap-
pelu, jolloin koiran ja ilveksen leuvat
osuivat ristiin eikä kumpainenkaan hel-
littänyt. Fl. ei uskaltanut ampua pe-
läten haavoittavansa koiraansa. Kun
ei muutakaan keinoa ollut, meni hän
paljain käsin väliin, väänsi ilveksen
leuat auki ja niin pääsi koira vapaaksi.

Kesäisin Fl. kalasteli ahkeraan ja saa-
lis oli toisinaan hyvinkin runsas, sillä
hän tiesi kalastuksen salaisuudet, joita
ei nykyinen polvi enään tiedä. Vielä
vanhanakin, kun ei hän enää myllyä
käyttänyt, kävi hän kalastamassa. Vii-
meisillä päi vi1läänkin, jolloin jo järki
alkoi pimetä, oli hän kalastaviaaan ja
metsästävinään, vaikka oli sisällä huo-
neessa, sillä hän oli niihin toimiinsa niin
koko sielustaan kiintynyt.

Luonteeltaan oli Flinkman hyvin kii-
vas ja pelkäämätön. Ei hän juuri vas-
taansanomista kärsinyt. Sitä todistavat
monet kuulemani tappelut, joihin ei
juuri moni olisi päätänsä pistänyt, mut-
ta joissa Fl. oli ollut mukana. Mutta
hän elikin aikana, jolloin ei juuri muu-
ta lakia tunnettu kuin korpilaki. Nyt-
hän on jo hieman toisin, sillä uudet ajat
ja uudet tavat vallitsevat - se on maa-
ilman menon sääntö.

Yrjö Flinkman.
Forssan Lehdessä I4. 8. I929.



1836-72 ostaa talvisin voita kar-
tanon tarpeiksi. Oma karja antoi
tuskin tarvittavan maitomäärän. -
Viljelystavat ja työkalut olivat al-
kuperäisiä. Kuvaavaa on, että Hä-
meenlinnan piirilääkärikunnan hoi-
taja, tohtori Granlund, joka väliai-
kaisesti hoiti Tammelan vasta pe-
rustettua piirilääkärikuntaa. mainit-
see vuosikertomuksessaan 1858, et-
tä Tammelassa siihen aikaan käy-
rettiin yleisesti härkiä vetojuhtina.

Kun toisaalta otamme huomioon,
että Tammelan naapuripitäjässä Ur-
jalassa sikäläisten Nuutajärven ja
Horrk olan !kartanoiden omistajat
vuosisadan puoli välissä kiinnittivät
erikoista huomiota tilainsa maata-
louden parantamiseen, varsinkin
karjanjalostukseen ja maitotalou-
den kehittämiseen, ymmärrämme
hyvin Tammelan piirilääkårin, toh-
tori Frirnanin v. 1860 vuosikert o-
muksessaan antaman arvostelun, et-
tä hänen mielestään maanviljelys oli
Somerolla ja T at m m e las s a kaik-
kein kehittymättömintä.

Kaikki tämä yhdessä sen seikan
kanssa, että Tammela suureksi o salk-
si on karua, vierinkiviharjujen, r ah-
kasoiden ja mäntyrämeiden .halko-
maa aluetta, jolla viljariviljelys sen-
aikaisin keinoin ja menettely tavoin

Katovuodet 1867-1868 Tammelassa.
Kirj. T. Mäkinen.

Katojen syistä.

Jo r Soo-Iuvun alkupuoliskolla al-
koi maamme maatalouselämässä
tuntua Keski-Europasta saapunei-
den järkiperäisten viljelystapain vai-

. kutus. Se rajoittui kuitenkin aluksi
säätvlåisi. n ornistarniin suur- ja
keskiviljelmiin. Kesti vielä puolen
vuosisataa, ennenkuin uudet aatteet
saavuttivat 'kannatusta laajemmissa
piireissä. Tarvittiin voimakasta sy-
säystä, ennenkuir. ta'lonpoika uskal-
si siirtyä iki vanhoista esi-isiltä pe-
rityistä menettely ta voista uusiin ja
ajanmukaisiin. Aina U<atovuosiin
saakka pysyteltiin kiinteästi viljan-
viljelykseen perustuvan maatalou-
den kannalla. Vasta vuosien 1867
---68 suuret koettelemukset avasivat
ihmisten silmät ja opettivat heidät
huomaamaan karjatalouden mer-
kityksen ja mahdollisuudet.

Näin oli asianlaita Tammelassa-
kino Näyttää siltä, että pitäjä mo-
nessa suhteessa oli naapureistaan jä-
lelläkin, huolimatta siitä, että täällä
jo vuodesta 1840 alkaen oli toiminut
Mustialan maanviljelyskoulu. Niin-
pä Saaren kartanon, joka sentään
oli pitäjän suurin viljelvs+illa ja jo-
ka sitäpaitsi sijaitsi aivan Mustia-
lan vieressä, täytyi 'kapteeni ]. H.
Lepsenin lesken h oitaessa tilaa
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ei muutenkaan ollut tuottavaa, oli-
kin varmasti syynä siihen, että k a-
toja sattui verraten usein. Kun
kato kohtasi koko maata, oli 'I'arn-
ruelakin turvaton. Ulkopuolelta ei
apua saatu riittävästi, ja siksi jou-
tuikin pitäjä iko vien koettelemus-
ten alaiseksi.

2. Kadot.

Tavallisesti pidetään vuotta 1856
sen katovuosisarjan alkajana, joka
päättyi vasta 1868. Kadot olivat
kuitenkin laadultaan paikallisia. e
kohtasivat etupäässä maamme poh-
joisia ja itäpohjoisia osia. Eteläs-
sä saatu sato, yhdessä ulkomaisen
viljan kanssa, kykeni sentähden pi-
tämäänkin tasapainoa yllä. Vuonna
1862 sattui kyl'la suurempi kato ja
kerjäläisiä alkoi virrata Etelä-Suo-
meen, Toimeen tultiin kuitenkin
ja nälkiintyneet ruokittiin. Vasta
vuosina 1867-68 tuli puute ylei-
seksi ja kohtasi poikkeuksetta koko
maata.

Tammelassa ei ennen varsinais-
ten suurten nälkävuosien aikoja
näytä ainakaan suurempaa katoa
sattuneen. Tosin Hämeen läänin
kuvernööri mainitsee viisivu otisker-
tomuksessaan 1861-fi~ läänissä
sattuneen paikallisia kato ja, ja Tam-
nie.lan kuolleisuus tilasto näyt-
cää viitta van samaan suun-
taan (vuonna 1862 oli kuollei-
suus nimittäin 3,9 prosenttia eli
I,3 pros. suurempi kuin minään
rnuunna vuonna 1861-67); mutta
kun toisaalta tiedämme, että täll öi n
pitäjässä raivosi vaikeita kulkut au-
teja, tuli- ja tuhkar okkoa, kurkku-
m ätää ja kuristustautia, ja kun syn-
tyneisyys oli suurempi kuin koko

,r860-1uvulla, niin todistaa se
että epån orrnaalisten olojen aiheut-
tajana ei ollut ainakaan taloudelli-
sessa elämässä tapahtunut älkkinäi-
nen heilahdus, joka olisi aiheutta-
nut elintarpeiden puutteen. Yleensä
saatiin kuitenkin vain keskinkertai-
nen ja sitä huonompi sato, niin että
kadon sattuessa puute dieti oli
ovella.

Vuonna 1866 sattuikin kylmä ja
viljan valmistukselle epäsuotuisa
kesä. Sato oli Tammelassa pie-
nempi kuin missään muualla Hä-
meen läänissä. Talvi tuli pitkä ja
kylmä ja myöhäinen kevät viivytti
toukojen tekemistä.

Kesä oli kuitenkin lämmin ja
suotuisa. Toiveet sadosta olivat
kohtalaiset. Niinpä Ali-Sääksmäen
kihlakunnan kruununvouti ilmoitti
ensirnäisesså vuodentuloilmoituk-
sessaan 1867, Tammelan pohjois-
osissa tosin odotettavan katoa, mut-
ta muuten keskinkertaista ruissatoa.
Samaa todistaa Jokioisilta lähetetty
san omalehtiuutinenkin. "Suviviljat
näyttävät hyvin kauniilta, jos ne
vain saavat varjelusta kylmyydel-
tä.'" Samassa kirjoituksessa maini-
taan kuitenkin perunanva-rsien mä-
cläntyvän ja sammaleita koottavan
kaiken varalta.

Halla tuli !kuitenkin ja hävitti
kauniit. toiveet. Syyskuun neljän-
nen päivän vastaisena yönä teki se
tuhojaan, vieden parhaan vuoden-
tulon toiveen. Perunanvarretkin
oli vat paleiltuneet ja metsäseucl uilla
pelättiin laihon vahingoittuneeen.
Kun syksy muutenkin oli kylmä ja
sateinen ja sentähden rukiinkylvö-
kin viivästyi, näytti talvi 1867-
68 synkältä. Eräs sanornalehtiuuti-



sen laatija Jokioisilta ei suotta
huoannutkaan. "Eihän kuulu kaikki
saavan joulusuurusta oman pellon
antimista."

Kesä 1868 olli verraten suotuisa ja
viljat menestyivät huonosta syksys-
tä ja 'kylmästä keväästä huolimatta
kohtalaisesti. Tohtori Friman kir-
joitti Hämäläisessä 13. 8. 1868 ru-
kiin ja nisun antavan kumminkin
keskinkertaisen sadon. Ruista oli
jo silloin myyty 26 markasta tyn-
nyri. Kevätviljat sitä vastoin näyt-
tävät olleen huonoja. Friman ar-
velee syynä olleen pitkäaikaisen
kuivuuden, joka hidastutti niiden
kasvua. - Joka tapauksessa saatiin
siis kuitenkin sellainen sato, että
sen turvin päästiin eteenpäin, palat-
tiin normaalisiin oloihin ja luotta-
mu:ksella käytiin tulevaisuutta kohti.

