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Torron kylän menneisyyttä.
Vuonna 1937, toukok. 24-26

päivinä, toimitettiin Torrolla »k at-
selmus ja kuulustelu», jossa merkit-
tiin muistiin kylän elämää ja k ehi-
tystä muutamien kymmenien vuo .•.
sien ajoilta, sen mukaan mitä kylän
vanhimmat asukkaat vielä muistivat
kylänsä entisestä elämästä kertoa.

Torro on yksi Tammelan suurim-
pia kyl.ä. Ennen isonjaon järjes-
telyä, joka tapah tu] v:n I865 vai,
heilla, oli To rrolla seuraavat I3
ta.o a : Mäntylä, Honkala, Rekola,
Vanha-Poruppu, Keski-Pornppu,
Ali-Pornppu, Yli.Pornppu eli Ku-
janpää, Antti-Mänki, Kalle..Mänki,
Kalle-Kuru, Kaapo-Kuru, Ni.kula
ja Marttila. Torppia o.i: Karsto,
Haippo, Vahteristo, Simo(la), Myl-
lylä, Lehtimäki, Mäkilä, Mik-
kola, Kivistö, Kietiö, Matti Al.satt,
Kat.e Absatt, Kotinoja, F'alrni,
Kuorrnusoja, Nape, Raurnåki, Rop-
pila, Kuoppainrnäki, Huhtaino ja ja
Joosela. Kun tähän tuli lisåk si vie.,
lä joukko itsellisiä, käsityöläisiä
ym, niin kylän asujarnisto a oli mon-
ta sataa henkeä.

Kylä oli siihen asti ollut hyvin
tiheään rakennettu, talot ja torpat
olivat ihan toistensa nurkilla. Jär-
jestelyn yhteydessä siirrettiin muu-
tamia taloja sekä torppia etäärn-

mälle ja muutamia' torppia »huk ,
kui» 'kokonaan, kun niiden pellot
joutuivat talcille, eikä to.stakaan
paikkaa o llut sopivasti saatavissa.
Kylässä kävi maamittari v:e:ä toi-
senkin kerran, .halkaisi Rekolan ta-
lon kahdeksi, Yii, ja Ala.Rekolaksi,
ja samalla kertaa erotti J ok.laånin
raj-alle kaksi uutta taloa, Mäenpää-
Mängin ja Koivisto-Mängin.

Rakennukset on T'orrolla, sa-
moinkuin muissakin ky.issä van-
hempina aikoina, »hakattu» loppi-
nurki.le, Vasta 60 vuotta takape-
rin ruvettiin tekemään nykyaikai-
sia sileitä nurkkia ja vasta silloin
tuli käytäntöön väliseinät. Sitä en-

. nen oli tehty jokaiselle eri huoneel-
:e omat neljä seinäänsä. Luhtira-
kennuksia ei Torrolla ole ollut juu-
ri o llerrk aan. Ei ollut siis poji.la
»Iikkain luhtiin» mitään asiaa. (A:-
toissa yrn utko huoneissa tyttöjä
sentään jonkun verran kesällä rn a-
;ai:i.) Kylässä on v.elå jålel.a ait-
ta, jonka edessä on n. metrin pi-
tuinen edestä avoin eteinen. Eräs
vanha vaimo se.itti eteisen olevan
rakennetun aittaan pyrkivien poi-
kien sateensuojaksi

Rakennusten kattaminen on Tor-
rolla vielä sellaisella rnurr osasteel-
.a, että olki-, tuohi- ja malkakatto-
jen ohella on päre, ja pe'tikatto-
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ja, onpa viimeinen uutuus, ruukku,
kattokin Iöytånyt tänne tiensä. Hi-
taasti mutta varmasti väistyy van-
ha uuden tieltä. Olihan sekin ole-
vinaan jo jotakin, kun puuko.la ja
käsivoirni.Ia tehtiin kattopäreitä.
Karston Jaak:ko niitä teki vähän
myytä väksikin. Lainattiin sitten
Suku lasta soikein höylä» , ;ota nel-
jä miestä käsivoimin Iykki.

