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Kaukaniitulla.
Kirj. Ed v. R au t a n e n.

j uhann uk sen jälkeen se al'koi,
nirn . vanhan kyläruaatälin heinän-
tek okii.reet. Kylarrmiehille oli saa-
tava uudet »suvilaih o set», ro.hti.mi-.
set, 'housut ;heinänteon alku un.
Sakset, lkyynäränmiHa, rässirauta ja
eri suuruisia neuloja neulatyynys-
sä, ne olivat nyt vanhan Lindr o o.s'i n,
arnmattityökalustorra. Mittanauho-
Ja saatiin vanhoista sckeritoppapa-
pereista. Jokainen ornpele 01i kä-
sin .neulapistoin suoritettava, jotta
siinä vuoden mittaan karttui hir-
muisen suuri .pi9toiksien. paljo us ja
työntuJosten .perusteella on 'pi.stok-
sen ollut pakko seurata edellistä pis-
tosta melkeinpä nykyajan om.pelu-
koneen tavoin.

Pelto vainioiden tarkkailuista joh-
dettiin ajatus heinäntekoon. Ru-
kiin'kukirnta antoi tietää, tuliko hei-
näintekoon kiire'htiå. Työnjaon
järjestelyissä täytyi ottaa ,huomioon,
ettei kaikki 'kiireetsattuneet sam oil-
le påiville. .Kiireisompi heinäinko,r-
juu oli saatava ennen rukiin valmis-
tumista. Usein järjestelyistä huoli-
m.atta jakaantui lheinante'ko aikaa
molemmin puolirrelonkorjuuta, ru-

-Luonrion kiirehtiessä
katsoa heinänkasvun
vaan oli työt tehtävä

kiinniittoa.
ei auttanut
rnitta vuutta,
ajallaan.

Vanho jen perirnätatpoje n m ukaan
laitettiin niittok alusto kunt.o on, ja
vietettiinheinämatoj,en tapparnis-
palva. Monet vanhemmat isännät
rpiti vä'i tämän asian niin tärkeänä,
että iheinäajan edellä te'kivät varta-
vasten Turku-m atk an, ellei sattu-
nU"t kotona olemaan heinämatojen
tapparnisainebta . Naisväki laittoi
sahtia ja järjesteli eväät, si lä varsi-
naisemmat heinämaat olivat noin
8 km. etäällä'. Poik'keukselli enai-.
kaisempina kesinä voitiin aloittaa
heinänteko noin viikkoa jälkeen ju-
lhannu.spä1vän, mutta säännöllisinä
kesinä heinänteko aloitettiin Her-
mannin parvana. »Hermanni hei-
nän tekee». _ .Muutamifla isännillä
oli Hermanninpäivä varsinainen
heinänteon arkupäivä kaikkina .ke-
sinä.

Heinänteon ajan Iähetessä oli
naapureiden 'keskeinen uteleva ky-
symys: J okos teidän pian mennään
»tollepuolle?» Tarkoitettiin Loimi-
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joen toista puolla, Kuu joen kul-
maa. (Kuvau'kseni ovat Perttulan
kylältä.) Mattilan talosta .ähti en-
sirnainen karavaani »tollepuolelle»,
syystä, että iMattilalla oli siellä kak-
si isoa niittua. Toiset ta.et seura-
sivat esimerkki aivan .!ä'hipäi'vinä.
Aamustapäivin Laur ilassa laitettiin
.ku or m asbo a 'kuntoon, .jotta olisi
saatu järjestely kortteerijad olla i'l-
taan su o rxetuksi Ja seuraavana aa-
muna arkaa varsinainen heinänteko.
Kuormiin laitettiin :heinäre'ki hei-
näin koontia varten, vik atteet, ha-
ravat, leipäsäkit, kaljatynnyri ja. pii-
m äpurakka sekäkeittokalus':oa.
Kuormien valmistuttua isåruå kas-
k: ,poikien tuomaan .hevoset haasta,
.aiturnelta.

- Joko te sit' lähdette ja minun
pi.i vielä tekemän yhdet .pok syt?
kysyi Lindroos.

- Ne meni ensin .hevcsia nouta-
m aa n ! sanoi isäntä.

- No, ei sit' 'kiirettä, meinasi,
Lindroos ja levitti 'kangaspak'ln
pöydälle. Pian oli liituviivatkan-
k aalla ja sakset r o u.sk ah teli irroit-
tae ssaa n housuihin tarvittavat 'kap-
pa1eet. Neulalle alkoi tuirn an nopea
pistosten teko .a hje saum ojen synty-
mise'ksi . Kun .po jat olivat saaneet
hevoset valjastetuksi, [juok si Lind-
1'00S eteisen 'portaille huutaen : -

. Täältä saa vielä yks mies uudet pök-
syt, ettei vanhojen kanssa tarvitse
lähteä!

Kuormastoon sjjoitettiin vanhern..
paa väkeä ja nuorernm at Tähtivät
ja\lkamatkoin. Usein poikamiehet
tekivät oik ornatk an suoraan Lcirni-
jor-n yli, 'mikä lyhensi matkaa siinä
määrässä, että jalkamies ehdotto-

masti voitti. Se vain oli pojilla
harmi niitu.t a ,päin tultaessa, kun
ei kukaan olisi 'käynyt hikisenä ol-
lessaan uimalla noutamaan lauttaa,
joka melkeinpä poikkeuksetta sattui
olemaan vastaisella ipuclella jokea.

Kuormastan saavuttua k ortteeri-
lad olle ottivat miehet ensiksi vjk at-
teensa ja niitlivät 'laCion ympär ys-
tän. Naiset -har avoivat ja. 'heinät
nostettiin heti Iato cn koriteerihei-
niksi. Tämän jälesiä vasa kuor-
mat täydellisesti purettiin ;a Ij,ärjes-
t ettiin , Laitet-tiin tulisija ja cmän-
nyydestä huolehtiva tyttö alkoi eh-
to olli spuuronkei tråmi sen. V!esi
noudettiin lähitienoilla olevien t orp-
.pareide n kaivoista, luon.taisista m et-
sålahteistå ja vieläpä pienestä Kuus-
jeestakin. I.1lå.lla mentiin läheisim-
.piin torppiin yöksi, ei kylläkään
aina kaikki, sillä josku.s jäi korttee-
ri.adolle muutamia.

Aamuisin aloitettiin niittotyöt
':.;:10 5. Noin 13-1 5-VU otiasten poi-
k ain t yo n'halu oli niin voimakas.
että 'pojat olisivat mieluimmin seu-
ranneet imie'hiä vikahteitten. kanssa
kuin olleet haravoimassa naisten
seurassa. Aamukasteen aikana ari-
riettiinkin p ojille Tilaisuus esiintyä
»micsten töissä». Kasteeri aikana

. katkesi k orsihelpoimmin oa iltapäi-
visin olivat taas kuivat heinät par-
.haimmitlaan lato on vietä vik si.

tl-d:iesten hioessa vikahteita an tuli
aina yhden ja toisen kehutuk si työ-
aseensa hyvyyttä. Vanha Sorneli
oli erikoisen k aupanhaluirien LiaIker-
t oili kokemuksiaan eri seppieri teke-
mistä vik ahteista.

- Nyt minulla on Perttulan se-
'pän tekemä ja niin sak ramen skatun



11yvä! Eikös kukaan tahdo 'vaih-
taa?

Usein Someli saikin vaihtokaupan
ja. toisinaan 'kaupan haluaan tyydyt-
täessään ei hän voin.u t omistaa 'kah-
ta päivää samaa vika'lrdetta.

'I'aloudesta Jiuolehtiva tyt,tö kävi
kohta aamusta ruuanlaitoshommiin.
Klo 8 oli suuruus. aauniaine n. 'Hei-
näre'ki teki pitopöydän virkaa. Se
olikin 'ko'k o kätevä näin tilapäis-
1uontoisena. Istuirn e n a siinä olivat
Teen lauskaimet. Itse 'pöytä, reen
pohja, oli k ylla'kin alempana, mutta
jaloille oli istuinpuu sopiva ja :pöy-
tä istuirnineen tilava. -Aarn uin. ja
illoin 'laitettiin keittoruokaa. mutta
päivällinen meni tavallisimmin kui-
vien cv ai de n varassa ja Ip:~poa pääl-
le (talkkuna·a). Ensirnäisenä päi-
va nä otettiin e-väistä kielet, lampaan
ja eläjnten kieliä. Tämä siksi, että
'heinämiesten vikahte et olisivat teh-
neet' pen saiden juurjsta yh ta puh-
dasta 'kuin elä:lmetbn ,kielensä a vul-
~a. Eväsvaroje n vähentyessä kävi-·
vät tavallisimmin isännät kotoa nou-
tamassa uutta lähtien illalla ja
pa.ate n aamulla. Täten oli samalla
yhteys kotolaisten 'kanssa verestä
m olern mirupu olise sti .

Iltaiset yhdessäolot torppareiden
pihoilla johtivat keskusteluihin ja
muistelmiin van hem m.lt a ajoilta;a
Iahipaivien sään en nustelushin,
rnick a kyllii'kin olivat. rn oni.naisia ja
kullakin. lahi nnå orn a n työnsä me-
rie stymiuen en n ustel uja m aäräåmäs-
sä. Papalin isännän iasna olo sai
jonkun huornauttamaan :

- Kyllä täältä kauk oniitulta täy-
tyy poispäästä en ne mkuin. Papali
k erkiaa luhdallee n heinäntekoon.

Papali kertoi, että on jo kolmat-
takymmentä kesää sattunut aivan
.peräisin niin, että sadeaika on tullut
silloin 'kun luhtaheinät ovat olleet
kokoam acta. Kyllä saattekin olla
varovaisia ennenkuin minä Iuhdalle
kerkii n, sillä se' on ojlut joka vuosi
sadeajan ennustus.

Täten m orimaisi.; asioita 'kerrot-
taessa saattoi. j'OS'kL1Sjorikun yksilön
huonot vaistot purkautua mielen-
o soitukselliseen vireeseen , Esirn ,
kerran Laskin -pihalla eräs vanhem-
l2i mies ·rulpesi naapureitaan .parjaa-
maan niin -räikeissä sanamuodoissa.
että siinä syrjäisefkin tunsivat hä-
·peä:,ränsä. Pyydettiin ja kiellettiin,
ettei enää rj,atkais.i, mutta 'hu orn au-
tuk set tuntuivat yllykk eekä. LO'Pu1-
ta Bång (!ponki) meni ja san oi :
Olettepa te aivan yhden yh;ä1äin~n
mies kuin mi nåkin t Kun minäkin
alan jota'kuta haukkua, niin kyllä
rnina sen niin peri.n.po hjaisesti maa-
laan ja 'ha uku n, et-tei siihen jää toi-
selle mitään korjaamisen varaa!
Tämä tehosi ja jo ukk o tunsi ratt oi-
saa hyvätuulisuutta ja naurun ta r-
vett a pitemmäksi aikaa.

Niittuje n Jäheisten torp.pareiden
saunat ,lämmitettii~ melkeinpä joka
päivä. Tämä toimenpide oli t o.rp-
pareiclen kohteliaisuuden osoitus
.he:näväkeä kohtaan, 'kun metsäseu-
dulla ei vielä laskettu mitään arvoa
polt topuille. Ky-pyvakea riitti aina
niin pitkälle 'kuin 'ki uk aasta t ar-
'peeksi asti saatiin [öyl yä. Joskus
kuului vihtain Iäiske vielä aamupuo-
le.la yötäkin.

Nuoret kaveli vat iltaisin naapurei-
den k ortteeriladoille. Toisinaan
.kayf iin Someron ja Kosken puolel-
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lakin. Sorner olaisia o.i rajan lähei-
syydes.ä enemmän ja Perttulan
nuoret saivat vast avuor oituk seksi
joukkoseuraa Someron nuorisosta.
Joukossa 'kulkien o:li. rauhalli ta,
mutta jos [jo.k u yksityinen r a ja rua-
kaineri 'poika pyrki tyttöjen seuraan,
niin siinä tuppasi aina kiu anteko
esille. Variherrnmalta ajalta kerro-
taan, et-tä kun Suur-Tammelan ja
Someron 'rajan jossakin k chdassa
eräs tällainen yksityinen poika pyrki
tyttöjen seuraan, niin salassa sitä
seurattiin ja 'kuunne:ti-in. Seuraa-
vana aamuna oli poikajoukoJJa kiu-
sottelevan hauskaa matkiessaan : -
Päästä'kää nyt sisäl l En mää 0:1'
.hutturnpii.rp oi'kkii, rnul on kello kans
ja pappari' antaa torpari syksyt,
niin mää t ar vitte n emännän kans!

Varhemmin oli nuorten kokoon-
tuessa vallalla piirileikit seuran ra-
toksi, mutta myöhemmin haluttiin
ta n sia ja t o rppien isänniitä .pyyde t-
tiin riiheriluuva t anssihuo neeksi.
Ke-dolla tanssiminen ei ollut halut-
tua.

Viime vuosisadan lopulla raken-
telivat talot niittypirttejå 'kortteerin
tarpeeksi, esirn . Mattila ,Mieroon ja
Papali Ruokosuolle. Paipa.i n niit.u-
.pirtti 0.Ji kotoa siirretty vanha »vä-

hä-tupa», mikä oli ollut aikoinaan
sotilaiden yhteisasunto n.s. sotilai-
den kortteerausaik oina. Tämän
tähden sai niittupirtti kantaa ka-
sarmi-nimeä.

Lauantai-ilt-a mucdostui e rit.ain
eloisaksi, kun kahdeksan talon Ja
vielä useamman torpan väki palasi
kotiin, toisia lopun kanssa ja toisia
vain sunnuntain rauhaa viettämään.
Hevosrniehillå oli aina, jonkinmoi-
nen kiusarihalu jalanmatkaaville.
Vai'kk a oli.kin niitulta lähtiessä so-
vittu, kenen hevosella kukin 'pääsisi

. ja niin rien netty oik op ol'kuja 'pi tk in
'maantien viereen odottelemaan he-
vosrnie sten saapumista, niin 'monas-
ti hevcsmiehet ajoivat niin. kiivasta
vauhtia, ~ttf'i vain ketään, olisi voi-
nut k anryi.le hypätä. Pojat> tällai-
scs:a kim paantuivat. ja 'puo;i,t;aista
juoksua riennettiin kotia kohden oi-
k o.matkaa ja ,joskus ehtivät juoda
kahvin Ija vielä su oriutuivaf sau-
n ast a'ki n., ennenkuin. hevo srn ie het
kotiin ehtivät.

Heinäntekoaika 'kau'ka niitulla an-
toi ainakin nuorisolle niin. paljon
vaikutteita ja mielentyydytystä, että
lähin seuraava aika elettiin vain 1111-

de n elämysten muistoissa.

Forssan Lehdessä 21. ;. -30 .



Historiallinen lato hävitetty
Humppilassa.

Humppilassa en ennen 'asunut [aajalti
tunnetcuja voimamiehiä. Väkevin ja
samalla kuuluisin niistä oli Huhcaan ky-
'Iässä elänyt Eskolan lampuoditilan isän-
tä juho jaakonpoika. kuollut toukokuun
28 p:nä v. I868 64 vuoden ikäisenä.
»Tarnän suuren voimamiehen muistona
on Huhtaan kylässä seppä Anton Sainion
talon kohdalla viime calvecn asti säilynyt
lato, joka ali pakko esivallan toimesta
hävittää juhlalliselta paikaltaan. Muis-
tomerkki sattui mrmttam sijaitsemaan
valtamaantien vieressä sellaisella koh-
dalla, jossa viranomaiset määräsivät teh-
täväksi tien suoristuksen. Lato oli tiellä,
joten ei auttanut muu kuin purkaa ja
siirtää voimamiehen tuomat kivet ja hir-
ret pois, että nykyaikaiset 'kulku neuvot
pääsevät suorernpaan 'kiitämään vinhassa
vauhdissaan.

Tämä hävitetty muistomerkki oli mel-
koisen suuri ja ~akennettu komeista
hirsistä. Pituutta oli nimittäin seitse-
män j~ puoli metriä sekä leveyttä kuusi
ja puoli. Korkeutta oli I4 hirsikertaa
sekä päädyissä I8. Neliömaisen eVI-
aukon suuruus oli 1,10' mtr., siis aika
pieni suurta miestä varten. Ovena sii-
nä eli kolme lautaa, jotka puutape illa

olivat toisiinsa Iiiteryt. Puulukkokin oli
vielä virassaan, samoin kattoruohet. 01-
kikatto kyllä oli jo nykyaikaista cyöta.

Lato sijaitsi ennen vähän matkan
päässä Eskolan talon nurkilla, mutta
sitten eräänä päivänä pälkähti isännän
päähän siirtää rakennus kauvemmaksi
talosta. Yhtenä päivänä voimamies tä-
män siirron suoritti ilman hevosien, här-
kien tai muitten ihmisten apua. Ne
suuret, yli metrin pitkät kivetkin, jotka
olivat ladon etelän puoleisessa päässä alus-
:hirren alla, oli hän kantanut kainalos-
saan. Hirret kantoi Juha o:1allaan, isom-
pia kaksi ja pienempiä kolme kerrallaan.
Kun purkajat talvella väantelivat näitä
kiviä hevosen rekeen, niin olivat tuu-
mailleen: »pitaisihan meidän saada kivet
pois kangilla ja hevosilla, koska kerran
ne on inmisvoimalla tähän tuotu.» Vään-
telernista niistä olikin tavallisille mie-
hille.

Ladon rakennusaineista en parhaim-
mat vielä käytetty kaluliiteria laitettaes-
sa.

Kuten kuvasta näkyy, eli ladon julki-
sivu Huhtaan kylän ilmoicustauluna.

Jalmari Matisto,
Forssan Lehdessä 25. 8. -30'.



Vanhan ajan karjataikoja.
Karjanhoieo on kauan 'ollut kan-

samme pääelinkeino ja. Näin ollen
ei ole mikään ihme, 'että siihen 'On
cri,Lttynyt runsaasti erilaatuisia taiko-
Öa, joibla koetettiin hankkia karja-
onnea ja samalla suojella k otieläi-
rniä vaaroilta. Esitän tässä muuta-
rnia Humppilassa ja, sen naapuripi-
täjissä yleisemmin tunnettuja karja-
taikoja.

Kun karja 'ensi kenran, keväällä
laskettiin laitumelle, ,0Ji .se varsin
tärkeä toimitus. Sildoin ei miten-
kään saanut unohtaa eräitä temppu-
ja ja taikoja, jos mieli ka.rjan sa saa-
da säilymään kesän aikana. Njin-
pä 'oli sellainenkin tapa, etcå par-
.hairnrnan lehmän "kaulaan ripustet-
tiin karhumharnrnas, jolloin k ok.o
karja sai olla kontiolta rauhassa.
15 vuotta takaperin sain talteen tål-
laisen hampaan, joka oli 60 vuo-ta
säslynyt Koiviston 'kylässä itsellisen
leskellä Maija juhalalla. Hän oli
vuorostaan .esirieen saanut isoåidil-
tään, jonka isä kuului olleen mai-
nehikas tietaja ja eläinten parantaja ,
Samanlaisen, kauniilla reiällä varus-
tetun karhunhampaan .olen myös-
kin saanut Keski-Pohjanmaalta, jos.

sa sitä käytettiin ristimåttörnån
lapsen kauJassa, ettei 'pi1l'U vienyt
pienokaista. Sielläpäin ei ita.as tie-
detty sellaista käytetyn lkarjan suo-
jaamiseksi metsän pedoilta.

Yleinen tapa oli sekin, että na-
vetan eteen maahan piirrettiin risti,
jonka ylitse jokainen eläin joutui
astumaan, sillä seurauksella, ettei-
vät kateelliset ihmiset eivätkä 'pedot
voineet niita vahink oitta a.

Loitsuja .. 0Ji useita, joita sinä ,päi-
vänä karjalle lausuttiin. Esirn. k ar-
:huja, vastaan tehosi seuraava:

»Mettän poika" mettän piika,
.mettä.n ,ikuu-luisa kuningas.
.Men e sinne, Ikun mä käsken,
Lapin lasten valkialle,
pohjan pirneille peruk oille,
ah o sille vesattornille,
viela sitäkin kauemmas,
kus' 'ei kulje karjan kynsi,
eikä vaella hevosen var sa ,
Lukku suuhus, lukk u h ampaisiis,
[u.kk u .keskelle ki taas.
Väänn än pannan pihlajaisen,
jos, ei kestä pjhlajai.nen,
te en raurasta .paremrnan,
ettes m urra mullik oita,



etkä karjan kåvijöicä,
suviöistä talviöihin.
Anna rauha uaavahitle,
sen tareisille sovinto
varsoillekkin vapaa vuosi,
hevosille iso .perintö»

Susia varten 'oli varattuna seuraa-
vat sanat :

»Susi, susi villahäntä.
mene tuonne ,tu,o,rohäntä
pohjan pieneille perille,
.kuh un ei .kuu.lu kuk o.n 'laulu,
eikä paimenten pa·uhu.
Ik ålukko suullesi,
.toinen .kieles kantimiin
ette s elåirniani haaskaa
.karjaami :ku.rja tuhca.»

Muit , karjan pahentajia vastaan
tehosivat seuraavat sana.t :

»Tulkaa metsän pienet piik asetki.n,
~karjaan.i kaitsernaan,
hoitamaan ja ruokkimaan
kaikesta pahasta varjeleeri
ja kotia jälleen .saattamaan.»

Jos 'karjan orni stajalla oli syytä
epäillä, että hänen elåim.ånsa oli
kateellinen pahentanut, haki hän tie-
täjän, joka ehti suoloja astiaan l a u-
suen .näin kuuluvan kateen Iuvu.n.:

»j-os karja., o.n joku karehtinut,
ahriehtinut ja, kateelliseksi kattellut,
'tai rroitumut tai jotain pahaa ajatel-
lut v.attornam 'karjan päälle' k aceella
-kielellä, kateelia mielellä, olkoon
suu !kuin ammun suui p-a kiäleen, ,
.sora suoleen, leppänen lastu leuk oi-
m.n.»

Loitsun saaneet suolat annettiin
heti karjan syödä.

Karja saatiin k o'k o kesän joka ilta
tulemaan kiltisti kotiin, 'kun otettiin

k e llokas.e h.m an kello, johon pantiin
sen niskakarvo ja, sekä .suolaa ja
vettä. Kotiveräjällä annettiin sitten
kunkiri l-ehmän maistaa tu,ota kel-
los.sa olevaa vettä. Tästä oli vielä
sekirr-etu, etteivät lehmät eksyneet
metsään. .Sarn oin ei myöskään
eksymistä tarvinnut. 'pelätä, jos leh-
mät yksi kerr alla an kolmasti ,~alu-
tettiinriavetan Iähellä olevan rnaaki.
ve n ympäri myötäpäiväärr.

jos -tal.o om ostettiin uu-si lehmä,
annettiin sen ju oda omaa maitoansa
silloin" kun ensimmäinen Iypsy toi-
mitettiin. Lehmän juodessa piti
myöskin lausua loihtusanat, mutta
henkilöt, jotka r~ämäill ovat kerro-
neet,ei viit ,nii,;ä m uistancet.

Hyvää mait.o-o.nnea t oivotettiin
sanoilla:

»Heru, heru lehmäseni, laske mai,
tos nä n.nån .päähän.»

Karjaa metsästä etsittäessä syl-
jettisn kärmmenelle, 'lyötiin sen päälle
roisebla kämmenellä ja lausuttiin:

»Pirun pussit pihciin,
r ohtirni a rakkoo n ,
jos sanoo missä .mu.n Iehrnani ·on.»
Minriekkå päin sylkeå enemmän

lensi, sieltäpäin karja löytyi.
,Kun leh.mä makasi metsässä, eikä

ottanut Iähteäkseneä kotiinpäin, tuli
astua sen vasemmalle kancapåalle ja
sanoa:

»Se ucaa sina sarv.paa rni.nua .
niinkuin piru Jautarniestä.s
Vanhan kansan muistissa on vielä

lehmäin »l'etty», jota sanaa nuori
pc vi ei enåä tu.nne. Lehrn ässä k er-
rottiin olevan »letty» silloin kun
se ajettui ja rupesi vapisernaan .
Tätä tautia vastaan oli olemassa eri-
koiset letyn sanat :
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»Jos sinä letty lerisit lehrn åån kerran
minä sinuun kak s',
jos sinä letty Iensit lehmään ikaks',
minä sinuun kolme,
jos 'Siinä letty len sit. lehmään kolme,
minä sinuun neljä,
jos sinä letty lensit lehmään neljä,
minä sinuun .viis,
jos sinä letty lensit lehmään Vl15,

rninä si.nuun ikuu s,
jos sinä lel(y lensit .:ehmään Jcuus,
minä sinuun 'sei-tsemän,
,jos sinä letty lensit Jehrnäå.n seit

sernäm,
minä sinuun k ahrek san,
jos sinä Jetty lensit .lehmään kah-

rek san,
minä sin.uun yhreksån,

Ku.n nämä sanat tällä tavalla lau-
sui yhdeksään ker,;aan perärtäin,
.para ni lehmä taudistaan ,

Vanhan ajan ihrnisilla oli kaik-
kialla Lounais-Hämeessä s,e käsitys,
että jos eläimiä, varsinkin hevosta,
syöteniin pelkällä silpulla, niim, siitä
seurasi »ähky». Senk in poistami-
seksi löytyi ikuide nkin oiva 'kei·n 0.

Piti ottaa 'pyhänä. rasvattu kenkä,
lyödä sillä kolmasti .elainiä selkään
ja sanoa joka kerra : »Nouse ja seiso
nii.~kui.n se miäs helveti sa, joka py-
hänä kenkiääs rasvaa».

Käärmeen pisto a vastaan ,tehosi
.ehmässä parhaiten se,et·tä annet-
~iin sille :keitet't,yä maitoa, jotao'li
sekoitettupuukolla ja keitbessä pi-

. detty padassa koko aj,a.nyhdeksän
kupari sta rahaa. Juottaessa tuli sa-
noa: »Mato musta manahinen, pu-
re 'terästä, älä maiden antajaa».

Hyvä vasikkaonni saatiin, jos leh-
män palatessa sormin luota emäntä

löi uuniluucalla kolmasti selkään sa-
noen :

»Anria rnulle kaunis vasikka,
ke.paa mulle so nnimullikin.
Anna mulle .sata sarven ~;:!l1ta,jaa,
tuhanne-n maidon antajaa.
Vie tuonne toiseen taloon
yksi sarven kantaja,
yksi maidon ancaja,
taikka so nnimullikika.»

Äsken syntynyctä va sikkaa juotet-
tiin asriasta, jonka pohjalla oli
emännän vanha sukka. Juottaessa
'pi,ti sanoa :

»Juo juomas, syö ruekas
kaiken karjan kanssa.»

Hyvää 'k arjao.nnea antoi sekin,
ku.n paimen k astettiin vedellä sen
jälkeen, kun hän oli ensi kerran aja-
nut karjan k o.iin , ,

Mentåesså toiseen kyläan ,karja,n
osto on t.ul: dähteisså sekoittaa koto-
na hiilustaa raur.aisella .hiilihang olla
ja sanoa: »Päin isännät, päin ernän-
näe, selin kissat, selin.fkoir at.»

KUin elåi.n oli myyty ja sitä lähdet-
tiin kuljettamaan uuteen paikkaan,
piti emännän nykäi.stä ristiluilta kol,
me kertaa :karv.o,j·a ja san.oa :

»Orines .minusle, onnes ,taloon,
tämne sukus ja syotys jääköön.»

Voin onnea haluttaessa pistettiin
kirnunrn åntå t oiserr talon navetan
akkunast., sisäUe ja san ottii n :

»Voi mulle, .piirnä sulle.»
Lammas ant oi hyvää viblaormea,

jos emäntä keritsernästä päästyänsä
kiersi kolmasti saksien kanssa sen
ympär! sanoen.:

»Saaree n svörnääo,
mereen juomaan,
villavuori vastaas tulkoo n.»



==

Keritsevä emäntä I',apasi myöskin
sa.no a :

sKeritten, keritten kerkko stani,
k ahren pua.en lammastani,
surelle annan suk'kavillat
k arhulle k an k a a u.k uceet,
kateelle purevat Iuteet,
mörkö, se villoja se.»

jos sika oli huono .syömään, pi-

dettiin varalla milloin talo on sattui
tulemaan sellainen kerjäläisäijä, jolla
oli keppi. Kerjäläisen syödessä otti
emäntä saha kepin, sekoitti sillä sian
ruokaa, sanoen sialle :

»Hae ruok as, nii.nk uin toi köppi.»
Pahencaessa toisen karjao.nnea

tuli pitkäperjantain vastaisena yönä
mennä hanen .navetl.aa.nsa, leikata
siellä jokaiseltaeläiene.tä muutamia
karvoja niskasta, leua s.a ja lapojen
kohdalta sekä pa.n.na .närnä karvat
pussiin ja asettaa ·ne ounaan navet-
taansa ove.n .ylåpuolelle. .Näin siir-
tyi on.ni omalle karjalle, jota vastoin
toisen karja pilaantui .monel.a taval-
la: esirn. eivät antanee; enää maitoa,
niinkuin enn'en,sai:rau't.ta tuli kar-
jaan, mad ot rupesivat pistämään,
rn ara vaivamaan, karhut .r epim åän
'kuoliaaksi, vieläpä .salarn aikin tappa-
maan.

Kontio äll'sytebtii'l1,v.ihamiehen
karjalle seuraavilla m anaussan.oilla :
»Nouse mettästä vihaneri elävä,

•
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pure puuta, pure maata,
pure sitä, ku.n mä käsken,
älä sitä, kun mä 'kiällån.
.Mene pois mailman ääriin
älä tääl.lä .häntääs huiski.
Tule si:,~e, .k un mä käsken,
tule .sitte Ihkemmä:ksl,
pure vasta uuresta.nsa,

revi sen k arjalaumaa,
joka on. mun vih ott.arnn u,
miäleni pahaks' saattanuc.
Sinä voit sen sorviica a,
vih a.n poijes hävittaä.»

Muuan toinen Joihtu kuului näin:
»No use karhu ka nkahilta,

. vihainen kissa 'pii:ostasi,
suolta suolensyö jä,
pistä paistit p oskehesi
.sen karjasta, jcrca on mun vi-

ho.ttanut.»
Lähimmäisen karjao·nnea tahdot-

tiin pilata näilläkin ·:oi,htusanoilla:
»Hevonen siltä 'k aatuk o o n
parhaalla kynnö n a';a1:a,
lehmä siltä ehtyköö.n
parhaalla Iyps'y n. ajalla,
lammas si,;tä .ku ojk o on
'pa,rhaa.).1a pakkasen ajalla.»

Eräitä edelläkerrottuja taikoja
.k äyttivåt jotkut vanhat ihmiset vielä
30--40 vuotta takaperin.

J aJ:malfi Mati\Sllto.

Forssan Lehdessä 2.+. 9· -30.

Edellä mainit tuja karjataikoja ovat
ker toneet vuosina 1900-05 Hurnppilas-
sa seuraavat henkilöt: Torppari Tuomo
Palomäki Huhtaan kylästä, itsellisen
vaimot Maija Vallin ja Maija juhola
sekä eläinten parantaja itsellismies Joo-
se Hilden Koiviston kylästä.



Meneitten aikojen merkkimiehiä
Humppilassa.

Viime kesäkuun 14 p:nä oli ku-
lunut seitsemän vuotta siitä, kun
Humppilan maataviljelevä väestö
menetti kuoleman kautta kykene-
vän eturivin miehen, maanvilje-
lijä Albert Mikkolan. Samalla 'ka-
dotti kunta uutteran toimimiehen,
joka monella tavalla oli tehnyt
työtä kunnan yhteisen edun et·een.