3. Katojen aiheuttama hätä.

Vuoden 1866 kato tuotti kärsi-
myksiä sellaisillekiri seuduilla; 'joi-
ta se ei varsinaisesti muuten kos-
kenut, sillä, kuten jo aikaisem-
min huomautin, pohjoisesta käsin
al'koi kulkea yhä suurempia kerjå-
läislaumoja Etelä-Suomeen. Tal-
vella 1867 niiden luku lisääntyi
huomatta vasti ja Tammelakin sai
osansa. Sieltä ja lähipitäjistä on 111~

kuisia sanomalehtikuvauksia tästä
seikasta. Niinpä Jokioisilta ki.rjoi-
tetaan toukokuun alussa kappelissa
liikkuvan sääJitfävän joukon kerjä-
läisiä, sokeita, rampoja, lapsia ja
kokonaisia perhekuntia. - Mutta
kerjäläisiä ei tullut 'vain ulkopuo-
lelta, vaan jo aikaisin keväällä oli
monen vähäosaisen pitäjäläisenkin
,1,erjuusauvaan tartuttava. Hätä ja
kurjuus lisäänbyivät, sillä kulkijain
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mukana levisivät taudit, ja kuolema
alkoi niittää yhä suurempaa saalis-
ta.

Lainaan tähän otteita tohtori
Frimannln noista ajoista antamas
ta kuvauksesta, jotka selvästi esi t-
tävät sen surullisen tilan, mikä
jo kevättal vella 1867 Tammelassa
vallitsi:

,,- - melkoinen osa työhön ky-
kenevästä väestä makaa sairasvuo-
teella tai on siitä noussut suuressa
ruuan tarpeessa, mutta kaipaa. lei-
pääkin. Tavatonta ei suinkaan ole,
että vanhemmat makaavat sairas-
vuoteella ja nälkäiset lapset heidän
ympärillään. Lukemattomat kier-
tä vät kerjäläisjoukot ovat. tänä
vuonna käyneet entistä tuntuvam-
miksi, talonpoika jakelee omaansa
niin kauan kuin hänellä jotain on.
- - - Talollisilta puuttuu useas-
ti toukosiemen. Irtaimelta kansal-
ta puuttuu kaikkea- Se kuljeskelee -
ympäri miesten hakiessa työtä, nais-
-ten ja lasten kerjätessä.

Pitkällinen [cylrnyys on senlisäksi
aiheuttanut rehun puutteen. - - -
Monella tilallisella on <olkikatotkin
jo syötetty. Paljon hevosia ja elu-
koita on tänä ta1vena kuollut.
Tämän lisäksi vielä lukemattomat
kunnanverojen ja yksityisten vel-
kojen ulosmittaukset. joiden vuoksi
sekä irtain, että kiinteä omaisuus
myydään polkuhintaan. - - -"

Mutta ajat kiristyivät yhä syksyl-
lä sattuneen kadon johdosta. Työt-
tömien ja 'kerjäläisten lukumäärä
Iisääntyi yhtä mitt'aa. Varsinkin
kevättalvi 1868 oli suurten k oette-
lemusten aikaa. Tammelasta kir-
joitetaan, että pitäjässä aivan vir-
tailee kaikenikäisiä, nälän ja taudin
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kuihduttamia ihmisiä, jotka ryysyi-
hin ja repaleihin puettuna kuljes-
kelevat ympäri etsien ravintoa.

Suurta tuhoa tekivät ta u d i t,
joita kuljeksi vat kerjäläiset levitti-
vät talosta taloon, kylästä toiseen,
itse usein säilyen sen tuhoilta liik-
kuvan elintapansa ja ainaisen ulko-
salla olemisen vuoksi.

Kuvaukset taudin tihutöistä Tam-
melassa ovat kerrassaan surullisia.
Aikaisemmin jo on esitetty tohtori
Frimanin kuvaus asiasta. Keski-
kesällä kirjoittaa Abo Underrättel-
ser, että kuolleisuus kohoaa aina
r6 .kin henkeen viikossa. - Sama
lehti jatkaa kuvausta syksyllä mai-
niten tohtori Frimaninkin sairasta-
neen lavantautia.

Syystalvella näyttää taudin valta
jonkun verran vähenneen. Sanoma-
lehdetkäån eivät mainitse mitään
erikoista. Ja asia tuntuu luonnol-
liseltakin; jäi hän kesällä kadosta
huolimatta sentään jotakin suuhun-
pantavaa.

Mutta !kevätpuolella alkoi leikki
uudestaan ja entistä kovempana.
Kuolevaisuus nousi aivan hirviitä-
väksi. Eråånåkin sunnuntaina
maaliskuussa haudattiin 32 ruumis-
ta ja kerrotaan, että useita sitten-
kin oli jäänyt pitäjälle. Tohtori
Friman mainitsee, että T'ammelas-
sa vuoden 1868 ensimäisellä neljän-
neksellä kuoli 405 henkeä (tavalli-
nen kuolevaisuus oli vain noin pa-
risataa koko vuodessa), niistä vä-
hintäin 4/5 lavantautiin (typhustau-
tiin). Forssan tehtaan väestöstä oli
yht'aikaa enemmän kuin neljäsosa

sidottu tauti vuoteeseen. :Kuollei-
suus heidän keskuudessaan sitävas-
toin oli vähäinen.

Kuten edellisestä jo lienee käy-
nytkin ilmi, oli lavantauti suurim-
pana syynä kuolevaisuuteen , Sen
saalis oli vuonna 1868 :kin yli 50 %
kaikista kuolleista. - Kulkutaudin
luonteen oli lavantauti saavuttanut
kevättalvella 1867. Maalis- ja huh-
tikuussa seuraavana vuonna oli sen
valta korkeimmillaan. Siihen kuol-
leiden lukumäärä oli silloin (104 +
I02 =) 206 henkeä. Kaikkiaan
kuoli . lavantautiin Tammelassa v.
1867 139 ja 1868 519 henkeä.
Vuonna 1869 oli vastaava luku enää
vain 9.

Muista taudeista on mainittava
isorokko, jonka uhriksi v. 1867 jou-
tui 30 ja 1868 9 henkeä, sekä hin-
kuyskä, johon v . 1867 kuoli 21 ih-
mistä. Nälkään kuolleiksi on mer-
ki tty 32 henkeä.

Yleensä on huomattava, että tau-
dit maaseudulla tekivät suurempaa
tuhoa kuin Forssassa. Syynä sii-
hen, että kuolleisuus tavatto-
masta sairaaloisuudesta huolimatta
Forssassa ja suuremmilla maatiloil-
la Tammelassa oli pienempi, sanoo
tohtori Friman olleen paremman ra-
vinnon ja hoidon sekå sen, että
ihmiset olivat pakotettuja noudatta-
maan mainituilla paikoilla annettuja
määräyksiä.

Selvemmän yleiskuvan asiasta
saamme tarkastellessamme seuraa-
vaa taulukkoa, johon on merkitty
1860-1uvun väkiluku vaihteluita
Tammelassa.
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Kuten siitä ilmenee, kohosi kuol-
leisuus, joka vuotta 1862 lukuun-
ottamatta vaihteli verraten vähän,
jo vuonna 1867 3,2 prosentilla eli
5,3 :een. Vuonna 1868 01i vastaava
prosenttiluku 10.2 eli lähes viiden
kertairien verrattuna nälkävuosien
edelliseen vuoteen 1866. Kun vas-
taavat luvut koko maassa ovat 3,8
ja 7,8, oli kuolleisuus Tammelassa
v . 1867 1,5 ja v. 1868 2,4 prosent-
tia keskimäärää suurempi, mikä sel-
västi todistaa sitä, että 'pitäjä oli
kovimininkoeteltuja maassamme.
Syntyväisyyskin väheni lähes puo-
leen siitä, mitä se oli normaalisina
aikoina. Eräänä syynä siihen on
mainittava solrnittujen avioliittojen
lukumäärän väheneminen. Vuosina

. J861-65 oli näet solmittu keski-
määrin 61 avioliittoa vuosittain,
mutta v. 1866 solmittiin enää vain
52, 1867 31. Vuonna 1868 kohosi
määrä jo 48 :aan.

Huomattava on myös rintalasten
suuri kuolleisuus v. 1867, nim. 32,3
pros. ja v. 1868 42,6 pros. kaikista
elä vänå syntyneistä. N orrnaaliaikoi-
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na se vaihteli 13,1 ja 20,6 pros.
välillä. Samoin on myöskin mer-
kille pantava seikka, että tuoni teki
kaikesta Ihuolimatta suhteellisesti
suurempaa tuhoa muiden kuin rin-
talasten joukossa. Kun viimeksi-
mainittujen osuus yleiskuolleisuu-
dessa 1861 oli 32,5 pr os. ja 1870
34,9 eli vaihdellen r Söo-luvulla
21,1-34,9 pros., oli se v. 1868 vain
9,3 pros. Tämä seikka selittyy al-
haisesta synryväisyydestä.

Mutta tauti ei Itehnyt tuhojaan yk-
sinomaan ihmisten joukossa, vaan
kotieläimetkin saivat osansa. Eläin-
rutto (pernatauti) raivosi suurella
voimalla. Hevosia ja lehmiä kuoli
suuret joukot. Väestön välinpitä-
mättömyys ja tietämättömyys olivat
suurimpana syynä tämän tuhoisan
ta udin levenemiseen. Huolimatta
piirilääkärin kehoituksista ja viran-
omaisten ponnisteluista ei sen val-
taa saatu pakkokeinoinkaari rajoi-
tetuksi. - Tohtori Frirnanin sum-
mittaisten laskujen mukaan kuoli
Ali-Sääksmäen kihlakunnassa elo-
kuun 20 päivään 1868 mennessä n.
704 hevosta ja 1175 nautaa, niistä
Tammelassa 76 hevosta ja 144 nau-
taa. (Yhteissumrnasta puuttuvat
Somerniemen luvut).