Tuskin puolta vuosisataa on ku-
lunut siitä, kun Tor r olia vielä asut-
tiin savupirtissä. eikä siitä ole kuin
n. 40 vuotta, kun ky.äån rakenriet-
tin ensimmäinen uloslämpiävä sau-
na. Saunakysymys onkin ollut vai-
k easti ratkaistavissa, kun ulosläm-
piävä sauna ei sopinut pellavieri,
maltaiden yms kuiva tukseen 'Yhtä
hyvin kuin vanha sauhusauna. On
koetettu lämmittää sauna i.man sa-
vua riittävän lämpimäksi, mutta se
vie enemmän aikaa ja kuluu enem-
män puita. On suljettu savupelti
ja ohjattu koko lämpö savuineen
saunaan. N ykyaikaisilla viljarikui-
vurei.lakin on jo jouduttu kokeile-
maan, mutta entisen sauh usaunan
paikka näyttää olevan vaikeasti
täytettä vissä.

Pahimmilta tulipaloilta Torron
ky,;ä on säilynyt. N. 7'0' vuotta sit-
ten paloi Kujanpää-Pornpun talo
melkein kokonaan, n. 60 vuotta s:t-
ten Nikulan r iihet ja n. 30 vuotta
sitten Mäntylän talo . Pari metsä-
,paloa on ollut jälkeenpäin ja joku-
nen ukkosenvalkea.

Kylässä on paljon viljelysmaita.
Kun lähtee Jokiläänin rajalta, Sa-
tulinlk iven luota, pitkin Someron
rajaa Torron kylää kohti, niin saa

kulkea ainakin 3 kilometriä kylän
kohdalle päästäkseen, ja siitä vielä
ohitse 'kY:än eteläistä puolta toista
kilometriä, ja koko tämä matka on
pienten metsikköjen katkaisemaa
viljelysmaata. Siellä ovat Aijän-
suo, Riu.klka, Hankuri, Arrnatti,
Viljam o , Pur sio nrn aakunta, Puur o ,
kaski, Huhtaarrkartan o, Perkkiöri-
maa, Uhhaatus, J orrinmaa, Kissan-
hännänniityt, Ohrakytö, Heponii-
tyt, Vahlio, Peräkorpi, F'ohjarsk or-
pi ym. Näitä aukeita katkoo toi-
sistaan erilleen Lehtisaari, Ko lrni-
naistenmäki, Tuusannummi, Töl-
mänrnäki, Kytösi.lanrnäet, Kirkko-
nummi, Idänpäänmäki, Alankon-
mäki jne.

Ennen isonjaon järjestelyä, n. 70
vuotta sitten, olivat torr olaisten
pellot pieninä »muruina» siroitet-
tu toinen toisensa väliin siten, että
sama .ohko oli jaettu monelle ta-
lolle ja torpalle. Kun kukin er,ot-
ti oman sarkansa aitauksella, niin
pellot olivat aitoja täynnä ja nii-
den vieril.e talvella kertyneet lumi-
k inokset viivästyttivät maan sula-
mista keväällä. Isonjaon järjeste-
lyssäkään ei voitu saman talon pel-
toja mitata samaan lohkoo n, sillä
toisen pel.o t olisivat tulleet kauem-
maksi kylästä kuin toisen. 'Täytyi
siis antaa jokaiselle talolle ja tor-
palle ainakin .kakai eri lohkoa.

Kaskenpoltosta o n 'I'orro.L, luo-
vuttu jo ainakin 50 vuotta takape-
rin. Mutta kun niittyjä on raivat-
tu viljelykselle, ja vuo r oviljelys
otettu käytäntöön kaskenpolton
jälkeisinä vuosina, niin kyllä tu.ee
syötävää sekä ihmisille että elukoil-
le. Ali.Pom pun vanha emäntä on
kertonut, että hänen pikkutyttönä



ollessaan hänenkin kotonaan e.ä,
tettiin kymmenkunta lehmää, mut-
ta ennen kun hän luopui emännyy-
destä, oli talon lehmien luku ko-
honnut Jo 30 :een. Onhan siinä jo
eteenpäinmenoa yhden puolen vuo-
sisaåan osalle.