Juho Albert Heikinpoika Mik-
kola syntyi tammikuun 27 p:nä
v. 1870 Humppilan Mikkolassa.
Vanhemmat olivat Ulriika Heikin-
tytär, synt. 3. 5. 1837, kuollut
16. 2. 1903 ja Heikki Juho Antin-
poika, synt. 4. 2. 1828, kuollut
r6. 9. 1887. Pojan koulunkäynti
lapsena rajoittui vain pelkkään
kansakouluun, joka kyllä oli hyvä
avu silloisina aikoina, jolloin vain
l]arvat maalaiskylien lapset pääsi-
vät osallisiksi tästäkään oppimaa-
rästä. Mutta opinhaluisena oli hä-
neHä kyllä myöhemmin tilaisuutta
itseopiskelun kautta kartuttaa
henkistä pääomaansa. Koti oli ni-
mittäin varakas, joten sai hyvästi
kirjallisuutta hankituksi. Itsecpis-
kelun kautta kehittyikiri hänestä

/'

mies, joka omasi laajat tietomää-
rät ei ainoastaan maatalouden alal-
ta vaan muistakin yhteiskunnalli-
sista kysymyksistä. Albert Mik-
kolasta tuli toimelias isäntä, jon-
ka aikana talossa viljelysrnaat tun-
tuvasti laajenivat, rakennukset
saatettiin hyvään kuntoon ja
maanviljelyskalusto aikaansa vas-
taavalle tasolle. Mikkolan tilan
viljelysmaat ovat nykyisin r r6 ha.

Kunnan historiassa on kerrottu
ja sanomalehdissäkin usein selos-
tettu, mitenkä Humppilan maata-
omistavan luokan varakkaarnpi
väestö yltäkylläisyydessään on ol-
lut henkisesti kuollutta kansaa,
joka ei ole harrastanut mitaan aat-
teellisia pyrintöjä. Tässä ei sovi
ryhtyä selvittelemään, mistä oOn
johtunut tuo välinpitämättömyys.
Tahdon vain todeta, että ainakin
Albert Mikkola oli sellainen mies,
joka harrasti eräitä aatteellisiakin
asioita. Erikoisesti mainittakoon
ensin hänen musikaaliset harras-
tuksensa. Torvisoitto kuudui Mik-
kolan lempiharrastuksiin. Hän
omasi musikaalisen korvan, mutta



ei ollut laulaja. Siksipä Humppi-
lan torvisoittokunnat saivat hä-
nestä innokkaan jäsenen. Viime
vuosisadan lopussa ja tämän alku-
puolella toimi Humppilassa pit-
kät ajat hyvä soittokunta, joka lu-
kuisissa juhlissa ja iltamissa avusti
ohjelmia. Sen edustavia voimia
oli. kaiken aikaa Mikkolakin. sa-
moinkuin myöhemmin suojelus-
kunnan soittokunnassakin. Pitäjän
kulttuuriharrastuksiin kuului hä-
nen mielestään valttamatta myös-
kin hyvä soittokunta, siksipä hän
niissä aina niin mielellään ja in-
nolla toimi. Häneen koski syväs-
ti, jos soittokunnasta poistui joku
jäsen kuoleman tai poismuuton ua-
kia. »Voi, voi, mistä nyt taas saa-
daan toinen tilalle», askaroi hä-
nellä mielessä murheellinen kysy-
mys. Ken näki Mikkolan Kan-
sanvalistusseuran laulu- ja soitto-
juhlilla, sai panna merkille, miten-
kä suurella innostuksella hän seu-
rasi soittoesityksiä. Huomasi, ettei
mies saapunut juhlille vain pelkän
huvin vuoksi, vaan siinä oli todel-
la musikaaliset harrastukset innoit-
tajana. Hänen suurta rakkauttaan
musiikkiin kuvaa hyvästi seuraa-
vakin tapaus. _ Hän oli käymässä
Helsingissä ja aikoi juuri lähteä
kotimatkalle, kun sattumalta ta-
pasin miehen kadulla. Koetin toi-
mittaa häntä lykkäämään matkan-
sa huomiseen, että voisi illalla olla
mukana suuressa isänmaallisessa
juhlassa. Kiirettä tuntui olevan,
ettei mitenkään jouda jäämään.
Mutta kun näytin ohjelmasta, että
juhlassa esiintyy A. Apostolin-kuu-
luisa soittokunta, niin se naula
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Maanviljelijä Albert Mikkola,

veti. Sillä onnistuneessa juhlassa
saatiin kuulla valtava »Porilaisten
marssi» sekä muitakin kappaleita
hyvästi esitettynä. Soiton tenhoi-
sat säve1eet olivat tehneet musi-
kaaliseen mieh~en niin syvän vai-
kutuksen, että hän vielä seuraava-
na aamunakin sanoi majapaikas-
samme: »Kunpa saisin joka viikko
kuulla sellaista musiikkia». Kas-
vot loisti tyytyväisyydestä kun
vakuutti, että kannatti jäädä niin
arvokkaaseen juhlaan.

]ouhiorkesterin esitykset olivat
Mikkolalle myöskin suurta nautin-
toa, silh hän itsekin soitti viu-
lua »kotitarpeeksi», kuten leikilli-
sesti tapasi sanoa.

Useissa pitäjän valistusjärjes-
töissä oli Albert Mikkola jäsenenä
valittaen sitä, ettei muka osannut
millään muulla tavoin ohjelmaa
avustaa kuin soitolla. Kertoi
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omaa vahsa suurissa seuroissa ujon
luonteen ja kankean kielen, joka
panee esteet muulle esiintyrniselle.
Mikkola antoi täyden tunnustuk-
sen aatteellisessa hengessä toimi-
ville edistysseuroille, käyden ah-
keraan iltamissa ja kokouksissa.
Hän eiesim. itse ollut mikään rait-
tiusmies, mutta moneen kertaan
kuultiin hänen vakuuttavasti Iau-
suvan, että raittius seura on pitä-
jässä varsin tarpeellinen olemassa
suojellakseen nousevaa sukupolvea
~nään joutumasta juomatavan or-
juuteen.

Kunnallisissa asioissa puuhaili
Albert Mikkola aikoinaan paljon-
kin, joten hänestä kehittyi pitä-
jän kyvykkäimpiä kunnallismie-
hiä.Niinpä valittiin hän v. I90I
kolmivuotiskaudeksi kunnallislau-
takunnan esimieheksi, jossa toimes-
sa tasapuolisuutensa vuoksi saa-
vutti kuntalaisten suosion ja luot-
tamuksen. Ensimäiseen kunnan-
valtuustoon Mikkola valittiin
I8. 9. I9I5. Sittemmin oli hän
sen puheenjohtajanakin I3· 8.
I9I8-31. I2. I9I8. Kunnan sääs-
töpankin aloittaessa toimintansa
28. I1. I903 kuului Mikkola sen
erisirnaiseen hallitukseen. Siinä toi-
messa joutui hän olemaan muuta-
maa kuukautta vaille 20 vuotta.
Edellisten lisäksi 'toimi- Mikkola
kansakoulun ,johnokunna'ssa, vero-
tus- ja tutkijalautakunnissa, tilin-
tarkastajana, elintarvelautakun-
nassa, suojeluskunnassa j.n.e. Kir-
kollisista luottamustoimista mai-

nittakoon kirkonisännöitsijän tär-
keä virka.

Albert Mikkola oli suoraluon-
toinen suomalainen, joka ei kärsi-
nyt petosta eikä vilppiä. Hän oli
iloinen, toverillinen ja antoi tar-
vitsevalle mielellään apuaan. Ko-
tinsa oli avoin ja vieraanvarainen.
Hän oli patrioocti, joka tahtoi ko-
hottaa kotipitäjänsä arvoa. Ulko-
naiselta olemukseltaan ja käytök-
seltään muistutti Mikkola parem-
min sivisrynytta aatelismiesta
kuin hämäläistä talonpoikaa.

V. I908 maalisk. I5 p. solmi
Albert Mikkola avioliiton neiti
Hulda Emilia Tuamalan kanssa,
kotoisin Orimattilan Tönnön ky-
lästä. Avioliitosta syntyi kaksi
tytärtä.

Toimeliaan miehen elämänlanka
ka tkesi inhimillisesti nähden liian
varhain. Hän sai ensin ankaran

. keuhkokuumeen, josta kuitenkin
näytti ensin toipuvan, mutta sit-
ten tuli verenvuoto aivoihin ja hal-
vaus, paattyen kuolemaan kaksi
viikkoa kestäneen sairauden jäl-
keen kesäk. I4 p:nä v. I923.

Saman kuun 30 p. kätkettiin
vainajan tomu haudan poveen juh-
lallisin menoin. Monet muisto-
puheet sekä seppelten paljous jär-
jestöiltä ja yksityisiltä todistivat
elävästi kuinka suosittu vainaja oli
laajoissa piireissä. Tunnustettiin,
että maa-emo oli sulkenut syliinsä
miehen, jota suurella kaipauksella
muistellaan.

] almari Matisto.

Forssan Lehdessä 6. IO. -30.



Ihmeellinen rukki.
(Pieniä piinto ja Liesjärv.el.ä elän eest ä sokeas a kansanmiehestä Heikki

Kanteluksesta.)

Oii.rupa kuullut Liesjärvellå joskus
kylillä käydessäni juttuja ja kasku-
ja .»Kanteluksen .Heikistä», Jiokacim-
tui olleen tavallisuudesta poikkea-
va, muita erik oisern pi kansanmies.
Tätä erikoisuutta oli omiaan lisaä-
mään hänen sok eu ten sa, jonka hän
o.i 'puolen vuoden vanhana saanut
siten, että hänen, silmiinsä oli tullut
n.s, »lento», eräänlainen silm asärky,
joka riisti 'kokonaan hänen n.ako.n-
sä. Se että Heikki, jo pienestä pi-
täen joutui eristetyksi kaikesta .siitä,
mikä näkevien elämälle antaa vi e11ä-·
tyksen ja sisällön, tuntuu surulli-
selta, mutta tätä sokeutta. .hån. sai
kiittää siitä erikoislae.tuisesta tai ta-
"uudesta ja kätevyydestä, jollaista
mmi nakev. saattaa kadehtia ja. jos-
t:l hän oli tullut rkuulu'ksi laajalti
k nn., . kulmakunnan.

Heikki syntyi Liesjårvellå Kan-
teluksen töllissä tammikuun 12 päi-
vänä 1832, joten .hänen syntymäs-
tään on kulunut .Jähemmä sata vu.ot-
~<t. Hänen isänsä Perm., oli köyhä
poika, jo.ka paimensi 'karjaa Lies-
järven Juuriniemessä. Aikuiseksi,

tultuaan isä-Perrna rakensi Ka.nte-
luk seeri itselleen töllin vanhasta rii-
hestä, joka sittemmin opurettiin ja
josta tehtiin asuinrakennus, jossa
o.i 'Vain yksi. huone. Heikin am
Maija-Leena oh kotoisin rHunsalan
H uitilta, talo otytär. Koyhie nvu 0-

sien jälkeen kuolivat iHeiki,n, mo-
lemmat vanhemmat, ja -Herkk: asui
monta vuotta aivan yksin, .kdtitollis-
sään, johon toisiksi .asukk aiksi tuli
hänen isänsä sisarentytär Eufrosiina
eli .Siina, joka oli. naimisissa, Vihtori
Ahlstenin kanssa, T'öllissä olir ai-
n.o astaan yksi, ikkuna itäärnpäin. ja,
katto oli .niin matalalla että siihen
ulottui aivan ihyvin käsin, Ovinur-
kassa oli .so rvi, joka JHeikin elämäs-
sä sittern min tuli hyvin tärkeäksi
tekijäksi. Si,llä 'h.än .sorvaili puu-
kuppeja, .piipunpesiä, 'keinutuoleja,
puisia lau.tasia, .aisann.uppeja, rukin.
.puoli a ja rukkqja, joita 'hän teki
yli kahdenkymmenen. Nämä .rukit
olivat mitä taidokkaimmin tehtyjä
ja varmasti olisivat olleet kunniaksi
kenelle hyvänsä näkevållekin käsi-
työläiselle. Näitä rukkeja on vielä
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Liesjårvellå .kc.rn e .kappaletta: Rau-
tasella, Mäntyiässä ja Kantelukses-
,,8, ja sivumennen sanoen yksi näistä
.rukei.st a on antanut aihe eri tämän
kirjoituksen syntymiseen.

Eräänä hämyisenä ehtooria istu-
essani Mäntylän. :plrllssä, kiintyi
hu orni c ni seinä vier ustalla seiso vaan

ru kkii n, joka ensi, silmäyk sel.ä oli
m i.n.u.sta niinkuin muutkin ennen
näkemäni .ruki.t , mutta kun sain. tie-
lää, eJä se oli sokean Heik.n so r-
vaa ma, kasvoi sen arvo mielessäni
suuresti ja Icpuksi se 'tuntui. mi-
nusta aivan ihmeelliseltä, Sokean
Heikin kuva alkoi kangastella mie-
.ik u vituksessani, ja lopuksi ei aut-
tanut muu k uiri poiketa Siinan pa-
kin.oille, ja häneltä sitten, sairikin
kuulla kaiken sen, minkä nyt tässä
koetan 'parhaani mukaan 'toistaa.
Siinan kc ruttcrna s.i kertoellessa
Heikin elämästä, töistä ja toimista,
tuntui minusta kuin olisin kuurmel-
.ut .hi.jaista saarnaa, jonka ydin ja
opetus oli se, että ihminen, jolle
on annettu väyöet jäsenet ja kyky
niil a käyttää, t ulisj hoit-aa saamansa
leiviskää hyvin ja käyttää taitojaan
ja t.etojaan Jumalan kunniaksi ja
lähimmäistensä onneksi. Kuu n.nel-
lessani Siina n tarin oi ntia råi.skyvån
takka valkean j uodessa Ioisto aan pir-
tin seinämille tunsin itseni viheliäi-
seksi m ad ok si, kun kuulin kuinka
tyytyväinen ja iloinen sokea Heikki
oli kaikissa vaiheissa ollut.

,.\1uCta palaan.pa jälleen Heikkiin
itseensä ja hänen toimiinsa, jot.ka
ovat Yämän kertomuksen kululle
tärkeämpiä. Heikin tekemät rukit
olivat erittäin 'haluttuja ja hyvässä
maineessa kestävyytensä ja .hyvän

laatunsa vuoksi. Kulkeutuipa niitä
ai.na Venäjälle asti, Kotimaassa
hän. teki niitä useille arvohenkilöille
mrn. Porvoon. 'piis'pa,n rouvalle
Ho rnb orgille. (IPi~s'paJasui näihin, ai-
koihin Liesjärvellä Harjun karta-
nossa). ISii-nä rukissa o:li luiset nupit.
- Heikin peukalo oli osunut oi-
keaan paikkaan, sil.ä .häne.n k äte-
vyyte nså ei antanut toivorniselle va-
raa. Silmien sokeus ei estänyt hä-
nen työskentelyään juuri lainkaan.
sillä hän loi cllu, riippuvainen mis-
tään valaist u s.aitteista, vaa.n. hän
saattoi tehdä työtä milloin pa.rhaak-
si näki ja sattui oikein, työtuulelle.
Itse hän scrvasi Aleksanteri Rau ta-
sen hanellet ak cma.t n.uk'k a- ja veivi,
raudat. Itse hän myös hioi veitsen-
sä, kirveensä, viikatteensa ja sirp-
pinsä. Tahkos.pa .hän näkevillekin
sirppejä ja viik atteita. Sanoi: »Kus
kierrät vaan, niin k y.la mi~,ä tah-
k co n.»

Heikin kuulcaislit olivat er.k oisen
tarkat niink ui n sokeilla yleensä, ja
sitäpaitsi hän tuntui omaavan jon-
kinlaisen »kuudennen aistin» jonka
avulla hän saattoi esim. jo matkan
takaa tunte , jonkun ihmisen låsriä-,
olo n . Saatt oipa hän ohjata näkeviä
siinä missä näiden aistit eivät 'näyt-
täneet toimi van täysin tyydyttävästi
ja tarkasti. Kerram esirn . Heikki
oli pikk u poikana ollessaan Rautasen,
kanssa leikittelemässä tuvan lähet-
tyvillä. Silloin huutaa Heikki leik-
kitoveril.leen: »Katt.o , ettei kärme
sua pure!» Toinen, jo.la ei ol+ut
aavistustakaan käärmeen läheisyy-.
elestä, kysyi: »IM-issäs se kårrne on.P»
Hei.kki vastasi: »Alä tu tästä kiven
vierestä. me tosta kauempaa!» Ker-



Kanteluksen Heikin rukki.

ran myöhemmin sattui toinen sa-
manlainen tapaus. Heikki, joka oli.
tullut Kanteluksesta Juuriniemeen,
oli matkallaan kuullut .sihinä ä tie-
puolesta. Hän 'päätteli sen käär-
meen aikaansaamaksi ja keh oitti
Oskari Ahlstenia tappamaan sen ja
neu voi tälle vielä palkankin jossa
käärmeen piti olla. Kun Oskari
meni rieuvotulle 'paikalle, oli kuin
olikin siellä käärme, jonka hän heti
armotta tappoi. Heikin aistit oli-
vat erehtymättömät, ja häntä oli
näkevienkin vaikea missään suh-
teessa petkuttaa. Usein nuoret
miehet koettelivat Heikkiä mene-
mällä piiloon, mutta kyllä Heikki
aina tiesi missä piiloittelija oli. Ker-
ran nuoret miehet asettivat Heikin
ctcen tielle puun 'poikitta:ll. Kun
Heikki tuli keppeinensä, niin hän
pysähtyi jonkun matkaa puusta ja
sauoi, että si.inä.on puu, vaikka hän.
ei ollut kepillään eikä jaloillaan sii-
hen koskenutkaari. Puu vietiin uu-
delleen Heikin eteen vähän kauern-
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mak si, ja taas uudistui sama temp-
pu vielä kahdesti, ja joka kerta tie-
si He.kki senkin, että puu oli sa-
ma, joka oli ollut hänen ec;l('ssään
jo aikaisemminkin. Jos joku oli
piiloutunut huoneeseen, tiesi Heik-
ki sen kyllä .ja sarioi.: »Mitäs siel-
lä teet?» Vaikka kuinka .hiljaa oli-
si joku seisonut paikallaan Heikin
tullessa lähel.e, hu.orn asi Heikki sen
heti ja sanoi: »Mitäs siinä nyt kuun-
telet?» Usein nuoret pojat tahtoi-
vat tehdä hänelle 'kujeita ja' aset-
tuivat Heikin tullessa pitkälleen
tielle, että hän k ornpastuisi, mutta
Heikki tiesi jo jonkun matkan pääs-
tä, että siinä oli joku ja sanoi:
»Eiks 0 parempaa m akauspaikkaa,
kun on siihe-n täytyny oikasta?»

Heikin vaistojen tarkkuutta osoit-
taa erinomaisesti sekin, että Jiän
saattoi soutaa Liesjärvellä ai van
yksin ja erehtymättömästi osata ai-
na eräälle järvessä olevalle. ki velle ,
)o:a sanottiin »Heikin kiveksi».
Tuulen uunnast , hän osasi aina
erehtymättö m ästi määrätä oman
suuntansa scutaessaan. Parhaat
kala paikat hän tiesi ja neuv oipa
niitä' näkevillekin. Kalaonni oli
hänellä aina hyvä, niin ettei edes
miitak uussa hänen tarvinnut kala-
va.eisiin turvautua niinkuin muut
huonornp.onniset kalamiehet. Saa-
mansa kalat söi Heikki aina ru.ot oi-
neen päivineen, J ekapäiväisiä as-
kareitaan suorittaessaan, Heikki
joutui tekemään sellaisia taitotemp-
pu ja, jotk a olisi vat nä.kevi eriki n te-
kcminä hämmästyttäviä. Mitä
muuta voitaisiin sanoa esim. siitä,
että hän hakkasi itse tarvitseman-
sa polttopuutkin, joka tapahtui si-
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ten, että hän pani 'vasemman kä-
tensä sormet haralle en »klapin»
päälle ja löi sitten sormien väliin,
niin että puu halkesi niinkuin pi,-
likin., Tämän 'hän suo.ritti istuvas-
sa asennossa, Sa.moin hän niitti
heiniä sirpillä istuen maassa ja piti
vasenta kättään ojossa Ja sen ali ,-
se löi kertaakaan haavoittarnatt , it-
seään. Näin hän vain niitteli tai-
tavasti, siirsi »selänpäätä» uuteen
paikkaan, ojensi kätensä ja löi.

Heikki osasi myös eroittaa PaJ-
vän yöstä kenenkään siinä häntä
auttamatta. Llm oj., hän erinusteli
jokseenkin tarkalleen, mutta saat-
toi toisinaan erehtyäkin erinustuk-
sissaan, kuten kerran, jolloin hän
sam oi : »Kyllå he nyt kylvävät,
mutta _eivät taida sirppiä tarvita.»
Yleensä hänen ennustuksensa ,piti-
vät kutinsa, joten Heikilta usein
tiedusteltiin »tulevia päiviä» mel-
kein niinkuin kreikkalaiset Delfoin
oraakkelilta, jos saan leiki11äni teh-
dä tårn å.n vertauksen, joka ehkä
hieman ontuu niinkuin ve rt auk set
yleensä. Heikki ennusti myös jy-
vävuo den siten,että sive-i tähkää
k åsilläån ja sen perusteella sanoi,
mi,)]ainen sato tulee. Ml' muut
kuolevaiset katsomme lämpömitta-
ria silloin, kun haluamme tietää
paljonko asteita .on ulkona, mutta
Heikki ei tarvinnut sellaisia lait ok-
sia. Ku.n esim. töHin ovi oli här-
mässä sisäpuolelta, miin että sara-
nat ja lukkokin olivat kuurassa, sa-
noi Heikki, että ulkona on 20 .n.
asteen pakkanen, mikä pitikin paik-
kansa. Kelloa ei 'hänen tarvinnut
myöskään muilta kysyä, vaan hän
sai ajan kulusta selvän sivelerriäl-

lä töllin seinällä riippuvaa 1,e110a.
Tämän kellon, joka oli »taalalais-
mallinen», oli Heikin isä aikoinaan
tehnyt puusta. Siinä oli metalliset
rattaat, sa ntapussit painona ja ta-
vallisista pellavista väännetty »nyö-
ri», jolla se vedettiin kayntiiri,
Heikkiä varten oli kellon tauluun
pantu messinkika.mrnan piit siten,
että joka 'toinen pii oli taulun pää']-
lä, taulun tasossa ja joka toinen
kell o n sivussa. Näitä 'piitä ja viis-a-
reita koettelernalla Heikki sitten
osasi sanoa kellomäärän. Mainittu
kello jou": H .n kuoltua tunne-
tulle liesjärveläiselle merkkimiehel-
le Aleksanteri Rautaselle, joka sen
osti 1-I:n huutokaupasta, Valitet-
tavasti on tämä eriskumrnallinen ja
arvokas 'keto joutunut 'hukkateille.

Kaikissa edesottarnuksissaan oli
Heikki varsin omaperäinen, eikä
'hän tarvinnut 'näkevien apua edes
'niinkään paljon kuin monet näke-
vät, jotka saamaatomina ja neuvot-
tornina turvautuvat tois~in~
k itta päin ja paljain jal oin 'kuljes-
keli hän kesäisin metsässä kertaa-
kaan eksymättä, etsi sieltä itse tar-
vepuunsa ja hakkasi ne. 'I'arrn o-
kas hän oli, ahkera ja uupurnatori
uurastaja, sellaj,nen,' josta m o.ni
meikä.äinen voi ottaa esimerkkiä.
Kerrankin Heikki oli hakannut
tarvepuita ,itseUeen ja jättänyt ne
joksikin aikaa metsään. Sil1ä aikaa
meni eräs naapuri Lintusyrjästä ja
kaatoi k uriira an Heikin tarvepuiden
päälle männyn, jonka alle ne peit-
tyivät aivan piiloon, Kun Heikki
'palasi tarvepuitaan hakemaan, ei,
hän niitä .heti löytänytkään, kun
kaadettu mänty oli oksineen tiellä.



Mutta Heikki ei hellittänyt, vaan
etsi niin kauan, että löysi puunsa
latvan, alta. - Hän oli kaikissa
töissään luotettava ja tarkka. mitä
OSO! ttaa sekin, että hän sai yksin
lämmittää kanteiuksen riihet, ja sa-
notaan, ettei ollut ketään niin tark-
kaa riihenlämmittäjää kuin Heikki.
Kun riihi tapettiin. ,0E han. muka-
na .yöden sitomi., seinään.. Oma-
'peräinen oli Heikki, kuten sanottu.
Ei hän turhia »kruusaillut». Ei hän
liioiri vaivautunut koskaan kiittå-
mär n, jos jotain annettiin, hymäh-
ti vain ja se riitti. Mutta kerran,
kun naapuri 02,i antanut ,hänelle
ryypyn hyvää viinaa, tapahtui se
ihme, että Heikki suvaitsi kiittää.

Heikki oli ' hankkinut rakeista
saamillaan rah oil.la itselleen le h-
m a n . Sen hän toisinaan toi tölliin
si sälle ja lypsi ' sen ornakätisesti.
Lehmänisä ravinnosta hän piti hy-
vaa huolta, syötti sille usein pii-
m aii, jonka joukkoon pani ruisjau-
h oja . Pitipä' hän huolen voinki.n.
kirnuamisesta, jonka Siina sitten
n o s.i ylös kirnusta ja suolasi, Heik-
ki i.se möi voin.

Mutta Hei'kin harrastukset eivät
rajoittuneet vain arkielämän ai-
neellisiin asioihin, vaan oli hänellä
»henkisiäkin harrastuksia». Luon-
nollisesti ei hän voinut itse miräan
lukea, mutta isä ja äiti toimivat esi-
.ukijo ina ja näin oppi Heikki ly-
hyessä ajassa aapiskirjan ulkoa, ja
sen hän lasketteli sellaisella tai-
dol.a, että moni Iaiska k oulup.oika
olisi saanut hävetä sen kuullessaan,
Heikki kävi ahkerasti lukusill a, is-
t ui aina papin vieressä ja vastaili
joka kysymykseen, minkä papit
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esittivät. Elleivät muut muistaneet,
l11'1l pappi heti. k ys yi. häneltä:
»Muistaak o Henrikki?» Ja Heikki
muisti. Rovasti Granfeltin k uulus-
tellessa Heikbä osasi hän papin
ihmeeksi kaikki oikein .hyvin, paljon
paremmin kuin monet näkevät.
Heikin piti ai.na 'päästä lukusille.

-milloin niitä vain Liesjärvellä pidet-
tinkin. Niin.pä hän oli mukana lu-
kusilla J censuussa, Linturnaalla,
Niinimäessä, Iso-Herttualla, Vähä-
Herttualla, Hevosojalla 'y,m. pai-
koissa. Hartaana hengessä :ja to-
tuudessa hän oJ,i aina mukana.
Näiltä luk usilla-käyntien ajoilta on
vielä tallella Heikin, saama ruotsin-
kielinen lukuseteli. joka on annettu
torppariripoika Henric Johan Ben-
jamin Kandelukselle. Oikeassa ylä-
syrjässä on syntym åaik a 12. 1. 1832
ja merkintä »Blind» sokea.
Vasemmassa y.äkulrriassa on aika-
määrä 26, 2, 1840 ja sen jälkeen kir-
jaimet 1\1. T. Täs,tä päättäen on
Heikki siis ollut ensi kerran lukusil-
l.a 8-vuoltiaana ja kirjaimet N. 1'.
merkitsevät Tammelan kirkkoher-
raa Nils Tolp oa, jonka sanotaan
saaneen virkansa venåläisen krei-
vi Buxhöwdenin ansiosta, (Kreivi
13" joka Suomen sooan aikana oli
majaillut T'olp on luona Hämeenlin-
nassa ja jota Tolpo oli runsaskåti-"
scsti ja vieraanva.raisesti .kesti n.nyt,
oli tästä 'palkkioksi hankkinut 1'01-
pelle Tamrn e.an kirkkohere an viran..
N äin tarina, jonka todenperäisyy-
des.ä en mene takuuse en.) Luku-
setelistä näemme vielä, ,eUtä T'olp o
on luettanut Herkkiä jälleen 8. 2.
1«-13 ja joku toinen, jorika nirniki r-
ja.mista en saa selvää, vielä 27, 2.
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184-1-. Nämä kolme merkintää ovat
siis kaikki »vira.n puolesta», mutta
niinkuin edellä )0 on mainittu, oli
Il cikki lukusilla useammin. Vielä
näemme lukusetelin eri sarekkeis;a,
,t'ttä Heikilta on 'kuulusteltu aapista,
Lutherin katekismusta, syn nintun-
n u st u st a ja hu o neent aulu a, joista
kåikista hän on saanut sen aikuisilla
kruk.seil.la merkityt arvosanat »hy-
vä» ja s tyydyttävä».

Edessäni pöydällä on tätä k ir-
joi ttaessani keliastun ut, ajan syö-
vyttämä lukuse.e.i, joka vie-ajatuk-
seni siihen aikaan, jolloin »isä lam-
pun o sti», jolloin savuavien öi;y-
tuik'k ujcn ja vieläpä päresoihtueri
valossa sal ck ylien. kaukaisissa tö:-
leis:sä ja matalissa majorssa u uras-
tettiin tiedon alkeiden omistami-
seksi. Muistuu mieleeni Ag ricoa n
siik cet

»Oppe nyt van'h a ia noori
joilla ornbi Sydhe n .t o ori
Jumalan kesk yt ia mielen
iotca taidhat Somen kielen.»

Näitä sakeitä Heikki ei kai ole
koskaan kuullut, mutta varmaan
hän on su uressa tiedonjanossaan ki-
peästi tuntenut sen .suureri puutok-
sen, jonka håne n sokeutensa hä nel-
le aiheutti.

Tähän päätnyköbn kirjoitukseni,
;onka kautta tahdon jälki.polville
säilyttää kuvan Kanteluksen sokeas-
ta Heikistä, kärsiväl:isestä ja hyvä-
sydarnisesta uurastajasta, joka suo-
tuisernniiss., olosuhteissa olisi var-
maan päässyt yhtä suuriin saavu-
tuk siin kuin kautta maailman tun-.
ne tu t soke.u He.e n Keller ja mis-
ter Campbe.l, jotka ovat po nnist au-
tuncet tiedon korkeimmille kukku-
loille.

Forssan Lehdessä 20/10 Ja 22/10-:'0.

.,'-



Humppilan vanhankansan ruokia.

. Entisinä aikoina käytettiin Humppi-
lassa sellaisia ruokia, joita nuoremman
polven emännät eivät enään valmista,
mutta joista vanhat ihmiset tietävät ker-
toa. Siihen aikaan kun vanhukset oli-
vat nuoria ei ruokatalous ollut niin
monipuolinen kuin nykyään, jolloin keit-
tiökasvit, puutarha.marjat, omenat, ma-
karoonit ynnä lukuisat muut ainekset
ovat tulleet rikastu ttamaan ja vaihtelua
a ntama an »jokapai vaisclle lei vallemme».

Mutta ovat sita entisajan ernannatk in
osanneet monia eri ruokia valmistella,
vaikka ei ollutkaan nykyajan ainevaras-
ton rikkauksia käytettävänä, ei keitto-
kirjoja satoine »resepteineen» eikä
soppakouluja ja keittokursseja. Esitän
eräitä ruokia, joilla ennen emännät vä-
keään r.avitsivat. Muutamia niitä on
vieläkin vähän käytännössä, mutta'
enimmät ovat joutuneet kokonaan
unohduksiin.

Moh v i.

Maidosta ja parhaista ohrajauhoista
valmistettiin sakean vellin tapainen seos,

jonka sekaan pantiin hiukan suolaa.
Tak.kavalkcan hiillustalla paistettiin siitä
kauniita pikkuleivoksia erikoisilla
pitkavartisilla, saksia muisturtavil-
la mohveliraudoilla, joiden päähän

laitetue syvennykset olivat ruusatut an-
taen leivoksille soman ulkonäön. Pais-
tetta essa käytettiin eläimen rasvaa.
Mohvi, joka vastaa meidän päiviem.me
ohukaisia, oli silloin vieraille tarjottava
herkkuruoka.

M a r j a k a k k u,

Samasta taikin asta, mistä hapan leipä-
k in leivottiin, valmistettiin hyvin ohut
leivos, jonka päälle pantiin puolukoita.
Toinen samanlainen leivos laitettiin sen
päälle, joten marjat jäivät väliin. Kakut
paistettiin uunissa ja syötiin sellaisenaan.
Muista marjoista kuin puolukoista ei
kakkuja valmistettu.