4. Avustustoimenpiteet.

Kun hätä oli näin suuri, tarvit-
tiin tarmokkaita toimenpiteitä sen
lievittämiseksi. Kaikki voimat pan-
tiin Iiikkeelle ja paljon saatiinkin
aikaan, vaikka ei suinkaan tarpeek-
si sittenkään, kuten jo edellä on
ilmennyt.

Jo vuoden 1867 alussa tilattiin
Tammelaan Suomen Talousseural-
ta 60 tynnyriä siemenperunoita se-
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kä jonkun verran nauriinsiemeniå.
Rahanpuutteen vuoksi ei kyetty
enempää hankkimaan. Kuvernöö-
ri tarjosi kunnan asukkaille ku-
dottavaksi kangasta vanginvaatteik-
si. Tarjous otettiin kiito'llisuudella
vastaan. Kruununvoutia pyydet-
tiin järjestämään tietöitä tilattu-
mille.

Heti syyskuussa kadon jälkeen
päätettiin valtiolta anoa 3,000 mk in
sumuinen koroton laina töiden jär-
jestämiseksi työttömille Samas-
sa kokouksessa valittiin eri-
tyinen toimikunta, jonka huo-
leksi jäi asian järjestely. Toi-
mi.kuntaan valittiin kunnallislauta-
kunta kokonaisuudessaan. Sen pu-
heenjohtajana toimi tehtaan isäntä
A. W. Wahren, jonka toiminta
".11 ä t ä a v u n - n e u v 0 s s a",
kuten vastaperustettua toimi-
kuntaa nimitettiin, muodostui
varS111 huomattavaksi jo sen-
tähden, että ,hän kauppa- y. m.
suhteittensa avulla oli suoranaises-
sa yhteydessä vaikutusvaltaisten
piirien ja ulkomaidenkiri kanssa.
Toimikunta suorittikiri näinä k ovi-
na aikoina työn, jolle on annettava
täysi tunnustus ja jonka merkitys
hädän lievittämisessä oli eittämät-
tä melkoisen suuri. Sen toiminta-
muodot ja merkitys ilmenevät sel-
västi tohtori Frimanin Hämäläises-
sä 25. V. 1868 olleesta selostuk-
sesta.

Toimikunnan tarkoitu'ksena oli
työn hankkiminen kaikille hädän-
alaisrlle, niin että varsinaisen sai-
rashoidon huollettaviksi jäisivät
vain kykenemättömät ja alaikäiset.
Toimikuntaan kuului 42 jäsentä,
nimittäin: esimies, varaesimies, 7

piiri miestä ja 33 kylänmiestä. Mää-
rättynä viikonpäivänä jakoivat ky-
länmiehet kylissänsä työaineita tar-
vitseville, ottivat vastaan valmiita
töitä ja maksoivat hinnan jauhois-
sa. Kylänmiehet toimittivat työt
määräpäivänä viikossa piirimiehille
Ja nämä taas vuorostaan esimiehel-
le, jonka luona o'li päävarasto.

Aluksi näytti järjestelmä toimivan
kankeasti, ]ärjestelijät olivat tottu-
mattomia ja monen tapasi tuoni
kesken työn. Toukokuun 1 päivä-
nä 1868 pidetty tarkastus osottaa
kuitenkin, että toimikunnan työ ei
suinkaan ollutniin'kään vähäksi ar-
vioitava. Jäljennän tähän luettelon
siihenastisista saavutuksista sellai-
sena,' kun tri Friman on sen jul-
kaissut Hämäläisessä 25. V. 1868 ..
(Luettelo on käsittääkseni luotet-
tava, koska siinä olevat virheelli-
syydet on vähän myöhemmässä nu-
merossa ja sen mukaan seuraavas-
sakin oikaistu.)

Ostettu raaka-aineita:
190 leivis'kää 'karvoja,
1944 naulaa vill oja Venäjältä,
120 leiv. hamppua ja pellavaa,
408 leiv. rohtimia,
553 leiv. jutejäännöksiä (jonkin-

laista itäindialaisten pumpulitukku-
jen ympärillä olevaa köyttä),

50 leiv. pumpirlia,
1917 naul. tehdasr ohdinlankaa,
120 naul. nahkaa,

joista yhteensä on maksettu n.
5,200 mk.

T'oimikunta oli vastaanottanut:
928 naul. karvalankaa,
1145 naul. villalankaa.
1173 naul. harnppu- ja pellava-

lankaa,
2432 naul. rohdinlankaa,



3555 naul. jutelan.kaa,
35 lei·v. hienoja harnpunkuituja,
25 leiv. hienoja rohtirnia,
1871 kyyn. nelivartista kangasta,
300 kyyn. mattoja.
Lisäksi on saatu:
58,000 (?) puukengän aineita,
46,000 paria valmiita puukengän

anturoita,
3000 (?) kenkåharjan aineita,
350 pensselin vartta,
432 lapion vartta,
47 satsia lapsivaunun pyöriä,
82 sank oa,
125 paria valmiita puukenkiä.
54,000 .tynnyrin vannetta,
456 leiv. pihkaa, ta1ia j.n.e.,

joista kaikista on maksettu t y ö-
palkkaa 2,285 leiv. jauho-
ja. Tästä määrästä oli 3/4 kaura-
ja 1/4 ruisjauhoja. Leiviskän hin-
naksi laskettiin 2 .m'k, 40 p. Li-
säksi oli palkaksi annettu jonkun
verran suoloja ja vähän rahaa, niin
että palkkojen yhteissumma nousi
n. 5,800 marklkaan.

Kaikki työt vakuuttaa tohtori
Friman ulkolaisten mallien mukaan
tehdyiksi.

Toimikunnan tileistä ilmenee
tuotteiden myynti. Niissä maini-
taan tavaroita myydyksi: .

J. J. & T. Broadberstille (Eng-
lanti) 5,520: 50 edestä, Forssan teh-
taalle 32,101 kyyn. päällys'kangasta
yht. 10,161: 31 edestä, Rautatiehal-
litukselle 400 pat jaa å 3: -, yht.
1,200: - ja 321 'kpl. tyyn yja å

-: 80, yht. 256: 80, Marieforsin
tehtaalle 100 kpl. lapionvarsia, yht.
200 mk. A. W. Wahren möi tuo-
leja, mattoja, puukenkiä y.m. 1,846:
75 edestä ja huuto'kaupatusta tava-
rasta saatiin 2,989: 99.
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Kuten edellisestä nälkyy, on toi-

mikuruta myynyt tavaroita suoraan
Englantiin'kin. Tämä toimenpide,
johon ryhdyttiin siksi, että koti-
maiset teollisuusyhtymät y.m . ei-
vät tuotteita ostaneet, on nähdäk-
seni kokonaan laskettava Wahrenin
aikaansaanno'kseksi. -

M uista toimenpiteistä, joihin
kunnan taholta ryhdyttiin, on vielä
mainittava, että v. 1868 ostettiin 90
mattoa ruis- ja 1,080 leiv. kaura-
jauhoja, jotka lainattiin yhteensä
180 :lle perheelle maksettavaksi ta-
kaisin rahassa. Samoin hankittiin
50 tynnyriä riikalaisia pella vansie-
meniä.

Jo syksyllä 1867 päätettiin pitä-
jän laitakyliin lähettää hätäleipää
jaettavaksi ulkopuolelta tuleville
kerjäläisille. Näitä piti leipää an-
nettaessa vakavasti varoittaa Tam-
melaan tulemasta, koska sieltä yh-
teisen päätöksen mukaan ei ollut
mitään apua toivottavissa. Samas-
sa kokouksessa oli päätetty myös,
että 2 viikon kuluessa oli jokaisen
talollisen 5 rnk :n sakon uhalla koot-
tava 30 Ieiv. poron- tai 15 leiv. kan-
gasjäkälää sekä jokaisen torpparin,
käsityöläisen ja itsel1isen 20 leiv.
poron- tai 10 leiv. kangasjäkälää.

V. 1868 alettiin rakentaa n.s. Ko-
jon-Ahoniitun tietäkin. Avustuk-
seksi tien rakentamiseen saatiin 40
mattoa jauhoja ja 200 mk. rahaa.
Työmiehen palkka oli markka ja
hevosmiehen 1: 50 päivältä. Jos
palkka haluttiin jauhoissa, annettiin
niitä hinnan ollessa 15 p. naulalta.
Töitä ei kuitenkaan jatkettu heinä-
kuun 21 päivää pitemmä:lle.

Mutta avustusta saatiin ulkopuo-
leltakin. V. 1867 20. XI. saatiin

4
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yleisistä varoista 1000 mk:n suurui-
nen laina köyhäinhoidon käytettä-
väksi, ja tohtori Frimanin kirjoituk-
sessa 25. V. 1868 kerrotaan kun-
nan saaneen seuraavat lahjat: ku-
vernööriltä 4 mattoa jauhoja Teu-
ron ja Susikkaan köyhille ja 6 mat-
toa jauhoja sairaille ; siemenlainak-
si oli saatu 1,188 mk. rahaa, 108
tynnyriä ohria ja 41 tsetvertiä kau-
roja.

V. 1869 tanssivat Helsingin lap-
set kokoon 200 rnk., joka lähetet-
tiin Tammelan köyhäinhoitolauta-
kunnalle. Kuvernöörin välityksellä
saatiin Göteborgin kaupungilta
Ruotsista 100 mk.