Samaan aikaan kun lu o n no nn iit-
tyjä on raivattu viljaa ja kylvöhei-

. nää kasvamaan, on muutamia en-
tisiä, hyvin kivisiä peltoja jätetty
karjanlaitumeksi. Niin on mennyt
laidunrnaak si kokonaisen torpan,
Kuormuojan, maat sieltä kylän
idänpuolella olevasta metsästä.
Kiukaanrauniotenää ovat osoitta-
massa entisen torpan paikkaa.

'Toisin on menetellyt entisen
Karsten torpan nykyinen omistaja,
Vihtori Vaaranen, jonka pientila
on metsien takana muutamia kilo-
metrejä kylästä. Vaaranen on isän-
nöinyt Karstossa vasta n. 10 vuot-
ta, mutta tällä ajalla hän on ehtinyt
raivata pelloiltaan k iviä niin paljon,
että niistä o n syntynyt vankkaa ki-
viaitaa toistasataa metriä. Mutta
eihän toisin voi o.Iakaan, kun tie-
tää miehen entisyyden. Kun hän
Forssan kutomatehtaassa oli va rt-
tunut täydeksi mieheksi, hän lä:hti
»ulkoilmaan» ja rupesi k ivimieb ek-
si Saa vu tettuaan sillä alalla tar-
peellista ammattitaitoa hän rupesi
itse mestaroimaan, teettäen Fors-
san ympäristöön, Urjalaan ym yli
30 .kivinavettaa, kellareita ja silto-
ja. Eihän sellainen mies vielä van-
hoilla päivi:Iäänkään voi olla kivis-
tä kokonaan erillään.

Torro eli muusta maailmasta
eristettyä elämää, sinne kun ei ke;
säl.ä 0 llu t mirrk äänlaista ajotietä.

5

Talvikelin aikana piti varata kaik-
kea, mitä kesällä tarvittiin ja jon-
ka kuljettamiseen härkää tai he-
vosta voitiin ikäyttää. Talvikelin
aikana piti myl.ymatkatkin tehdä,
enimmäkseen Kuhalaan (Fors-
saan) . Olihan omassa kylåssäkin
pahanpäiväinen tuulimylly, mutta
sekin 'kä vi ainoas taan tuimemmilla
tuu.illa, Suuri edistysaskel oli siis,
kun saatiin maantie Talpialle ja
sitä kautta muun maailman yhtey-
teen. Se tapahtui viime vuosisa-
dan puolivälin 'paikkeilla. Taval-
lista vaikeampi tuon tien rakenta-
minen oli, 'I'orrorr-erottaa lähim-
mästä naapurikylästä 'I'alp.ast a
laaja Torronsuo. Suossa on pai-
koitellen niin pehmeitä paikkoja,
ettei edes jalkapolkuakaari ole voi-
tu tehdä suoraan näiden k ylie n vä-
lille, vaan se on täytynyt suunnata
vähän länteenpäin, Mustasaareen,
josta sitten on lyhyt matka kuival-
Ie maalle. Mutta tälläkin vä.i.lå
oli hyvin pehmeä pai'k'k a, jonka
ylitse ei voinut kävellä ilman por-
taita. Se oli siinä iähe.lä Musta-
saaren reunaa. Kun vihdoin ruvet-
tiin raivaamaan maantietä Torron
ja Talpian välille, täytyi tuolle peh-
meälle paikalle tehdä ta va.linen sil-
ta; .hirs.ä ladottiin vierivierin muu-
taman kymmenen metrin pituudel-
le. Kun siinä sitten kulki hevonen
kärryineen, taipuivat hirret, josta
syystä siltaa ruvettiin nimittämään
Ritkunsillaksi. Vähite.lcn silta pai-
nui suohon, ja vasta kun päälle la-
dottiin vielä toinen hirsikerros. tie
rupesi siltäkin kohdalta pysymään
ajettavassa .kunnossa. Sen jälkeen
on 'I'orr olta sitten saatu kaksikin
tietä Sorner o l.e, toinen Luukori ja
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toinen Eetelin kautta, ja yksi tie
Patamon ja Letk u n kautta Turun
-Hämeenlinnan väliselle maantiel-
le. Arvi Raution autossa voi teh-
dä mukavasti matkan Forssaan
vaikka joka päivä, jos vain aikaa ja
asioita riittää. Torrolaisten maan-
tiekulttuurin haittana o n kuitenkin
se, että kylässä ei ole k unn ollista
maan ties antaa. Talpialta ast: se on
tuotava. Kylässä on kyllä mäkiä
runsaastikin, mutta niissä ei ole
muuta kuin multaa, hiekkaa ja ki-
via.