M a r j ale i p ä,

Ruisjauhoistu valmistettiin taikina,
jonka sekaan sotkcttaissa pantiin puolu-
kat. Taikinasta leivottiin pieniä ohuita
[cipia, joihin ei kuitenkaan laitettu rei-
kiä kuten ravallisiin leipiin. Leivokset
pantiin uuniin .kypsymään sen jälkeen
kun muut leivät olivat paisterut, jolloin
ne saivat hiljaisessa lämmössä kypsyä ja
samalla imeltya.

M a r j a rn ä m m i.

Sanottiin toisinaan myöskin »puola-
märnrniksi». Puolukat sorkettiin rikki
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ja pantiin ruisjauhoja sekaan, joten seos
tuli mämmin tapaiscksi ; kypsennettiin
tuok k osissa uunissa hiljaisessa lämmös-
sä.

M a r j ä p ö p ö r Ö.

Puolukat sockertiin rikki, pantiin ruis-
jauhoja sekaan ja syötiin sellaisenaan il-
man k ypsentamista. Varakkaimmissa
kodeissa tavattiin panna sokeria sekaan,
että pöpörö tuli makeaksi.

P u 0 la-rn a k a k k u.

Happamasra ruisjauhotaikinasta lei-
vottiin ohut kakku, jonka päälle pantiin
sotkettuja puolamia ja sokeria sekä toi-
nen ohut kakku päälle. Päällimmäinen
kakku tehtiin pieriemmaksi, niin että
alimmaisen kakun syrjät voitiin tai vut-

taa ylimmäisen päälle, etteivät marjat
pudonneet pois. Paistettiin uunissa hil-
jaisessa lämmössä.

S i 1 a k k a k ak k u.

Leivottiin happamasta r uisjauhotaiki-
nasta kaksi ohutta reiätöntä .leipää,
JOItten väliin pantiin silakoita,
joista vedessä liottamalla oli otettu osa
suolasen makua :pois sekä myöskin päät
ja ruodot. Paistettiin uunissa hiljaisessa
lammössa.

Per u n apu u r o.

Kuoritut perunat keitettiin ja sotker-
tiin padassa rikki, sekaan pantiin mai-
toa, ohrajauhoja sekä suolaa maun mu-
kaan. Puuroa syötiin maidon tai pii-
män kanssa.

PIa t u kk a.

Kylmistä keitetyistä perunoista pois-
tcttu n kuori ja su r vot tiin hienoksi kuin

perun avoi, sekaan laitettiin ohrajauhoja
sc ka suolaa ja vanutettiin niin kauan,
että seos tuli sitkeaksi taikinan tapaisck-
si, josta leivottiin ohkaisia kakkuja ja
paistetrrin u Ul11SS1 heti kun oli saatu
leivotuksi, Syötiin paljaah.aan.

V ari k k 0 k a k ,k u.

Kuumaan veteen sekoitertiin rl11S- ja
imeläjauhoja sekä annettiin seoksen
irneltya, jonka jälkeen sorkcttiin taiki-
naksi, leivottiin kakuiksi ja paistcttiin

uurussa.

V ari k koe 1 i p e 1 t 0 pii m ä.

Kuumaan veteen pantiin imelä- Ja
ruisjauhoja~ seos imellytettiin pytyssä ja
hapm nutettiin -mnenkuin syötiin.

P u k s m e n t t i.

Sanottiin toisinaan myöskin peruna-
taikinaksi. Kuumat kuor irut perunat
sotketriin pytyssä rikki, sekaan pantiin
imelä- ja ruisjauhoja. Annettiin välillä
ime!tyä, ennenkuin siihen jälleen pantiin
kuumaa vettä, että .seos tuli löysäksi.
Sen jälkeen se sai vielä hapanrua, en-
nenkuin kelpasi syötäväksi. Erittäinkin

nuoret ihmiset söivät mielellään tällaista
rnakealta rnaistuvaa taikinaa, mutta
kyllä se vanhankin suulle hyvää teki,

. koska monessa talossa oli tapana nostaa
uunin pankolta puksmenttipytty pöy-
tään, kun naapuri tuli vieraaksi. Pytys-
sä oli aina valmiina päreistä veistetyt
tikut, joilla sopi herkutella sekä naapu-
rin että talonväen. Muutamissa ruekai-
sissa taloissa oli melkein myötäänsä

'puksmenttipytty kunnossa, josta sai
käydä välipalasta aterioimassa.



Ve r il e i p ä.

Eläimen vereen sckoitettiin ruisjauho-
ja, vettä, vähän suolaa ja keritysta.
Taikinasta leivottiin ,reikäleipiä, jotka
uunissa paistcttiin ja syötiin tuoreeltaan.

R u p pan a.

Vedestä, ruis- ja imelajauhoista' val-
mistcctiin cnsin -imelys, johon sekoitet-
tiin verta ja ruisjauhoja sotkettiin tai-
kinaksi, leivottiinkakuksi ja paistettiin
uunissa. Miehillä oli tapana pistää rup-
pana mekko;1sa poveen evääksi.

K r 0 p pan a.

Sanottiin myöskin »vcripannukak uk-
si». Vereen sekoitcttiin vettä, r uisjau-
hoja ja suolaa, joista va.lmistctriin paksu
seos, mikä paistc.ttiin pannulla uunissa.
Sitä syötiin paljaaltaan ja ryypättiin kal-

. jaa päälle.

Ve r i mä mm i.
I

Valmisteltiin samoista aineista kuin
edellinenkin sillä eroituksella vain, että
seos jätettiin löyscmmaksi sekä paistet-

tiin tuckkosessa.

V e " irn a k k a r a.

Eläi meri suoli täytettiin löysän puu-
ron tapaisella seoksella, joka oli valmis-
tettu verestä ja ruisjauhoista sekä pantu
vähän suolaa joukkoon. Paistettiin
tuok kosessa uunissa ja syötiin tuoreel-

taan.

P y l s y.

Lahdinteon jälkeen keitettiin eläimen
sisuksct, joista parhaat palat leikattiin
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syltyksi ja huonommat hakattiin pyl-

syksi, joita syötiin kuivanak in, mutta
enirnmak scen kuitenkin keitettiin veden
kanssa paistinpannussa »soosiksi» sopi-
van suolaamisen maustarnana, jolloin
saatiin hyvin suosittua särvintä perunan
ja lei vän kanssa.

P a 1 t t u s 0 p p a,

Py Isyä kichutettiin vedessä, jonka
Jälkeen kuuma vesi pylsyinecn kaadet-
tiin pienennettyjcn vcrileipakappaleictcn
päälle. Tällöin scppi oli valmis syötä-
väksi.

S a u h u m a k k a r a.

Kokonaisista ohranryyneistä keitettiin
löysän puuro n tapainen seos, jonka
joukkoon oli sekoitettu hyvin. pieniksi
hakattuja eläimen sydämen ja <maksan
kappaleita. Rasvattornat ja pienimmät

'suolet valittii n tätä makkaraa varten.
Ennenkuin ne r ipustettiin saunan k iu-
.kaan päällc sauhupal viin, oli niitä pidet-
ty lihatiinussa suolavcdessa. Joskus oli
tapana panna puuron ,joukkoon hiu]{an
verta, että makkaroille saatiin kaunis
r uuni väri.

Pa p u puu r 9.

Pavut keitettiin vedessä siksi kunnes
tulivat pchmciksi, jonka jälkeen sekaan
pantiin vähän elukan höystctta ja ruis-

jauhoja niin paljon, että keitos tuli puu-
'I'On tapaiseksi. Syötiin paljaaltaan tai
myöskin maidon ja piimän kanssa.

P apu p ö p ö r ö,

Tunnettiin myöskin »t ikk utöhr ön»

nimellä. Papupuuron keitokscsta otct-



tiin lieuta, ennenkuin siihen oli rU1SJaU-
hot sekoitettu, Liemeeri sckoitettiin
nun paljon ruisjauhoja. että se tuli sa-
keaksi kuin puuro ja annettiin sen olla
astiassa kannen alla imelty.rnässä. Ruo-
kaa syötiin tavallisesti tikulla, josta joh-
nu mainittu lisanimi.

Pii m ä j u u S t O.

Padassa kei tettiin
juustoksi. Sekaan
harvan vaattcen
juustoaines herasta

maito ja pitkapiimä
pantiin suolaa ja

sisässä puserre ttiin

kuivaksi.

U LI 11 i koi t a.

Uunissa paistettuja nauriita,

K LI 0 P P a h a u t a a.

Ulkona kuopassa tai kuokka maalla
tuhkakasan alla hautumalla paistettuja
nnuriita.

Jalmari Matisto.

Forssan Lehdessä 27/10 -30.



Samanaikaisesti kuin Lahtinen-
k in perusti Vihtori Pietilä meijerin
Palikka.an kylään Mäkitalon van-
hanvaarin huoneustoon ja Mannis-
ten kylään Tepon taloon. Käsin-
.kier rettavilla separaattoreilla näissä
maito kuorittiin ja samoin käsin-
kierrettäviliå .kir n uilla kirnuttiin ,
Vihtori Pietilä aloitti kauppaliik-
.kee n vanhassa Lahtisen kauppata-
ilossa ja samalla keskitti meijeriliik-
keensä kirkonkylälle. Meijeriliike
TepoHa lopetettiin kokonaan ja
Mannisten kylältä tuleva maito otet-
[iin vastaan kirkonkylässä. Palik-
kalan meijeri muuttui kuorirna-ase-
rnaksi, josta kerma tuotiin kirkon-
kylään.

Y päjän kylässä oli tä:llaisia pik-
kumeijereitä jo hiukkasta aikaisern-
min, siinä r880-<luvun lopussa. Krii-
varin Mari Metsämaalta omisti mei-
jerin ja piti yllä liikettä vuokrahuo-
neissa Uotiiassa, Vanhassa-Seppä-
Iässä ja aseman luona, kunnes lo-
puksi an eijerille rakennettiin vaati-
maton huone lähelle nykyistä ase-
maseudun meijeriä.

Kymmenlukujen vaihdeaikoihin
,r880 ja 90 rakensi tilailinen Juha
Lyly talonsa yhteyteen meijeri'huo-
neuston ja olikin se toisiin silloi-

Varhaista meijeritaloutta Ypäjällä.

Kesällä r926' julkaisin Forssan
Lehdessä pitäjämme aikaisempaa
meijeritaloutta koskevan muistel-
man. En silloin esitellyt aneijerita-
loutemme sitä aikakautta, jolloin oli
toimiilllassa useampia pikkurncije-
reitä kuntarnme alueella. Silloinen
esitykseni syntyi oikaisutarkoituk-
sessa osuusmeijerimme zo-vuotis-
julkaisun johdosta, joten siinä kos-
.kettelin vain kyseellistä kohtaa mei-
jeritaloutemme varhaisemmalta
ajalta.

Pikkurneijer eitä ilmaantui kun-
tamme alueelle. r Soo-luvulla Palik-
kalan, Perttulan ja Mannisten ky-
.liin. Mannisissa oli tosin jo r880-
Iuvulla Paavolan talossa D. A. Col-
Iin'in omistama pikkumeijeri. mutta
sen toiminta-aika ei täydellisesti lii-
ty pikkumeijerien aikakauteen. Tä-
män meijerin olen jo aikaisemmassa
muistelrnassani esitellyt.

Siinä r890-lu~un keskivaiheissa
perusti kauppias M. E. Lahtinen
meijerin kauppatalonsa yhteyteen
kirkonkylään. Kauppias Lahtisen
konkurssista joutui kauppatalo ja
meijeri kauppias Vihtori Pietilän
omistukseen ja jatkoi hän meijerilii-
kettä Lahtisen perustamassa meije-
rissä.
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siin pikkumeijereihin verrattuna en-
siluokkaisuuteen vivahtava. Hu.o-
neusto oli vartavasten meijeriksi
ajateltu ja varustettu sementtilat-
:iaila. Osuusmeijereiden vallattua
meijeritalouden oli pikkumeijerei-
den aika.kausi e.etty,

Hu ornattavin . rrieijerimme, kuten
jo aikaisemmin olen esittänyt,' oli
Kartanonkylän meijeri. Tämä ei
alunperin ole edustanut liikerneije-
,riä täydessä muodossa, sillä vain
kartanon oman -talo uden tuottama
maito määrä oli meijcrillä raaka-ai-
neena, joten sillä 0;':' kotitalous-
meijerin luonne. juuston valmis-
tus oli tässä Kartanon meijerissä
vanhemmalla aikakaudella yleisem-
pänä. Eri isänriöitsijöillä lienee. kui-
tenkin ollut harrastuksena voin val-
rnistuskin, koskapa sitäkin toisinaan
kirnuttiin. Ehkäpä myyntimarkki-
nat vaikuttivat siihen mitä k ulloin-
ikin kannatti meijerissä va.mis.aa ,

D. A. Collinin isännyyden alkuai-
koina r Söo-Iuvun lopussa ja r870-
Iu vun alussa valmi stettiin Kartan on-
.kylän vanhassa meijerissä vielä iso ja
juustoja. Vanhoja juuston va.mis-
tuksessa käytettyjä apukoneita oli
rneijerillä nähtävänä vielä r880-lu-
vun alkupuolella.

Robert Thulin, tultuaan vuokraa-

jana Kartanonkylän isännäksi 1880-
[uvun .alussa, järjesti meijeriliik-
ikeen taysin kauppameijerin luontoi-
seksi alkaen 'ostaa ympäristön
rnaanviljelijöiltä maitoa. Maidon
ja.o stus kehittyi 'kokonaan voin val-
rnistukseksi. Meijerille hankittiin
'teknillisiä apukoneita. joista kuori-
makone (sentrifuugi) silloisissa
oloissa oli kuuluisuutta ja huomio-
'ta herättävin. Voiman tarve tyydy-
rettiin 'hevoskierro n välityksellä,
Kartanon jouduttua Thulinin
korakurssipesäåta takaisin. Col-
lini';;e hankki tämä rneijerille
r880-1uvun lopussa höyryko-
neen voimantarvetta tyydyttämään.

Kartanonkylän rneijerin säilytys-
.kellarit olivat varhaisemmalla ajalla
kartanon nummella lähelJä nykyis-
tä kartanon pajaa. Kellarit olivat
mumrnen rinteeseen maahan kaive-
ltu t ja olivat nämä vielä r 880-J u vun
lopulla voinsäilvtyske.Jareina. Myö-
hemmin niiden tilalle laitettiin kar-
lan o n mu onalaisil.e perunakakella-
'ri~ ja aivan nykypäivinäkin näkyy
samoilla paikoin kuoppakellarin
katoksia.

Edv. Rautanen.

F. Lehdessä r e. ;2. -30.



Maamiesseuratoimintaa
puoli vuosisataa sitten.

Monasti on varsin hauskaa ja
opetta vaista katsella vähän mennei-
täkin aikoja. Näkeehän silloisista
rienn oist., j-a puuhista monta huo-
mioon otettavaa kohtaa, samalla
kuin silloin tehdyt saavutukset ovat
ikäänkuin kehoittamassa entistä
suuremmalla innostuksella jatka-
maan aloitettua työtä. Kun näihin
aikoihin eräs läänimme yanhimmis-
ta maatalousseuroista, nimittäin
U rjalan m aarnie s'seur a, täyttää 50
vuotta, tahdon aikaisemmin seuran
pöytä'kirjoista tekemieni muistiin-
panojen n oja.la kertoa maamies-
seuratoiminnasta kahdeksankym-
meriluvulla.

Viisikymmentä vuotta takaperin
elettiin, niinkuin nytkin, voimakas-
ta murrosaikaa maanviljelysadalla.
Monilla eri aloilla oli edistys ja ke-
hitys kulkenut huimaavaa vauhtia
eteenpäin. Nouseva teollisuus oli
kohottanut työväestön pa.k ar suu-
ressa määrässä, samalla kuin kun-
n alliset ja seurakunnalliset verot al-
k oivat kohota hunlestuttavassa mää.
rässä. Tarvittiin entistä enemmän
varoja yhä suure neviin menoihin.
Mutta kunviljan hinnat pysyivät a'l-

haisina ja sen viljelys entisiä me-
nettelytapoja seuraten antoi huon-o-
ja tuloksia, joutuivat maan.viljelijät
vuosi vuodelta yhä tuka1ampaan
asemaan. Meijeriliike tosin oli alus-
saan, <ikäänkuin kehoittamassa

. myöskin huomiota kiinnittämään
karjanhoidon parantamiseen. M ut-
ta ku.n tälläkin alalla puuttui suu-
rempaa kokemusta, niin hyvin har-
vat olivat ne, jotka uskalsivat ryh-
tyä. karjanhoitoaan 'parantamaan.
Tunnettiin kyllä, että jotain pitäi-
si tehdä. mutta ei oltu täysin sel-
villä tehtävistä.

Kesällä 1880 kokoontui joukko
Urjalan maanviljelijöitä keskuste-
lemaan maanvrljelyksen epåvakai-
se st a tilasta ja miettimään keinoja
epäkohtien korjaamiseksi. Loppu-
tulokseksi tuli, että päätettiin pe-
rustaa kuntaan maanviljelysseura,

nimi muutettiin myöhemmin
maamiesseuraksi - jonka tehtäväk-
si sitten jäisi k-oo ta maanviljelijät
yhteistoimintaan asemansa paran-
tamiseksi. KesKusteluj,en. kautta
kokouksissaan ja Ievittärnällä tar-
koitukseen sopivaa kirjallisuutta
tulisi seuran tutustuttaa jäsenensä
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uuderrupiin vitjelystapoihin ja kar-
janhoidolJlisiin parannuksiin, samal-
la kuin seura yhä uudistuvien näyt-
telyjensä kautta tekisi toimintansa
tunnetuksi yhä laajempiin piirei-
hin.

Seuran perustajina -on ollut, ku-
ten silloisissa oloiss., olikin luo n-
nollista. etupäässä kunnan suurem-
pia tilallisia. Onpa ensimmäisessä
johtokunnassa kuitenkin toiminut
silloinen nimismieskin. Monet en-
simmäiset vuodet on, seuran pu-
heenjohtajana toiminut maanviljeli-
jä Oskari Hei k'k i l ä, joka näkyi
itse kirjoittaneen pöytäkirjatkin.
Innokkaana puuhaajana seuran hy-
väksi on myöskin t oirni n.ut eversti,
sittemmin läänimme maaherr a, sala-
neuvos Costiander.

Seuran ensimmäisissä kokouksis-
sa ovat heti olleet keskustelun alai-
sena hyvin monet tärkeät asiat.
Mainitseri niistä tässä muutamia
tärkeimpiä: »Miten seura parhaiten
täyttää tarkoituksensa?» »Miten
torpparien tilat ja olot olisi paran-.
netta va?» »Niittyrnaitteri viljelerni-
sestä.» »Mitkä heinänsiemenlajit
eri maansaatuihin olisi sopivarripia
käyttää?» . »Miten ohranviljelys pa-
remmin saataisiin vastaamaan tar-
koitustansa?» »Palkollisten käsityö-
taidon kohottamisesta.» »Miten
mutaa on käyteetä vä lanta-ain.ei tten
sekoituksessa?» »Miten heinånvil-
jelystä edistettäisiin.P» j.n.e.

Näemme, että keskustelukysy-
mykset ovat olleet hyvin tärkeitä ja
polttavia srlloisissa oloissa, menet
niistä vielä nytkin ovat maatalou-
temme päivänkysymyksiä. Keskus-

telut useimmista kysymyksistä ovat
olleet hyvi.n vilkkaita, mielipiteitä
on vaihdettu puoleen jos toiseenkiri.
Uudempi suunta jää kuitenkin voi-
tolle ja merkitään kokousten pää-
töksiksi. Esim. ohran katt olann.oi-
tusta, joka siihen aikaan vielä oli
hyvin yleistä, on hyvinkin pätevillä
syi>jjä vastustettu. Mudan käyttä-
misen suhteen lannan sek oit ukses-
sa on teroitettu suurten lantapat-
terie n hyödyllisyytta, mudan huo-
lellista sekoittamista ja patterieri
keväällä kääntämistä. Näkyy ettei
surkuteltu työvoiman kulutusta.
Heinän viljelyksen paremmalle kan-
nalle saattamiseksi pidettiin ainoa-
na pelastavana keinona vu or ovilje-
lystä, jonka tunnetuksi tekemiseen
on päätetty kirjallisuuttakin levit-
tää.

Kilpailuja on toimeeripantu niit-
tyjen raivauksista ja torpparien uu-
disviljelyksist å, joista palkinnot 'on
jaettu näyttelyissä.

. Päähuomio seuran työskentelyssä
on kuitenkin parutu kesäkokousten
ja näyttelyjen toimeenpanemiseen.
Voipa sanoa, että kaikki muu toi-
rninr., on ollut valmistusta tällaista
suurta näyttelyä varten. Sitä var-
ten varoja pitkin vuotta koottiin
arpajaisilla ja iltamilla, jotta näyt-
tely saataisiin niin suurenmoiseksi
kuin mahdotlista. Monet toimikun-
nat tekivät valrnistuksia edeltä päin
tulisella kiireelia. Ja kun sitten
tuo juhlapäivä tuli, si!loin kokoon-
tuivat kuntalaiset sankoin. joukoin
juhlimaan. .

Viimeinen suurempi näyttely, jos-
sa tämän kirjoittajakiri oli toimihen-



kilönä mukana, pidettiin noin' 25'
.vuotta takaperin. Silloinkin oli
näyttelyssä edustettuna karjaa tois-
tasataa, hevosia 80 kappaletta ja
sitäpaitsi sikoja, 'lampaita ja siipi-
kaljaa vähäisempi määrä. Myöskin
vilja, siemenet, karjantuotteet sekä
.naisten ja miesten, käsityöt olivat
runsaasti edustettuina. Yleisöä las-
kettiin olevan mukana yli 1500 hen-
keä. Muuten on tämä näyttely sii-
nä suhteessa muistettava, että sii-
nä' mielipiteet värikysymy'ksestä
karjan,jalostuksessa (vaaleaa edusti-
vat pääseuran virkailijat ja Hämeen
punaista rotua edustivat paikalliset
palkintotuornarit) törmäsivät voi-
makkaasti yhteen. Nyt siinäkin on
jo keskinäinen sulautuminen tapah-
tunut.

Näyttelyissä sitten palkittiin vil-
jaa, karjantuotteita. karjaa, naisten
ja miesten käsitöitä sekä toimitet-
tiin kilpakyntö ja ojitus. Varsinkin
viimeksimaintut kilpailut olivat sil-
'loisissa oloissa suurearvoiset.
1 ähtiinhän niissä kynrio n su.o-
ritusta 'hyvillä auroilla ja siten
opittiin antamaan entistä enemmän
arvoa kunnollisesti toimitetulle
kynnölIe. Samaa voi yhtä h y val'la
syyllä sam oa ojituskilpailustakin.
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Niistä ajoista alkaen ruvettiin Ur-
jalassa suorittamaan ojitus entistä
kunn ollisemmin.

Mitä taasen n.äyttelyjen. yhteydes-
sä toirneenpantuihin keskusteluko-
kouksiin tulee, muod rstui var ne hy.
vin opettavaisiksi. KuJloirukin esil-
lä olleista maarniehil.e tärkeistä ky-
symyksistä keskusteltiin sellaisella
vilkkaudella j,a hartaudella, että sii-
nä suhteessa oli si nykyaikana pal-
jonkin opittavaa. Muodostuu'han
nykyaikana maataloudellisistakin
kesku,stelu'kokouksista jokseenkin
kuivia.

Kuten näistä hajanaisista ku-
vauksista näkyy.orvat maamiesseurat
jo kohta puoli vuosisataa tak ape-
rin työskennelleet hyvällä menes-
tykse.lä. Mutta kehityksen ratas
kuikee aina eteenpäin. Työtä täl-
läkin alalla täytyy jatkaa, kulkea
uusien urien auk ojana. Ja maa-
miesseurojen työ maamme pääeJi.n-
keinon hyväksi on työtä, jonka täy-
tyy kantaa hedelmiä. Kaikkien ai-
kaarusa seuraavien maamiesten on.
vain oltava mukana tätä työ tå teke-
mässä.

0.0,

Forssan Lehdessä '19. 12. -30.



Entisajan häistä vanhassa Perttulassa.

»Kaikkea muuta ihminen katuu,
vaari ei nuorena naimistaan, eikä
aikaisin ylösnousemistaan.»

Ylläolevaan on entisaikana tiivis-
tetty kokemuksista saatu elämän vii-
saus. Tätä viisausmääritelmää koet-
tiin menneenä' aikana kaikin puoli-
sesti toteuttaa. Ei kylläkään niin
käsittäen, että avioliitot muinoin
olisivat sclmitut nuoremrnalla ikä-
kaudella kuin nykyisin. Avioliitto-
kelpoisuuteen vaadittiin täysi-ikäi-
syyttä, mikä ei merkinnyt yksin-
omaan ikävuosien lukua, vaan mo-
nia muitakin seikkoja. Rippikou-
lun käynti oli ensimäinen ja ehdo-
ton vaatimus' avioliittokelp oisuu-
teen. Tähän tuli lisäksi joitakin
edellytyksiä, mitkä eivät silti tarvin-
neet olla välttämättömyys avi olii t-
toaikeille, 'vaikkakin 'niillä uskot-
tiin olevan avioliittoa jouduttava
voima kuten esim. Iapsenkumrnina-
olo,

Sanarilaskuksi tiivistetyn elämän-
viisauden tulkinta otettiin käytän-
nössä täydellä huomiolla toiminta-
ohjeeksi. Vanhemmille johtui tästä
erikoishu ole.ripito varhaisnuoriso s-
taan. Toisinaan vanhemmat keski-
näisillä lupauksillaan sitoivat las-
tensa tulevan avioliiton, Tästä joh,

tui, että useat isät ja äidit valitsivat
lapsilleen tulevan elämänkumppanin.
Vanhempana aikana tämä saattoi
menestyä syystä, että kodeissa te-
roitettiin nuorisoon velvollisuuden-
tunnetta, Jos joskus näin syntyi
pareja, -joissa ainainen riitaisuus oli
e.äm ån »nauti.ntoria», niin silloin
riitaisa aviopari syytteli vanhem-
piaan, että olivat heidät yhteen toi-
mittaneet jo niin varhain, etteivät
itse kyenneet asemansa vakavuutta
arvostelemaan.

Oli nyt miten tahansa menneiden
aikojen avioliittoriitaisuuksien kans-
sa, mutta kaikessa suhteissa ovat
silloiset avioliitot olleet kestävämpiä
kuin ne ovat nykyaikana, Vain eri-
koisenharvinaisia olivat avioliit-
tojenpurkautumiset muuten kuin
toisen asianomaisen kuoleman kaut-
ta.

Vanhempien huolehtiessa nuori.,
sonsa avioliitoista isät ja äidit esit-

'telivät lapsilleen jo varhaisnuoriso-
iällä sopiviksi katsomiaan aviopuo-
lisoehdokkaita. Tällöin useimmin
oli ehdotetun taloudellinen asema
suuriarvoinen ja puoleensa vetävä
tekijä, joskin käsitteissä oli rajana:
»pojat tyttärille ja rengit piioille.»
Varallisuus oli pätevin tasa-arvon



mittana eikä, yhteiskunta-asema.
Varakas tor,ppari saattoi hu ornaut-
taa kö yhernmän torpanpojan vä-
vyksipyrkiessä: »Korkeelta ne ku,
k ot tänä vuonna Ip-ki,nh

Rippik oulun jälkeen tuli avioliit.,
to aie monipuolisemmin etualalle
varihempain esittelyissä ja samaten
nuorten omissa haaveilussa. Nuor-
ten vieraskäynnit naapuripitäjillä
erikoisjuhlissa ja huutokauppati-
1aisuuksissa olivat usein tutustu,
ruiskohtauksia. Jos tällaisten mat-
k ojen jälestä omakotiajatus sai vi-
rikettä, niin sitten turvauduttiin pu-
liemiehen apuun; varsinkin .hiljai .
semmille, kainoluon:toisil1e 'oli puhe-
miehen apua tarpeen. Oli todelli-
nen häpeä, jos nuorukainen sai ko-
sirnaltaan tytöltä kieltävän vastauk-
sen, rukkaset, ja niin saatiin tämä
,hä.peä valteryksi kun puhemies kävi
ensin toivotun tytön kohtaloista
ottamaan tarpeellisen selvyyden ja
puhemiehen välityksellä lu ontui ty-
t oillekin avioliittoaloite, joka muu-
ten kuului poikien etuisuuksiin ,

Suurempaan arvonantoon päässyt
puhemies oli aina mieluinen per-
soona paikkakunnalla. Kcsinta-
asioissa aloitteen tekijä pyrki puhe-
miehen kanssa kahdenkeskeiseen
keskusteluun ja se olikin kodeissa
helppoa kestityksen yhteydessä.
Asiaa pidettiin kaikinpuolin salai-
suudessa niinkauan 'kun oli, saat)!
vastapuolelta lupaavia tietoja. Pu-
hemiehen käynti ei silti ollut salais-
ta ja se' oli nuoriin nähden toi v ot-
tuakin, sillä riaapur eilla ei ollut tie-
toa, vaikkapa ,puhemies olisi ollut
kodeissa jostakin etäärmpää lähetet-
tynä. U sein vanhemmat olivat aloit-
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teen tebjöinäpuh.emiehen välit yk.,
selläkin. Jos perheessä olihurjis-
teluun taipuvia lapsia, niin näitä ko-
kivat vanhemmat sitoa aviosäätyyn
mahdoUisimman aikaisin. Siten saa-
tiin »ohjat kantoon kiinnitettya», ja
senjälestä eiollut vallaton hurjistelu
täysin vapaata irstailuun ,

Miehinen puhemies oli arvok-
kaampi, mutta silti oli kuin nais-
luonteissa olisi ollut erikoisernpaa,
harrastusta tähän toimeen. »Kun
on akka puhemies, niin on .pir u
välimies», lausuttiin usein. Miehi-
s,en pu~emiehen rinnal1a tuntui sul-
.hasp oikienkin mielestä scpivarn-
malta istua .kuin naispuhemiehen
rinnalla ventovierailla seuduilla
ajeltaessa tyttöjä katselemaan:
N aispuherniehet tavallisesti aina
Iuettelivat aikaansaann oksiaan, ja
melkeinpä kaikilla naispuherniehillä
oli toi vova unelma saada täysi sa-
taluku pareja muodostumaan. Pu-
hemiestoimi oli rohkealuontoisista
sulavan puhetaidon omaavista jos-
sain määrin haluttu. Vanha kan-
sanomainen puhemiehen palkka .oli
paita, mutta tälhän tuli lisäksi it-
ses-tään johtuva kunniasija hääjuh-
lassa ja serejälestä oli puhemies elä-
mänikäinen sukulainen niissä ko-
deissa, missä asui 'puhemiehen väli-
tyksellä yhteenliittyneet a vicpuoli-
sot. r Soo-Iuvun keskivaiheilta jälki-
mäiselle Ipuol:iskollepaikallisista .pu,
herniehistä oli Arolan Heta
Maunun Heta -. innokkaimpia.
JOkioisten :puolella ori, ollut Piki-
Neitsy ahkera puhemiestoi:missaan.
Siirnarin Kaapo, syntynyt Levän
kylässä, oli yleisesti tunnettu ja hal-
litsihyvin leveätä aluetta, puhemies-
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toimissaan. Siimarin Kaapon pu-
hemiestaito oli siksi sulavaa, että
hän munissa häissä Ipiti puheen
rn orsiuspa rille.