Että yksityinenkiri avuliaisuus on
ollut hyvin huomattava, lienee jo
osaksi edellisestäkiri selvinnyt. Toi-
mi vathan kunnan johtomiehet ja
avustustoimikunnan jäsenet palkat-
ta tarmokkaasti ja uhrautuvasti
avun hankkimiseksi ja antamiseksi.
N.s. parempiosaiset ja säätyläispii-
rit tekivät parhaansa yleiseksi hy-
väksi. Åb o U nderrättelser huo-
mauttaa jo 1867 siitä, että Tamme-
lassa säätyläispiirit ovat ryhtyneet
toimeen, rn.m. on muutamia nuo-
ria miehiä kulkenut kylästä kylään
opettamassa kansaa valmistamaan
mahdollisimman hyvin hätäleipään-
sä ja neuvomassa s i e n i e n
käy t t ö ä ruuaksi. Hämä-
läinen jatkaa 1868 kuvausta
antaen erikoisen tunnustuksen
Forssan tehtaan isännalle A.
W. Wahrenille, tohtori Frirnannil-
le ja Mustialan opettajakunnalle.
Tohtori Friman taas vä:hän myö-
hemmin kertoo, kuinka Forssassa
herrasväki en perheet päivittäin
ruokki va t 150 kerjaåvåä, kuihtunut-

ta, typhustaudista toipuvaa ja lasta.
Mustialassa ruokittiin joka palva
n. 60-80 henkeä ja pappilassa
myös suuri rnaara. Samassa kir-
joituksessa mainitaan pitäjän her-
rasmiesten ko.orineen keskuudes-
taan 1,100 mk. sairaitten elatus-
avuksi.

Terveys- ja sairashoi to jäi mel-
kein yksinomaan piirilääkärin, toh-
tori Frimanin huoleksi. Koko tar-
mollaan ja osaaottavalla mielellään
hän ryhtyikin kärsiviä auttamaan.
Jo keväällä 1867 perusti tohtori
Friman Forssaan väliaikaisen lasa-
retin kuljeksivia sairaita varten.
Myös Mustialaan mainitaan sellai-
nen järjestetyksi. Kevätkuukausien
aikana oli kurn painenkin sairaala
aina tupaten täynnä potilaita.

Oman pitäjän asukkaista kerto o
Friman itse pidetyn huolta siten,
että kussakin kylässä on pari ky-
länmiestä huolehtinut, ettei köy-
hiltä sairailta ole puuttunut hoitoa
eikä lääkkeitä. Yleensä koetettiin
oman pitäjän asukkaita, mikäli
mahdollista, hoitaa kunkin sairaan
kotona.

Saadaksemme jonkinlaisen ku-
van katovuosien aikaisesta lääkkei-
den käytöstä rnainitsen tåssä Tam-'
melan köyhainkassan apteekkilas-
kun v. 1868 sisältämät lääkeaineet :

7 kertaa salvaa,
mixturaa,
tippaja,
ulkonaisia lääkkeitä,
pulveria,
pilleriä,
laastaria,
tuskia lieventäviä ,tiP:
poja,

7 annosta
13
6

annos

1



annos linimenttiä,
punarupuliti ppo ja.

Kaiken kaikkiaan oli lääkeostok-
sia 53 mk :n 97 p:n edestä. Seuraa-
vana vuonna oli vastaava summa jo
131:07.

Eläinlääkinnästä huolehti Mus-
tialan opiston eläinlääkäri. Hänen
tehtäviinsä kuului koettaa ehkäistä
tuhoisan eläinruton levenemistä ei
ainoastaan Tammelassa vaan myös-
kin Urjalassa ja Somerolla. T'oh-
tori Friman mainitsee eläinläåkärin
toiminnasta vain, että ajoissa anne-
tut lääkkeet "ovat näyttäneet hy-
vän vaikutuksen".

4. Kansan asenne.

Kun sairaanhoitohenkilökunta oli
näin vähäinen, saatamme jo osittain
ymmärtää, miksi tuoni kaikista pon-
nistuksista ja yhteisen hyvän edestä
tehdyistä uhrauksista huolimatta
niitti niin runsaan saaliin kuin ai-
kaisernmin on osoitettu. Syy ei kui-
tenkaan yksinomaan ole etsi Itä vissä
vain sairashoitohenkilökunnan ja
-välineiden puutteesta, vaan suurin
syy Iienee sittenkin ollut kansan
tie t ä m ä t t ö myy s ja v ä l i n-
p itä m ä t ,t ö m y _ys alkeelli-
simrnistakin varo- ja suojelu'keinois-
ta. Tohtori Friman kertookin
eraassä sanomalehtikirjoituksessaan
v. 1868 m. m. "Ettei pahemmin ole
käynyt, taidetaan todellakin sanoa
onneksi . .. Näin (nim. eläinrut-
to'on) kuolleiden eläinten nylkerni-
nen on aivan tavallista, onpa esi-
merkkejä Iihankin nauttimisesta.
Raatojen hautaamisessa ollaan
usein varsin huolettornia. tehdään
miten tahdotaan ... Yhteinen kansa
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elää tietämättömänä vaarasta ja on
niinkuin tavallista suruton ... "

Samanlaista huolimattomuutta
todistavat monet pitäjän kirk'k.o.her-
ran, tohtori Granfeltin 'kjrkkokuulu-
tukset. Eräässäkiri v. 1868 19. IV.
päivätyssä kuulutuksessaon m . m.
seuraavaa:

" ... ehkä heidän pitäisi katu en
muistamaan, kuinka heitä viime
syksynä kovin varotettiin talviva-
roja kokoomaan, sekä myös mie-
leensä ottamaan, kuinka heille kai-
kenlaista työansiota on toimitettu,
jolla kyllä taitaisivat elatuksensa
saada, jos eivät alusta olisi näitä
outoja töitä halve'ksineet ja turhina
pitäneet ... Kauhea ja k auhistava
todistus tästä vanhermpain surkeasta
suruttomuudesta on ilmi tullut tä-
män viikon alussa, jolloin k a h-
d e k san vuotinen poikalapsi löy-
dettiin niin ruokottornassa tilassa,
että ellei häntä olisi 'löyhkaavästå
hajusta saunan nurkasta löydetty
sekä korjattu ja ruok ottu kristillisil-
tä ihmisiltä, niin olisi tämä onnet-
tomasti vanhemmiltansa 'hyljätty
lapsi epäilemättä kyllä pian kurjuu-
teensa kuollut, t ä i 1 t ä j a m a -
doilta elävänä syöty.
Voi 'kauheaa sydämen raakuutta,
voi surkeaa suruttomuuden ti-
Iaa!"

Vaikka emme edellistä kuvausta
ottaisikaan a.ivan sananmukaisesti,
niin täytynee sille kuitenkin antaa
sijansa todistuksena yleisen surut-
tomuuden "ei 'huolta huomisesta"
tilasta.

Tuntuu siltä, että uskottiin tois-
ten, erittäinkin keisarin ja kruunun
apuun, joiden tehtävänä oli alamais-
ten onnesta ja elämästä huolehtimi-
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nen. Tuo apu ei kuitenkaan suuria
merkinnyt. Vaikkakin kruunun j,on-
kun verran antoi toisella kädellä, otti
se sen toisella monin kerroin takai-
sin. Sariomalehdistössä on tätä
ajalta yhä uudistuvia valituksia
kruunun pakko-otoista ja ul osrnit-
tauksista. Ihmeteltiin, että valtio
ryösti sellaisiakinherukilöitä, joiäle
sen hetkistä aikaisemmin oli ollut
pakko antaa siemenapuakin.
Ei ymmärretty lainkaan valtion vai-
keaa asemaa. Sen täytyi ottaa, mis-
sä suinkin otettavaa oli jakaakseen
ja tasottaakseen ja siten lievittäåk-
seen yle å s t ä h ä t ä ä.

Kaikilla epänormaalisilla oloilla
on 'kansan siveelliseen tilaan enem-
män tai vähemmän hcr.paannutta-
va vaikutus. Rikosten lukumäärä
lisääntyy, samoin aviottomain las-
ten; sukupuolitaudit leviävät j.n.e.
Yleinen kuri ja järjestys holtyvåt.
- Näin oli asianlaita katovuosina-
kin, vaikka sentään suhteellisen pie-
nessä määrässä.

Tammelassakin valitetaan var-
kauksien ja näpis.telyjen lisäänty-
neen jo ensimäisenä katovuonna
suuresti. Tuon tuostakin on sano-
malehdistössä asiaa k oskevia kirjoi-
tuksia. . Rikokset eivät näytä imi-
tenkaan olleen var.sin suuria, kos-
ka asianomaisissa sakkoluetteloissa
ei var'kauksista, murroista tai ryös-
töistä tuomittujen lukumäärä ko-
hoa kovin suureksi. Esimerkiksi
v. 1867 tuomittiin vain 2 henkilöä
pienestä ja 2 suuresta varkaudesta
sekä 1 murhasta. Seuraavana
vuonna olivat vastaavat luvut 3, 2

ja 2. Tilannetta on pidettävä täs-
sä suhteessa verrattain tyydyttä-
vänä.

Äpärälasten lukumäärä 5-vuotis-
kautena i866-70 on pienempi
(133) kuin vv. r86r-65 (r38),
mutta syntyneisyyteen verrattuna
muuttuu suhde päinvastaiseksi.
Kun vertausluku vv. r861-65 o.n
89,5, on se vv. 1866-70 98,8, ja
seuraavana viisivuotiskautena nou-
see se 130,8 :aan.

Sukupuoli taudeista lääninsairaa-
lassa hoidettujen 1ukumäärä on vv.
r866-70 mitättömän pieni (43)
verrattuna edelliseen tai sitä seu-
raavaan jaksoon (101 ja 158). Näi-
tä numeroita emme 'kuitenkaan voi
käyttää osottamaan muuta kuin,
että tarkastusten ja valvonnan 010-

joen pakosta on täytynyt olla hei-
kompaa ja tulokse.ttomampaa kuin
normaaliaikana. Kun sanornaleh-
distökään ei puutu tähän puoleen,
on hyvin luultavaa, että olot eivät
ta vallisuudesta suurestikaari poi-
kenneet.

5. Katsaus lähinnä seuraavaan
aikaan.

"Ei niin pahaa, ettei jotakin hy-
vää." - Vanha sananparsi näyt-
tää jossakin mielessä pitävän paik-
kansa katovuosiinkiri nähden tar-
kastellessamme seuraavien vuosien
ripeää toimintakautta.