Soita o n usein syytetty siitä, että
ne huokuvat kylmyyttä ympäris-
töönsä, siten synnyttäen halloja.
Torrolaiset eivät suotaan sellaises-
ta syytä, sanovat, että kevåäl.a kyl-
Iä suon rannoilla on hal.anvaara
suurempi kuin muualla, mutta sil-
loin eiIialla.la ole vielä mitään tu.,
hottavaa. Syksyllä asia on päinvas-
tainen. Kun suo k esallä oikein
lämpenee, niin sieltä säteilee .ämpöä
niin myöhäiseen, että se pikemmin
suojelee viljoja syyshalloilta kuin
niiden tuhoa jouduttaisi. Puiraan.,
selkä k yl.å eristää varsinaisen ky-
län suosta, mutta siellä Äijänsuon
puolella on monia viljelysmaita
suon vä.ittörnässä yhteydessä. Rah ,
ka sulaa hitaasti keväällä, mutta
vielä silloin kun kaikkialla muual-
la maan pinta on jo jäässä, nousee
suolta lämpimiä höyryjä, eikä jää-
tymisestä ole näkyvissä merkkiä-
kään. Joskus sattuu, että keväthal-
la ulettu suollekiri vikuuttaen
suomuutaimen ja karpalon kukkia.
Mutta suurempi tuho kohtaa noita
marjoja useammin toiselta taholta.
Kun on kuiva kesä, niin suomarjat
jäävät pieniksi. Muutamin paikoin

suon p ohjo isel.a rannalla piileske-
lee runsaasti käärmeitä. Torrolai-
silla ei o le siinäkääri-suhteessa va-
littamisen syytä. Kyllähän tuo l.ai-
nen matelija joskus tavataan Tor-
ron kylänkin mailla, mutta maan-
vaivana ne eivät ole olleet.

Mustasaaren lisäksi on suossa
Torron läheisyydessä vielä Kunin-
kaansaari sekä Kavituskallio, jon-
ka pinnassa o n hevosen kavion jä:-
kiä rn uistuttav.a syvennyksiä. On
kulunut aikaa noin 50 vuotta, kun
eräs Palmumäki niminen Tamme-
lan mies rakensi asunnon Musta-
saaren laitaan, maantien läntiselle
puolelle, ja rupesi suosta kuokki;
maan pe.toa. Varojen puutteessa
miehen täytyi Ikuitenkin yritykses-
tään luopua. Hänen kuolekimansa
sarat tulivat kuitenkin myöhemmin
käytäntöön, onpa ilmestynyt uusia-
kin viljelyssarkoja sinne tänne suon
reunoille.

Viime vuosina on ollut jutuste.,
lua Torron suon raivaamisesta vi:-
jelysmaaksi. 'Tammelan kuntatein
on ollut mukana suunnitelmissa.
Fitemmälle ei asiassa vielä ole
päästy. Suon reunoilla tehdyt ko-
keet osoittavat, että kasvukuritois-
ta maata siitä kyllä saa, kun vain
kaivetaan viemäri, joka kuljettaa
liiat vedet pois. Mutta asia on ra-
hakysymys ja vaikeasti ratkaista-
vissa.

Äskettäin pari työläisperhettä on
rakentanut itselleen asunnon n. ki-
lometrin päähän kylästä, metsän ja
suon rajal.e. Kiviseen mäkeen ovat
kuo:kkineet pientä peltoa, että edes
kasvamisen aikana saisivat perunoi-
ta omasta maasta. Tällaiseen toi-
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Kylän seppa Ja hänen poikansa.
Valokuvattu 1912 vaiheilla.

menpiteeseen täytyy 'ryhtyä, vaik-
ka ihan pirtin nurkalle ulottuu sil-
mänkantama aukeaa kivetöntä maa-
ta. Mutta se on vielä toistaiseksi
vilje.yk selle kelpaamaton ta. Toi-
votaan nyt, ettei se aika ole kauka-
na, jolloin »rajaton määrä ojur eita
saa työtä T'orronsuolla». Kun se
aika koittaa, silloin tulee Torrosta
suunkylä, sillä nykyisellä, vielä nyt
hyödyttömänä aluee.la saavat silloin
sadat perheet työtä ja leipää.