Monet nuoret miehet olivat ha-
lukkaita heti sitovammin kiinnit-
tämään katrpat sopivaksi katso man- '
sa tytön kanssa. Tämän tähden oli
nuoril:la miehillä aina sormus mu-
kana vierailla paikkakunnilla 'liik-
kuessaan. Sopivien tilaisuuksien
tullen käytiin asiaan kautta rantain
leikkiä Iyöderi ja siinä sitten saattoi
leikistä Iopulta tulla tosi, Vanh ois-
sa naimaunatkakertornuksissa mai-
nittiin poikain usein katsoneet it-
selleen emännän matkoilla o.hikul-
kiessaan milloin mistäkin jokapäi-
väisestä työnteosta ja niinpä ne
asiat vain loppuunsa kehittyivät,
eikä tarvinnut kauppojaan katua.
Sormus oli sitova, mutta köyhät,
kuten esim. palvelustoverit. eivät
voineet kultaisia siteitä hommata.
Tällöin oli kädenlyönti yhtä päte-
vä ja sitova,

Kihloissa oleva m orsian kävi an o-
jan kanssa etsimässä morsiusapua.
Anoja tavallisesti oli joku vanhempi
nainen, joko puhemies tai joku
morsiamen omainen. Varakkaam-
maatkin morsiamet kävivät morsius.
avun etsinnässä, mutta vain varak-
kaimpien omaistensa luona Ija 'lä-
hernpien varakkaiden tuttaviensa
tykönä. Täl1öin antoivat emännät
vähävaraisille moniamille luo.nn on-
tuotteita, enimmäkseen pellavia,
villoja ja jokunen viljaakiri. Raha-
lahjan anto kuului jokaiselle. Näin
ruli lähin ympäristö kokonaisuudes-
saan avustamaan nuorten vakaita

aikeita, ja toisinaan sai huomata
suurta anteliaisuurta.
. Avioliittoon kuuluttamispäi vänä
vi-etettiin morsiusparin toimesta
kenttiaisia. Kutsuvieraat täl.Jöin
veivat mennessään morsiusparille
lahjojaan ja la1hjain yhteydessä
myöskin köppejä, jos olisi jalka ki-
'Peä kun .paippi »paiskasi morsius-
'parin alas saarnastuolista». Köppi
usein ajateltiin .jonkinrnoiseksi on-
nitteluksi ja niin ne Laitettiin m o-
nenm oisin koristeluin lahjojen yh-
teyteen.

Varsinaisen diääjuhlan, vihkiys-
päi vän, valmistus on varakkaissa
kodeissa suuremm oinen puuha. Jo
pitkät ajat edeltäpäin valmistettiin
talon maitovaroista juustoja säi-
lö ön. Lähempänä hääpäivää toimi-
tettiin teurastukset ja aattopäivillä
valmistettiin sahtia, jotta se juhla-
:päivänä oli nuorta miellyttävää-juo-
tavaa. Samaten kävi leipominen.
Ensin 'leivottiin hapanta varik o-
limppua ja aattopäivillä n.s. rievåä
lei·pää. Leipomisessa oli varattava
riittävä osa yli kotona ruokaillessa
tarvittavan erän. Jos oli-pitempi
tai val sulhasen ja mo.rsiamen kotien
välil.ä, niin siinä tuli useassa koh-
dassa häälaskusten jakelu, johon si-
sältyi morsiamen antimena veh nå-
kakkua ja juustoa. Sulhasen anti-
mena oli vain viinaryypyt mies-
väelle.

Hääpäivät järjestettiin joko sun-
nuntaiksi, tiistaiksi, torstaiksi tai
lauantaiksi .. Täytyi olla poikkeuk-
sel1isen voittarnatt ornia syitä, jos
vihkipäivä tuli näiden valipaiville.
Vihkiminen tavallisemrnin toimitet-
tiin iltapäivällä. Morsiamen vaatet-



tamisestahuolehti kaase. Kaase oli
sitten koko hääjuhlan ajan m orsia-
melle läheisin palvelija ja niinollen
arvokkaimpia häävieraita. Kaasen
jou sta vuudesta, 'huomaa vaisu udesta
ja näippäryydestä riippui hyvin suu-
ressa määrässä hääjuhlien onnistu-
rninen.

Sitä mukaa kuin häähuoneeseen
tuli vieraita, niin vanhempana aika-
na ei näille ennen vihki toimitusta
tarjottu muuta vieraanvaraisuutta
kuin tuloryyppy. Tämän vierastar,
joilun suoritti miehinen /passari.
Passarik si valittiin joku paikkakun-
nan käsityöläisistä ja mieluimmin
ammattimestari tai silloisten nimi-
tysten mukaan »fulmahtimestari».
Tämän miehisen passarin oli aina
esiinnyttä vä kansallispu vussa.
Häähuone koristettiin kesällä leh-
dillä ja kukkasilla, talvella vain
neulaapuiden oksilla, Huoneen pe-
räseinälle järjestettiin kaikki ne
kö'pit, mitä m orsiuspari 01i saanut
k onttiaisissaan, kuuiutuskesteis-
sään. Näiden sanottiin hyvin edus-
tavasti kaunistaneen silloista k o.ris-
telua.

Varsinaisessa vihkimistoimituk-
sessa o.i äattialle asetettu ryijy
morsiusparin seisuntapaikalle ja
vihkipallit. Morsiusparin astuessa
häähuoneeseen vihkimistä varten
kävi kaikkein katseet morsianta
kohden. Morsiamen vaatetus ilmai-
si paljon ja siihen tahtoi jokainen
kiinnittää huomionsa. Jos morsian
oli vaatetettu harsoiUa ja seppeleel-
iä, mutta puuttui ruunu, niin se oli
merkki, että morsian oli ollut äiti,
tai ainakin hedelmöittynyt ennen
vihkitoimitusta. Tässä kohdassa
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oltiin todella rehellisiä. Jos m01'-
siamen esiintyminen olisi mennyt
ohi todellisuuden, niin se häpeä,
mikä siitä seurasi, ei ollut vähäinen.
Tämä kohta piti morsiamen kiinni
rehellisyydessä, jos toiselt , .pu olen
olisi ollut viekoittelevaa esiintyä
niinsanottuna »ehtalikkana».

Mo rsiusparia seurasi paril1inen
joukk o .nuoria tyttöjä ja poikia, n.s.
relttapareja. Nämä jakaantuivat
kummallekin puolelle m orsiusparia
ja vihkimisen ajalla pitivät teltta-
vaatetta koholla .m o r siusparin pai-
den yläpuolella. Ensi kertaa vihit-

"täesså pidettiin telttaa pitemmäru
ajan yl.ä ja leskiä vihittäessä oli
teltan pitoaika lyhernpi. Nuorille
telttapareille oli teltanpito voimia
kysyvä tehtävä, varsinkin jos vihit-
tävät o.ivat kookkaat ihmiset ja'
telttaparit vähäisempää väkeä.
Teltta vaalteena käytettiin suurta
värillisiä silkkiä.

Vihkimyksen päätyttyä käytiin
nuortaparia kädestä onnittelemaan
ja pian siinä saatiinpäivälGispöytä-
kin kuntoon. Morsiuspari istuun-
tui kunniasijalle ja siitä jakaantui-
vat häävieraat siten, että naisväki
meni morsiamen puolelle ja mies-
väki sulhasen puolelle. Kaase is-
tui morsiamen viereen Ja oli suna
veivoitettu m orsiusparia palvele-
maan kaikella huomaavaisuudella.
Pappi istui sulhasen viereen ja sit-
ten kukin oikeutetun arvonsa mu-
kaan.

Pitopöydässä oli leipäkoreja so-
pivin valimatk oin. Kakut paloi.cl-
tiin murtarnalla neijännyksiin. Myö-
hemmin, 1850- ja öo-luvulla, ilei-
kattiin kakut veitsellä samaten nel-
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järin yksiin ja 'pia,n senjälestä tuli
tavaksi leikata kakut viipaleiksi.
Kuiva liha, suolainen ja palvattu,
asetettiin suurempana kappaleena
puukuprpiin tai puu lautaselle. Tästä
sai kukin leikata haluamansa 'kap-
paleen. Keitetty liha oli pa.oitet-
tuna ja keittoliemensa kanssa puu-
kupeissa ; jos oli savivateja, niin ne
oli vat arvokkaammat ja samalla il-
maisi vat varallisuutta. r Soo-Iuvun
keskivaiheilla olivat puulautaset
käytännössä ja puulusilkat esiintyi-
vätpito.pöydissä vuosisadan lop-
puun asti. Puulautasten aikana
olivat pu ukkoveitset ruokailu väli-
n.einä lautasilla mikäli puukkoja
riitti. - Ruokailu aloitettiin ruoka-
ryypy.lä, viinaryypyllä. jos oli ka-
laa, niin .serijälestä tarjottiin aina
viinaryyppy. »Kala tahtoo uida»,
oli yleinen .sano nta. Viinaa pöydäs-
sä tar jottaissa annettiin m orsiuspa-
rin. eteen kaksi viinapulloa ja ipuiset
pikarit, tintit. Morsiusparin ensin
otettua sai .pullot siirtyä naiselta t oi-
'i,~lie ja mies mieheltä kumpaankin
suuntaan. Ho peaisen tai lasisen
pikarin esiintyminen ilmaisi suurta
taloudellista 'hyvin vointia. Nauriit
ovat pitopöydillä edustaneet huo-
mattavaa osaa erilaisina valmistuk-
sina, kuten puurona y.rn. Viime
vuosisadan keskivaiheilla oli nauns-
hautikk.a ·n.s. kuoppahaurikka, ylei-
sesti jalkir u ekana. Kesäi senä aika-
na tämä valmistettiin maakuopissa,
mutta talviseen aikaan tapahtui val-
mistus nelikoissa samaan tapaan
kuin maakuopissakin. Maakuoppa
vain 'oli tilavampi .. valmistuspaljou-
teen nähden. Tämä kaskiria uriista
valmistettu kuoppahautikka olikin

makuunsa nähden siksi hieno, että
se kylläkin kykenee kilpailemaan
minkä muun nykyaikaisen jälki-
ruuan kanssa tahansa. Myöhem-
min siinä r Söo-luvulra tuli pannu-
kakku jälkiruokana yleisemmäksi.
Ruokailu lopetettiin veisaarnalla jo-
ku virren värsy.

Ruua.ta päästyä korjattiin. as.iat
ja silloiset pitkät ,pitopöydät kan-
nettiin ulos ja alettiin tanssia. Sen
aloitti m orsiuspari, mutta jos vih-
kimisen toimittanut pappi 'oli vapaa-
mielineri esii·ntymisensä. suhteen,
niin hän aloitti tanssin morsiamen
kanssa. Usein nähtiin, että pappi
vain marssi morsiamen kanssa cpa-
riin kertaan permannon ympäri.
Tanssimuodoista on polkka hyvin
myöhään tullut Lounais-Hämeessä
tunnetuksi, joten silloiset häätans,
si t oli vat pääasiallisesti valssi, kat-
rilli ja purppuri. Näiden lisäksi tu-
ii hiukka sta .myöhernmin Hampurin
pol-ska,en,kelskaa ja polkkaman-
s olkkaa leikkiin vivahtavia tanssi-
muotoja .. :Purpuri oli yleisin ja
eniten käytetty tanssi.

Pitojen inppupu nlella ~stuivat
morsia.n ja .sulharien pöydän taa ja
pöydälle asetettiin täysinainen vii ,
naipullo ja Ipikari, tintti. »Peli-
ma.nnit» alkoivat soittaa: »Ju,okaat
paremmin, ju okaat paremmin, kyllä
toista tuodaan 1». Ken kävi ,ryy-
pylie, niin se heitti morsiamen hel-
maan lahjansa. Suurempia lahjoja,
kuten hieho, lammas tai muuta ta-
lo ustarvetta, ei tarvinnut tässä ti-
laisuudessa olla. Kelpasi kun vain
nimesi aikomansa lahjan. N ousu-
humalassa' antoivat ja Iupailivat
monet persoirumat ju ornahim on '01'-"

\



jat siksi runsaasti,ertä. arkisiin
ol oi hi n opalauduttuaan olivat ika,tu:
marnie.ellä.

Häät vietettiin tavalJisemmin
-m orsiame n kotona. Vihki päivän
jälkeen lähdettiin sulhasen kotiin.
Jos oli kovin ;pitkä taival matkatta-
vana, niin lähtö saattoi tapahtua
vasta kolmantena päivänä aamulla :
aikaisin. Håäjoukko a karttui, sillä
sulhasen .muk ana tulleitten lisäksi
läMi morsiamen sukulaisia milloin
enemmän milloin vähemmän. Mcr ,
si uspari lähti hevosella edeliå ja
tällöin oli ajo tavallista tuimempaa.
Sulhasmiehet 50 pitemmän ajan en-
nakoita ruokkivat ja hoivasivat
ajo'k'kiaan , jotta se olisi k o vimmat-
kin vaatimukset kestänyt. Toisi-
naan 'oli ajo niin ankaraa, että hää-
joukko saapui sulhastalo cn kol-
mena tai rieljånåkin joukkona tun-
neissa määritell yin valiajoiri, iSyÖ-
tinpaikoille kerääntyi karisaa hää-
laskusille. Morsian alkoikin heti
jakelun antaen kakunkappaleita
juustoviipaleioen kera naisille ja
lapsille. Sulhanen puolestaan ja-
keli viinaryyppyjä. ]osennakolta
tiedettiin, missä hääkulkue .seisah .
tuu, niin kylän nuoriso pystytti kun,
niaportin hyvissä ajoin. Morsiamen
ja su.hasen persoonalliset tuttavat
pystytlivät • kunniaportteja sellaisil-
lekin paikoille, missä ei hää väellä
ollut aiettakaan pysähtyä. Varuil-
laan ollen 'ehti kunnia.portin luo
runsaammin kansaa häåsaattueen
tullessa ja silloin joukko pysäytti
hää väen vaatien häälaskusia. Sat-
tuipa niinbn,että pysåys toimitet-
tiin ilman kun niapcrttiakih. Nä-
mät tällaiset menot kuuluivat sen
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ajan hääj.uhlallisuuksiin ja häåmat-
kasta kerrottaessa aina lueteitiin,
kuinka monen kunniaportin läpi
jouduttiin ajamaan ja kuinka monta
pysäystä o.i hää väellä ollut.

Sulhasen kotiin tultaessa oli
arioppimuori morsianta vastassa
tyyny mukanaan. Morsiamen as-
tuessa alas ajopeleistä asetti anoppi
tyynyn maahan ja sen pääläe mor-
sian astui. Tällä toimenpiteellä us-
kottiin nuoren miniän elämänpäivät
tulevan keveiksi ja pehmosiksi ai-
van kuin olisi höyhen.lyynyjen pääl-
lä kävellyt.

Sulhasen kodissa oli juhlaohjel-
ma samantapaista kuin se oli ollut
morsiamen kodissakin. Ensin tu,
loryypyt ja sitten päivällinen. Päi-
vallisen jälestä alkoi varsinainen
tanssiminen. Loppupuolella ju o-
tiin lahjoja kuten morsiamen puo-
lellakin pelimannien soittaessa:
»]uokaat paremmin, ju.okaar pa-
remmin, kyllä toista tuodaan!» Se
vain saattoi vaikuttaa lahj.i jen run-
sauteen, jos sulhasen sukulaiset o.i-
vat varakkaampia tai köyhempiä
kuin morsiamen sukulaiset.

Seuraava hääpäivä sulhasen luo-
na oli päänpeittiäisjuhla. Mor.sia-
me.ta riisuttiin harsot, ru m u Ja
seppele ja pää peitettiin .huivilla ,
Tämän jälestä tuli m or siarnen.
muistaa .olevansa vaimo yaesiintyä
aina .paå .peitettynä. - J10shäät

. vietettiin vain yhdellä puolen joko
morsiamen tai sulhasen 'kodissa,
niin jålkimäirien päivä oli päånpeit-
tiäisjuhla. Kun m orsiuskaunistuk-
set olivat riisutut ja morsiamen pää
peitetty, niin heti oli morsian vei-
voitettu itse tarjoilijana jakamaan
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vieraan varaisuutta, pään peittiåisiä.
Jo kotipoltori aikakaudella oli ta-
pana tuoda kaupungista viinejä
på.inpc.ttiåistarjoilua varten.

Hääjuhlallisuuksien viimeisempiä
huveja oli-ukoksi ja akaksi hurraa-
minen. Tämä tapahtui pääripeittä-
misen aikaan. Hupaisuutta .piti yl-
lä se. l';;i vanhemman avi ovåcu ve l-
voituksiin !kuului nostaminen ja
huutaminen saadakseen nuoreripa-
ri n heidän luokkaansa ja nuorille
kuului säilyttää nuortaparia nuori-
na ja kokivat kaikinpuoliscsti ·ol1a
esteenä vanhain aikeissa. Vanhat
tässä huvissa olivat todella viekk au-
della kanriustettuja ja .saivat kuin
saivatkin nostonsa onnistumaan, jos
kohtakin oli sulhasen mukana .no s-
tettava useampia miehiä, Vastusta-
misessa oli m o rsian hiukan avutt o-
mampia, joten, vaimot useimmin o.n ,
nistui vat paremmin.

Mor siam en velvoituksiin kuului
lahjain .anto sulhasen ääheisemmille
sukulaisille, vieläpä sulhasen k otita-
10:1 pa'k ollisiile ja hääpitoje r ·al'u-
väelle, kokille ja tarjoilijoille. Lah-
jat olivat enimmältään 'morsiamen
omia valrnisteita, kuten ,paitoja, suk-
kia ja käsirieitä. Pitojen apuväki
tavallisemmin sai joko esiliin oja tai
päähuiveja. Lahjain runsaus ja ar-
vot vaihtelivatmorsianten varalli-
suussuhteista. Tästä johtui, että
tyttärien naittaminen tuli paljon kal.
liimma!ksi kuin .pnikain. Tämä koh-
ta otettiin monasti. huornio on m yö-
hernrnin tehdyissä pesän selvittelyis-
sä ja perinnönjaoissa, ja ne tyttä ·,~t
saivat .pienernm än os ru Iei, j' ille
oli häät kustanriettu.

Hääjuhlissa .kå ytettiin k2:.:':; .ipu o-

lisesti juhla vaatetusta. Kan sallis
puku kuului juhlavaa-erukseen, K"<-
lä vain sellainen oli. Nais~e:; ;llaa-
hineenä oli kansa'Iispvkupaihine
silloinkin, vaikka eivät olleetkaan.
kansallispukuun puettu. Tämä 1)1;

tavallaan johdonmukaisuutta. Vai-
illoin ei sopinut esiintyä avopäin, ja
niinollen oli kansallispukupäähine
vilpoiserrupi kum .huivi ja samalla
kauneusvaisto ja tyydyttävärnpi. Ty-
töillå oli oikeus olla avopäin. Viime
vuosisadan keski vaiheilla oli tytöillä
tapana jälkimäisenä hääpäivänä
muuttaa pukua mahdollisimman
usein. J.otta olisi tilaisuus tehdä
useampia .pukuvaihd oksia, niin lai-
nailtiin saman kokoisilta naapurei-
den tytöiltå .pukuija. Hiljaisernmat

. kain or tytöt eivät olleet oikein reip-
paita lainaamaan mutta äidit avus-
tivat ja kävivät .naapureiden tvtöiltä
kysymään, päästävätkö ne heidän
tytärtä, tai ~yttärciä haiihin., ~ainai-
sivatk o vaatteita. Pääasia oli, että
vain tuli mahdollisimman monta
vaihdosta ja aina eri puvulla.

Yksi erikoisempia paikallistap oja
oli vanhassa Perttulassa se, että lä-
hiympäristöltä kok o.ontui vihkiys-
ajaksi suuri määrä kutsumatonta
väkeä. Huomattavimpana oli las-
ten saapuminen. Usein o:i, vihki-
huoneessa äitejä lapsi sylissä ja li-
säksi vielä sellaisia lapsia, jotka äi-
tinsä helmoista kiinnipitäen seurasi-
vat mukana. Huonoimman kelin
ajalla, kuten talvella, vietiin lapsia
hevosella nåkern åan vihkimistä ja
morsianta. Tapa ei ole vieläkään
täysin lo.ppunut, joskaan ei enää
a vutt ornia Ilapsi.a viluki ai sii.n kulje-
teta.



»Viik.o n ihåitä härjympiäkine oli
tavallinen sanonta häistä. Liene-
vätkö kaikki vieraat viikossa suo-
riutuneet P Ne j-otka sulhasen mu-
kana lähtivät morsiamen puolelle,
tulivat 'jo edellisenä päivänä sulha-
sen kotiin ja yöpyivät talossa. Seu-
raavana aamuna lähdettiin .morsius,
taloon ja saattoi viipyä kaksikin yö-
tä, jos välitaipale oli k ovin pitkä,
Sitten aikaisemminkin poistuivat vii-
pyi vä t vielä sulhasen puolella aina-
kin yhden yön. On kerrottu, ettei
vanhanajan häissä vietetty lep oai-
koja makuutiloilla nukkuen, vaan
rasittuneimmat vetäytyivät SYfJa1-
siin suojiin enintä raukeuttaan vir-
kistämään. - Kestitys vanhempana
aikana oli viinaryyppyjen ja ruekai-
Iun varassa. Kahvi on myöhem-
män ajan tulokas. Tanssi oli hää-
huvin hu ornattavin osa ja sitä tu-
likin Ieikittyä, koskapa ahker arnmat
tanssijat aina olivat varustetut
varajalkineilla keng änp o'hjain .puhki
menemisen varalta. Nuorelle paril-
le tällainen jymy juhla oli voimia
kysyvää. Ei rnor siankaan levolle
riisuuntunut, vasta opää'npeittiäisistä

,
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alkoi levon säännöllisyys, joskin
haåjuhlaa vielä jatkettiin naapurei-
den kesken tuliaiskestityksen ä.

Häiden jäl estä oli nuoren parin
velvollisuus käydä sen puolison en-
tiseen !kotiin, joka oli uuteen kotiin
muuttanut. Tämä oli kotoaan pois-
tuneelta »hiirtensä paastarninene ,
mutta äsken naineilta siihen sisältyi
samalla k otiinjåäneiden nairn atto ,
mien siskojen ja veljien avioliittoon
jouduttaminen. Uskomus oli, että
senjälestä tuii entiseen kotiin uudet
häät ja ne tulivat silloin pikemmin,
jos kotoa poistuneella .oli ,pian tilai-
suus tällaiseen vieraskäyntiin »hii-
riään päästämäån.» .

Hääjuha.nsuuremmoiset valmis-
tuk.set ja .morsiusparinelamys ynnä
harvinaisuus siinä suhteessa, että
vain jotkut saivat viettää omia häi-
tään useamman kerran, tekihääjuh ,
lasta siksi muistorikkaat, että ylei-
senä sanontana oli: »Harvoin häi-
siä päiviä!»

Edrv. Rautanen.

Forssan Lehdessä 31. 12. -30,
2. 1.-31 ja 7. 1.-31.



"Kohtalon labyrintti."

Erään hurnppilalaisen papin raskas elämantarin a.

Köyhästä kodost.a opintielle läh~
teneet nuorukaiset ovat usein maa-
ilmassa 'loistavasti menestyneet ja
tulleet onnellisiksi, m u.tta heidän
osalleen on elämän kovuus kasan-
nut myös vastoinkäymisiä ja kär-
simyksiä tavallista ihmiskohtaloa
enemmän. Mie.eeni muistuu esirn.
somerolainen taloilisenpoika Eerik
Antinpoika Lucarider. jo nka elä-
mästä rehtori]. E. Hyötyniemi ker-
too eräässä tutkielrnassaan, että hän
10 vuotta varsin puutteellisissa
oloissa opiskeltuaan Turun akate-
mian a.kuaik oina lopulta sai Uu-
dessakaarlepyyssä opettajan paikan,
josta ei ollut mitään palkkaa, ja
kuoli 1658 puutteeseen, ennen kuin
hänen palkkaustaan ennätettiin jär-
jestää. Ja monet lounaishämäläi-
set rahvaan kesk uude=+a lähteneet
opiske.ijat, joille koulussa annettiin
kotikylänsä mukaan sellaisia nimiä
kmn Porthen (Portaast«) , T'orren
(T'orr olta), Y penius (Yipäjältä) ja
joista opettaja T. Hirsjärvi tutkiel-
missaan mainitsee, ovat hå.pyneet
n.akyvistämme historian lehdillä -
luultavasti koht.alon anm ottornuu-

desta. Saattoipa pappienkiri yh-
teiskunnallmen asema o~h entisai-
kaan niin häälyvä ja altis kurjuu,
å'elle, että eräskin humppila.airien
pappi n. 100 vuotta sitten lopulta
eleli miikitu.palai se na suuressa köy-
hyydessä menetettyään virkansa.
Ja erään 'I'ammelan papin oli vä-
hän aikaisemmin ollut pak ko paeta
ulkomai.!le ja vairn on sa ryhtyä elät-
tämään its ~;;1in kerjäärnällä, kun
pappi 1)1; oniavalraisesti yrittänyt
saada p;,i.ijäiäisiä laittamaan hänen
kurjaa asuntoansa Kuuston Num-
rnella ja <itä rikoksesta menettänyt
virkansa Heidän elämäänsä sisäl-
tyi paljon kohtalon traagillista ai-
nesta.

Omalaatuinen, surullinen elämän-
kohtalo ·oli myöskin kirkkoherra
Dan ielE k v a l .1i 11 a, H umppi-
lan lukkarin pojalla. Hänen elä-
män vaiheensa tunnetaan par emrm n
kuin noiden ylempänä viitattu ien
henkilöiden sen kautta. että hän on
jättänyt Jälkeensä ruotsinkielisen
e.årnåkertaku vau'ksen, jonka otsikko
suomeksi kuuluu: »Kohtalon laby-
rintti. Erään suomalaisen kansa-
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laisen elämän kuvaus.» Tri' Eric
Anth oni on siitä äskettäin [ulkaissut
otteita.

Daniel Ekvall oli va n'h.aa Tarke-
nius nimistä lukkarisukua. Hänen
isoisänsä. myöskin Daniel· nimet
tään. oli .T o kioisten seurakunnan
lukkarina v:sta 1753, ja hänen isän-
sä Gabriel 'I'arkenius valittiin 1790
vaiheilla Humppilan vastamuodos,
tetun seurakunnan lukkariksi. Kun
Gabrielin toinen poika Adam tuli
isänsä jälkeen 1828 Hurnppi.a n
seurakunnan lukkariksi ja jälleen
tämän .p oika Gabriel Robert Tur-
keni us 1866 peri isänsä viran, niin
joutui Tarkeniuksia olemaan luk -
kareiria täällä rie.jässä polvessa ne-
räkkäin. Ja lukkariksi ensin koulu
tettiin kertomuksemme päähenkilö.
kin, nuori Daniel. Hän' itse ilmoit-
taa elämäkerrassaan syntyneensä
1780, mutta T. Hirsjärven Hurnppi-
lan kunnan historiassa mairu.ta a n
Daniel Tarkeniu'ksen syntyneen 22
11. 1784. Aiti -oli rahvaan t vtt ariä
Ma rin Matintytär. syntynyt 1754.
Perhe, jossa oli useita lansia. e11
puutteessa. Humppilan seurakun-
nan oli kyllä pitänvthankkia luk-
karilleeri 'puustelli. mutta maat oli
jäänyt eroittamatta ja lukkari oli
saanut käytettäväkseen io nkun Iä,
heisen torpan vähäpäröiset pel.ot
Lukkarinkapat tuottivat vain 3 tynn.
vuodessa. eikä niillä voinut perhettä
eJättää. Aika oli lisäksi kallis. Isän
oli .nakk o raivata torpan alueella
vil ieltå väkseen uusia maita ja 'poi-
kien täytyi tehdä raskasta työtä.
»Svöden .petulla sekoitettua . leipää
täytyi minun». kertoo Ekvall, »jo
9 vuoden vanhana tehdä työtäpäi-
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vät ja yöt'ja rr-vu o tiaana 'piti käsi-
tellä minulle silloin Iiia n raskasta vj ,

kahdetta, niin että minä le,pohetkinä
vai vuin alas väsymyksestä. Ei ol-
lut ihme, etrå mieleni JO varhain al-
koi uneksia mukavammasta elämän-
kohtalosta». Ja kun isäkin toivoi
pojastansa 'parempaa, oppmcerrupaa
Jukkarin kuin mitä itse oli, nun lä-
hetti hän su uria vastuksia säihkv
märtä Danie:-'pojan Turkuun luk-
karikoul uun.. Niin pääsi poika
opintielle, vaikka k o.htal o ensin
näytti aikovan jättää hänet »amai-
sesti kantamaan työtätekevan luo-
kan raskaimpia taakk oja.s

Nuori Daniel ku.Ijeskeli muiden
koulupoikien ta voin ympäri maa-
kuntaa etsimässä laululla elatustari-
sa. Hän kantoi reippaudella ruis-
pussinsa monien pit ajie n läpi, pati-
koiden 7~8 penikulmaa päivässä.
.Raskaaseen . työhön tottuneelle Da-
nielille 0:1 se kuitenkin helppoa
kuin tanssi. »J o s minä välistä
sairikin nähdä nälkää, niin oli se
pian unohdettu, kun minä nyt sain
enemmän syödä ruisleipää», kirioitti
Ek vall

Viisi vuotta kesti lukkarinkoulu
ja isä oli tyytyväinen, kun pojasta
oli tullut 'olppin ur Iukkari, joka rn ah ,
+ollisesti perisi hänen virkansa.
Mutta poikapa tahtoikin korkeam-
malle, lukea papiksi. Isä vastust eli,
m u tta ,kun eräs pappi rupesi opet-
tamaan tiedonhaluista po.kaa, niin
pääsi hän 3 vuoden perästä ylioppi-
laaksi, »vaikka hän huorio.n ohjauk-
sen alaisena oli lukenut paljon tur-
hia loruja.» V. 1804 rupesi Daniel
o.piskelernaan Turun yJ:lolpisto'3sa
saaden su.kunirnekseen Tarcken.
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Opiskeltuaan muutamia vuosia val-
mistui ja vihittiin Ipapiksi ISOD, jol-
loin otti nimekseen Ekvall. Hän oli
silloin vasta 25-vuotias. Etevyyren-
sä ja ahkeruutensa avulla oii hän,
siis lukkar iko ulu staan 'huolimatta
valmistunut samassa iässä !kuin ta-
vallisesti muutkin opiskelijat.

II.
Joutui kahroalJon. aseeksi »jesuietzn»

ja »barbaarin» väJiiID.

Ek vallin onnistui heti saada toi-
mikin itselleen. Hän näet pääsi
apulaiseksi Tammelan silloisen iäk-
kään kirkkoherran tri M. Avellanin
luo. Ekvall toivoi paljon hyvää
tästä pai'kasta, sillä olihan hänen.
esimiehensä korkeassa yhteiskun-
nallisessa asemassa, entinen y110IPIS-
ton opettaja ja ollut pari kertaa pns-
pan ehdckloaanakin. Mutta EkvaIl
pettyi ja tavalliset apulaispapin vai-
keudet alkoivat. »Mutta hän, (s.o.
tri Avellan) joka söi joka päivä .pi-
laantunut!a piimää, jolla hän myös
ravitsi apulaisensa ja joka »kavalsis
tämän palkan, hän joka VI1me al-
koinaan vastasi eräälle tal.o npojalle,
joka ,kadon takia oli .pakoitettu pyy-
tämään lainaksi vähän. siemenviijaa :
'Minä olen :pian ,kuol,eman. oma enkä
voi siis sekaantua sellaisiin asioi-
hin' - hän ei juuri ollut luotu nuo-
.rukaisen sivistäjäksi», kertoo Ek-
vall muistelmissaan.

Tri Mikael Avellan kuoli 1807.
Seuraavan.a vuonna syttyi sota ja
Venäjän valta alkoi. Venäläiset
vaativat viranomaisten, 'palp'plen Ja
rahvaankin tekemään usk ollisuu-
den- ja kuuliaisuuden valan

Venäjän k eisarille. M utta kun
Tammelan kirkossa pita määrättynä
aikana otettamaan vala pitäjäläisil-
tä, niin silloin 'kappalainen" varapas-
tori Nils Berghäll, joka samaLJ.a oli
V.t. kirkkoherrana, pysyttäytyi rnie-
Ieno soituk sellisesti poissa tilaisuu-
desta ja yllytti rahvastakin siihen.
Berghäll rupesi kuitenkin pelkää-
mään. tekonsa seurauksia, mutta ei
tahtonut tehdä valaa julkisesti, s jot-
tei antaisi .hu on o a esimerkkIä rah-
vaa.le» . Kun Ek vall kuulusteli pa ,
rai.laan r.ppik oululapsia kirkossa,
niin Berghäll , 'ota Ekvall muistiin-
panoissaan mmittää jesuiitak si ,
»pujahti sinne :muutamien muiden
kanssa ennenkuin lapset olivat eh-
tineet astua sisään, ja velvoitti mi-
nut ottamaan häneltä valan», ker-
too Ek vall. »Sellainen menettely
oli suoraan soti va annettuja korkei-
ta asetuksia vastaan, vaikka minä
yksinkertaisuude ssani uskoin tayty-
väni totel.a esimiestäni». Ek vall va-
romattomuudessaan puhui tapahtu-
masta Tammelan silloiselle 'nimis-
miehelle C. G. Saguliniile, jota hän
muistelmissaan nirnittään »Iu on.,
teett omak si» , Sagulin oli huon.ois-
sa väleissä varapastori Berghä:llin
kanssa. Hän oli näet vuokran-
nut kirkkoherran. saata vain koonnin
ja pappilan maat, ja kun Berghä.ll
oli V.t. kirkkoherrana, johti suhde
rntaisuuksiin , Ekvall kertoo koet-
taneensa -pysyä puolueettomana täs-
sä riidassa, mutta sekaantui siihen
,pahasti, kun tuli mainitusta valan-
ottotilaisuudesta puhuneeksi ni-
misrnies Sagitlinille. Tämä antoi
siitä .heti kertomuksen maaherralle
syyttäen varapastoria rn uista:kin ri-



k oksista, rn.m. siitä, että Berghäll
olisi levittänyt huhua suuren ruotsa-
laisen armeijan tulosta. Jälkimäi-
sistä srikoksista» mainitsee Ek va.i,
etteivät ne .olleet vallan perusteette-
mia.