Väkil't.l'ku alkaa nopeasti kasvaa
varsinkin niillä seuduilla, missä
tuonen sato oli ollut suurin. Niin-
pä Hämeen lääni, jossa kuolleiden
lukumäärä oli ollut suhteellisesti
suurin, heti jälkeenpäin johtaa syn-
tyneiden lukumäärässä, ja muut
läänit seuraavat täsmälleen samas-
sa jårjestyksesså syntyneisyyteen
kuin aikaisemminkuoIleisuuteen
nähden.



Kuten .aikaisemmin esitetystä
taulukosta ilmenee, tapahtuu Tam-
melassakiri heti kadon pååtyttyå äk-
kikäänne vae.stoli sayksessa. Kuollei-
suus putosi 10,22 % :sta 2..29 :ään ja
syntyneisyys nousee 2,20 :stä
4,14 :ään. Yhtäkkiä päästään ta-
kaisin katoa edeltäneihin 1860-1u-
vun alkuvuosiin, ja kehitys jatkuu
tästä alkaen säännöltlisesti. - Tam-
melankin väestön 'kehittyminen ka-
tojen vuosikymmenenä on omiaan
puhumaan sen puolesta, että kuo-
lema niittäessään pois heikot ja
vanhat on jättänyt terveemmän, elin-
voimaisernman ja kuten seuraavasta
pian havaitsemme, myös kehitysky-
kyisemmän asujamistori jatkamaan
taistelua, joka näytti hetkeksi 'py-
sähtyneen.

Sillä ei vain väkilukutilasto to-
dista katovuosien jossain maann
tervehdyttävän vaikutuksen puoles-
ta. P orinisteltaessa nälkää vastaan
opi ttiin ja oltiin pakotettuja oppi-
maan yhtä ja toista uutta ja hyödyl-
listä. Niinpä on hyvin luultavaa,
että s i e n i e n käy t t ö
taloudessa 'po'lveutu u noilta
ajoilta. Tämän otaksuman puo-
lesta puhuvat sanornalehtikirjoi-
tukset, joissa maiilltaanpitäjän
"vallassyntyisten" erikoisesti pon-
nistelleen sienien käytön edis-
tämiseksi. - ]äkälän käyttäminen
ravintoaineeksi on sen pakkoke-
ruusta huolimatta varmasti hatåai-
kanakiri . jäänyt varsin våhäiseksi.
Piirilääkärikään ei kertornuksessaan
mainitse siitä .mitään, vaikka hän
muuten selittääkin hätäleivän val-
mistusta. Mainitsemisen arvoista
lienee kuitenkin se, että tehtailija
Wahren poltatti jäkälistä viinaa, on-
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nistuen leiviskästä jä'käliä saamaan
puolitoista kannua ,,6 graadista
viinaa, joka ei ollenkaan anna pe-
rää vilja viinalle, jos vaan ei ole pa-
.rem paaikin."

Kansanopetukseen näyttää kato-
vuosilla olleen huomattava vaiku-
tus, Vaikkakin kiertokoulut. kä-
sittäåkseni .taloudel1isten vaikeuk-
sien vuoksi, kuolivat, on tämän ope-
tukselle turmiollisen seikan vasta-
pai no'ksi korostettava sitä, että ka-
tovuosien vaikutuksesta, niiden
jälkeen, alkaa 'kansam.opetushar-
rastus Tammelassa yhä suuremmas-
sa ja suuremmassa mitassa kas-
vaa. Koulun hyväksi pidetään juh-
lia ja arpajaisia ja ka.fkkialla ollaan
innokkaassa toiminnassa. Sitä, että.
asia käsitettiin oikein, todistavat
rn.m. tähän eräästä v:n I871:n
Uudesta Suornettaresta lainaamani
·kohta, jossa selostetaan 7-8 VI
Mustialassa, pidettyä Hämeenlin-
nan ja Uudenmaan läänin maanvil-
jelysseuran kesak ok ousta ja näyt-
telyä:

"Sen sijaan seitsernännestä kysy-
myksestä, mitkä toimenpiteet kato-
vuosina olivat olleet parhaat .. oli
useimmilla paljon sanomista . . .
Jlman työtä ei pitäisi mitään apua
antaman. Mutta työn tuotteita
011 vaikea saada kaupaksi kun ne,
jotka apua tarvitsevat, eivät voi mi-
tään kelvollista tehdä, Sentähden
t a r v i t aan k 0 u l u j a, missa
nuoriso oppii jotain tekern åan ... "

Lopuksi tahdon korostaa sitä so-
lidaarisuutta, mikä yhteisen hädän
uhatessa vallitsi eri kansanluokkien
välillä ja mikä jo edellä esitetystäkin
lienee sel vinnyt. Tosin n.s. parem-
piosaiset olivat paremmalla s.o. an-
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tajan puolella, mutta "anta,essaan"
se joutui kuitenkin lähenipään kos-
ketukseen kansan kanssa 'kuin en-
nen. Se oppi ymmärtämään ja kä-
sittämään tuon Saarijärven Paavon
kansan suuruuden ja sitkeyden ko-
vimrnissakin koettelernuksissa ja
oppi antamaan arvoa sille. Päin-
vastoin taas kii.tollisuuden tunteet
auttajaa 'kohtaan toivat 'kansaa

"vallassäätyä" lähemmäksi. Opit-
tiin ymmärtämään, että kuu I u-

- t aan sam aan k a n saa n, s a-
man maan onnen edestä
tai s t e II aan jan iin las k e t-
t iin per u s t a a, joI I e
5 e ura a v i n a "r 0 ut a v u 0 s i-
n a" y h t e i s voi m i n v 0 i-
t j i .n r a ken t a a.



laulaa rakastunut nuorukainen. Tai:

Laulun merkitys lounais-hämalaisten
elämässä.

Runotar ei ole tuhlaillen jakanut
lahjojaan tämän maakunnan asukkaille.
Ei ole täällä syn,tynyt kuuluisuuksia
säveltaiteen alalla, ei suuria runoseppia,
ei laulajia, ei soittajia, yhtä vähän kuin
säveltäjiäkään. Mutta sellaisia pikku-
sävelmiä, n.s, rekilauluja, on tällä kan-
salla sitävastoin hyvinkin runsaasti.
Ei ole sellaista elämän alaa, jonka tun-
nelmaa ei olisi laulun muotoon puettu.
Ovatko ne omassa maakunnassa synty-
neitä ui muualta lainattuja, sitä on
vaikea tarkalleen sanoa. Sanojen muo-
dosta päättäen näyttää siltä kuin ne oli-
sivat kotoista tekoa.

Näissä lauluissa on, ikävä kyllä, paljon
sellaisia, joista ei voi näytteitä julkaista,
mutta paljon on - sellaisiakin puhtaan
mielen ilmaisuja, jotka sopivat tulkitsc-
maan niitä ajatuksia, joita esivanhem-
piemme .mielissä on asustanut ja jotka
he näin sävelten muodossa ovat tahto-
neet saattaa kuultaviksi.

Vaikka siis näissä sävelmissä onkin
kaikki elämän eri al<r': edustettuina,
niin "oman kullan" ylistykselle on niistä
kuitenkin varattu suurin osa.

Heilani rakas, nuori ja nätti,
ei sitä jättää julkee.
Siliällä tiellä ja pimiällä yöllä
sen kans' on niin hauska kulkee,

Henttuni silmät kuin taivaalla tähdet
ja varsi kuin elämänlanka.
Enkä minä luullut niin nättiä likkaa
maailmassa olevankaan.

Mutta eihän se rakkaus ole aina py-
syväistä, vaan sattuu siinä usein petty-
myksiäkin, ja silloin tämä pettymyksen
uhr i, poika tai tyttö, lauha:

Vaikka sä, likka (tai poika) mun narrasit,
niin en minä siitä huoli.
Mutta narrasit rakkaat vanhempani,
siitä sydämeni kuoli,

tai käy hän uhkaavaksi ja laulaa:

Maksa sä likka mun narrini palkka
ja maksa se sovinnolla.
Maksat sinä sen kumminkin
vielä Herran tuomiolla.

Nuorilla on useinkin halu salata mie-
litiettynsa, ja sellaista mielentilaa kuvaa
seuraava laulu:

Alä sinä heilani minua kehu,
hauku muiden mukaan.
Ystävät ollaan kun yhteen tullaan,
ja meist'ei tiedä kukaan.

Ja kun poika on saanut tyttöjen van-
hemmilta naimatarjouksia ja hän on
näistä käynyt hyvin ylpeäksi ja laulaa:



56

Tän kylän ämmät sanovat,
että nai minun tyttäreni.
Ennen mä korvesta tervaskannon
rinnalleni revin ..

Toinen poika on saanut naapuriky-
lästä edullisen tarjouksen ja hän laulaa:

En minä nai noita tän kylän likkoja,
hävetä mun täytyy.
Kun ison talon isannaks'
on hakemassa käyty.

Poikia vähän suututtaa, kun heidän
retkiään pidetään silmäUä ja kiukuissaan
he laulavat:

Syksyll' on pitkät ja pirniat yöt,
ja likat on vahdin alla,
Ammät on penkillä polvillaan
ja leuka on akkunalla,

Joku poika on tullut retkellään yllä-
tetyksi ja hän laulaa:

Kiipesin, kiipesin likkojen .luhtiin
ja kynteli karvasteli.
Isä tuli perässä seiväs kädessä,
minä poika varvas telin.

Kun
tyttöjen
niin he
lavat:

pojat ovat siinä uskossa, että
mieli heidän peräansa palaa,

kylän raitilla kulkeissaan lau-

Näiden poikain hulu se kuuluu
kolmelle vainiolle :
tanssisaliin ja majlassaunaan
ja keinukalliolle.

Mutta on sellaisiakin nuoria, joiden
toiveet siinä suhteessa ovat vähäiset,
ja he laulavat:

Majani on niin matala,
ja kotini on niin köyhä.
Enköhän mä. taivaan kannen alta
mun vertaistani löydä?