Torrolaisten muista elinkeinois-
ta vielä vähän.

Puuseppää ja maalaria ei kylässä
ollut, mutta ei sellaisia ammatti-
miehiä paljon ta·rvittukaan, itse ky-
län miehet tekivät vähät puut yöt,
ja maalari »lainattiin» joskus Fors;

sasta tai Joensuusta. Seppää tar-
vittiin paljon ja Israel Lindgrenin
(nyk. Rautio) suvulla se virka on
ollut perinnöllisenä jo useamman
miespolven ajan. Suutarit Nyman,
Holsti ja Danholm pitivät huolen
kyläläisten jalkineista, samoin rää-
tä.it Grönholm-Siniketo ja Eklund
vaatetuksesta. Teurastuksessa ei
juuri paljon ole erikoista ammatti-
miestä käytetty. Oma leipuri tor-
rolaisilla sentään on ollut jo useita
kymmeniä vuosia. Jaakko Lammi-
nen, oman kylän Mäntylän talon
poikia, hankki joo nuorena itselleen
.eipurinamrnattiin tarvittavan tai-
don ja on sitten hoitanut sitäpuol-
ta kylän elämästä näihin päiviin
asti. Oma kauppapuoti on torro-
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laisilla ollut myö sk in jo n.60 vuot-
ta. Someron puolelta kotoisin ole-
va Jokelan torpan ·poika Matti
Granroth perusti Torrol.e kauppa-
puodin. »Puoti-Matin» jälkeen lii-
kettä sitten jatkoivat useat yksityi-
set, kunnes se siirtyi Osuusliike
Tammen huostaan.

Tervan .poltto ei ole torrolaisia
mie.lyttänyt. Niin jokapäiväinen
tarve kuin terva on ollutkin, se on
kuitenkin .harikittu naapurikylistä.
Liesjärveltä, Letku lta yrn. on cpaa-
asiassa .saatu pajahiiletkin, joskin
osaksi myös' omasta kylästä. Viinaa
ei ole 'I'orrolla suuremmassa määrin
po.tettu. Sen kysyntä. on ollut vä-
häistä, varsinkin .ku n juhlaju ornin-
kei.ta varten saatiin viinaa he.posti
Someron polttimosta

Kalastukseen ei Torrolla ole ol-
lut tilaisuutta, sie.lä kun ei ole
muuta ka.avettä kuin pieni Haipo n-
järvi muutaman kilometrin päässä
kylästä. Jotkut pikku.pojat sinne
joskus menevät onkineen ja palaa-
vat melkein tyhjin toimin. Onhan
kylän keskustassakin pieni kuoppa,
jolla kyllä on Inkerinlammin nimi,
mutta siinä ei o.e kaloja koskaan
ollutkaan. On Haapalammin ni-
mikin Torron kirjoissa, mutta se-
kään ei ole muuta kuin torppa kui-
valla maalla.

Metsästys on ollut jonkun ver-
ran antoisarnpaa sen harrastajiakin
on aina ollut vähän, mutta arnmat-
timetsästäjiä ei kylässä o.e oliut
miesmuistiin.

Puutarhanhoito on Torrolla' jää-
nyt toisarvoiseen asemaan viime
aikoi.hin asti. Foikkeuksen tässä
suhteessa on tehnyt Nikulan talo,

jossa jo nykyisen isännän isoisä
varasi .puutar.ha , varten laajan
alueen ja istutti siihen omenapui-
ta ja puutarhakasveja. Vähän-
kään laajemmat keittiöpuutar.hat
ovat vielä suhteellisen harvinaisia
maakuntamme muissakin kylissä ja
Torrolia täJ:aista viljelystä vaikeut-
tavat verrattain kiviset tonttimaat.