Muutaman päivän .per astå tuli
maa herralta määräys, että var apas-
tori Berghäll oli vangittava. »'Luon.
teerori' tuli silloin luokseni» kertoo
Ekvall, »kysyi, tahdoriko antaa to-
distuksen valanottotapau'ksesta tahi
alistua saman kohtalon alle kuin
jesuiitta, jolla hänen puheensa mu-
kaan o:i Siperia edessä. Olin. ko-
kematon nuorukainen ja hyvien
seuratovereitteni täyteen antama
Siperian kauhunnäyistä, myös va-
kuutettu syyttömyydestäni - kat-
soin neuvokkaammaksi mieluimmin
antaa todistuksen kui.n valita Sipe-
rian, jonne monen sinä aikana pi-
dätetyn uskottiin saavan mennä.
Barbaari saneli itse todistuksen, ei
varsinaisesti valheellista, mutta kui-
tenkin mahdcllisimman k ovirnrnalla
sanamuo do.las. Todistuksessaan
Ekvall väitti kehoittaneensa esi-
miestään antamaa.n usk oilisuuden ,
valan kruununmiesten ja t odistajain.
läsnäollessa, mutta olli lopulta kui-
tenkin taipunut Berghällin toivo-
mukseen. Ekva.l katsoi B:n me-
nettely-tavan so.pimatt ornak si, »eikä
tätä kalliin tarkoituksen salai.ernista
lailiisena».

Varapastori Berghälliä syytettiin
nyt kihlakunnanoikeudessa. Ekvall
vältti oikeudenkäynnissä tuiemasta
ilmiantajaksi sen kautta, että Sagu-
Iin houkutteli yksinkertaisen 'lukka-
rin ryhtymään tähän »kunniatehtä-
vään». Oikeudessa Ekva.l va.aila
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vahvisti todistuksensa. »Melkein
t o.kutt om ana ollen ei minulia o.dut
voimaa oikaista mitä minun piti»,
kertoo hän. Jälkeenpäin, -, n
hän jä.leen oli tullut johonkin ta-
juun sa , oli hän havainnut, »ettei Si-
peria ollut kysymyksessä, vaan la-
kimme olivat voimassa». Hän oli
saanut uutta rohkeutta ja tahtoi pa-
rantaa virheensä, pelastaa häne-t,
joi.e oli' tehnyt väär yytt a, ja lähetti
hovioikeudelle »muutamia merki-
tyksettömiä muu-toksia tedistusai-
neistoon», kuten Ekvall itse kertoo.
Todellisuudessa hän otti todistuk-
sensa takaisin selityksellä, että hä-
net oili siihen pakoitettu. »Barbaa-
ri» oli kuitenkin tämän jälkeen joka
päivä käynyt Ek vallin luona, »inhi,
mii.iseää äänellä surkutellut häntä,
joka syöksyy onnettomuuden sy-
vyyteen, sillä aikaa 'kun hänen kun-
niansa, hänen virkansa y.m. ovat
kyseessä». Lopulta heikkoluontoi-
nen Ek vall oli antanut houkutella
itsensä ilmoittamaan hovioikeudelle,
että hänet oli juonittelujen kaut·ta
saatettu tekemään peruutuksen-
sa. Kun asia palasi kihlakunnan-
oikeuteen, tun nusti Ekvall vielä ker-
ran todistuksensa. Mutta varapas-
tori Berghäli vapautettiin syytteestä
ja Ek vall itse sai jonkun lievän
rangaistuksen siitä, että oli aiheut-
tan ut Berghallin pidätyksen ja pit-
k ällisen vankina olon. - Berghäl1
muutti Ta.mmelasta Lopeile 1810.

IIr.

Valepatoa k;jf:OIUiS.

Ekvall oli menettelynsä ja horju-
vaisuutensa johdosta tullut yleisen
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inhon a:aiseksi., »Huuto kaikilta ta-
hoilta: hän on valapatt o, hän on il-
miantanut toisen syyttömänä val-
tiorikoksesta», kertoo Ekvall .itse
saaneensa kuulla. Epätoivoissaan
o:i Ek vall jo ajatellut 'pakoakin yli
meren Ruotsiin. Tuomiokapitulikin
antoi hänelle julkisen varoituksen,
ja moitti häntä väärästä valasta,
vaikka hovioikeuden tuomio ei sitä
langettanut. - Eläm äkertakuvauk-
sessaan Ekvall vakuuttaa, ettei ollut
tehnyt valarikosta millään tarkoituk-
sella, kaikkein vahirnrnan voittaak-
seen tähtiä ja nauhoja (venäläisten
kunnian osoituksia). eikä ollut kiit-
tämätön jotain suosijaansa kohtaan.
Hän odotti suurempaa sääliväisyyt-
tä itseänsä kohtaan.

Daniel Ek vali muutti pian Tam-
melasta tullen ensin armovuoåen-
saarnaajaksi Ekeröhön köyhän kap-
palais.eskeri luo, jolla oli 4 pientä
lasta. Ekvall haki seurakunnan
kirkkoherran virkaa, ja-kun leski eli
sieitä kotoisin, toivoi hän sen kaut-
ta paremmin saavansa paikan, kun
lupasi mennä naimisiin .esken kans-
sa. »Tämä uskoi enkelin taivaasta
lah etetyn hänen luokseen». Ek vall
ei kuitenkaan saanut paikkaa, ei
tul.ut edes ehdolle. Hän ei kuiten ,
kaan perääntynyt naimaåupaukse s-
taan, »jottei vät lesken murretun sy-
dämen haavat taas aukirevittäisi».
Ek vall meni siis naimisiin, mutta
joutui pahaan oikeusjuttuun varois-
ta, joita lesken ensimäinen mies oli
ha.linnut, ja .pakotettiin maksamaan
ydi 1000 ruplaa siitä, että »huoleh-
t.i turvatt om asta leskestä ja 4 lap-
sesta». Tämän kautta oli Elevallin
talous vastaisuuteen murskattu.

Kesti kauan ennen kun Ek vail sai
vakinaisen papinpaikan. Lopulta
pääsi hän pitäjänapulaiseksi Nou,
siaisiin 1819, Mar tti.a n kappalai-
seksi 1822 ja vihdoin 1828 kirkko-
herraksi pikku Karjalohjalle.

Puuttuva luonteen tasapaino tai
naivi herkkäuskoisuus johdatti Ek-
vallin riitoihin ja oikeudenkäyntei-
hin, iopuksi ju oppo ute en . »Kohta-
,lonsa käsittämättömässä sokkelos-
sa, alituisten vastoinkäymisten alai-
sena, vaimon kanssa, joka huoka-
si sckeudessa, lasten, kanssa, joilta
puuttui heidän säätynsä mukainen
kasvatus, - en voinut elää maista-
matta yhtä ja toista iääkettä Ach e-
ro ru n kellarista»: a:lkoholin avulla
hän koetti rauhoittaa rau'ha-
tonta mieltänsä. »Usein olen
saanut sentakia seisoa häpeä-
-paalussa, itse tuomiten niin
halpamaisen parannuskeinon, mut-
ta kun olen kokenut, että pa-
rempaa välinettä ei minulle VOISI

antaa, niin olen pakotettu onnetto-
man vaimoni ja tur vatt ornie n las-
teni takia mieluimmin, uhraamaan
.osan kunniastani kuin itse elämää-
ni», kirjoittaa Ekvabl lopuksi ja ker-
-too tulleensa siihen kokemukseen,
että olisi ollut paras, jos hän olisi
<liina jäänyt työtätekevän kansan-
[uo kan säätyyn. - Niin, köyhyys
estää usein löytämästä oikeutta yh-
teiskunnassa. Tuo onneton Hump-
:pilasta lähtöisin ollut pappi kuoli
1833·

E. Aaltonen.

.Fcrssan Lehdessä 12. 1. ja 14, 1.

-31.



Kansannousun yrit.8~Lounais-
Suomessa Suomen sodan

1808-09 aikana.

Pohjois-Karjalan talonpoikien
urheasta vapaaehtoisesta k otiseu..
turisa puolustuksesta samoinkuin
kansannoususta Pohjanmaalla ja
Ahvenanmaalla Suomen sodan ai-
kan a ovat useat historiankirjoittajat
esittäneet seikkaperäisiä kuvauksia.
Mutta vaikka emme voikaan puhua
mistään varsinaisesta kansannou-
susia taisteluirieen Lounais-Suo-
messa - tämä seutuhan Suomen
armeijan pikaisen per åäntymise n
jälkeen joutui heti vihollisen ver-
rattain suurten joukkojen miehittä-
mäksi, joten asukkailla ei o.Jlut muu-
ta neuvoa kuin pakosta alistua vä-
kevämmän vallanalaisuuteen, sillä
vastarintaan oli vaikea nousta -
niin täälläkin kaikesta huoiimatta
tapahtui, kuten asiakirjat torii stavat,
suunniteltuja vastarinnan yrityksiä
vihollista vastaan. Siitä huolimatta
vaikka johtavat henkilöt katsoivat
veI vcllisuudekseen vieläpä suurella
iun clla avustaa venäläisten pakko-
valra a, niin isänmaallinen innostus
ne s.atti kuitenkin muutamia Lo u-
nilJ,-Hämeen ja Varsinais-Suomen

rah vaan miehiä aseisnn ikivanhaa
vihollista vastaan .pu olustamaan
m.eskohtaist., vapauttaan, laillista
hallitusta ja isänmaan lakeja.

:J 0 sodan alusta lähtien edeilis-
ten sotien tapaan venäläiset alkoi-
vat haltuunsa valtaamissaan osissa
maatamme määrätä virkamiesten ja
kansan velvollisuuksia. Oli lu on-
nollista, että tällaiset vihollisen toi-
m enpiteet saattoivat monen kansa-
la.sen ajatukset ar vo st e.ernaan, mil-
le kannalle uuden esivallan suhteen
oli asetuttava, var-sinkin kun sodan
lopputulos oli vielä epätietoinen.
Kicltäm attä virkamiehet ja kansa
alistumisellaan säästivät asukkai-
den kärsimyksiä venäläisten k osta-
vait a håvityk selt ä, samoinkuin mah.
dollisesti oli onneksi, että virat sil-
.oin pysyivät suomalaisten käsissä.
Mutta toiselta puolen pakollinen
alistuminen vihollisen alamaisuu-
teen ja vaatimuksiin, erinen.kuin
maamme k ohtalo lopullisesti oli
.ratkaistu sai omattunnot ristirii-
taan, pitäen monen rahvaan rn ie-
henkin povessa hereillä sitä käsi-
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tystä, ettei Venäjän. valtaan alistu-
minen ollutkaan oikeutettua, mikä
tietoisuus ei voinut olla heitä roh-
kaisematta ja kan.nustamatta vas-
tarintaan.

Esitämme seuraavassa ensin rinta
syitä, jotka täälläkin synnyttivät
rahvaassa suuttumusta ja vihaa val-
Ioittajiaa n kohtaan ja kiihoittivat
sitä n ousem aan aseelliseen vas:a-
rinnan yritykseen.

Etelä-Suomi, jonka venäläiset
valtasivat vajaassa kuukaudes-
sa, ei tosin jo utun.u t suoranaisesti,
yhtä suuressa määrässä kuin Poh-
janmaa, Savo ja Karjala, kärsimään
taistelujen aiheuttamista tuhoista ja
vahingoista. Mutta vaikka se säi-
Iyiki.n joutumasta varsinaiseksi
taistelutantereeksi, niin sen asuk-
kaat saivat kynä toisessa muodossa
k oke a sodan turmi ollisia seura uk-
sia, heidän oli nimittäin pakko h u o-
iehtia vihollisen armeijan tih eist a
majoituksista, sen muoriittamises.a
ja, s otatampeiden kuljett arn ise sta
oman lääninsä rajojen ulkopuolel e,
toisinaan kauas pohjoiseen aina Ou-
luun asti.

Haltuunsa joutuneella aiueella
venäläiset vaI oitta jiria kaisoivat
asukkaisiin .nähden määräämisoi-
keutensa sangen laajoiksi. Niinpä
'he armeijansa, tarpeiksi vaativat
talonpojilta pakkomuonitusta aika-
na, jolioin maassamme ankaran ka-
don vallitessa kansan toimeentulo
oli muutenkin perin vaikeata. Luo-
vutett avi sta elintarpeista luvattiin
kyllä maksaa paikkakunnaliakäy-
.pien hintojen mukaan, mutta vain
harvat talon.pojat, jotka olivat täyt-
täneet .muo nitusvel vo'liisuuten sa,

.saivat niistä täyden korvauksen.
Usein venäläiset muonitusvirkailijat
antoivat maksuksi vain jon.kiniaisia
'kuitteja, joilla perästäpäinpiti saa-
da periä maksu rahassa; mutta vä-
hänpä talonpojat 'luottivat tuollai-
sun ven äjänkielisiin kuitteihin,
joiden sisällystäkään he eivät ym-
märtäneet.

Venäläisej tarvitsivat alituiseen
käytettä vikseen paljon. hevosia, joi-
ta vaadittiin kuljettamaan milloin
vihollisen muona- ja rehukuormas-
toja Pohjanmaalle, milloin sairaita
Helsinkiin ja Porvooseen, milloin
tykistöä tai muita sotatarpeita.
Oli 'luonnollista, että tällainen rasi-
tus muodostui talon.pojille sangen
raskaaksi taakaksi, käyden maan-
viljelykselie tuh oisaksi, koska talo n-
pojilla ei ollut tilaisuutta aikoinaan
tehdä .peltotöitään.

Annettuja käskyjä noudatettiin
eri paikoiil., eri tavalla, riippuen
virkamiesten suuremmasta tai pie-
nemmästä virkainnosta. Kuuluisik-
si venäläisten nöyrinä ja inn okk ai-
na pal velijoina tämän sodan aikana
Hämeessä tulivat Ala-Saaksmaen
kihlakunnan kruununvouti R.
Holmberg ja Tammelan nimismies
C. G. Saguiin. Nimismies Sagulin
teki parhaansa saadakseen piiris-
sään talonpojat tottelemaan viholli-
sen antamia käskyjä ja määräyksiä,
Alituisesti hän julkaisi kuulutuksia,
joissa talonpojat kutsuttiin kuljetta-
maan venäläisten muona- 'ja r eh u-
kuorrnastoj., tai muita sotatarpeita,
ja niskoitteievia, jotka lainiinlöivät
velvollisuuten.sa, uhattiin rangais-
tuksilla; eräässäkin kuulutuksessa
kesäku un 2 p :ltä 1808 oli määrätty



JO taalaria' sakkoa sekä 6 paria
r aip p oja , Seuraava kuulutus, jos-
sa Saguii.n tiedoittaa maanteiden au-
raamisesta 'lumesta puhtaaksi kuu-
den kyynär an levyydeltä, antaa hy-
vän kuvan hänen virkamiesinnos-
taan. Se kuuluu seuraavasti:

»Hänen Keis. Majesteetinkorkia
käskyn haldia länisä, on kovan edes-
vastauxen viranhastolla päälle pa.n-
nut minua, että juri kir usti iaitt a
kaiki krunun valdamantiet auratux
eli luodux kus kynärä leviäx ja sinä
tarkoituxesa tänne raha 'lähettänyt,
että sen kulemattoman edestä mah ,
detan palka miesten kautta tiet
ylös aja eli luoda, sentähden ja että
jokainen, joila on halua valtä pal-
kan m a x oja ja 5 dalari h opia raha
sacko, jo.ka ilman sitä seura, san
minä ystävälisesti nyt julkisesti ty-
gön sanoa k aick ia, joilla maantien
osia on, että ensirnais manantaina
panna tiens sanottun reran. Kun-
nioitettavat pitäjän miehet, ottakat
jokainen yximielisesti tästä tygön
sanomisesta visu sana ja m uista-
kai meidän aikojam; ne on ne, ej
minä, jotka vati vat meiltä kärsi-
mystä, kulemista ja .vireytt a, mei-
dän velvoilisuxisarn. - Minun vir ,
kan on kysymyxes, jollei tämä toi-
mitetux tule,.ja luottakat lujasti

'pälle, ettei minä mingän varjon
alla tahdo sitä rnistata, ennen minä
.palkan ja' sakotan nin paljon kuin
minä taidan.

Tulevan tis.aina ja keskivickona
pidän minä syyniä, jos tiet ovat re-
ras, ja sinä rn ahta se lugun pitä-
mätöin itsens syttä.

Tammeiasta se 11 päivä maalis-
k uus 1809.

C. G. Sagulin.»
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Sodan alkuaikoina Lounais-Suo-
men asukkaat yleensä alistuivat
vastustamatta vihollisen valtaan,
suorittaen raskasta muonitu sta ja
kyyditysvelvollisuutta, mutta kun
venäläinen sota väki kansan kerto-
musten ja asiakirjoihin perustu vien
tietojen mukaan Iäpikulkiessaan,:
huolimatta Bu x hö.vdenin julistuk-
sissa asukkaille vak uu tetu s;a tur-
vallisuudesta, alkoi röyhkeästi har-
joittaa kaikerilais.a mielivaltaa ja
omankäden oikeutta, niin kansan
kärsivällisyys aikoi loppua. Esi-
merkkinä siitä mainitsemene tässä
seuraavan tapauksen. Lounais-
Hämeessä, Urjalassa, m uuan venä-
läinen sotilas ampui kylän kujalia
kuoliaaksi talonisännän Mikko Hei-
kinpojan Uodin. Kansa kertoo, et-
tä mainittu venä.äincn sotilas olisi
aikaisemmin vaatinut isännältä ii-
maiseksi heiniä, mutta saanutkin
ko rvapuustin, ja siitä kimmastu nee-
na sotilas oli nyt kostanut. Men-
tiinpä niinkin pitkälle, että asuk-
kaiden valitukset kärsityistä vää-
ryyksistä ja vahingoista tehtiin oma-
valtaisten pakkokeinojen kautta
mi tättömiksi; so: a väen väärinkäy-
tösten tutkien u st a suorittaneet ni-
ruismiehet pakoi.ettiin näet jo edel-
täpäin nirnikirjoituk sillaan todista-
maan, että sen käytös oli muka ol.ut
kaikinpuolin moitteeton.

Kuten aikaisemmin on mainittu,
Buxhövden antoi vähän jälkeen
Viaporin antau umisen julistuksen,
jossa maan asukkaat velvoitettiin
sodan vielä kestäessä vannomaan
uskoliisuus- ja k uuliaisu usvala Ve-
näjän kei sarilie, minkä jälkeen kan-
san ja venäläisten välit alkoi vat
käydä hu o nornrniksi Niitä, jotka
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kieltäytyivät vannomasta valaa,
uhattiin kostotoimenpiteillä ; eraas-
sä myöhemmässä julistuksessa sa-
nottiin, että »sellaiset tulevat ole-
maan paitsi kaikkea suojellusta hen-
gensä ja ornaisude nsa puolesta.»
Erikoisesti on huomattava, että var-
sinainen kansa vastusti sitkeärumin
valan tekoa kuin virkamiehet ja
yleensä sivistynyt 1uokka, aiheutuen
y.ksinkertaisen rahvaan vakaumuk-
sesta, että muka uskollisuusvalan
vannominen oli sille tuottava on-
nettomuutta.

Suomen sodan historiasta tun-
nem.me monta lailliselle esivallalle
uskollista virkarriiesra ja oli.pa Lo u ,
nais-Hämeessäkin sellaisia, jotka
ennemmin kärsivät ruumiillista vä-
kivaltaakin kuin suostuivat van n c-
maan vaadittua u sk o llisuu dcnvalaa.
Täliaisina rohkeina ja pelott omina
vastustusmiehinä. joiden uskollisuus
ja IU)U us lailliselle esi vaJialle oli
rahvaalle hyvänä esimerkkinä, esiin-
tyivät m.m. Tammelan silloinen kap-
palainen, varapastori Nils Berghäll
ja Someron nimismies Abraham
Söderberg.

Varapastori Berghäliistä, joka
Tammelan kirkkoherran viran ol-
lessa näihin aikoihin avoimena hoi-
ti ~i:ä virkaa tekevänä, tiedetään,
että kun Tammeian seurakuntalai-
silta piti otettaman kirkonmenojen
,päätyttyä toukokuun 29 p :nä 1808
usk ollisuusvala, niin hän, serisi-
ja a n että olisi ollut seurakunnalleen
hyvänä esimerkki nä, poistui äkkiä
kirkosta ja seurakuntalaiset hänen
mukanaan, joten t oimituk sesta ei
tullutkaan mitään. Sen vuoksi
Buxhövden kirjeessään kesäkuun

29 P :nä määräsi maaherra Munekin
ryhtymään toimenpiteisiin, että va-
rapast ori Berghall viipym ättå tar-
koin vartioituna luotaisiin Turkuun
tutkittavaksi ja tuomittavaksi.

Berghäll alistui kuitenkin \ teke-
mään uskollisuusvalan kesäkuun
28 p: nä, mutta ei julkisesti kenen-
kään todistajan lä snäoilessa, ettei
antaisi esimerkkiä' seurakuntalaisille,
vaan poikansa kanssa kahden kes-
ken väliajan saarnaajalle Daniel
Ekvalliile. Nimismies Sagulinin
pyynnöstä Ekvall antoi tästä toimi-
tuksesta seuraa van suomeksi näin.
kuuluvan todistuksen: »Viime ke-
säkuun 28 päivänä, jolloin rnrn a
määräyksen mukaisesti kuulustelin
rippikouiulapsia Tamme.an ernäkir-
kcssa. saapui sinne varapastori Nils
Berghäll ja käski minun ottamaan
häneltä ja hänen pojaltaan usk ol.i-
suus- ja kuuliaisuusvaian; minä
asian o m a.sessa järjestyksessä valan
vannoneena harkitsin ensin tätä
kiireista asiaa ja katsoin, että tällai-
nen sa.akährnäi syys näin tärkeässä
asiassa oli tarpeetonta, koska tämän
kalliin valan ottamisen Bergälliltä
suuren seurakunnan opettajalta sii-
hen vaikutukseen nähden, mikä sil-
lä on rah vaaseen,olisi pitänyt ta-
,pahtua juhlallisemmin seurakunnan
läsnäollessa, mutta varapastori
BerghäLl käski minua virallisesti hy,
läten huomautukseni, että tällöin
olisi saapu viila ainakin kruunun
virkamies tai muita todistajia, otta-
maan häneltä ja hänen po jaaaan
valan ja lupasi vastaavansa seur auk-
sista ,- ja vieläpä hän antoi lukka-
rilie käskyn, ettei kirkkoon päästet-
taisi ketään ihmistä, ei edes rippi-



kou:ulasten joukkoa, joka oli kir-
konmäellä ja jonka päättyneen ru o-
katl1nnin jälkeen piti tulla kirkkoon
kuuluste;·tavaksi kristinapissa, sen-
vuoksi määräyksen johdosta, jonka
varapastori esimiehenäni antoi rni-
nui!e, en voinut olla ottamatta va-
raa, minkätähden minä siis tavalli-
sen kaavan mukaan sarielin sen, ja
varapastori poikansa kanssa teki va-
lan. Tällainen on asianlaita, jonka
voin suulliseil , valalla vahvistaa,
jos \niin tarvitaan; mikä täten todis-
tetaan. Tammelassa 13 päivänä hei-
näk. 1808.

Daniel Ekva.l.
Väliajan saarnaaja Tammeiassa.»

Koska siis varapastori Berghäll
ei ollut ainoastaan itse menetellyt
Keis. Majesteetin käskyä vastaan
vaan myös käytöksellään johtanut
suuren pitäjän rahvasta vastusta-
maan va.antek oa, ja kun hän lisäksi
yllämainitull , saiakähmäisellä tav al-
ia oli iopulta tehnyt valan, niin
Buxhövden kirjeessään Munekille'
heinäkuun 16 päivältä ilmoitti lä-
hettävänsä Berghäliin Hämeenlin-
naan vankilaan odottamaan ylimää-
räisen kihlakunnan oikeuden tutki-
musta ja tuomiota asiassa. Käytet-
tävissämmeolleista asiakirjoista ei.
käy selville, kuinka kauan tämä
omantuntonsa ääntä seurannut ja
rangaistuksen uhalla valantekoon
pakotettu pappi sai istua vankiiassa,
mutta vuonna 1810 hän on jo Lo-
pen kirkkoherrana.

Someron nimismies Abra.ham
Söderberg menetti tottelernatta esi-
miestensä määräJyksiä virkansa

47
Hän ei näet toiminut k yllin ponte-
vasti kahden Viaperin antautumisen
jälkeen kotiin päästetyn sotilaan,
Mikko Ekin ja Kaapo: Nylanderin
kiinniottarniseksi, jotka uudestaan
aseisiin tarttuneina olivat surman-
neet venäläisen pikalähetin. Bux-
h övdenin julistuksessa kesäkuun 17
p :r:tä m.m. nimenomaan sanottiin,
että jos kruunun virkamiehet eivät
toimineet niin, että »yhteisen tyven-
nön turmeliat tulevat kiinni otetu-
tuxi, niin he tulevat olemaan vir-
katansa paitzi.» Kun Söderberg li-
saksi kieltäytyi vannomasta uskolli-
suusvaiaa, niin Sagulin toimitti hä-
net pidätettynä Turkuun, jossa hän
lo pu.ta joulukuussa alistui vanno-
maan uskollisuus- ja kuuliaisuusva-
lan.

Yllämainitsemamme sietämättö-
män raskas muonitus-rkyyditys- ja
majoitusrasitus, venäläisten harjoit-

. tamat väkivallanteot. usk ojlisuus-
valan vaatiminen sodan vielä kes-
täessä, muutamien Ruotsin ar mei-
jaan kuulu vien upseerien ja heidän
apulaistensa levittämät huhut, että
suomalaiset Venäjän vallan aiaisina
joutuisivat rn aa o rjuuteen sekä joil-
ta vien henkilöiden venåläisvstäväl-
linen toiminta vihollisen hyväksi -
kaikki tämä alkoi lopulta rahvaan
keskuudessa synnyttää yleistä suut-
turnusta ja mielenkuohua, Iieht oen
siinä vastustusta ja kapinan henkeä.
Ja toiselta puolen miesten sellaisten.
kuin Berghällin ja Söderbergin an-
tama esimerkki rnielenlujuudesta ja
uskollisuudesta lailliselle esivallalle
0:1 epäilemättä omiaan kannusta-
maan muutamia rahvaan miehiä
aseekisen vastarinnan yritykseen,
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johon lopulla Lounais-Suomessakin
lokakuun alussa valmistauduttiin.

Suomen sodan hist oriasta tiedäm-
me, että Ruotsin kuningas Kustaa
IV Aadolf vielä syyskuun loppu-
puoiella, Or avai st en taistelun jäl-
keen, suunnitteli t;naihinnousua
Uudenkaupungin seuduilla, k ar-
koittaakseen sitä tietä venäläiset
Turusta, Mutta .odo tta.matta lisä-
voimia Ruotsista näihin m aihinn ou-

. suyrityksiin kåytettiin vain vähä-
pätöisiä Ah venanmaalta tuotuja
joukko-osostoja, jotka syyskuun 17
päivänä Lokalahdella ja saman
kuun 26 päivänä Taivassalossa jou-
tuivat täydeilisesti tappiolle.

Näissä maihinnousuyrityksissä
kuninkaalla oli mi.ä suurimmat toi- .
veet t alorrp oikie n ryhtymisestä vas-
tarintaan vihollista vastaan. Tätä
hänen luuloansa tuki näet erään
seikkailijan, entisen vääpelin Lj,ung-
bergin vakuutus, että muka ru otsa-
iaisten noustua maihin heihin heti
liittyisi 12,000-13,000 aseellista ta-
lonpoikaa. Ljungberg oli liikkunut
Lounais-Suomessa yilyttåmassa
rah vasta tarttumaan aseisiin ja hä-
nellä oli asiamiehiä aina Lounais-
Hämeessä saakka. Eivätkä hänen
kapinaan yllytyksen.sä jääneetkään
tuJoksettomi.ksi, koska asiakirjat
tietävät kertoa, että muuan 'hänen
a.siamieh en.så, renki Joonas Marin;
poika Ruskon kap pelista oli koon-
nut Hämeen metsiin 400 aseistettua
miestä, joiden kuitenkin oli hajaan-
turn.ncn kun ruotsalaisten maihin-
nousu 'I'aiva ssalo ssa oli epäonnistu-
n ut.

Mutta senkin jälkeen. näyttää k a.,
p.r aan yllytystä vielä seuraavinakin

vi ik k oiria jatkuneen. Niinpä T'am-
meian nimismies Sagu.in Buxhöv,
denille lähettämässää.n kirjeessä lo-
kakuun 13 p:Jtä tiedoittaa, että
muuan valepukuinen ruotsalainen
upseeri oli liik uske.iut hänen pii-
rissåän ja yrittänyt nostaa rahvas-
ta kapinaan, Tämä oli lukenut j,o-
takin kuninkaan julistusta, jossa
kaunein sanoin kehoitettiin isån.,
maan puolustukseen ja koko ontu-
maan määrättyyn paikkaan, missä
lähemmin ilm oitettaisiin, mitä 'hei-
dän tulisi tehdä auttaakseen kunin-
gasta sodassa. Huhun mukaan -
kertoo Sagu.in raportissaan - yl-
Iyttäjä oli keh oittanut talonpoikia
koko on tumaan Virtsanoj.an kan-
kaalle Loimaan pitäjässä suureen
metsään, joka sijaitsee noin 20-30
veriäjänvirstaa Oripään. kylästä
Huittisiin päin, mistä kokoontuneet
talonpojat lähtisivät ensin surmaa-
maan Oripään kyiässä sijaitsevan
venäläisen vahtijouk on ja sieltä jat-
kaisivat sitten matkaansa Myria-
mäen kautta meren rannikolle Uu ,
denkaupungin seuduille auttamaan
ruo tsalaisten maihinnousua hävit;
täe n matkalla sillat ja estäeri vih ol-
lisen muonavarojen kuljetuksen

Täs:ä tiedon saatuaan Sagulin
läksi heti mainittua yllyttäjää takaa
ajamaan, mutta turhaan, sil'la tämä
o.i ehtinyt jo lähteä' Urjalaan ja
Punkalaitumelle päin yllyttän'lään
kansaa »tähän vaaralliseen yrityk-
seen». Muuten Sagulin. valittaa,
että on sangen vaikeata saada kiin-
ni yllyttäjää, »koska sellai~ta kansa
suosii ja suojelee, ja sen 'henki, juka
osoittaa pienin-täkin halua ottaa hä-
net kiinni, o-n hyvin suuressa vaa-



ra ssa , - Kirjeessään Sagulin edel-
leen kerskuu Buxhövdenille
!11 u uten kuvaa vaa hänen mate.evalle
iuonteelleen - vaikeudesta huoli-
matta saaneensa näinkin. paljon
asiasta tietoja pettämällä sellaisia,
jotka kovasti pelkäävät paljastaa
vehkeilyjå keisaridlista valtaa vas-
taan muutamien .heidä» ystäviensä
avulla, jotka kuitenkin ovat olleet
hänelle uskollisia kätyreitä. - Kir-
jeensä hän lopettaa seuraavin sa-
noin, joissa ilmenee - kätyrien ta-
vallinen pelko omasta hengestä:
»Saan nöyrimmästi ilmoittaa, että
olen varoittanut rahvasta pysymään
rauhallisena ja sävyisänä, koska
mikäli olen kuullut useat rahvaan
pojat ja rerigit ovat valmiit lähte-
mään täJlle vaaralliselle retkelle. -
111uu ten pyydän, ettei tätä kirjettän.i
kenellekään n.åytetä, sillä jos k a-
pin.oitsijoideri matka tulee estetyksi
ja muutamia heistä rangaistuiksi,
niin minun henkenion ensimmäi-
nen, jonka he otta vat.