\

Emäntää kaipaava talon poika lau-
laa:

Sellainen talo se on meidänkin talo,
kun on kaivokin kartanolla.
Syksyllä alkaa hallitushuolet
ja vaimokin tarvitsis olla.

Tämä laulu on varmaankin hyvin
vanha, peräisin niiltä ajoilta, jolloin ru-
vettiin kaivoja kaivaamaan asuntojen
läheisyyteen, kun varhaisempina aikoina
veden tarve tyydytettiin noutamalla
vesi luonnon itse muodostamista läh-
teistä.

Hevonen on aina ollut taman maa-
kunnan miesten erikoinen suosikki, ja
siksipä sitäkin muistellaan muutamissa
lauluissa.

Tuhat markkaa tarjottiin
minun pikkumustastani.
En minä myy sitä kellekaan,
minä vien sen kotiani.

Perintöriidat ovat tässä maakunnassa
aina olleet hyvin yleisiä. Vääryydellä-
kin on koetettu saada perittävänä ole-
vasta omaisuudesta mahdollisimman
suuri osa, ja tällaisessa mylläkässä on
joskus . joku perillinen jätetty vallan
osattomaksikin. Tällaisen kohtalon
alaiseksi joutunut sitten laulaa:

Jos minä olisin jo pienenä kuollut
mun kummini kain aloihin.
Kun ei ole mulle osaa luotu
mun pappani tavaroihin.

Monia muitakin murheita sattuu ih-
misille' elämän taipaleella, ja kun jou-
tuu niitä yksinään kantamaan, niin rrn-
nasta pusertuu seuraava huokaus:

Hiljainen suru se nuoren pojan (tytön)
sydäntä rasittelee.
Kun ei ole sellaista ystävää,
kelle vaivansa valittelee.



Jokunen koettaa laulun mahdilla su-
rujansa lieventää, ja silloin hänen ym-
päristönsä tulee siihen käsitykseen, ettei
hänellä mitään suruja olekaan. Tämän
huomattuaan hän sitten itsekseen hyräi-
lee:

Ihmiset luulee mun iloiseksi,
kun minä laulan aina.
Laulullani minä suuremmat surut
sydämmeeni painan.

Ei se maallinen mammonakaan ole
sentään kaikille tärkeintä tässä maail-
massa, koskapa joku sellainen nuori ih-
minen, jolle on tarjottu varakasta Ies-
kcä aviokurnppaliksi, kuutarnoisena il-
tana kulkiessaan mielitiettyaan tapaa-
maan, pistää lauluksi:

Tähtiä on taivaalla
ja kuu on valonensa.
Nätti likka (poika) on parempi
kuin leski talonensa.

Kaikilla ei ole varaa ylvästelyyn,
mutta eihän sitä kannata sentään toi-
vottornuuteenkaan heittäytyä:

Vaikka mä olen nain huono ja halpa,
alaston ja köyhä,
niin enköhän tai vaan kannen alta
mun vertaistani löydä.

Vaikka tällaisilla lauluilla on yleinen
luonne, niin löytyy sentään joukossa
muutamia yksityisiin tapauksiinkiri koh-
distuvia. Kun eräässä kylässä tytöt myi-
vät hiuksensa reppurille saaden mak-
suksi pukukankaan. niin pojat siitä te-
kivät laulun:

Tän kylän likat ne kävelevät
karttuunilänningissä.
Hiukset kulkee Moskovaa kohden
ryssän rensselissä.
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Forssan kutomatehtaassa Viksbergissä
oli tehtaan alkuaikoina paljon miehiä-
kin kutomassa, tehden etupäässä pak-
sumpia kankaita, molskia y.m. Tältä
ajalta on peräisin seuraava laulu:

Ei missään 0' niin lysti olla
kuin Viksbergin karikurissa.
Siellä saa nähdä oman kullan
molskimasiinissa.

Nuoret ihmiset, varsinkin toisen pal-
veluksessa olevat, muuttivat usein olin-
paikk;a, ja tällaisia muuttavia varten
oli myöskin omat laulu!1sa:

Keitäs nyt, kultani, kahvia,
ja keitä kattilalla.
Viimeistä kertaa kävelen
sinun kammaris lattialla.

Hyvästi nyt tän kylän likat' (pojat)
sen tiedätte, että jäätte.
Kun ensi tulevana pyhäinpäivänä
viimeisen kerran näätte.

Tämän vuoden minä täällä olen
ja syksyllä muutan Turkuun.
Kyllä se ämmäin mieleen on, .
mutta likkain (poikain) tulee surku.

Pojat toisinaan olivat niin paljon val-
lattomia, että joutuivat vankilaan, ja
laulu kertoi:

Hämeenlinnassa komia talo,
vaikk'ei se tänne nävy.
Siellä on monen riiari
ja niin monen mamman vävy.

Rautatiet ja sähkölennättimet kiinnos-
tivat maakunnan asukkaiden mieliä ja
niistä laulettiin:

Voi tuota ruunun rustinkia
ja voi tuota keisarin voimaa.
Kun laittaa langat tolppain päihin
ja malmikellot soimaan.
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Helsingissä on herroja
ja senaatti on siellä.
Rautatiellä on poikia
ja sinne mahtuu vielä.

Sotapalvelukseen lähtevät lauloivat:

Tule sinä pappa nyt viimeinen kerta
mun ruunani kengittämään.
Poika se lähtee Hämeenlinnaan
ruunua rengittämään. .

Akkaväki kun useinkin pyrkii tark-
kailernaan nuorten edesottamisia ja nii-
tä sitten käsittelemään yhteisissä "istun-
noissa" kahvikuppi en aaressä, niin se
synnyttää nuorissa pahaa verta ja he
laulavat:

Tamän kylän keskelle
minä lavian ojan kaivan.
Että pääsee seilaamaan
tuo ämmäin kielilaiva.

Joku huumoria tajusva on ottanut
vaivakseen selostaa, minkälaisista raaka-
aineista eri henkilöt savupilviä valmista-
vat. Sen' mukaan:

Herrat polttavat paperossia,
muurarit palturia.
Toukolan vaari ja "Rekolan vaan
nurkan takasia.

Kun nuoret tytöt lauluissaan ylistele-
vät sen rakkauden ja rikkauden pal-
joutta, joka heitä tulevaisuudessa odot-
taa, niin vanhemmat naiset heitä kiu-
soitellakseen laulavat:

Rikkautta, rakkautta,
nuorena on kyllä,
Mutta kun tullaan vanhaksi,
on äijän takki yllä.

Sitähän ne nuoret ehkä itsekin pel-
käävät, että niistä nuoruuden unelmista
monet turhaan raukeavat, koskapa he
toisinaan laulavat:

Nuorena on niin lysti olla
ja nuorena olisin aina.
Eihän ne surun ja murheen päivät
nuorena paljon paina.

Siinä laulussa esiintyy vilpitön ylistys
nuoruudelle, s~malla kun se sisältää kai-
hoisan kaipauksen tunteen nuoruuden
katoavaisuuden johdosta.

J. Rantanen.
Forssan Lehdessä 9. 9· 29·



Toisessa pääseinässä oli OVI. 'Sen kyn-
n} s oli n. 80 srn. korkeudella maanpin-
nasta ja itse ovi oli n. '1 metrin kor-
kuinen. Toisella pääseinälilä oli lähellä
katon rajaa pieni akkuna eli räppänä,
josta joskus laskettiin liikaa savua ulos
ja josta saatiin valoa silloin, kun par-
silla työskerineltiin. Toisella sivusei-
nällä oli suurempi, n. 60 sm .. pituinen
ja saman korkuinen akkuna n. l' mtr.
korkeudella maasta. Akkunan tukkee-
na oli suuren hirren tyvestä halkaistu
puolikas eli palhe, ,joka oli siis yhtä
paksu kuin seinahirretkin, mutta sen
toisesta yläkulmasta oli lohkaistu pois
pienempi kappale ja täten syntynyt
aukko tukittiin tarvittaissa jonkurrlai-
sella rieputukolla, Viirneisimpinä ai-
koina, kun .tatä rakennusta ihrnisasun-
tona käytettiin, oli tässä akkunassa 4
pientä lasi ruutua.'

Kun seinät olivat tiiviisti, riitetyt maa-
han, ei lattian alla tarvittu mitään täf-
tettä, rossipermantoa, vaan oli kirveel-
lä ja puukiilalla halaistut laudat Ievi-
tetty vierekkäin paljaan maan päälle.
Mitään sellaista lavea, kuin tavallisissa
saunoissa, ei tässä rakennuksessa ollut.
Oli vain seinästä toiseen ulottuvien hir-
sien' päälle asetettu pienempiä puita eli
parsia. Tätä rakennusta käytettiin nim.
myöskin elojen kuivaukseen, johon ei
umpinainen lavo soveltunut. Kun sa-

Etelä~Humppilan viimeinen savupirtti.

Siitä on nyt kulunut 45 vuotta, kun
Myllyojan lohkotilan nykyinen' asuin-
rakennus Humppilan pitäjän Taipaleen
kylässä valmistui. Siihen asti asui sil-
loisen Myllyojan torpan väki sisään-
lämpiävallä kiukaalla varustetussa asun-
nossa eli n.s. savupirtisså. Minkälainen
oli tämä Etelä-Humppilan viimeinen
savupirtti, siitä on Myllyojan nykyisin
jo hallinnosta eronnut isäntä Joose
Lemström antanut seuraavia ,tietoja:

Tällainen huone oli hakattu hirsistä,
ajan tavan mukaan n.s. loppinurkilla.
j1 hirsien välit oli tiivistetty sammn-
leilla. Jokaisen seinän pituus oli 3 syl-
tää eli 5,40 metriä. Räystään alta oli
rakennuksen .korkeus 3 .mtr, Ajan ta-
van mukaan oli tämänkin rakennuksen
paaseinat keskikohdaltaan korkeam-
mat kannattaen niitä hirsiä eli vuolia,
joiden päälle oli sitten rakennettu sekä
väli- että vesikatto. Kumpikin katto
oli siis keskikohdaltaan korkeampi kuin
räystäiden puolelta. Kattoa kannatta-
vien vuolien päälle ladottiin ensin pyö-
reitä, n. 10 sm. vahvuisia puita kylki
kylkeen kiinni, toinen pää raystaälle,
toinen harjalJe päin. Näiden puiden
päälle sitten levicettiin sammaleita n. 15
sm. vahvuiselti, sammaleiden paalde la-
dottiin kerros tuohia, näiden päälle ta-
valliset malat, ja niin 'oli sekä väli- että
vesikatto valmis.
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vuplr;ttiä käytettiin saunana, silloin ka-
sattiin parret Iähclle toisiaan ja niiden
päallc nostettiin alhaalta muutamia tuo-
leja istuimiksi.