. Mutta kivienkin väliin on sentään
saatu paikka omena puulle tai jolle-
kin' kor istekasville. Ei löydy ky-,
Iässä juur i pienimpääkään asum us-
ta, jonka tontil:a ei olisi joku ke-
sä.lå viheriöitsevg ja .kukkiva puu
tai pensas osoittamassa sen asuk-
kaissa eläväa kauneuden kaipuuta.
Sielläkin .Haipon vanhan torpan
paikalla, josta )0 melkein kaikki
muut entistä asutusta muistuttavat
jäännökset -o vat . tyystin hävinneet,
sielläkin vanha omenapuu elää vi,e-
lä täysissä voimassa, hede.mää
kantavana.

Torron talo l.isten piirissä sol-
rnitti:n ennen vanhaan melkein
kaikki nairniskaupat oman kylän
tyttö jen ja poikien kesken. Kylän
eristetty asema kai siihen oli vai-
kuttamassa. Oli aika, n. 60, vuotta
takaperin, jolloin vain Marttilan
talossa oli muualta tu.lut isäntä ja
emäntä (uusi vuokraaja oli muut-
tanut Akaasta). Pian sen jäl-
keen tuiiNikulan taloon uusi
isäntä, värimestari Karlsson Fors-
sas ta. Näyttäisi siltä, että n aimis-
kaupat ovat syntyneet persoo nal.is.,
ten tu tta vuuksien .perusteella, ollen
siis n. k. rakkausavioliittoja. Yh-
teisellä leikkikedolla. piirileikeissä,
helavalkeilla, mallassaunoiss , ym.
kylän pojat ja tytöt ovat toisiinsa
tutustuneet ja arkisessakin aherruk-



Torron ukkoja Keski-Pompun tuvassa.
Valokuvasta piirtänyt Niilo Lahtinen.

sessa on voitu toistensa ominai-
suuksia tarkata. Niin ehkä olikin
parempi, sillä kun avio.iittoja sol-
mitaan kaukana asuvien kanssa,
niin usein sitten tulee epäonnistu-
misia ja pettymyksiä. »En minä
sitä semmoiseksi luullut», kuulee
jälkeenpäin sanottavan. Mutta
toisaalta nuo torrolaisille ominai-
set naimatavat kai vaikuttivat, että
kylän poikien keskuudessa o.i huo-
mattavan yleisesti avioliittohalut-
tomuutta. Kylässä olikin niin pal-
jon vanhojapoikia. että he yhteen
aikaan 10-20 vuotta sitten muo-
dostivat oikein vanhainpoikain ker-
.ho n, joka oli oman kylän rajojen;
kin ulkopuolella tunnettu. Sama
henki näyttää vallinneen kylän
naisväenkin keskuudessa - kuin-
kas muuten olisi voinut ollakaan.

Kaikesta .huolimatta Torro oli
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lapsirikas kylä. Käti.ö Anna Kaisa
Näykkilä, joka .ho iti virkaansa 54
vuotta, oli avustamassa n. 600 syn-
n ytyksessä.