Kun talonpoikien suun.nittelemas.,
ta retkestä meren. rannikolle tuke-
maan ruotsalaisten maihin.n ousuyri ,
tyksiä näiden epäonnistuttua ei tul-
lut mitään, niJn heidän aik ornukse-
naari lienee senjälkeen ollut sissi-
sotaan ryhtyminen venäläisiä vas-
taan. Kuten talonpoikien sissi-
joukot m onin paikoin muualla Suo-
messa hyökkäsivät valtateiden var-
.sille maj oi tettujeri vih oll isen vah ti-
joukkojen kimppuun" a nas.aen sen
muonavarastoja ja - kuormastoja,
niin lienee täälläkin aseisiin tart-
tuneiden talonpoikien tarkoituksena
ollut tuhota 'I'urun-c-Hameenlin.,
nan ja' Tammelan-c-Loimaan-s-
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Huittisten ,kautta Pohjanmaalle
johtavien teiden varsille sijoitetut
vahtijoukot. Tällainen otaksuma
talonpoikien sissisotaan ryhtymises-
tä esiintyy Buxhövdenin kirjelmäs.,
säkin maaherra Tr.oilille marrask.
II P :ltä 1808, jossa m.m. puhutaan
useiden talorupoikien yhteeriliitty-
misestä, joiden aikomuksena on 01-
lut aseistettuina kokoontu.a Haa-
ro.sten ja Oripään kylien. välillä si-
jaitsevalle kankaalle Sagulinin
raportissa aikaisemmin mainitun
Virtsa n.ojan kankaan, jatkoa kaak-
koon päin. - ja lähteä sieltä jonkun
ruo tsalaisen joukon. avuksi tai
muulla tavoin ryhtyä vih cllisuuksiin
y.lärnainitujla seudulla sijaitsevia
venäläisiä joukkoja vastaan,

Mutta talonpoikien. sissisodan yri-
tykset raukesivat tyhjiin, sillä ve-
näläiser vi.ranornaiser saivat ajoissa
tietää heidän aikornuksistaan ja lä-
hetrivät joukon ka sak oita, jotka ta-
lo npoikien odottamatta hyökkäsivät
heidän kimppuunsa ja hajoittivat
heidän joukkon.sa. Useimmat tosin
pelasti vat nahkansa pakeriemalla
metsiin: toiset piileiliväi n.s. Virt..
taan suoila, jota kansa on. ruvennut
nimittämään »Pakosuoksi». Mutta
useita joutui vangiksikiri ja kulje-
tettiin. Turkuun ylimääräisen kihla-
kunnan oikeuden tutkittavaksi ja
tuomi tta vaksi.

Vangeiksi joutuneita mamrta an
useita nirniltään siinä kirjeenvaih .
do ssa, jota meikäläiset viran omaiset
kävivät Buxhövdenin kanslian kans-
sa. Loimaan miehiä olivat tal olli-
senpoika Joose Heikinpoika Pirnpu
Ilmaristen kylästä, Knuutilan. talon,
renki Mikko Mikonpoika Viivaisten
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kylästä, talotlisenpoika Matti Mi,
koripoika Punro Kauhanojan kyläs-
tä: ja renki Kristian. Kallenpoika
Onkijoen kylästä, Yhtenä »kapi-
nan» johtajana oli o.llut Jokioisten,
kappelin lukkari Aatami Halin, jo-
ka joutui vangiksi, .. Samoin maini-
taan »kapinaan» osallistuneen J 0-

kioisten karta.non kolme tallirerikiä
sekä kuski Vibom. Maaherra
M unck tied ojttaa kirjelmässään
Buxhövdenihle marraskuun 29 päi-
vältä 1808, ettäkasakat olivat saa-
neet kiinni yhden. näistä reng eistä,
mutta muut olivat päässeet pakoon.
eikä heitä mvöhemrninkään oltu sii-
hen asti saatu vangituiksi. Ken raali
von Villebrandin kuski Vi-
born mainitaan samoin jon-
kinlaisena Loimaalle saapunei-
den talonpoikien johtajana
joka sitten, ku.n kasakat olivat teh-
neet lopun sissijoukon hommista,
oli paennut parinkymmenen talon-
pcjan kanssa Uuteenkaupunkiin
päin .. - Vielä joulukuussa, jolloin
sotatoimet kaikkialla muualla Suo-
messa. ojivar jo tauonneet, kerrotaan
muutamien sissimiesten olleen vai-
jyksissä r-r'uithsissa, yrittäen ryöstää
venäläisten muonavarastoja. Muuan
heistä Matti Matinpoika Oripäästä
joutui vangiksi ja Iåhetettiin Tur-
kuun tutkittavaksi ja tuomittavaksi.

.Lounais-Suorrien »kapinanc yri-
tykseen näkyy osadlistuneen kuten
muuajlakin Suomessa, missä rahvas
1 arttui aseisiin, myöskin Viaporin
antautumisen jälkeen, kotiin laske-
tuita ruotusotilaita. Sellaisia o-livat
m.m. aikaisemmin mainitsemarnrn e
so.tilaat Mikko Ek ja Kaapo Nylan ,
der Somerolta, jotka lii~tyiivät ky-

seessä olevaan »kapinaan», surma-
ten venäläisen .pikalähetin. Pe.ot ,
tomina sotureina he tahtoivat osoit-
taa, etteivät he olleet samal-la kan-
nalla kuin Viaporin IhäpeäHisen a.n-
tautumisen johtomiehet, ja siksi he
sotilasvalansa ja -kunniansa vel-
voittarnin., tarttuivat aseisiin isän-
maan puolesta.

Tarkastaessamme vangeiksi jou-
tuneiden miesten yhteiskunnallista
asemaa, kiinnittää erikoisesti huo-
miota puoleensa se seikka, että hei-
dän joukossaan on useita renkejä,
joista kuski Vibom mainitaan oikein
'yhtenä »kapinan» johtomiehenä.
Lieneekö si-lloisen Jokioisten k arta-:
n.on omistajan, kenraali von Ville-
brandin ja nimismies Sag ujinin ve-
näläisvståvällinen toiminta vih.olli-
sen 'hyväksi siihen määrään näi ssä
renkimiehissäkin herättänyt inhoa
ja suuttumusta, että he isån.ma alli-
sen innostuksen ohjaamina panivat
henkensä al:rii,bi Laillisen, esival-
lan ja synn.yinm aa.n puolesta?
Näiden yhteiskunnan silmissä hal-
pa-arvoisten renkimiesten aseisiin
tarttuminen, jonka he pitivät hetken
vaatimana velvollisuutenaan on
heille sitäkin kunniakkaarnpaa, kun
monet' sen ajan johtavat henkilöt ja
virkamiehet katsoivat vel'vcllisuu-
dekseen kaikin voimin avustaa vi-
hollisen. pakkovaltaa.

Lounais-Suomen talonpoikien
aseellisen vastarinnan. yritys, jo-
hon oli ryhdytty kuninkaan nimen-
omaisella suostumuksella ja hänen
-käskystään, epäonnistui siis koko-
naan. Ja mitenpå toisin olisi voi-
nut käydäkään, kun kuningas t oi ,
mittama~ta suurempia .apujoukko-



ja Ruotsista ei kyennyt tukemaan
heidän yritystään! K u.ninkaan ke,
h oi+us talonpojille nousta tekemään
vas.arintaa viholliselle a-ikana, jol-
loin Suomi oli j10 melkein kokon.aan
menetetty, tuntuu meistä ikäänkuin
vain heidän narraa.miselta, koska ei
heille kuitenkaan voitu an,taa aseita
eikä ipäällystöä.

Yleensä voidaan san.oa, että sis-
sisora, yksityisten järjestämät vas-
tarinnan yritykset tuottavat useim-
miten sekä syyllisilie että syyttömil-
le vain, paljon onnettomuutta, ve-
renvu odatusta ja hävitystä, m u.od o s-
tuen isanmaan yhteiselle asialle
enemmän ·turmioksi kuin hyödyksi.
Mu.ta toiselta puoien on kuitenkin
myönnettävä, että joskus saattaa ol-
la tilanteita ja hetkiä, jolloi.n mui,
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denkln kuin säännödlisen sotaväen
.on noustava 'puoJustamaan omaa
mieskohtaista vapauttaan, loukattu-
ja oikeuksiaan ja laillista esi valtaan-
sa. Epäilemättå Lounais-Suomen
miehet isänmaallisten tunteittensa
ohjaamina tarttuessaan- aseisnn
kansansa historian ratkaisevalla
hetkellä seurasivat rällöin omantun-
tonsa :velvoittavaa ääntä, ja siksipä
heidän epäitsekäs, miehuudlinen ja
uhrautu vaineri esiintyrnisensä an-
saitsee jälkipolvierikin. ihailun ja tu-
lee aina säilymään niiden kiitollises-
sa muistossa.

J. O. Saarinen.

Forssan Lehdessä 16. 1, 19. 1
ja 21. 1 -3I.



KÄREV Ä.

Erään maanraivaajaa elämästä.

Viime vuosisadan alussa on Y pä ,
jän kylässä oliut pieni tor:ppa tai
mäkitupa-alue, jolle h allitsijansa ja
viljelijan sa kirjoihin merkitys.ä
Emrnan uel nimestä o.i . johdet tu
muoto Manu. Manusta ei minulla
oie paljoa maininnan arvoista iie-
toa, mutta tässä torpassa 28. 1.

1825 syntyneen juha.n.irnisen pojan
persoonallisuudesta pyydän esi .. ää
pienen läpileikkauskuvauksen.

Manu on ollut sellainen aik akau-
tensa koti, jossa kunnioituksella ja
vakaalla mielellä suhta uduv.iin
kaikkiin elämän o ng elmoihin, tava:-
.a an niin sanottu tiet orniesk oti, ei
ulospän esiintyvänä ja korskana,
vaan kotoiseen elämään sovite..u :
na hiljaisena ja elämän viisautta
janoovana. Suuri lu onn onkirja,
luonto, oli ehtymätön, vieläpä var-
ma ja pettämätön opas. Luonnon
ilmiöihin perusti Emmanuel ha-
vaintokykynsä katseet. Niiden kes-
kinäisiä suhteita tarkkaillessa VOI

vaistota syyn ja seurauk sen lain
esiintymistä monessakin kohdassa
aivan yllättäen. 1 äitä ei k atse.tu

ohim enevina i.lmiöinä siten, että
olisi annettu heti unohduksen h u o,s-
taan. Saatu viisaus aj-ateltiin sar-
'lyllää sukuperi.ntönä ja siksi isä
Emrnanuel lapsilleen kertoili ja
neuvoi täten saatuja arvoja. Re ,
hei.irien ja vakaalu o nteine n Juha-
poika oli vaikutteille herkkä, vas-
taanottava ja samalla säilyWivän
muistin omaava. 'I'aloudeläirien
toimeentuio kodissa oli .sjll oiste n
köyhien aikojen yleistä niukkuutta.
Isä Emrnanuel raatoi kesäisinä ai-
koina maanraivaustöissä. Juha
seurasi isäänsä työmailla lapsuus-
'vuosinaan verhottuna ajan va,r-
haisnuori.son pukevimpaan vaat-
teeseen, paitaan.· Tällaisissa olo-
suhteissa kehittyi Juha nu oruk ai ,
seksi ja omaa kotia ·perustaessaan
iiitti elåmanså itseään kymmenen
vu ott a nuoremman tytön kanssa.
Oma koti saatiin asettumalla vuok-
ralaisina viljelemään Ketolan torp-
paa Perttulan kylässä. Torpan pi-
toaika sattui r Söo-luvulle, jolloin
koko vuosikymmen o.i yleistä puut-
teen huolestuttamaa aikaa.



Juhan elämänkatsanto-reheHisin
vakaumuksin käsitti velvollisuuten-
sa yieisiä käsitteitä laveamrnassa
mittasuhteessa. Ei hän luottanut
olojen itsestään k o rjaantumiseen
rästiinjääneistä velvoituksista. Toi-
sillakin oli oikeutensa ja samalla
velvollisuutensa. Veroisäntä o,l~
oikeutettu saamaan sen, mit.ä juha
vapaaehtoisesti oli sitoutunut mak-
samaan. Elämän todellisuus osoit-
ti, ettei tämä käynyt laatuun hänen
ta'loudenhoitajakyvyllään. Tässä oli
Juhalla itse tuntemusta ja /hän tun-
nusti rehellisesti heikon puolensa
tarjoamalla torppaa takaisin ver o-
isännän käytettäväksi. Täten tuli
Juhan oikeustajunta tyydytetyksi ja
samalla poistui veror ästien uhkaa-
ma veikaatumisen vaara. Tunnol-
le jäi hyvä mieli siitä, että oii sitou-
muksensa täyttänyt. Kun näistä
naapureiden kesken joskus myö-
hemmin tuli puhe, niin Juha saat-
toi erikoisemmin painostaa kohtaa,
ettei veroisäntä hänen tähtensä .tap-
piota kärsinyt. - »Isännän kären
minä täytin 1» Tämä ilmaisi Juhan
mielialan tyydytys.ä tuolta van tun-
teen.

Torpanpito ei tullut .pitk aaikai ,
seksi, ja lyhytaikaiseksi jäi Juhan
avioliittokiri vaimonsa Eva-Liisan
kanssa. Torpanpidon aikana li..
sääntyi perhe viidellä lapsella, jois-
ta nelj.ä kuoli varhain, jo ennen äi-
tinsä kuolemaa. Ain.oa elo sa ele-
va lapsi, tyttö, o-li kolmenvuotias
äitinsä kuoltua. Tämä tyttö sen-
jälkeen olikin Juhan toimintain ja
harrastusten keskeisin, johon ennen
kaikkea muuta oli velvollisuudet
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kohdistettava. Le skeysvuo.sia viet-
ti Juha kuulinhetkeensä saakka,
24 vuotta. Vaimonsa kuoleman jäl-
keen Juha alkoi sen yhteisk un-

. nallisen elämäntehtävänsä, jossa
tiesi olevansa o maila urallaan ky-
kyjensä ja taipumustensa työtehon
mukaan. juha rupesi kuokkarnie;
heksi. Kesäiset kuukaudet heilui
kuokka ja talviset kuukaudet oli
kirves tavallisin työase.

Juha Emanuelsson oii tyypillinen
ja omalaatuinen perso omallisuus
kaikiri puolisesti. Henkinen elä-
mänkatsomus, kotoiset tavat ja us-
komukset sekä omalaatuinen esiin-
tymisensä oJi suuri poikkeus seutu-
kunnalle kiteytyneistä joka-aikaisis-
ta elämänsäännöksistä. Puheensa
oli jyskähtelevää ja .pain o.kasta, jo-
hon vie.ä tuli lausuntojen välihen..
käsynä voimakas äänne s-euhs-Lap ,
suuskodistaan perimiaan elämänta-
poja hän seurasi kaikella arvon-
annoila. Rehellinen vakaumus te-
ki kaiken arvokkaaksi, oli sitten
kysymyksessä taloudellinen tapa tai
uskomuksellinen salaisuus. Siten
isä oli opettanut eikä siinä niin ollen
ollut mitään sopimatonta hyljättä-
väksi. Lu orm.o nkirja, suuri IUJn-
to, oli jok a-aikaisesti avoin luetta-
vaksi. Syventyi sitten nykyisyyteen
vastaus. Esirn. ei Juhan kodissa
miiloink aan ollut kelloa. Kukko
saneli aamusel.ia ylösnousuajan ja
auringon suunta jakoi päivän, Tä-
tä kohtaanaapurit osin ihmettelivät
ja usein oltiin halukkaita huvitte-
lemaan Juhan vakaurnuksien kus,
tannuksibla. Taksvärkkituvan aa-
muhaasteluissa .tahdottiin tietää,
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miten 'hän osaa aamulla s opivan
lähtöajan harki.ta. Suora jyskäyt-
televä vastaus -oli : »Kun kukko
on kahresti laulanut, niin kyllä si-
tä kerkii, kun vaan kärevästi läh-
tee». Juha yleensä käytti kärevä-
sanaa moniin eri toirnintakäsittei-
.siin ja tästä kansan.aines, joka luu-
Iottelulla otaksui olevansa Juhan
kehitystasoa korkeammalla omak-
sui j uhalle erikoisniruen : »Kärevä».
Täilä nimellä Juha sittemmin. tun-
nettiin.

Vaikka ei Juhan henki.set h arras-
tukset a'1taneet ulospäin havaintoa,
niin sittenkin sai joskus huomata
aivan. kuin jonkinlaista aiitaju ntaa
johonkin määrättyyn suuntaan.
Esim , .kielikysyrn ys. Juha ei hy-
väksynyr aikaisempaa ruotsalaista
muoeoa Emrnanuelsson. Erään
Tammelan papin kan.ssa tästä su-
keutui seura ava keskustelu. Luku-
kinkeritilaisuudessa pappi esittää
vanhemmista kirjoista ja su orn aiai..
sempaan muoto on määritellyn
Emrnanuelsson nimen Emma-
nuelinpojaksi. Tähän Juha vastaa:
En minä ole Ernrnanueli npoika ,
minä -olen Manunpoika. Juha
Mariueelinpoika, toistaa pa:ppi. -
Ei se ole mikään Manueelinp oika,
se o.n vain paljas Manu! Juha Ma-
nunpoika minä ollen!

Esitän muutaman kohtauksen
naapurien kesken. Eräs takamai-
den to nppari kysyi kerran: Taisit-
te lähteä jo -eht olba, kun näi.n ai-
kaisin tänne saakka olette kerin.
nyt? - Ei maar se ehto o voinut
olla, kuri Mattidan kanat jo olivat
utkcoa kuj,a!l:a.,

Eräs toinen kysyi kuokkamaalla :
Eikös teidän selkänne ku oleu, kun
te kaiket päivät kuokitte? ' - Ei!
Silloin kun minä olin pikkanen
poika, kävin isäni mukana metsässä
eikä minulla silloin vielä ollut muu-
ta vaatetta kuin paita. Isäni löysi
käärmeen ja hu usi: Tules tänne
.poika, mi.nä hierori kärrneeliä sel-.
kääsi, ettei selkäs kuoleu töissä.
Eikä minun se.k äni olekaan 'Kos-
kaan ku oleunut.

Aidistään orvoksi Jaanyt tyttö
seurasi isäänsä työmaille. Talou-
delliset varat olivat niukat, josoii
vaatimattomuuskiri osaltaan mu-
kana. 'I'ytö.le oli työmaalla hau.,
k at+ava , välipalaa ja isän k oruton
tiedonanto oli.: - Siellä tumpin
kärjessä o.n leivänpala. jos sinun
plikka nä!lkä on! Tyttären vartut-
tua nei.tousikään antoi isä taas juon-
nonlapsen koruttomia neuvoja. Ei
hän maanitellut esille tyttären itse,
rakkausvaist oja. Sanoo vain syyn
ja seurauksen samassa yhteydessä:
- Jos sinä plikka lapsen laitat,
niin ä.ä minun heiluvihiini tuki
Tästä sai tytär ymmärtää, että ta-
loudellinen tuki sellaisen sattuman
tullessa jää isänkodista saamatta.

Kuten jo olen esittänyt, o.ivat
Juhan rehellisyysvaistot sitovat ja
johdonmukaiset. Esim , työsopi-
muksissa, jos työnantaja sanoi, et-
tei kuokkamaalla ole kantoja niin
Juhan käsi.tteissä ei niitä työnsopi-
musta tehdessä ilmaantunut edes
mahdollisuuden varalta. Joskus
kävi niin , että ioli kumminkin kan-
toja, vaikka ei työnantajan. ilmoi-
tuksen mukaan pitänyt olla: 'I'al ,



iorn jätti Juha kannot sil.ensä j;a
jatk oi työtään sovitulla edellytyk-
.sellä. Kerran työnantaja ilmaisi,
ctt,ä oli vkaksi k an ' oa jäänyt k u ok-.
kamaaile. Tällöin oli Juhan päät-
tävä vastaus: Ei siellä ollut mää-
rä karitoja ollakaan, mutta jos.minä

. heitistä markan saan, niin minä
hakkaan ne vallan tuhviksi, En
minä kuokkirnisestakaan enempää
saa!

J uhan naapurin po jaila oli ketun-
pyydystä.mine n amatööriharrasl uk-
sena ja senvuoksi hänel.ä oli täy-
lellinen pyyntijärjestys, vahtik op ,
pi, syötit ja p yssyt am m ustarpei ,
neen. Kerran, meni toinen naapu-
ri noin vain huvikseen vahtik opille
ja otti lähteissään pojan kun n ossa
oievan .pyssyn. Sattui niin, että.
kettu tuli syöti.le ja menetti hen-
kensä. Tämä naapuri sai näin toi-
sen varusteiHa ja varusteista ar-
vokkaan ketunnahan. Tämä ei ol-
lut oikein Juhan rehellisyystajun-
nassa. Juha sanoi naapurilleen : Ma-
tin oli pyssy j'a amisooni euh,
mutta minä sanon: anna se kettu
pois!

Kärevän persoona antoi hyvin
rn o nejle harhaanvievän käsitteen,
sillä ihmieheikkouksien yleinen .pa-
he on: arvosielu pinnallista h avain ,
noista. Juha ei cl.ut k ouluuntu-
nut eikä ;hioutunut ympäristön
vaatimiin pirunaldisiin esiintyrnisii n.
Eipä tahdottu uskoa, että niin al-
keellinen persoona kätkisi sisäänsä
sielul!i.sta iankaikkisuuteen tähtää-
vää hengellistä elämää. Pastori
Holmberg teki tässä kohdassa seu-
rakunrialleen eheän tun nu stuk se n
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Kärevä,n hautauspäivä nä. Kertoi
häpeän tunteella, jos kohtakiri kii.,
tolliselia mielellä, palanneensa Kä-
revän kuo.invuoeen luota -ja ih-
metteli sellaista salattua tunnetta,
jota tämä jur o vanhus eli j um alan
armoon ja tuomioihin suhtautuen.
Yksinkertaisuutensa vuoksi hän on
ollut suuri Jumalan edessä ja pinta-
karkeuksistaan ·huolimatta johti hän
minun elävästi käsittämään, miten
Ihminen näkee vain mitä silmåin
edessä on, mutta Jumala katsoo sy-
dämeen. - Kuolemansa edel.ä vii-
meisimpinä aikoina eli j uha köy,
hainhoidon varassa ja kuoli 29. 12.

r893 68 vuoden II kuukauden ja
1 päivän vanhana. Vaimonsa Eva-
Liisa oli syntynyt 9. 7. 1835, kuoli
8. 11. 1869.

Kuinkas se o.n Lounais-Hämeen
kansa? N ostetaank o lakkia tällai-
sen miehen, rn uist o.Ie, jolla ei ollut
mitään edellytyksiä tullå kunnia-
maininrroista osalisek -.i? Kårevå
kaikessa yksinkertaisuudessa vain
vaistojensa ohjaamana tyydytti vel-
vollisu uderi turinettaan uurastaes,
saan. Tämän uurastus on tullut
jålk ip ol velle perustaksi ja pohja-
työksi nykypäivien kulttuurille.
Hehtaareissa, ehkäpä neliökilomet-
reissä on iasketta va se ala, minkä
Kärevä raivasi suou aviivaisiksi sa-
roi.ksi nykyisen maafalouskulttuuri n
nautittavaksi. Korskat tittelit oli-
vat liian et.äisiä asioita Juhan ta-
voteltaviksi. Ne kuuluvat itserak-
kaille tu rhamai su uksieri ta voitteli ,
joille, vaikkapa ei lieidän elämänsä
aikaansaanriokset vastaisikaari sitä
hyötyä, mitä vuo sittaisesti Juha
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Manunpojan elämäntyö tuottaa. -
P.aljastaako edes Lounais-Hämeen
Kotiseutu., ja museoyhdistyksen

jo htokun'ta ,päänsä Kärevän m uis ,
t o'lie?

Edv. Rautanen.

Forssan Lehdessä 30. 1. -31.



Kuvauksia vanhasta Perttulan
kappelista.

Illalla oli kokoontunut joitakin poikia
aittakedolle. Tämä oli jonkinmoinen
tarkkailu, olisjko .kevat jo tuonut
eloa nuorten .kesaiselle toiminnalle.
Jotkut yksilöt olivat jo useampana ilta-
na käyneet 'tekemässä huornioitaan,
mutta kesän tavanmukainen eloisuus ei
näi,Jle vielä' esittänyt leimaansa. Nain
voikin sanoa: »Ei yksi pääsky kesää tee»,
mutta maan 'kuivuttua ja ilmojen lam-
mittyä oli aittakedoilakin eloisarnpaa.

Tämä kokoonturnispaikka ei oikeas-
taan ollut arki-iltojen ajanvietekenttä,
vaan poikamiesten yhtymäkohta iltaka-
velylle mentäessä. Näin varhaiske-
väänä oli poikien puheenaiheena kesän
vastaanottovalmistelut eri kodeissa.
Tyttöjen 'kesäiset yöasunnot tulivat erit-

täin vilkkaan pohdinnan alaiseksi, sillä
tiedettiin jo tyttöjen muuttelevan kesäi-
sille makuuriloilleen.

Kevatlampöjen saavuttua tytöt val-

rnistelivat kesäkortteer iaan muuttokun-
toon. Tämä tyttöjen kesäinen asunnon-
muutto oli varmin kesän merkki. Se
o.li kuin viimeinen keväinen toimenpide
kussakin talossa. Missä vairr-oli kam-
mion luhti, niin se eli aivan itsestään
johtuva seikka, että tämä ·tuli tyttöjen
kesäiseksi yökertteeriksi. Missä ei tal-
laista luhtia ollut, niin silloin jarjestet-

tiin rnakuutilat vaatekammioon tai se-
pivaan latoon. jos oli pihan ympä-
rillä joutilaita huoneita, kuten »vähätu-
pa» tai muita ihmisasunneksi valmis-
tettuja, niin saattoi sijoitus tapahtua
näihinkin. Edellytyksenä ·oli lukitcava
vapa.a huone. Tyttöjen perinnaistapoi-
hin kuului sisustaa kesäinen rnakuukam-
mio niin, että tyttöjen vaatetavara 'Olisi
ollut mahdollisimman edustavasti jä.r-
jestettynä. Tämä kohta eli määräävänä
puolena kesän maak uuhuonecca valittaes-
sa. Vaatekarnrnior ja luhdit 'Olivat kiin-
teine vaateorsineen aivan kuin tätä seik-
kaa silmälläpitäen varustetut. Poikien
kesäiset yöasunno.t eivät edellyttäneet
ramantapaisia mukavuuksia. Kelpasi
tavallinen h'einäJ.ate tai ralli. Tallin yli-

sille 'Olikin poikien makuutilat hyvin
yleisesti jarjesterty. Pääpaine poikien
aJjatuksissa eli se, että kesäiset yölliset
retket saa tiin toteutetuksi isäntä väkeä
häiritsemättä.

Laurilan ·t••lo oli ~iinä ,lähellä kylän
aittakeroa. Laurilan poikamiehet 'Olivat
ensimmäisinä keväisinä iltoina havain-
tojen teossa, Eilen tiedettiin, että j.aak-
kelan palvelustytöt 'Olivat jo koko vii-
ken luhdissa maanneet ja Maceilan ty-
röillä en paraillaan muuttohornmat.
Näin lauantaipäivänä renkipojat saun as-
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ta tultuaan pukivat itsen~ä pyhaiseen
asuun. Pikkupoikaa ihmetytti, että maa-
tamentäessä vaatetravat itsensä 'Pyhä-
pukuun. Nuorempi renki sutkautti
vastaukseksi: "Pojat olivat sen ottaneet
tavaksensa, eikä Iikatkaan paoneet sitä
pahaksensa, että lauantain ehtooria jäl-
keen saunan pojat menevät likkain luh-
tiin.»

Kokoonturnispaikalla, airtakedolla,
tuli yhteiseksi päätökseksi : mennään sa-
kissa »Iikkapeliin», Tällaiselle Iähdölle
ei sallittu varhaisnuorisoa ja kurinpi-
dollisesti se yleensä saatiin pysymaan
poissa yöretkiltä, joskin heillekin suoriin
oikeus olla mukana aittakedon seura-
elämässä.

Tyttöjen perinnaistapoihin kuului pie-
ni kestitys muuton Jälestä, jos joukko
oli vähänkin saädyllistä ja mukana toi-
votuita poikia, mutta suuremmalle sa-
kille ei tämä huornaavaisuus tullut ky-
symykseen. Kotipolton ajoilla palve-
lustyttöjen saama palkkavilja tavallisesti
keitettiin viinaksi, johon tytöt sitten
lisäsivät jonkun verran marjavettä.
Tyttöjen luhdista unelmoidessaan pojat
ta vallisesti hyräili vat :

»Niputellen, naputellen
mennään Iikkain luhtiin.
Siell' on punaista pullosa
ja sänkysä likka uuhti!»

Sunnuntain iltana läksivät pojac liik-
keelle ulornrnaksi vanhasta kylar yhrnas-
tä. Lähdön jalesta tuli a itt akedolle vielä
joitakin poikia, mutta narnat eivät läh-
tcneet aikaisemmin poistuneideri.perässa.

Tämä jälkisakki kierteli vanhassa kylä-
ryhmässä tekemässä 'havaintojaan käy-
den hiljaa velkoilemassa, onko tytöillä

yöriiareita. Nämä tekivät sen havain-
non, että Mattilan tyttöin makuukam-
rniossa oli 'joku vieraan kylän poika.
Sakki tunsi tästä seikasta v.iihtyvänsä.
Hiljaa ,ja rauhallisina he palasivat aitta-
kedolle, mihin oli palannut <11-

kaisernpikin poikasakki kiertomatkal-
taan. ' Nä,in eri talhoi.lta yhteentuHeina
alkoi vilkas selonteko saatujen havain-
tojen johdosta. Vanhassa kyläryhmässä
liikkeellä olleella sakilla oli esittää kai-
kinpuolisesti innostava uutinen: Matti-
lan piioilla on » •••••• varkaita», Tä-
mä nimi annettiin vieraan kylän po-
jille silloin, kun ne olivat ,päässee,t ,tyt-
töjcn rnakuukavereiksi. Mielen tyydy-
tystä antoi pojille se, että havainto teh-
tiin Mattilassa.

Mattilan isänrtä tunnettiin er ittam
.k iusanhe.nkiseksi ,ja vihamieliseksi
r iijuupoik ia kohtaan. Nyt tunsi poika-
sakki olevan sopivan tilaisuuden 'tehdä
isännälle vastakiusa ,j,a samalla toimittaa
naapuri kylän pojalle rangaistus. Sakin
yksimielinen päätös oli: mennään ja
tönkötään. . -Hiljaa, kaikella varovai-
suudella lähestyttiin Mattilan kammion-
seinykselle. Jokainen oli mahdollisim-
Juan tarkkana selvän saamiseksi, vieläkö
siellä oli 'vieras poika sisällä. Pian ol-
tiin varmoja pojan suhteen ja siksi pois-
tuttiin etäämmäIle neuvottelemaan toi-
menpiteista. Ajateltua tönköysta vai-
keutti se, että kammion ovi oli sisälle-
päin aukeava. Nyt oli hankittava ovi-
aukkoa vastaava levy ja kenenkään
katseet eivät tämäntapaista nähneet.
Joku polkasakissa muisti, että Talosen

. pellolla oli iso lata.. Poikien toiminta-
tarmo oli täydessä vireessä ja ehdotusea
käytiin heti toteuttamaan. Sakin kan-
tarnana lata nostettiin karnmior: oven



paalle ja silloin oli jännittävin onnistu-
misen edellytys saavutettu. Tönköpui-
ta päälle vain, suur empia ja pienempiä!
Lopuksi tuotiin vielä 'saunan tyköä noin
7 syitä pitkä hirsi ja sekin asetettiin pai-
noksi Iadan päälle. - Kyllä pitää!