Toisessa peränurkassa oli kiuas, sa-
mallainen kuin sisäänlämpiävät kiukaat .
niihin aikoihin olivat saunoissa .ja rii-
hissä. Se oli tehty kokonaan licteista,
laakoista 'kivistä, paitsi ne valvit pesän
ylapuolella, joiden pääqLe varsinaisen
kuuleman ,muodostavat mukulakiver la-
dottiin, ne oli muurattu tavallisista tii-
leista.

Kalustona oli tässä savupirtissä sänky
(ainakin viimeisirnpina aikoina), oli
myöskin pöytä ja muutamia. tuoleja.
Tavallisia pitkiä penkkejä ei tässä
asunnossa sopinut ,käyttää, sillä viljan
puin niu aikana täytyi kaikki kalut kan-

taa ulos, kun puinti toimitettiin lat-
tialla.

Viimeisinä vuosina oli tämän pirtin
asukasluku' 5 henkeä. Muita isompia
kotieläimiä ei kertojani muistanut asus-
taneen perheen }'Ihteydessä paitsi hevo-
sen, joka' talvisin majaili yksissä lam-
pimissä ihmisten kanssa pirtin ovinur-
kassa.

V. 1884 muutti Myllyojan perhe ny-
kyiseen asuntoonsa kerrojani ollessa sil-
loin 18-vuotias, Vielä tämänkin jälkeen

_ oli savupirtti pystyssä n. 10 vuotta ja
käytettiin sitä silloin yksinomaan rii-
henä. Sen oven edustalta poistettiin
kuitenkin silloin ne lauta- Ja riukusuo-
jukset, jotka olivat siinä pystyssä sitä
ihmisasuntona käytettäessä.

J. Rantanen.
Forssan Lehdessä 23· 9. -29·
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lisesti jäähyväiset ammatillensa
luovuttamalla »vapriikinsa» mu-
seoon tämän lokakuun 1 päivänä.
Museokappaleen mestari sentään
vielä teki k ojeeseensa, jotta tule-
vat sukupolvet saavat nähdä, min-
kälaisilla vehkeillä näitä »täihara-
via» on entisinä aikoina valmis-
tettu,

Viimeinen pitäjän »käsiteolJisu'us-
neuvos» tällä alalla, Vihtori Lahti,
on syntynyt Humppilan Huhtaalla
Alho n torpassa heimikuussa 1863,
Hänen nuoruutensa ,päivinä sai Al-
hon torpassa asuntoa Tammelan
Vieremästä kotoisin oleva työmies
Oskar Fling, joka suurena nimen-
muuttovuotena 1906 otti sukuni-
mekseen Alku. Tätä miestä alkoi
reumatismi kiusata, j.onka vuoksi
oli ulkotyöt jätettävä sekä ruvetta-
va tupatöihin. Käcevänä miehenä
hän rupesi karnpoja valmistamaan,
jonka toimen kuitenkin ennen pit-
kää jätti antautuen räätälin ammat-
tia harjoittamaan. Kotinsa k otu-
riita oppi torpan poika ammattitai-
don sekä lopuksi mestaruuden. En-
tisen mestarin työvälineet olivat pe-
rin vaatimattomat, käsittäen ras-

Vanhan kansan käsityömestareita
Humppilassa.

Kampantekijä Vihtori Lahti.

Tekniikan voittokulku on vienyt
tehtaisiin kotiteollisuuden toisensa
jälkeen. Eräs tällainen teollisuus,
joka jo aikoja sitten on sinne siir-
tynyt, on karnpain valmistus. Tä-
män alan käsityömestarit. joita ei
tiheässä ole ollutkaan, ovat jo tuo-
nen tuville siirtyneet tai sitten toi-
mensa muuhun ammattiin vaihta-
neet.

Humppilassa elää vielä pitäjän
ainoa kampamestari Vihtori Lahti,
tunnettu »Alhon Enon» nimellä.
Tämäkin mestari on viimeisen kam-
pan valmistanut yli 20 vuotta taka-
perin ja nyttemmin sanonut 101pl1l-
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pin ja kaksi sahaa, jotka oston
kautta joutuivat uuden' »vapriköo-
rin» haltuun. Sen si.jaan että 'FEng
oikoi- sarvet rakennusten nurkan
päissä sekä 'käytti sahauksissa .höy-
läpenkkiä, keksi' Lahti käytänriöhi-
semm än työkojeen, jolle ant0ivi~-
raskielisen nimen »b okhanderi». Pa-

'tenttia ei .keksijä sille koskaan tul-
lut hakeneek si, koska arveli, etteivät
Helsingin suuret »senatöörit» an-
taisi tätä oikeutta sellaiselle k ojeel-
le, jossa valmistetaan sota-aseita
häätötuomion saaneitle pieneläjille.
Alhon Eno valmisti »b okhanderin-
sa» pölkysrå, jonka kylkeen ol, sa-
hattu suuri lavi, jossa voi hyvästi
kahden laudan palasen välissä kii-

. lan avulla sarven palaset oikoa.
Pölkyn päähän oli 'kiinnitetty raspi,
jossa oikastu kappale viilattiin karn-
pan .muotoiseksi, Sitten on pöl-
kyn kylkeen vielä naulattu puu,
jonka lovistettuun päähän kampa
kiilan avulla kiinnitettiin piikkien
sahausea varten. »Bokhanderiin»
kuuluu neljä erilaista sahaa, joilla
sai hienompia ja karkearmpia piik-
kejä. .Lahti valmisti itse sahatkin
pienie.n ,puusepänsa:hojert teristä,
jotka olivat jo tulleet käyttökelvot-
tomiksi.

Raaka-aineet· osti Lahti pääasias-
sa teurastajilta, maksaen suurista
sonnin sarvista 20 perirua 'kappa-
leelta. Tava'lliset lehmän puskurit
noteerattiin 5 penniksi. kappale.
Usein kävi niin, että k ampan ostaja
toi sarvet tullessaan maksaen täten
luonnossa ostoksensa tai tehtiin
kampat teettäjän tuomista sarvista
hänelle itselleen.

Kampamestari oli perin vaatima·

ton palkoillensa, kuten muutkin
vanhan .kansan käsiteollisuusmiehet.

. Suuria hyviä karnpoja möi hän rii-
mittäin 25 pennistä kappale sekä
pienempiä 10-15 ·pennilllä. ]äl-
leenmyyjiltä ei hän saanut tätäkään
hintaa, koska heille tukku ostajina
täytyi myöntää alennusta. Kun ot-
taa huomioo.n, että päivää kohti
valmistui nelj-ä kampaa, niin ei tot-
ta totisesti tänä amrnatilla lihapa-
tojen ääressä eletty. Vaikka kam-
pa olikin' vain vähäpätöiseltä näyt-
tävä esine, vei sen 'Valmistus aikaa
ennenkuin ko.vat sarvet odi kuu-
massa vedessä pehrnitetty, paloiksi
sahattu ja oikottu, raspilla kampan
näköiseksi muokattu, piikit sahattu
ja loppukiillotus sille annettu. Huo-
mattava on myöskin, .ettähienom-
pien piikkien valmistaminen käsi-
sahalla oli tarkkaa ja 'huolellista
työtä, joka vei aikaa. Saattoi pian
tulla »susi» jos liiaksi ~ätäili. Että
tällaisella ammatilla voi kultamar-
kan aikanakin elää ja .pysyä tupak-
karahoissa, saa selityksensä snra,
että Alhon Eno ha:rjoitti kampain ,
valmistusta talvella, -jolloin ei muu-
ta työtä ollut. Se oli ,pitkien syys-
ja talvi-iltojen puhdetyötä. »Tulee
siitä sentään suurempi penni kuin
joutilaalle», oli enolla tapana sa-
noa, jos joku moitti ammattia hu o-
notuloiseksi.

Metsätorpan kasvattina on »Al-
h o.n Eno» ystävällinen ja; 'hyväntah-
toinen, ollen vaatimatori elåmänta-
voiltaan. Hän omaa iloisen mieli-
alan ja .huum orintajun. Monet lys-
tit ja leikit on Eno vuosikymme-
nien aikoina tovereittensa kanssa
työmailla pitänyt, lukemattomat
vitsit ja jutut kertonut iloisen mieli-



alan nostattamiseksi. Hän muiste-
lee keveä:Jlä mielellä kaikki ne
»rnurheen kryynitkin», joita on
elämän varrella sattunut tapahtu-
maan. Eipä edes 'Vanhat muistot
kilpaleosijan kolttosista luhdin
ovella saa miestä surulliseksi vielä
elämän iltapuolellakaan.

*
Kaikissa Lounais-Hämeen' pua-

jissä, vieläpä paljoa Iaajernrnillakin
aloilla, tunnettiin henkilö, jota ku-
vamme esittää. Hän. oli ränkimes-
tari Kable Helin, jo.n'k a kuolemasta
oli viime elokuun 21 p .na kulunut
kuusi vuotta. Mies oli käsityömes-
tari alallaan sanan täydessä mer'ki
tyksessä. Hän omin käsin valmisti
yli 40 vuoden aikana tuon kunnioi-'
tusta herättävän määrän, päälle
IO,OOO .paria, ränkiä. Se on suuri
saavutus, jonka suorittamiseen k u-
luu pitkä päivätyö.