Kun nuoret huomasivat jonkun
pojan ja tytön välillä vakavaa iä-
hentymistä, niin he jättivät heidät.
rauhaan itse huolehtimaan asian
edelleen kehittymisestä. Kerran
oli sentään tapahtunut poikkeus.
Silloin »Marttilan .her rakin» vielä
eli. Hänen kaksi renkiään oli
rnie.istynyt saman talon palvelus-
tyttöön, mutta'. ei :kumpaisellakaan
ollut menestystä. He pitivät tois-
taan asialle esteenä ja heidän vä.in-
sä olivat siitä syystä kireät. Erää-
nä lauantaina tyttö oli ollut kerpp o-
ja tekemässä Myliylå n torpan
emännän kanssa ja renki Kustaa
oli ollut hei.le puita kaatelemassa.
Saman päivän iltana Kalle niminen
renki oli pyrkinyt tytön makuu-
suojaan, mutta ilman menestystä.
Tästä hän oli vetänyt sen jo hto-
päätöksen, että Kustaa o.i kerppo-
metsässä saanut tytön puolelleen,
ja siitäkös hän oikein ju.mistui.
Hän mietti jotakin tekosyytä pääs-
täkseen Kustaan kanssa ilrnitappe-
luun. Sunnuntaina iltapäivällä hän
kylältä tullessaan o;ihieman pöh-
nässä. Siihen aikaan koko talon
väki pisteli mokapöydässä samasta
kupista, ja milloin voipuuroakin
oli, kaikki .kastoivat lusikkansa sa-
maan voisilmään, kun ensin oli
kårjenpuole.ta nuolaistu rippeet.
Tällaista nuolaisemista sanottiin
leikillisesti »puuron kirkkoon ot-
tamiseksi». Tästä Kalle keksi tap-
pelunaiheen. Hän kielsi Kustaata
s-puuroa kirkkoon ottamasta». Kus-
taa ei vastannut mitään, ja silloin
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Ka.le syytti ,häntä ylpeydestä ja
tarr asi hänen kurkkuunsa. Kustaa
oli kuitenkin niin paljon voimak-
kaampi, että sai Ka.len lattialle al-
lensa ja piteli siinä niin kauan, että
Kalle lupasi o.la tappelua jatka-
matta, ;os vain pääsee irti Kustaan
kynsistä Kun tyttö sitten ernän-
nöitsijälle pahoitteli .po ikain tap-
pelua, niin tämä sanoi sen johtuvan
mustasukkaisuudesta, jonka ai,hee-
na tyttö itse oli. Tyttö silloin se-
litti rerigei.le, että heidän on tur-
haa riidelJä hänen tähtensä, sillä
kummaJlakaan ei o.lut mitään toi-
voa hänestä. Hän on jo aikoja
sitten lupautunut kolmannelle po-
ja.le. Siihen ne sitten pååtty.våt
KalJen ja Kustaan riitaisuudet.

Vähin ne Torron miesten tap-
pelut yleensäkin supistuivat. Mi-
tään entisajal.e niin ominaisia ky-
lätappeluja ei torro laisilla muiste-
ta olleen toisten kylien poikain
kanssa. Tämä johtui iosaksi myös-
kin kylän eristetystä asemasta. Sa-
masta syystä ei kylän nuorilla 0:-
lut huvituksienkaan puolesta pal-
jon kanssakäymistä toisten kylien
kanssa. Oman kylän kesken pol-
tettiin helavalkeatkin, miJloin Si:-
lanrnäessä, milloin Ketunku opan-
mäessä. PaJloleikit ja kiekon lyön-
nit suoritettiin kylän tiel.ä. Yh-
teistä keinua eivät vanhatkaari
muista Torron nuorilla koskaan
olleen. Pitkän ajan torrolaiset oli-
vat myöskin ilman vakinaista pe-
limannia, mutta kun Someron ,puo-
lella Ollilassa ja Sylvänällä niitä
0:1 useampia, Sarapistot ym, niin
sie.tä saatiin soittaja tärkeimpiin
tilaisuuksiin. - »Kotiparantajana»,
jolta kylän sairaat saivat ensi avun,

toimi parinkymmenen vuoden ajan
Ali-Pornpun vanha isäntä Heikki;
hän kuo.i n. 30 vuotta sitten. Pit-
kät ajat To rro oli ilman omaa kup-
paria. Sieltä Someron .puolelta eräs
Paltan Eeva hoiti ne tehtävät Tor-
ro l.akin.

*
Torrolla oli noituus yrn taika-

usko yleensä alhaisessa kurssissa.
Ei ole kylällä miesmuistiin o l.u t
vakinaista noitaa. Jos joku sellai-
seen vielä luotti, niin somerotaisen
Nuutin Mikon .puo.een oli käännyt-
tävä tai sitten mentävä Letkul.e,
jossa kuuluisa noita Wasenius mo-
net kymmenet vuodet yleisöä pal-
veli.

Torrolaisten omaisuus säilyi
yleensä varkailta, niin omilta kuin
vieraspaikkakun talaisiltakin. V ar-
kaus ei o.e kuulunut torrolaisten
yleisernpiin ominaisuuksiin. Sii-
vo sti ovat mustalaisetkin kylän si-
vuuttaneet ; ei muisteta heidän siel-
lä juuri koskaan yöpyneenkään.