Sisälle tönköjen taa jaäneilla ei ollut
hauskoja runteica.. Kokemuksesta tie-
dettiin, mikä r'aUuilma syrrryy, jos isäntä
itse joutuu purkamaan töngöt. Jospa
joku hyväsydäminen !kulkisi ohi ja an-
taisi apuaan! Heikkoa oli tämäkin loh-
dutus, Tuskinpa pojat avaisivat ja
tyttöjä 'ei tästä kulje. Sattuivat toiset-
'kin tytöt olemaan vierailumatåcalla, ei-
vät nekään ennen aamuaskareita olisi
kotona.

Varhain aamulla kävi isäntä ulkona ja
naki valtavan sulun kammion oven ta-
kana. Heti oli isännällä selvillä asiain
tilanne. - »Sietäisivät saada niin että!"
Tällaisessa mietteessä isäntä katsoi tal-
visesta vitsakasasta sopivaa vittaköpin
tyvca, ennenkuin alkoi purkaa tönköys-
tä. Pienemmän kangen avulla hän en-

,SII1 solutti isoimman hirren 'maahan ,ja
viimeisinä .pienernpia puita. Kun esteet
olivat takaa poissa, antoi hän ladan kaa-
tua siihen oven eteen ja oli vitta'köppi
kädessä valmiina tähtäämään iskuja
pojan herrioihin, Iskujen anto kävi hy-
vin nopeassa tahdissa niin kauan kuin
poika oli käden ulottuvilla. Nolon ja
avuttoman näköinen oli tyttökin. Vaik-
ka ei isäntä virtaköpillaan löisikään olisi
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kumminkin roruminen sitä purevampa-
na kestettävä.

Illalla saapui pojkasakki aittakedolle
nauttien viihdyttävää .tunnetta eilisiltai-
sesta elämyksestään. Udelleri riedus-
telciin, mitä Mattilan isantä sanoi.
Mitä mahtoi poika sanoa?

Yllä on yksi kuva vanhernman ajan
»yöjuoksuista». Ei siitä tarvitse kat-
sella vain nuorison raakuutta, sillä yh-
den iilan elämys ei kuvasta käsitteissä
ollutta siveellistä velvoitusta, Jos hal-
tiaväet suhtautuivat suopeammin nuo-
rison edesottarnisijn, niin ei niiden koh-
dalle juuri järjestetty mielenilmaisuja.
Eipä yleisesti »töngörty» ketä vain sattui
sisällä olemaan. Jokin etaisernpi kiinne-
kohta niihin sisältyi. Nämä tönköömi-
set .kohdistettiin mieluimmin vieraan
kylän poikien osalle 'ja' niille kotcisille
pojille, jotka olivat useampia tyttöjä
raiskamncet. Poikkeuksia yleisistä käsit-
teistä ja tavoista saattoi kylläkin tulla
syystä tai toisesta. Joukossa saattoi
olla »rivosuisia» poikia ja nämä ainai-
silla äänenpidoillaan ovat olleet arvoste-
lun taustana. Vanhempi väestö suh-
tautui näihin nuorten edesottarnisiin hy-
vin eriävin käsit·tein, toiset hyvin räi-
keästi arvostelemaila jos .kohtakin oli
toisia yksilöitä, jotka sanoivat: »Mitä
ne nuoret 'muuta kuin pitävät peliaäs l»

E d v. R a u t a n e n.

Forssan Lehdessä 15. 5· 193I.



Kun Tammelan kirkon laajentamista
1700.::1uvunlopulla puuhattiin.

Tammelan vanhaa kivikirkkoa ei
alusta alkaen ole r.aken nettu niin suu-
reksi, jollaisena se nyt meidän päivi-
nämme unnianar voisena vaatimatto-
malla paikallaan seisoo. Kirkosta, joka
on peräisin r yoo-luvulta, rakennettiin
ensi alussa vain itäosa, joka ulottuu ny-
kyiseen saarnatuoliin asti, Mutta seu-
rakunnan väkiluvun kasvaessa kävi
kirkko liian ahra.aiksi, joten sen suuren-
taminen tuli välttamättomaksi, mihin
·Kust.aa III:n hallitessa I70o-luvun lo-
pussa ryhdyttiin. Kirkon laajennuksen
rakennuspuuhia valaisevia asiakirjoja on
m.m. Tammelan kirkon arkistossa säi-
lynyt, Mustialan karta:non omistajan A.
G. von Postin syysk. 9 p :nä I78 I alle-
kirjoittama 'kirjelmä, jonka hän on
osoittanut kirkon laajennusta samana
päivänä suunnittelemaan kokoontuneel-
le pitäjänkokoukselle.

Kirjelmänsä alussa von Post, joka
suomenkielra taitamattornana on ruot-
siksi esittänyt ajatuksensa, .pyytää herra
rovastia tulkitsemaan kirjelmänsä sisäl-
lön seuraåuncalaisille suorneksi. Edel-
leen kirjelmässä rnaimitaan, että pitajan
kirkon laajennus oli jo ollut puheen-
alaisena toistasataa vuotta ja että hä-
nen kuninkaallinen majesteertinsa oli
äskettäin vahvistanut kahden uuden

kirkon .piirustukset. Ja koska vanhan
kirkon katto oli jo niin rä>l1'Sistynyt,
että pian saatiin olla aivan ilman kirk-
koa, niin oli siis varsin tarpeellista, että
kirkon laajennusrakennukseen ryhdyt-
täisiin tosi teossa, jos tahdottiin välttää
rnaaherranviraston pakotusta siihen.
Kirjelmässä. vedottiin vielä siihenkin,
etteivät seurakuntalaiset voi pyytää mi-
tää'n Jumalan siunausta toirnilleen ja
puuhilleen, kun he ovat niin hitaita ja
saamattornia, etteivät Korkeimman
kunniaksi rakenna Herran huonetta,
jossa he saman katon alla voivat kuul-
la Jumalan sanaa, eilkä kuten .nyt suu-
ri osa seurakunralaisista on kirkon ah-
r auden takia jumalanpalveluksen aika-
na kirkonmäel.lä, jolloin moni estyy
jurnalan sanan kuulemisesta ja viertäa
aikansa lörpöttelyssä ja 'kaikenlaisissa
Iastenleikeissa. Siksipä - sanota.an kir-
jelmässa - olisi ryhdyttävä asiaan huo-
lella ja tarmolla ja saatettava työ pää-
,töikseen mahdollisimman pian, ettei r a-
.kentaminen kestäisi niin ,kauan kuin
siitä on puhuttu.

Asian toteuttamiseksi oli tarpeellista,
että seurakunta valitsisi' kirkonraken-
nusneuvoston, johon kuuluisivat pitäjän
rovasti, yksi säätyhenkilö, kolme tai

- neljä rahvaan miestä ja joku, joka pal-



kattuna valvoisi rakennustyötä ja pitai-
si tiliä varoista ja suor ite ttavista päivä-
töistä. Tämän rakennusneuvoston tu-
lisi. pa rh.a.an tietonsa .ja taitonsa mu-

k aan huolehtia kaikesta, mikä kuuluu
rakennushornmaan, sopia työrniehisrä,
alkaa työt ja huolehtia rahoista, joita
rakennuksen suorittamista varten on
koottava, yleensä huolehtia kaikesta,
mitä- rakennukseen rarvitaan.

Mutta koska kirkonkas'sassa ei ole
mitään v.ar oja eikä ilman rahavaroja
voida työtä aloittaa, olisi tarpeellista,
että varojen keräys olisi toimitettava
ensi tilassa, ja tämä ei olisi Iainkaa n
mahdotonta, koska tamrnela.laiset ei var
voineet valittaa k.atovu.odenkaan ras-
kaira seurauksia. Kirjelmässä ehdote-
taan, että joka talosta tuotaisiiri 1/2 tyn-
nyriä rukiita ja pienemmistä samassa
suhteessa lokakuussa pitäjän makasii-
niin, ja tämä vilja muutettaisiin tal-
vellatai seuraavana kesänä .r.ahalksi ta-
hi vielä parempi olisi, jos jokainen ko-
konainen talo taht-oisi maksaa 30 kupa-
.r itaalaria ensi vuoden tammikuussa ja
pienemmistä taloista samassa sohteessa
sekä seuraavana vuonna toimitettaisiin
taas suurempi tai pienempi keräys sitä
mukaa kuin :työ edistyy, ja joka ta-
pauksessa olisi vuosittain rahavaroja
herättävä, muutoin tulisi keräys yh-
dellä kertaa liian raskaaksi,

Omasta puolestaan lupasi von Post
tammikuussa Mustialasta kirkonkassaan
maksaa 200 'kuparitaalaria, mutta siinä
tapauksessa, jos seurakunta ei hyväk-
syisi mainittua uhrausta joko 30 ku-
par itaalar ia rahassa tai 1/2 tynnyriä ru-
kiita talolta, niin hänkin uhkasi olla
yhtä hidas avustama.a n kirkon raken-
nusta ja maksaisi vain talonsa suuruu-
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den rnuk a.an. Muuten hän edelleen va-
kuuttaa kirjelmässään, että jos seura-
kunnan jäsenet ovat halukkaita tähän
tähdelliseen työhön, aina olevansa tälle
rakennushornmalle uskollinen, eikä hän
koskaan kiellä a,puans.a, ei .työtä eika
varoja omistamansa virkatalon puoles-
ta siitä huolimatta, vaikka hänellä on
niin vähäinen osa seurakunnasta ja hän
on täällä vain niin kauan kuin Jumala
ja kuningas sen suo.

Koska kalkki oli tärkeä rakennus-
aine, niin von Post ehdottaa, että ensi
tilassa rakennettaisiin kirkonmäelle va-
rastohuone, johon koottaisiiri joka tal-
vi tynnyri kalkkia joka talolta, Kalk-
kikivea, josta itse po ltett.aisiin kalkkia,
ei kannattaisi kuljettaa, koska kustan-
nukset tulisivat vain suuremmiksi ja
saataisiin huonompaa kalkkia. Mutta
jos joidenkuiden kylien läheisyydessä
oli kalkkilouhimo, niin tehkööt miten
parhaaksi näkevät, mutta omasta puo-
lestaan von Post lupasi hankkia poltet-
tua kalkkia niin rnont.a tynnyriä kuin
hänen tilojensa osalta tuli. Varasto-
huone, jossa säilytettäisiin kalkkia ja
muitakin rakennusaineita. oli r.aken net-
tava kyllin tiliva ja voitaisiin se ra-
kennustyön paatyttyä myydä seurakun-

nan laskuun.

Kirkonrakennusneuvoston ensimrnai-
senä tehtävänä oli valita taitava muu-
rarimestari eli tiilcnlyöjä, joka ensinnä
ottaisi selville, onko savi kyllin hyvää.
ja onko sitä riittävästi sillä paikalla,
missä tiili tehdas .ny t sijaitsee, vai onko
etsittävä toinen paikka, mistä voitaisiin
saada hyvää savea ja Jiiekkaa. Myös-
kin oli tiedusteltava ymmärtavaisrä ja
raita vaa r.akennusmestar ia, joka ensi
keväänä voisi tutkia tulevan rakermuk-
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sen perustuksen ja laittaa sen niistä ki-
vista, joita jo on vedetty paikalle ja an-
taa sitten ehdotuksia koko kirkon laa-
jenri uksenmkentamisesta. Ra'kentami-
nen alettaisiin vasta sitten, kun kivi-
jalka on ollut vuoden pari valmiina ja
aineita on hankittu riittävästi ja täy-
dellinen varasto kaikkea, mitä siihen
tarvitaan.

Kirjelrnansa lopussa von Post kir-
joittaa, että jos joku seurakunnan jä-
senistä voisi antaa parempia ehdotuksia

•

ja suunnite lmia, 111111 hä,p omasta puo-
lestaa n hyväksyy ne varsin mielellään.
murta jos seurakunta vieläkin epäröi
ryhtyä rakennuspuuhaan, niin hän pyy-
tää rovastin jättämään maaherranviras-
toon otteen pitäjänkokouksen pöytä-
kirjasta ja liittämään siihen tämän hä-
nen kirje1mänsä, Jotta maaherra voisi
ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, että
kirkon rakennuspuuhiin kerrarrkin .tosi-
teossa ryhdytaän.

J. O. S ,a ari n e n.

Forssan Lehdessä 19· 5. 193I.



ta kaikki vanhempi väki suhtau-
tui kysymykseen hyvin vakavana, ja
menneeltä ajalta esitettiin moniaita ta-
pauksia todistukseksi, etteivät kyseel-
liset tapahtumat olleet mitään taika-
uskoa,

Keskustelu muuttui pian toiseen ai-
heeseen ja sai eloisarnrnan sävyn. Eräs
poika oli nähnyt [utcita toisen pojan
kaulurissa ja sen johdosta kysyi:-
Onkos ·teillä luteita? - Niitä on niin
-ti! - Siinä ta,as ollaan pojat! sanoi
Uudenköllin isä. Te pidätte meitä
vanhempia taikauskoisina, ettekä itse
kykene -luteitanne hallitsemaan,

Asiasta virisi vilkas keskustelu, jos
kohtakiri vanhukset pidättyvästi suh-
tautuivat itse ydinkohtaan, nim. lu-
teiden häätämiseen. Joku siinä kyliä-
kin kysyi: - Olettekos kokeneet hää-
tää? Nuoremrnilla oli tiedossa yhtä ja
LOista luteiden häätämisestä, mutta sa-
malla heillä oli hyvin voimakas uu-
demman ajan usko: - Semmoset on
taikuutta ! Nuorten ylimielisyys kiu-
soitti jonkun verran vanhempia miehiä.
Yleiset säädökset vanhanajan tietomies-
ten salaisuuksista ei sallinut yleistä va-
paata keskustelua. Tästä kiusallisesta
asenteesta tuli loppu sillä, että vanha
Molin otti puhevuoron :

Sunnuntain iltapäivänä taksvärkki-
tuvassa.

Taksvärkkitu van asema ei ollut yksin-
omaan taksvärkkäreille keskeinen var-
haisina aamutunteina Ja ruoka-aikoina,
vaan se veti kansaa puoleensa sunnun-
tain iltapäi vinäkin. Sunn un tai päivien
yleisö oli monivivahreisernpaa, sillä seu-
raan liittyi kaikenikäistä miespuolista
väk.eä. Vanhukset olivat usein hyvin
runsaslukuisesti edustettuina ja he oli-
vatkin keskusteluaiheineen hauskuuk-
sien ylläpitäjiä.

Joillakin pojilla oli keskinäistä haus-
kuutta. Olivat olleet oilisiltana häitä
kuokkimassa ja siellä oli ahtaissa ti-
loissa morsiuspari kaatunut tanssiessaan
aihcuttae a monen muun parin kaatu-
misen samaan rykelmään. Vanha Blöts
kuultuaan poikien ilonaiheen huo-
mautti : - Jos pojat tietäisi vät, mikä
enne tämä tapaus oli, niin eivät nau-
raisi, Jotkut pojista tunsivat häpeaa
ja tahtoivat tietää, mitä vakavaa tämä
tapahtuma 'tietäisi: - Kyllä minä sen
teille sanon, vaikka ette te kaikki sitä
todeksi usko. Pankaa nyt, pojat, mie-
leenne, niin se eilinen morsi~n kuolee
lapsensynnytystautiin joko aikai-
semmin tai myöhemmin.

Tämän Blötsin la.usuman johdosta
tuli keskustelua pitemmälle. Nuorista
oli moni sangen yliolkainen, mut-
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- Perkulc. Kyllä vanhat nyt enem-
pi tietävät kuin te! Niitä 011 ajettu
luteita 'Pois niinkin pian, että häätö-
käskyn perästä sai rncnna heti V 111-

tille katsomaan, kuinka luteet mars-
sivat ulos asurnuksista. Kaikki eivät
kylläkään kyenneet tällaista häätöä saa-
maan aikoihin, mutta kyllä jokainen sai
lureer lähtemään, kun vain teki ylös-
sanomisen ja antoi niille laillisen muut-
toajan. Luceilla on kyllä oma ylössa-
nornispaivansa, Laurin paiva, mutta saa
ne sanoa ylös Tuomaanpäivänäkin,
torppar.eiden ylössanomispäivana, ja
kyllä ne muulloinkin voi ylössanon,
mutta on va in annettava laillinen muut-
toaika. Pajunen köppi pitää olla kä-
dessä ja sillä n,a,puttaa ensin perman-
roon. Vieraanmiehen kuullen on sil-
loin sanottava,milloinka on poistutta-
va. Alkää pojat sentään uskoko, ctra
te saatte näin punat akeistan ne eron!
Te epäilette jo sitäkin, että vanhat on
tähän kyenneet, niin kuinka te voisitte
uskoa, että ne teidän käskystänne asun-
toa muuttaisivat.

Aiheet siirtyivät herkästi uusilte aloil-
le. Tuli puheeksi vanhan Jokiläänin
kyytimatkat. Nämä ker tornat pitivät
nuoremmat pojat hartaina kuuntelijoi-
na. Heidän henkinen pääomarikkau-
tensa ei näissä kysymyksissä synnyttä-
nyt vasta vaitterta. Ainoastaan poika-
mainen intlf1ieli joissakin kohdin kuo-
hahti: Siinä sakissa olisi ollut hauska
olla! Joku siinä kertoi yhtajaksoisern-
m m :

Suuren rniessa k in leikki, kyllä se
oli monessa kohdassa koiran' leikkiä. Ei
maar ' mcinanneet enää yösijaa saada,
mutta kyllä sakki on aina ovelaa. Jos

ei yksi huomaa, 111111 kyllä toinen poi-
ka jo älyää. Mikäs suna, ettei sakki
aina toimeksi saisi? Kerran jossakin
Helsingin puolessa tavarankyytimat-
koilla lähettivät yhden miehen esillä-
päin kylään johonkin .määrättyyn ta-
loon ja kyllä tämä sitten jo piti huo-
len, että toisetkin pääsivät sisälle. Ta-
lonväki, saatuaan näin vastenmielisiä
vieraita, ei ollut ymmärtävinään ollen-
kaan sucmca.

Vanhan kansanomaisen tavan mu-
kaan oli talossa, niinkuin on ollut Lou-
nais-Hämeessäkin, kariala sängyn alla.
Talonmiesten puhdetöinä oli päreiden
teko. Vaulammin Mattila otti par esa-
leen ja istui aikansa kuluksi sen sängyn
reunalle, jonka alla kanat jo orsipuil-
laan lepäilivät. Mattila työnsi päre-
säleen jalkainsa välistä .kanahakkim ja
vakavana sanoi: - Taitaak in ruveta il-
mat muuttumaan, koska kukko nnn
hankittee laulamaan? Mattila uudisti
tämän lausumansa otaksurnan useam-
paan kertaan lisäten, että se on jo kauan
hankkinut laulamaan. Lopulta kukko
lauloi. Talon isäntä huomasi, että sii-
nä oli oikea tietomies. kun jo edeltä-
päin tiesi kukon hankkeet. Mattila
käskettiin isännän kamariin ja sai hän
osakseen vieraanvaraisen kohtelun.
Isäntä ymmärsi hyvin suomea taman
tietomiehen parissa eikä toisiakaari koh-
taan enää oltu töykeitä.

Useampien vanhojen miesten puhe
tuulella ollessa -aiheet hyvin herkästi
vaihtuivat. Jollakin tavalla siinä tuli
lausutuksi Kosken likkainaamu virsi
Sen otti joku kertoakseen:

- Mitäs sekään muuta ori kuin Jo-
kiläänin poikain keksintö. Turusta pa-



latcssa syötetään hevosia Tuimalassa ja
sunnuntaiparvan ollessa miehiä .men i

Kosken kirkkoon. Kotiin päästyä yksi
kysyi toisilta, .kuulivatko he niiden
kahden Kosken tytön aamu virren vei-
suuta. Ei sitä toiset sanoneet kuul-
leensa. Kysyjä vain ihmetteli, kun ei-
vät sellaista erikoisuutta kuulleet, vaik-
ka kaikki olivat niin lähellä. Tulivat
utcliaiksi ja tahtoivat kuulla millainen
se virsi oli. Poika a'lkoi vcisata :

.Mei molemmat. Mei kauniirnmat,
Kuin tähän kirkkoon tulleet olemme.
Me miehen saam' jos muutkin vaan,
Kun kauniist' itsern' kaytam !»

-::

Puhe siirtyi aikaisempiin matkamies-
ten kosimisiin. Joku tiesi kertoa jos-
takin Jokiläänin miehen morsiamen
tuomisesta. Tämän selitti muuan iäsnä-
ollut:

--Se nyt taisi olla Tammelan mies,
joka sillä tapaa itselleen emännänkau-
pat teki. Kaupunkimatkallaan jossa-
kin syötinpaikassa rupesi vakavana
naisväelle esittämään, että hänen talou-
dessaan olisi emännän tarve. Siinä sitä
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sitten rupatcltiin yhtä ja toista ja lo-
pulta päätettiin vakavana, että lähtö
toteutetaan heti. Arkku järjestettiin
takareelle ja nainen istui arkkunsa kan-
nel1e. Mies istui etureen palkulla ajaen
hevostaan. Jonkun matkaa caivallettua
tuli jF känlainen vastamaa. Mies lä-
hellä ahteen paälle pääsyä katkaisi väli-
vaulan ja naikkonen alkoi takareellä
olevan arkkunsa kanssa luistaa takape-
rin. Nainen hätääntyneenä huusi: -
Antaa seisoa, vaula katkes l Mies vain
ko visti hevostaan juoksuun edessä ole-
vassa myötämaassa.

Oli siinä mies!
- Oli, mutta kyllä eräs Jokiläänin

mies toi samallaisella kaupalla uuden
vaimon kotiinsa asti. Luullaan, että se
hulivili äijä valmisti vaimolleen nain
vain jonkinlaisen mielen ilmaisun. Van-
ha vaimo ja tytär ottivat uuden tulok-
kaan tuimana vastaan. Uudella mor-
siamella ei ollut muuta neuvo~ kuin
toimittaa itsensä talon piha portilta ta-
kaisin vanhaan kotiinsa.

- Siinä näette, pojat, että ennen
yrnrnarrettiin leikkiäkin, mutta mitäs
nyt? Jo vähemmästäkin käräjöidään!

E d v. R a u t a n e n.

Forssan Lehdessä 29· 5. 1931.



Jäämiretki-kuvaelman historiallinen
tausta.

Kaukaisista esihistor iallisista
ajoista myöhään historialliseen
aikaan asti ovat vesireitit maas-
samrne olleet niin tärkeitä ja
ylksinornaisia kujkuvaylia että
pienimrnafkin sellaiset ovat tul-
leet kaytetyiksi, kunhan ne vain
ovat olleet osana pi tkasså rei-
tissa Niiden ei tarvinnut olla
yhtajaksoisia, sillä suuremmat-
kin veneet vedettiin hyvin tai-
tavasti pyörötulkkien avulla tai-
paleitten yli. Vesiteitä joutui-
vat harnalaisetkin käyttämään
tullessaan meren rannikolle .
Pohjanlahteerr johtavan Koke-
mäenjoen lisaksi oli heillä usei-
ta 'kul'kuvaylia Suomenlahteen-
kin . Xl,si näistä näyttää johta-
neen Ta~melan vesistöjen kaut-
ta. Vanajavedestä ei ole pitikä
mat1ka Renkajarveen, josta pää-
see Hepolampeen . Nykyisin on
tämän pienen lammin jo Tam-
melan vesistöön laskevan Puka-

,rajärven välillä joku kilometri
soista a lavaa seutua, jossa vie-
läkin toisinaankevätvesien 2 i-
ikoiria on vir taavia vesiä ja van-
hat porraspuut viittaamassa
siihen, ettå joskus satoja vuosia
sitten on tassak in saattanut olla

matala joki . Pu'kar asta samoin
kuin Kanajärvestä pääsee selvin
vesiä myöten Tammelan etelä-
päähän aina Liesja rveen asti,
Liesjar veen laskevaa Mustjokea
myöten saattoi ennen päästä
veneillä Pusulan Saloveteen.
Saarijarveen y .m , ja pienten
lkanriaksien ja taipaleittenkaut-
ta Lahjan vesistöön, josta tie
merenrannikolle oli avoinna.
- Sen valjempaå tai suoranai-
sernpaa vesireittiä kuin Tam-
melankautta kulkeva vesistö
tarjoo, ei ole ollut Sisa-Harnees-
tä läntisen Uudenmaan ranni-
'kolle _

1105in eivät muinaisloydot
vahvista si ta käsitystä, että
mainittua Tammelan vesiticta
olisi suuremmassa maar assa
Ikäyt.etty ko u ttaiku lku liikentee-
seen. Rautakauden eri ajan-
jaksoilta on täällä 'kylla joukko
Iiucmattavia hajaloytoja , Niin-
pä kansainvaelluksen ajalta,
mjka lasketaan päättyneen n .
800 i. Kr .., on keihäs- ja m ick-
kaloytoja Kaukjarven yrrup.i r is-
töltä ja Riihivalkarnasta .' Ren-
Ikaj~irven LuuriJos~a on huomat-
tava rahalö-ytö 1000-1040 vai-



he ilta.. Ettei Tammelan vesis-
tojen varsilta ole enempää rau-
takauden aikuisia löytöjä, joh-
tunee siitä että Lounais-Ha
meen vakinainen asuttaminen
alkoi vasta 1,200-luvun alussa.
Mutta metsastelevia ja kaiaste-
levia harrialaisia tÄällä liikkui
ja viituttua kaubtakulkuliikettä
oli myös ru nsaasti . Huom.atta-
va lisa'ksi on', ettei aina tarvitse
muinaislöytöjen olla asutuksen
mer'lokina , Niinpii tiedetään,
että Rengossa on ollut kirkko
jo 12CO-Juvulla" mu tta .mu inais
lö~',töj~i ei sieltä ole tehty.

Paremmin' kuin rnuinaisloy-
dot ccöittavat .pa ikann imet lii-
kcuneyihteyden . Esitän n\,
siir tonimista vain muu+amia esi-
merkkejä sanotun vesireitin
va rsilta . Vanojan pitäjän ni-
meä muistuttavat Tammelan
Liesjarvella Vanajasuo, Vihdis-
;.:~iVanjärvi ja Vanj.iki (kaucm-
paria idässä vielä Vantaa). Pu-
sulassa on Hattulan ja Hauho-
lan kylät. Sammatin pohjois-
osassa on Hamiioki ja Harrreen-
suo selkä Kaukolan kylä, Karja-
lohialla Mustlahden kyla
(Saaksmaella sama), Pe:li" Lu-r-
koensuo j ;n .e .

Useat historioitsijat pitavat
mahdollisena, että se Harnalais-
ten satama" por tus tavastorum,
jon ne Bi r ger Jarl laski sota-
jou'lckonsa toisella r isti retkella
1249, sijaitsi siellä, missä vielä-
[ci n Ponkkalan ja Pirkkalan vä-
lillä on .Tavastf jard, Hämeen-
selkä. Täältä kulki tie sisa
'lla:' h:n, HCm:-c,seen, ensin Loh-
jan ja Hiiden vesistöjen kautta.
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",Vanjärvestä löydetyt laivan
osat ovat siitä todisteena", mai-
nitsee R. Silvanto Sammatin
ihistor iassaan , Ja K. Soikkeli
kertoo Vihdin historiassa kan-
san tarinan Pyhajarvelta, jonka
mukaan olisi ennen muinoin 0'1-
lu t .kulku kelpoinen vesireitti
Vanajaveden ja meren val il la.,
Arhmon kylassa oleva n Puiha-
linnan olivat tarinan mukaan
pitikin Mustaajokea tulleet vi-
holliset håvittaneet . Edelleen
mainitsee Soikkeli että lähell~i
Nummelan asemaa oleva Meri-
niityntie viittaa saman kau L'
taku lku tien olemassaoloon.

On ma'hdollista, että huornat-
tava osa tästä Vanajaveden ja

. Suomenlahden .valisesta vesilii-
'kerrteestå on tapaht u n u t J anaik-
kalan ja Lopen vesistöjä pitkin,
mutta yllämainitut pai'kanni
metikin ,viittaavat siihen" ettii
myös Tammelan vesistöjen
kautta ovat sisämaan hamäläi-
set kulkeneet.

*
Vuosisatoina ennen ja jälkeen

l,OGO-Iuvun olivat historialliset
olot sellaiset, että Sisa-Hameen
ja merenrannikon välillä oli
runsaasti liikettä. Kun skandi-
naavit suuntasivat vi ikinlkirct-
fkensa Suomeeri tunkeutuivat
he rohkeasti sisämaähanlkin,ku-
ten Olavi Pyhä l000-luvun alu s-
sa tai r u otsala inen y-l imys
Freyg eir vuosien 1025-1030
vaiheilla, jollon hänen maini-
taan nimenomaan hyokanneen
Hämeeseen asti. 1100-1200-lu-
vuilla ori hamålaisten ja Ven~L-
jan nowgor od ilaistcn välillä
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useita rycstoretkia . Venäläiset
Ja k a r jalaiset tulivat su u r il u-
kuisina sotavene illaan Hameen
sydänmaille asti vetäen pu r te n
sa .pitkien kin taipaleitten yli.
Tanskalaiset tekivät myös ryos-
töretlkiään Suomenlahden ran-
noille 1200-luvun molemmin
puolin. Näitä -vihollisia vastaan
ali suomalaisilla maamme etelä-
osissa sarakunta linnoitusta ..
nai tä muinaistut'kija Reinhol-
min rnukcan y'ksi Liesjarven ja
Kyynanajarven tienoillakin ..

Mutta hämäläiset kav.vat itse
ki n rclhkeasti rvostoret'killa se-
fi(läRuotsin että Venäjän puolel-
la. Etenkin oli Ruotsi turvaton
suomalaisia vastaan senjälkeen
kun ruotsalaiset olivat luopu-
neet viikinlki retkistaan kr isti n-
uskoon kaannyttyaan . Pari
tlGlupunkia:kin suomalaiset polt-
tivat Ruotsissa 1100-luvun 10])-
pupuolella . Harrialaiset 'kavivat
palkan uuden aikana satarctkil1ä
myos Varsinais-Suamca vas-
taan; 1198 he esim . y-hdessa
nowgorodilaistcn kanssa poltti-
vat Turun: jos Hämettä r)"6,.;-
tettiin, toivat harrialaiset kotiin-
sa runsaita saaliita vieraista
maista jo 'heirnoveljien'kin asu-
masijoilta . '

1100-1ulVu n loppupuolella oli
kristinusko alkanut levitä va
paaehtoisuuden tietä Hamee-
scen . Rauhalliset hrimalaiset
sallivat munkkien tulla maa-
hansa, rakentaa kirkkoja ja
saarnata uutta oppia Kansca
kaåntyi siihen ja hyllk~~si v nhat
jumalansa , Sita mukaan kuin
kristinusko. levisi alkoi kuitci-

bn Ruotsin valta ulottaa mah-
tinsa hämäläisten .keskuuteen ,
Seurauksena oli m.m. verojen
maa raamineri, ja silloin vasta
thamalaiset huomasivat vaaran .
V. 1236 he nousivat julrnaan
'kapinaan saaden apua entisiltä
vihollisiltaan karjalaisilta. Kir-
kot poltettiin ja papit ka r koitet-
tiin tai tapettiin. Luopuminen
Ruotsista ja kristinuskosta tuli
vielä taydell isemrnalksi sen jäl-
.keen, kun Turun pii pa 1240 oli
ristiretkijoukkoineen .kärsinyt
Ievajoella muser tavan t app on ,

Vasta 1240 teki Birger Jarl
ruotsa laisine sotajoukkoineen
retken Hämeeseen, pannen alun
Håmeen linnan rakentamiselle
ja 'saaden harrialaiset vapaaeh-
toisesti alistumaan Ruotsin val-
taan ja uuteen uskoon.' Silloin-
kaan ei l1äm~iläisiä sotavoimalla
kukistettu.