Tämä kuulu rånkirnestari Kalle
Joelinpoika Helin syntyi Y päjällä
syysk. 1 p :nä 1843. Jo -hyvin nuo-
rena eli v . 1860 muutti 'hän Hump-
pilaan elättäen itseään cnsi.n muul-
la työllä, pääasiassa .holli- ja ra'hdin-
ajella. Sukunim ehså otti hän 'en-
simmäiseltä vaimoloaan Ulriika Ju-
hontytär Helinilta. Kahdesti ehti
hän olla naimisissa sekä vielä van-
huutensa loppuajan leskenä.

Ränkien teo n oppi Helin »Rän-
ki-Kallelta», joka oli kotoisin Urja-
lasta. Ajomiehenä ollessaan -teetti
hän ensin ränkiä Kallella rnielis-
tyen itse tuohon ammattiin niin, että
ensimmäisen vaimonsa kuoleman
jälkeen lopetti tahdinajon 'käyden
käsiksi ränkien tekoon, Tähän kä-
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Ränkimestari Kalle Helin.

si.työhön oli suoranainen pakko; sillä
juo pottelevan elämänsä vuoksi oli
hän joutunut niin huuta vaan köy -
hyytee n, ettei voinutkaan enää ajo-
miehen ammattia 'h arjoittaa . Pian
kehittyi hänestä varsin taitava rån-
kieli tekijä. Entisenä 'hevosmi,ehe-
nä hän oivalsi minkälaisen pitää
so.pivan ja hyvän rängen olla. Mai-
ne alkoi levitä vuosi vuodelta niin,
että tilauksia alkoi tulla naapuripi-
täjistäkin ja lopulta laajoilta aloilta
toisista maaherran lääneistä. He-
vo smiesten tunnustus oli siitä iKaikki-
alla yksimielinen, että Helinin. teke-
mät rånget olivat tarkoitukseensa
erittäin sopivat. 'Häntä ruvettiin
yleisesti kutsumaan »Ränki-Heli-
niksi». Mestari sai ränkistääri jul-
kistakin tunnustusta, m . m . ensim-
rnäisen palkinnon Kuopion yleisessä
koko maata .käsittävässä maanvilje-
Iysnayttelysså. Palkintoja hän olisi
varmaankin saanut varsin kosoJta,
jos vain .olisi töitään näytteille
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asettanut. .Mestari ei kuitenkaan
. palkintoja tavoitellut. Nekin har-

vat kerrat, mitä näytteillä O'Ji,tapah-
tui vat toisten taimesta. Esirn . seu-
rakunnan kirkkoherra K. V.H ur-
ruerinta lähetti senkin parin, jolle
K uopicssa ensi palkinto annettiin.
Mesbriei paljon saanut kotona
.työ skennellä, sillä häntä 'haettiin ta-
lo sta taloon. .suurissa kartan oissa
oli työtä aina viikkokaupalla ker-
rallaari. Näin työ .kävikin parem-
min, sillä 'hänen toinen k otinsa
Humppilassa ensimmäisen hä-
vittyä oIL perin surkea asunta. Se
sijaitsi Koi-visto n vja H u'htaan ky-
lien rajalla olevalla helaa- eli .vali-
kedolla. Ukko ei asunnoscaan vä-
littänyt mitään, k.o ska itse oli rnyö-
tä.äqsä .toisten talouksissa ja m uu-
tenkin vihasi kaikkea siisteyttä.

Koto na tehdyistä rängistä otti
Helin hintaa kolme markkaa pa-
rilta ja sittemmin elämän kallistues- ,
sa 4 markkaa ja luormollisesti vii-
meisinä elinvu o si.naan suhteellisen

·,karaituksen. Talori ruuassa työ s-
kenneltyään määritteli mestari palk-
kansa seuraavaisesti : »Se an yk s'
markka rängeri 'pualikkan hinta,
kun tässä o.n syöty ja ju.o tu.»

Rånki-Helin oli poikkeus m onis-
ta muista kåsrtyölaisista, jotka hel-
posti näkivät vika ja toisten töissä.
Hän ei ikoskaan moittinut toisten
tekemiä rankiä. J o s sellaiset hänelle
esitettiin ja pyydettiin niistä mes-

-tarin lausuntoa, loi. hän, niihin ky)lä
tarkastelevan silmäyksen sanoen sit-
ten Iak o onisesti : »Mikä on tehty,
se an tehty». Ahkeraan hän työs-
kenteli taloissa ja teki pi'ikiä päiviä.

Olen ja maininnut, -että ränki-
Helinin asunto-olot olivat kehnot,
koska hän vihasi puhtautta ja siis-
teyttä. Kunesim. HU'htaan' Puoli-
.matkan torpan .pirttiin ,tai ajan
kulttuuri vaatim us mattoja ia ~,~ialle
sekä muutakin siisteyttä lausui van-
hoillisuutta ih aileva 'Helin murheel-
lisena : »Puolimatkassakin .oliennen
pirtti, mutta nyt .siitä on k'h',y hou-
ruinhuane». Torppari Juho Aholan
laittaessa itselleen vaatekaapin ar-
veli Helin purevalta ivalla : »Ei
sellaisessa herraskaapissa xaks värk-
karin kurane n ja märkä rnekko kui-
va». jos joku yritti kesken työn
mennä siivoamaan sen huoneen lat-
tiaa, jossa mestari työskenteli, mu-
rahtihän: »Nuole sitten vasta kun
minä lähden». Mestarin .k ot ona tai-
miessa muistutti . m ökkirähjå pa-
remmin jotakin Iastu vajaa kuin ih-
misa suntoa. Kysyttiin silloin per-
heen muilta jäseniltä suurta kärsi-
vallisyyttä. Niihin lastukasoihin oli
mestarin nähtävästi hyvä laiskutella
tupakkasylkeaän, k o sk a. Ihänen
kuultiin 'usein pahoittelevan, että
huoneet laite'iaanniin herrasmai-
siksi, ettei saaenään kunnollisesti
sylkeakåån.

Ränki-I-Ielinin himoruoka ali
miehuutensa päivinä hiilillä paistet-
tu sianliha. Hänen ,paistamis,pu.u-
histaan olikin syntynyt laajalti
turinettu puheen parsi : »Sariotaan,
että kuu paistaa, mutta minä se olen
joka palstan». Kerran kun Veriå-
jån kartanossa tarjottiin hänelle
ruuaksi kauranryynivelliä ja karta-
nanemäntä koetti puolustaa sitä
h u orrrates saa n.Lettei mestari sellai-
sesta pitänyt, mainiten pu.olustuk-



sekseen sen olevan varsin terveel-
listäkin. Mestarilla oli murhaava
arvostelu valmiina, joka i-lman sar-
via ja .hampaita kuutui näin.: »On
ikyl'lå se terveellista, ja hyvin ter-
veellistä o nk in, mutta vaan härjille».
Sanoi Ja pisti heti pillit pussiinsa
painuen kotimökillensa, jossa pisti
kelpo kirn paleen riassu-vainajasta
hiilille 'pais~umaa'n tuurnaillen : »Syö
sinä kartanon rouva vaan härjän
muanaa, mutta kyllä minä sentään
pistele n pcskiini oikeata' ihmisten
ruokaa» .

Ränkimestari Helin oli aikamoi-
nen filosoofi, joka osasi antaa niin
teräviä vastauksia, että saipa siinä
usein toinen , pitkän aikaa. miettiä,
mitä kaikkea vastaukseen sisältyi.
Eräissä asioissa, varsinkin maantie-
teessä, hän .ornasi hämmästyttävän
laajat ja tarkat tiedot, vaikka oli
kokonaan kouåua rkåymåton mies.
Hanellä iorikin usein tapana koulu-
Iaisia tentata »maantieteessä». Jos
hyvjn osasi vastata, päätteli ukko
hyväntuuljsen näköisenä: »Sinun
tyrkyttää maantiedetaitosi yhdek-
sää». Oppineidon kanssa hän var-
sin mielellänsä !kesku,steli näistä
maantieteellisista asioista, painaeri
tarkoin kaikkea uutta koskevan
mieleensä. Varsinais-Suomen pitä-
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jät 'hän tunsi tarkoin sekä kansan
luonteen ja elämäntavat. Tuttuja
taloja ·sekä ihmisiä oli joka kylässä,
joista hän muisti aina jotain kertoa.
Hän 'oli aivan ensiluokkainen k ave-
lijä, jolle ei vielä vanhoilla päiviJ-
läänkään penirnkulmien marssi ra-
sittavaksi käynyt.

-Helinin viisastehrista .rrrainitta-
koon seuraav.akin~apaus. Håntä
oli dcerr an pyyd'eay -Huhtaalle erää-
seen taloon töihin. Mestarin saa-
vuttua aamulla rnåär äili isäntä .hän-
tä metsään katselemaan ränkipuita.
N öyrasti Helin heti lähtikin vii-
pyen siellä iltaan asti. »Kyllå minä
nyt olen, määräyksen mukaan kat-
sellut 'niitä ränkipuita», selitti uk-
keli 'eikä enään seuraa vana päivä-
nä tullut jatkamaan työtänsä,

Mie-himtens,apäivinä viljeli He-
Iin runsaasti väkijuomia tehden juo-
vuspäiten kaikenlaisia rötöksiäkin.
Myöhemmällä iällä hän tuomitsi
juopottelut sanoeri viinan olevan
.pirun kaljaa, joka .panee ihmisen
tyhmiä töitä toimittamaan.

Elokuisena päivänä v . 1923 muu-
tamia vuorokausia vaille Bo-vuoti-
aana sammui mainerr-eio paljon
kokerieelta ja kärsineeltä käsityö-
mestarilta.

Jalmari Matisto.
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