*
"Maakuntaju hlilla esitcttava

kuvaelma 'on ajateltu tapahtu
valksi ennen 1236. N iina vu 0-

sina oli erittäin sotaista. Juuri
edellisenä kesänä olivat karja-
laiset tehneet sata retken I-[i-
meeseeri ja harrialaiset kavivat
kestamassa. Osa tämänkin
eudun asukkaita oli jo käänty-

nyt uuteen uskoon; Talpian
joukko edustaa niitä. Mutta
Sisa-Harneen ja pohjoisen Tanr
melan miehet olivat viela mie-
leltaan 'lpakanoita, vaikkakin
kr i ti nusko oli jo. .heihin tehnyt
niin suuren vaikutuksen, ctt.i
he saattoivat kirkkoon mennä
ja sieltä .palattuaan laulaa Kris-
tin Kicsuksclle , Mutta poissou-



taessaan he jallcen virittivät
pakanallisen sotala ul unsa.

Kansantar ina kertoo, ettii
seutukunnan vanhin kirikko oli
Saaressa. Sen sijoituspaikka
olikin erittäin luonteva. Kul-
jeskelevat lahetyssaarnaajat,
jotka olivat etupaassa mu nkke-
ja, rakensivat rohkeasti pienen
puukirdckonsa sellaisiin seu tui
hin, joi a oli joko runsas asu-
tus tai sitten tärkeä liikennesol-
mu . Saarensalmen tienoo Tam
melassa 01 i sellainen. Pohjoi-
sesta tuli SisärHämeen pitkä
vesireitti ja jatkui ohi Suomen-
lahtea kohti . Pyhäjärven kaut-
ta oli pääsy paitsi kalarrkxaitten
Kallion ja Talpian järvien ta'
kaisiin kyliin ja riistams illo
myos pitkälle Lo.mijokea myö-
ten Satakuntaan. jopa Koke
maenjokeen asti. Lo.maalla
oleva Hattulan kylä osoitt..s
nirnellaan, että se on saanut
asukkaansa Hattulan pitäjästä.

Missä Saarenharjun kirkko
on ker.ran 700 vuotta sittensi
jainnut, on tietenkin mahdoton-
ta enää tarkalleen maarata.
Monista tiedoista pidän var-
mirnpana sitä, minkä vapaaher-
ra V. E. de la Ohapelle alle'
kirjoittaneelle antoi kertoen
vanhemmiltaan ku ulleensa, et"-
tä kirkon sija on ollut harjulla
vastapäätä kartanoa. Paikka
onlkin ollut ihanteellinen Jaajoi
ne näJköaloineen. Vieläkin saa
katselija sen tunnun, että tuolla
tasaisella kedblla, missa mahta-
vat koivut viihtyvät havumet-
sän keskellä, on todella voinut
kirkon p,)'lh; tettya maata olla.
Monet läheiset nimet, kuten Pa-
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pinlammi ja Kuolimus, n,äyttä-
vät myos tukevan pcrinnäistic-
toa. Mäen laidasta maantien
var relta on aikoinaan löydetty
ihmisen paakalloja ja muita lui-
ta. Valitettavasti ei silloin tul-
lut tutkituksi, miltä ajalta ne'
olivat.

Jotakin tä.män mukaista taus
taa esi.tin' runoilija Eero Eero-
lalle, kun häntä pyy~in nakc
my'kset sanoiksi ja lauluiksi laa-
timaan. Muutamassa paiv.issa
siitä syntyi pyhän innostuksen
sanelema kuvaelma. Katselijan
ja kuuntelijan ei p.da nakeman
kaikessa tarkalleen ajankohtais:
ta. Onhan kohdannut suuria
vaikeuksia 700 vuotta sitten
käytännö-ssä olleiden pukujen
ja kajkellaisten 'kapistusten lW-
delleen tekemisessa. Lisäksi on
rtäJytynyt ottaa huornioon Jcuva-
elman vaikutusteho. 'Niinp;;
on tahdottu nayttaa kirkon -si-
jainneen vanhassa harrialaisten
uhrilehdossa, jossa viela on jii.l-
jella jätteitä" m. m. uhriaitat
pyhä lahde, taikamerkkeja ym .
Sillä on 'Ylritetty paitsi kuvata
aikaa saada myös r iittavasti
psygologista ja teatraalista vai-
ku tusta . Anlr-kite:hti V. Kyan
der on kuvitellut ja luonut tä-
män esteettisen puolen.

Sattuvasti kirjoittaakin tastii
'kuvaelmasta prof. A. M. Tall-
gren, aikakauden tarkka tunti-
ja, l11.m.: Kyseess-i ei ole tie'
don jakaminen, vaan mieliala
ja se on ecHai':ocnaan realiteetti.

E. Aaltonen,

Forssan Lehdessä 3. 7. 1931.



Muuan mielenkiintoinen oikeusjuttu
vuodelta 1801.

Tammelan silloinen nimismies Erik Johan Juselius joutuu
pakkohuutokauppaa toimittaessaan törkeän

pahoinpitelyn alaiseksi.

Forssan Lehdelle kirjoit-tanut J. O. Saarinen.

Meidän paivinamme, jolloin .pakko-
huutokaupat kautta koko maan ovat
miltei jokapäiväisiä tilaisuuksia ja jois-
ta Piikkiössä noin kuukausi sitten vä-
ki valtaisesti keskeytetty pakkohuuto-
kauppa herätti vakavasti ajattelevien,
laillista järjestystä kannattavien kansa-
laisten keskuudessa yleistä paheksumis-
ta, ei 'liene ilman mielenkiintoa otsi-
kcssa mainittu oikeusjuttu, !jDsta näem-
me miten toista vuosisataa sitten silloi-
sessa Suur- Tammelassa, nykyiseen
Humppilan pitäjään .kuuluvassa Huhcaan
kylässä myöskin väkivaltaisestikeskey-
tyi 'laillisesti kuulutettu pakkohuuto-
kauppa, ja lisäksi sen toimeenpanija jou-
tui törkeän pahoinpitelyn alaiseksi.

Jokioisten kartanon arkiston asiakir-
joissa on vuodelta 1801 jälkimaailmalle
säilynyt varsin mielenkiintoinen oikeus-
juttu, joka oli aiheu~unut siitä, että
Tarnrnelan silloinen nimismies, toirni-
tusvouti Erik Johan juseliuseoli Jokiois-
ten kartanon tor pparilta Juha Vallaha
maksamattomista kar ajakapoiste ulos-

mitannut elukoita ja saapuessaan Val-
Jan torppaan pitämään pakkohuuto-
kauppaa oli ,joutunut törkeän pahoin-
pitelyn alaiseksi, sairastaen senjälkeen
luseita viikkoja saamistaan haavoista.
Nimismies juselius oli asiasta tehnyt
kuninkaan käskynhaltijalle läänissä kir-
jallisen ilmiannori oikeusjutun nostami-
seksi torppari Juha Valtaa ja hänen
poikiaan. räätäli Juha Bombergia, Kaa-
poa, Iisakkia ja Mikkoa vastaan., Var-
sin raskauttavana seikkana nimismies
Juselius esiintoi ilmiannossaan sen, että
yllämainitut henkilöt olivat kiroillen ja
sadateilen seipäät käsissä hyökänneet
~irkatehtäväänsä suorittamaan saapu-
neen kruunun virkamiehen kimppuun,
rusikoiden hänet puolikuolleeksi.

Asiaa käsiteltiin sitten kolmissa yli-
rnaaraisissa käräjissä, nimittäin touko-
kuun 13., heinäkuun 16. ja elokuun 10.

päivänä, joissa yleisenä syyttäjänä toi-
mi kihlakunnan silloinen kruununvou-
ti Reinhold Holmbe.rg. Ensimmäisistä
käräjistä ei ole ollut käytettävissäm-



me pöytäkirjaa, joten emme tiedä, mi-
ten asiaa niissä käsiteltiin. Mutta toi-
silla kärä.jillä heinäkuun 16. p :nä pöy-
täkirjan mukaan oli saapuvilla kaikki
syytetyt, paitsi Iisakki Valta, joka oli
matkustanut Turkuun ja viipynyt siel-
lä jonkin aikaa, joten häntä ei ollut
voitu haastaa näihin käräjiin.

Aluksi syyttä.jä tahtoi saada selvite-
tyksi miksi päiväksi huutokauppa oli
kuulutettu pidettäväksi vastaajien luo-
na, kuinka monta kappaa viljaa vastaa-
jalta oli vaadittu ja oliko nimismies
Juselius va-atinut vilja.a vai rahaa ,ja
mihin hintaan kapalta hän oli laskenut
viljan.

Asian selvitykseksi, että huutokaup-
pa oli todellakin laillisesti kuulutettu,
Juselius jätti oikeudelle seuraavan kuu-
lutuksen:

»Viirne vuoden maksamattomista kä-
räjäkapoista myydään pakkohuutokau-
palla ensi tulevan huhtikuun 14 ,p:nä
talonvaari Juha Köpin asunnossa Huh~
taan kylässä ulosmitattu hieho, mikä
täten tiedoksi annetaan.

Huhtailla, 27 p:nä rnaalisk. 180r.
E. J. Juselius.

Samana päivänä myydään Juha Lau-
rinpoika Vallan luona lehmä, viime ja
sitä edellisen vuoden maksamatta jää-
neistä kärä jaka poista.

Huhtailla, kuten yllä.
Juselius.

Kuulutus Humppilan kirkkoon.»
Senjälkeen Juselius esitti vielä peh-

tori Juhan Bergin, jolle kihlakunnan-
tuomari C. G. Gadd oli luovuttanut
kaiken Tammelan pitäjästä viime vuo-
delta hänelle tulevan viljan, tekemän
luettelon kaikista kar ajakappansa mak-
samatta jättäneistä henkilöistä, mistä
kävi selville, että Juha Vallalla oli 3

71

kappaa maksamatta, ja lisäksi Juselius
huomautti, että Juha Va!l.alla oli mak-
samatta käräjäkapat vuosilta 1798 ja
179-9 sekä laarna nnin kapat samoilta
vuosilta, kappa kultakin vuodelta, siis
3 vuodelta 3 kappaa eli kaikki yhteen-
sä 3 vuodelta 12 kappaa, jotka voitiin
maksaa joko luonnossa tai rahassa, 12

,killinkiä kapalta. Juselius vaati laillis-
ta edesvastuuta jokaiselle vastaajalle sii-
tä, että he kyseessä olevassa huutokaup-
patilaisuulessa 13 p:nä huhtikuuta oli-
vat hakanneet seipäillä häntä Ua kiroil-
len ja sadateilen haukkuneet häntä var-
kaaksi ja maankier tajaksi.

Kun läsnäolleille vast.aajille oli esitet-
ty heitä vastaan tehdyt syytökset, niin
he kieltäytyivät vastaamasta, koska Ii-
sakki Valta ei ollut saapuvilla. Syyt-
täjä sitävastoin vaati, että vastaajat Ii-
sakki Yallan poissaolosta huolimatta
velvoitettaisiin kukin omasta puoles-
taan vasta.ama.an asiassa, nimeteri kan-
tajan puolelta todistajiksi pitajanapulai-
sen Michael Åkerblornin, apulaisnirnis-
miehen Gabriel Orellin sekä lautamies

. Erkki Tuomaanpoika Syyrin, Humppi-
lan Koiviston kylästä.

Oikeus harkitsikin, että vastaajat Ju-
ha Valta, ,ja hänen poikansa, Juha Bom-
berg, Kaapo ja Mikko huolimatta Iisa-
kin poissaolosra velvoitettaisiin vas-
taamaan heitä vastaan nosterusta syyt-
teestä, mistä he ilmoittivat tyytymät-
tömyytensä. Edelleen he väittivät,
etteivät he aikaisemmin Jokioisten sä-
terimaalla asuvina olleet maksaneet mi-
tään laamannin eikä tuomarin käräja-
kappoja ja että huutokaupan olisi pi-
tänyt, kuten Juseliuksen äsken lukema
kuulu tuskin osoitti, ta;pahtua huhtikuun
14. päivänä eikä Juseliuksen olisi 'pitä-
nyt saapua sitä toimittamaan saman
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kuun 13. p:nä, mihin juseliuksella ei

siis ollut laillista oikeutta, ja asian näin.
ollen he kielsivät heitä vastaan nostetun
syytteen.

Juselius huomautti tällöin vastaajille,
että huutokauppa oli tosin kyllä ereh-
dyksesta kuulutettu 14. päiväksi, mut-
ta että hän ulosmi tatessaan omaisuuden,
joka piti mainitussa :huutok,aupassa
myytaman, oli vastaajille ilmoittanut,

että huutokauppa pidetäänkin 13. päi-
vänä, joten .heidän vaitteeseensa voitiin
yhtä vähän kiinnittää huomiot-a kuin
siihenkin, että he säter irnaalla asuvina
olisivat vapautetut laamannin ja tuoma-
rin karäjäkapoista, koska he todellisuu-
dessa . eivät asuneet sater.isnaalla. Muu-
ten syyttäjä ja nimismies Juselius vaa-
tivat, että nimetyt todistajat kuultai-
siin asi.assa valalta, mutta vastaajat Ii-
sakki Vallan ipoissaolon takia vastusti-
vat todistajien kuulustelua, väittäen li-
säksi nirnirettyjä todistajia esteellisiksi,
koska pastori Barck, joka kuuluttaes-
saan rästiläiset ei ollut maininnut täl-
löin vastaajia, ja koska Akerblomin
vaimon oma nimi on ollut Barck sa-
moin kuin J useliuksen aidinkin nimi,
joten he siis olivat keskenään sukua
ja koska apulaisnirnismies Orell oli sei-
paineen käynyt mainitussa tilaisuudes-
sa vastaajien kimppuun ja vasta myö-
hemmin itse sanonut, että häntä oli
lyöty ja koska Syyrillä oli saatavana
osa snta, mitä vastaajilta oli ulosmit-at-
tu sekä koska hän lähtiessään vastaa-
jien luo oli uhannut antaa selkään
heille.

Mitä vastaajat olivat esittäneet to-
distaja Äkerblomista, oli syyttäjän mie-
lestä keksittyä voidakseen estää hänet
todistamasta tai ainakin viivyttää asiaa,
mitä samoinkuin Orellia ja Syyriä vas-

taa n tehtyä syytosta ei voitaisi ottaa
huomioon, koska virkamiehellä lain
mukaan on oikeus todistaa omassakin
asiassa, joten siis vasta.ajien taholtavesi-
tctty vaatimus olisi hylättävä ja nimi-
tetyt todistajat valalta kuultava.

Oikeus päätti kuitenkin sekä vastaa-
jan Iisakki Vallan 'Poissaolon takia että
toisten vastaajien taholta luvattujen li-
sätodisteiden 'kuulemista varten lykätä
asian elokuun 10. paivana Portaassa pi-
dertaviin ylimääräisiin käräjiin; jolloin
kaikkien asianomaisten' tuli olla sa.apu-
villa edesvastuun uhalla, minkä alaisia
syytetyt tällaisessa rikosasiassa olivat,
samoinkuin ";useliuksenkin oli näille ka,
räjille hankittava puuttuva rasriluettelo
10 hopeataalar in sakon uhalla.

Elokuun ro. päivänä pidetyissä kärä-
jissä olivatkin kaikki asianomaiset sit-
ten saapuvilla. Jokioisten kartanon
silloinen omistaja, retrelöimishalustean
kuuluisaksi tullut kenraalimajuri Ernst
Gustaf von Willebrandkin oli nyt se-
kaantunut asiaan. Hänen valtuutrerna-

naan oli näet oikeuteen saapunut vara-
tuomari Pehr Ekbom, joka oikeudelle
pöytäkirjaan merkittäväksi jätti seuraa-
van Willebrandin lausunnon:

»T'amrnelan pitajan kihlakunnanoi-
keudessa esillä olevassa nimismies. J u-
seliuksen tonppari Juha Valta.a vastaan
nostamassa oikeusjutussa katson minä
itseni oikeutetuksi ottamaan itselleni
seur ae va n puhevallan.

r ) Kuten ritari- ja aatelissaadyn etu-
oikeudet määräävät, on yksin aatelis-
miehellä eikä kenelläkään muulla val-
ta alusralaisiltaan ulosmitata maksamat-
tornia veroja ja muita maksuja, ja kos-
ka Juha Laurinpoika Valta asuu mi-

nulle kuuluvan Jokioisten kartanon
alueella, mistä Juselius on ollut tietoi-



nen, niin hänen olisi pitanyt tehdä ml-
nulle ilmoitus pakkohuuto kaupasta, jos
sellainen oli ollut tarpeen, eikä oma-
valtaisesti toimeenpanna minkäänlaista
ulosmittausta. Asiain näin ollen en voi
olla huornauttatnatca, että kuten laki
säätää viimeiseksi ulosmitataan se omai-
suus, mitä ilman velallinen vähimmin
voi tulla toimeen, mutta juselius on oi-
keudettomasti ulosmitannut Vallan
elukoita, vaikka .hänellä oli muutakin
hänelle vähemmän tähdellistä ornai-
suurta.

2) Koska Juha Valta ei aikaisem-
min ole maksanut mitään karajäkap-
poja, niin Juseliuksen ei olisi pitänyt
vaatia häneltä käräjakappamaksuja, en-
nenkuin kihlakunnantuomari oli vel-
voittanut .hänet niitä suorittamaan.

3) Eikä Juseliuksen olisi pitänyt il-
man tuomari Gaddin kehoitusta ja ti-
lausta ottaa Vallalta karajäkappoja, ja
ettei tuomari Gadd ollut Juseliusta
siihen pyytänyt, se käy ilmi tuomari
Gaddin minun kanssani toukokuun II

P :nä tekemästä sopimuksesta, jonka mu-

kaari minä olin suorittanut hänelle edel-
listen vuosien karajakapat ja että tuo-
mari Gadd oli peruuttanut vaatirnansa
ulosmittausten toimeenpanori sekä ettei
hän koskaan Juseliukselle ollut toimit-
tanut mitään rästiluetteloa Jokioisten
kartanon mcalla asuvista henkilöistä.

Jokioisten kartanossa elok. 10 p:nä
180r.

C. G. ven Willebr,and.»

Syyttäjä Hol:mberg tiedusteli nyt sal-
litaanko vastaajien, rörkeälaatuisessa
rikosjutussa käyttää valtuutettua ja on-
ko Wi,llebr.andilkt puhevalta jutussa,
josta Valta on syytteessä törkeästä ri-
koksesta. Oikeus hylkäsi kuitenkin
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syytrajan vaatimuksen, koska talonpojat
lakiin perehtymättömina ja koska Will-
brandilla aatelisoikeuksien nojalla oli
valta kar ta nonsa ailustalaisten puolesta
valvoa heidän oikeuttaan. SyyttäJä
myönsi kyLlä Willebra.ndin aatelisprivi-
legioissa mainitut oikeudet, mutta missä
määrin' hänellä oli puhevalta esiintyä
tässä rikosjutussa asianomaisena, suta
hän pyysi oikeuden lausuntoa. Oikeus
harkitsi kuitenkin kohtuulliseksi, että
vastaajat saivat käyttää asiamiescä ja
Willebrand vastaajien isäntänä tehdä
niitä huomautuksia, joita hän katsoi
asie.nhaar ain vaativan.

Vastaajat väittivät edelleen, että huu-
tokauppa oli kuulutettu 14., eikä 13.
päiväksi, jolloin Juselius oli saapunut
Valla lle, Tällöin pastori Åkerblom lu-
ki oikeudelle Juseliukselta saamansa kir,
jeen, Joka kuului seuraa vasti:

»Hyva veli!

Si.i~ä tapauksessa, että o.en erehdyk-
sestä määrännyt huutokaupan pidettä-
väksi Vallalla ja muilla Huhtaa.n kylän
torppareilla huhtikuun 14. p:nä, tcivon,
että veli lukee sen 13. päirväksi eli päi-
vää aikaisemmaksi, joka on maanantai
kahden viikon kuluttua. Luotan siihen,
ettei veli unohda sitä, ja jään uskoLli-
seksi palvelijaksesi.

E. J. Juselius.

Pastori Åkerblom todistikin, että hän
oli kuuluttanut Vallan huutokaupan
huhtikuun 13 päivä.ksi muuttamatta sitä
kuitenkaan -kuulutuspaperiin, Edelleen
hän todisti, että nimismies Juselius, apu_
laisnimismies Orell ja lautamies Syyri
olivat aamupäivällä tulleet Koiviston
kylään ja yhdessä Akerblomin kanssa
k lo 1 ajoissa lähteneet Vallan torpaan,
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missä Valta seisoi portin edessä ja esti
heidät '<ljjamast,apihalle sekä kehoitti
pihalla olijoita sulkemaan portin. Kun
he olivat tulleet portille, niin Orell, joka
kulki etumaisen.a, aukaisi portin ja Ju-
selius kädessään sapeli, joka ei kuiten-
kaan ollut paljastettun a, seurasi hänen
jäljessään. Mutta ennenkuin Juselius
ehti pihalle, Juho Valt.a hyppäsi yli ai-
dan pellolle, ottaen käteensä suuren sei-
pään, jolla uhkasi lyödä Juseliusta. Mut,
ta kun juselius välittämättä siitä oli
siirtynyt pihalle, niin Valt.a oli uhannut
lyödä lautamies Syyriä. Heti senjal-
keen kun Juselius oli ehtinyt pihalle, oli
todistaja, joka yhä seisoi maantiellä
kuullut kovaa tappelua pihalta, jolloin
Orell oli tullut Juosten pihalta ja sano-
nut, että juseliusta oli lyöty. Kun Ju-
selius lopulta ,pääsi pakoon, tuli hän
todistajan luo pää ja kasvot ylr'yleensa
veressä samoinkuin vaatteerkin, Orell
oli sitten Iumella hautonut juseliuksen
päätä, ennenkuin he voivat lähte\ aja-
maan pois talosta. Vallan pojat olivat
samaan aikaan seisorieet portilla, hauk-
kuneet kovasti Juseliusta. Valta itse
oli vielä ,!Juut,anut Juseliukselle: »Kyllä
sinä nyt sait kerrankin niin paljon kuin
'tarvitsitkin, tules vielä kerran ottamaan
elukoita navetastani, jos sulla on halua !»
V.alta oli vielä lyönyt seipäällä Juseliuk-
sen ja Orellin hevosia, jotka olivat pi-
halla, sanoen: ." Semmoisten miesten
hevoset eivät ole kyllin arvokkaat sei-
somaan rehellisen miehen pihalla.» Ju-
seliuksen sapelia oli Vallan poika Mik-
ko Mikko pitänyt paljastettuna kädes-
sään päättyneen tappelun jälkeen, pitäen
sen sitten omanaan. Toisen Vallan po-
jan Iisakin oli todistaja nähnyt pää ve-
risenä.

Or ell todisti, että Juha Valta oli kiel-

tänyt, ennenkuin todistaja ja Juselius
olivat tulleet portille, ajamaste pihaan.
Kun hän tuli portista pihalle, olivat
Vallan pojat seipäillä varustetut eikä
hän ehtinyt Iievosraan vielä kiinni sito-
maan, ennenkuin Juselius oli jo kovas-
sa tappelussa Vallan poikien, Kaapon,
Iisakin ja Mikon kanssa, Juselius iski
sapelilla Iisakkia päähän, niin että ver-
ta vuoti, :mutta rupertui itse maahan
seipäästa saamastaan iskusta, jääden pi-
halle makaamaan. Mutta kuka ensin
löi, sitä ei hän nähnyt. Juseliuksen
päässä, jota todistaja lumella hautoi, oli
useita läpiä, joiden lukua hän ei kui-
renkaan voinut tietää, koska verta vuo-
ti niistä kovasti. Orell mainitsi vielä,
että kun hän yhdessä Juseliuksen k.ans-
sa oli ollut ulosmittaaunassa V,allan elu-
koita, joita oli ollut 30, niin Valta oli
uhannut, ettei huutokaupasta tule mi-
tään, lausuen: "Olette ennenkin tarjon-
nut myytäväksi karjaani, mutta se on
epäonnistunut».

Syyri todisti samoin kuin Orellkin,
lisäten, että Iisakki Valta oli antanut
sen iskun, josta juselius tuper tui maa-
han Ua että Mikko Valta oli useita ker-
toja lyönyt Juseliusta hänen rnaates-
saari maassa, ja isä oli vain kehoittanut.
Vastaajien asiamies tuomari Ek ei ~1l1-

t anut mitään arvoa Syyrin todistuksel-
le, koska hän oli saamamies ulosmittauk.
sessa.

Kuulustelraessa vastaajat Kaapo, Ii-
sakki ja Mikko Valta väittivät Juseliuk-
sen ensin lyöneen ja he vain puolus-
tivat itseään, ja jos he tällöin olivat
haa voittaneet juseliusta, niin sitä ei voi-
taisi heille lukea rask auttavaksi teoksi.
Juha Valo j,a Juha Bomberg kielsivät
olleensa varustetut seipäillä, eivätkä he



olleet loukanrieet millään tavalle Juse-
liusta.

Suutari Kalle Heikinpoika todisti
Syyrin sanoneen, että. kyllä V.allan Ju-
ha nyt tänään suuttuu kovasti, kun
maisteri Åkerblom lukee hänelle maa-
herranviraston päätöksen, että Vallan
täytyy maksaa karäjakapat. Sekä Syy-
ri että Orel olivat' .kehoircaneer tcdis-
tajaa s,a,apuma.an huutokauppat.ilaisuu-
teen.

Pitäjänapulaisen Ranzcliuksen 7-'vuo-
tias poika: Berndt päästettiintiodist,a-
maanv r.k un häntä ensin ori .kehoitettu
puhumaan totta. Poika todisti, että hän
oli tullut ulos V,alJ.anhuoneesta ja näh-
nyt Juseliuksen lyövän sapel'illa Iisakki
Va1t.a,a;mitään rnuuta ei hän, tiennyt.

Juselius väitti tätä vääräksi ja hänes-
tä tuntui silta, että vastaajat olisivat vie-
telleet pojan näin kertomaan.

Kuultujen todistuksien jälkeen syyt-
täjä, kruununvouti Reinhold Holmberg
ja nimismies juselius .k-atsoivet täysin
tulleen todistetuksi, että vastaajat tahal-
laan olivat !hyökänneet seipäät kade ssa
vir.anroirnituste suor ittam.aan saapu-
neen rnrmsrrues juseliukscn kimppuun
ja . aiheuttaneet iskuillaan hänelle vam-
moja, joista lääkäri.n ·todistuksen rnu-
kaan Juselius on nnaann.ut sairaana usei-
ta viikkoja, ja callaisesra laitt.ornasta
menettelystään heidät oli tuomittava
ankaraan lailliseen rangaistukseen sekä
korvaamaan kivun ja sen aiheur tamat
kustannukset. Samoin vaaci syyttäjä
vastaajien korvaarna.an tämän jutun joh-
dosta hänelle aiheutuneet matkakulut
ja ajanhukan. Joskin Juselius oli lyö-
nyt sapelilla v.astusoajia, niin se syyttä-
jän mielestä oli tapahtunut vain itse-
puol ustustar koi tuksessa.

Vastaajien asi.amies tuomari Ek kat-
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soi, ettei' ollut tullut selvitetyksi, oli-
ko huutokauppa .kuulutettu huhtrkun
I3. v.ai I4. päiväksi, joten t.appelu oli
ollut vain tav.allinen tappelu, eikä ol-
lut siis kyseessä virantoimitus. ja näin
ollen siis molemmat, seka Juselius että
Holmberg saavat keskenään kuitata it-
se tkustann ukset sitäkin suuremmalla
syyllä, kun Juselius ei ole 'vahvistanut
todisteilta yhtäkään rnenoeraa Iaskus-
saan, ja joskin Holmberg on s·aapa
laskunsa mukaisen korvauksen, niin se

on Juseliukse.n maksettava, koska hän
on aiheuttanut koko jutun, Tuoma-
ri Ek huomautti lisäksi, ettei tykistön
välskäri Schultz, joka oli hoitanut ju-
seliusta, ollut oikeutettu .anta.maan
lääkärin todistusta, siitä huolimatt«, oli-
ko hän tutkinnon suorittanut vai ei,
siJlä virallisen todistuksen 'Voi an ta.a
vain piiriläakari, j'otensllS välskäri
Schultzeiollut oikeutettu saarnaan
laskussa esitettyä .korvausta. Tä,tä vas-
taan esitti syy ttäjä, että koska piirilää-
käri ei ollut silloin t,av.attavissa ja väls-
kiiri usein toimitti tar.k.astuksia, niin
hän oli oikeutettu saarnaan. korvauk-
sen.

V,astaajien
kuultua.a.n ja
tua.an oikeus antoi asiassa seuraavan
päätöksen:

.Oikcus pääoti henkikirjoittaja Hel-
singiuksen todistuksen rnukaan," ettei
Juha V,allan torppa ollut jokioisten
kartanon saterimaalla, vaari. r älssimeal-
la, joten se siis ei ollut v,a'pa,aIaaman-
nin eikä tuomarin .karajakapoista, ja
siksi vastaajien väite tä,ssä kohdassa
raukesi. Vapaaherra, von Wil'leb.ra,nd
o.li tosin sopinut tuomari Gaddin kans-
sa suta, 'että han enaksaa vuosittain
Jokioisten alusta laisten, puolesta tuo-

Ja kantajan todistukset
asraa [opullisesti harkit-
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rnari Gaddille tulevista .karajakepoista
33 taalar ia 10 .killinkia, mutta koska
Juselius oli saanut siitä tiedon vaste
myöhemmin ja hänellä oli maaher ran
määräys ulosmitata karäjakapat, mm
häne.n velvol'lisuutcnsa oli suorittaa
ulosmittaus ja näin ollen Juseliuksen
menettely oli täysin laillinen, koska
hän ei olut kiskonut enempää kuin sen,
mikä V.allan tuli maksaa.

Edelleen oikeus katsoi, että Juselius
oli saapunut virantoimituksessa Vallan
tcrppaan, koska hän oli .kehoin.anut
kirjeessään Äkerblornia kuuluttamaan
huutokaupan, 13. päiväksi, kuten tämä
oli sitten tehnytkin.

Todistajia oikeus ei katsonut esteel-
lisiksi, paitsi Syyrin, jona oli saata va-
00 osa ulosmirtauksessa, ja siksi hänen
todistukseensa ei kiinnitetty mitään
huomiota,

Koska vastaajat Keapo, Iisakki 'ja
Mikko Valta olive t seipäat käsissä käy-
neet Juseliuksen kimppuun 'hänen saa-
puessaan ., kacehtaväansä suoritta-
maan ja aiheuttaneet lääkärin ·todistuk-
sen mukaan, jonka oikeutta ·ei voitu
kieltää, yhden suurehkon ja kaksi pien-
tä ha.ava(l sekä kaksi sinelmää ja Juha
Valta ja Juha Bomberg seipäät käsissä
olivat kir-oillen uhanneet lyödä J u-
seliusta, mutta koska vastaajat eivär 01'-

leet tehneet ta ta edeltäpäin. harki-
ten, niir» oikeus 'tuornitsi heidät syylli-
sinä rikoskaaren 9 §:on XVII luvun mu-
kaan, Kaapo, Iisakki ja Mikko Vallan,
kunkin 200 hopearaalarin sakkoori se-
kä sitäpaitsi yhteisesti !heidät maksa-
maan suuresta haavasta 20, ,pienestä 10.

ja sinelrnista 4 hopeataalaria. Juha
V.alta ja Juha Bomberg tuomittiin. sii-
tä, koska 'heolivat .kiroille n ja sadatel-
len haukkuueet ja uhanneet lyödä Ju-
seliusta ,j.a Syyriä kumpikin 10 hopea-
ta.alarin sakkoori. Varojen puutteessa
saisivat pojat 400 parja, Valta ja Bom-
berg 4 paria raippoja, 3 lyöntiä parilta.
Välskäri Schultzille joutuivat tuomitut
maksamaan 3 5 taalaria 16 .killinkiä, Ju-
seliukselle kivusta ja särystä sekä ajan-
huk asta 50 ja lisäksi rmenettämästään soa-
pelista, jonka vastaajat olivat pitäneet,
5 taalaria 'sekä Holmbergille 19 taala-
ria ja 26 killinkiä. - Juseliuksen ·oi~
keus tk.atsoi Iyöneen sapelillaan vastaa-
jia .hatavarje.luksessa, joten. häntä ei sii-
tä tuomittu.

Kihlekunnanoikeuden paatos, johon
molemmat :puolet olivat tyytymättömiä,
alistettiin Turun hovioikeuden lopul-
lisesti ratkaistavaksi.

Eorssan ILehdessä 15. 7·, 17· 7, ja 21. 7·
1931.
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