Köyhyyttä ja sen tuottamaa hä-
tää ei kuitenkaan voitu kokonaan
pitää kyliin rajojen ulkopuolella.
Siltä ajalta, jolloin kunnan niskoil-
le joutuneet vanhukset saivat ela-
tuksensa taloissa ns ruotilaisina,
muistetaan Torrollakin vielä pari
tällaista hoitolaista. Toineno:i
Saaren läänistä, vähän hupelo ukko,
toinen oman kylän synnynnäisiä,
entinen torppari.

*
'I'orro oli tavallaan »kirkonkylä»,

siellä kun viime vuosisadalla oli
oma pieni kyläkirkkonsa. Se sijait,
si Punkaanselän kurinaan kohdalla,
mutta hautausmaa oli jo Paasmäen
puolella. Vanhalle hautausmaalle
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Torron vanha
Ky läläisten kertomusten mukaan

on pystytetty graniitti patsas, jonka
yläreunassa on kiveen hiorna.la teh-
ty risti ja sen alle hakattu sanat:
Torron hautausmaa 1801-189I.
Merkinnän mukaan kirkko ja hau-
tausmaa ovat siis palvelleet tor ro-
laisia 90 vuotta. Muutamat van-
hat ihmiset kertovat kuul.eensa, et-
tä -Torrolla olisi jo sitäkin ennen
ollut kirkko, joka tuli vanhuuttaan
käyttökelvottomaksi ja korvattiin
uudella. Mutta tarkempia tietoja
siitä ei ole.

Kirkko oli tavallaan ristikirkon
muotoinen, kun toisella seinällä
o:i sakaristo ja vastaavalla sivulla
muuten pieni »ulosveto», n.s. 'I'a.,
pian puoli. Mitään eteistä eli pors.,
tuaa ei kirkossa ollut, joten kan-
sanhuumori oli keksinyt sellaisen-
kin sukkeluuden, että »susi oli teh-
nyt pesänsä Torron kirkon pors-
tuaan>.

Avoin kel.o tapuli oli hautaus-
maan puolella. Kello riippui kah-
den matalan pylvään välissä kapean
lautakatoksen alla. Ensimmäises-
tä kellosta o.i kerran lohjennut pie-
ni .pa.anen, mutta kuitenkin se täyt-
ti tehtävänsä, kunnes halkesi niin
pahasti, että sen tilalle täytyi hank-
kia uusi kello. - Samalla paikalla
kel.otapuli on vieläkin, mutta nyt
;0 umpiseinäisenä lautar akenriuk-
sena vähäisine torneineen. Sen
jokaisella sivulla o.evat luukut ava-
taan kelloa soitettaessa. Tämä ta-
pahtuu vainajaa haudattaessa sekä
lauantai-iltoina, jol.oin .kef,on soi-
tol.a julistetaan sapatinlepoa ky.ä-
läisille. Hyvin kello siinä tehtäväs-
sään ormistuukin, siitä tämän kir-
joittaja.la on omakohtainen koke-
mus vuosien takaa. Olin matkalla
Torrolle, o.in jo sivuuttanut Tal-
pian kylän ja astelin omiin ajatuk-
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Nykyinen kellorapuh,

Sllll1 vaipuneeria Torronsuon ylitse
johtavaa maantietä. Oli heinäkui,
nen < lauantai-ilta ja suc.la vallitsi
mitä täydel.isin rauha ja hiljaisuus.
Herään mietteistårii, kun tähän sy-
väänhiljaisuuteen kantautuu Tor-
ron kirkonkellon juhlalliset soin-
nut. Tiesin kyllä, kuinka vaatimat-
tomasta paikasta nuo soinnut mi-
nun korviini kantautuivat - pieni
ke.lo kahden matalan torpan va-
rassa -, mutta vaikutus oli sy vå.Ii..
sernpi k in suurista, pilviä tavo it-
televista torneita lähtevä suurten
kellojen kumah telun synnyttämä
tunnelma Istuin mättäälle tien
reunal.e, enkä siitä noussut, ennen
kun Torron kirkorikel.o oli viimei-
sen kerran kilahtariut. Kun sitten
pääsin kylään, niin kaikkialta saa-

pui kylään .heinänkorjuussa ollutta
väkeä, toiset hevosilla ajaen, toi-
sil.a haravat tai hango t olalla.
Kaikki alistuivat tottelemaan kel-
lonsa kutsua.

Hautausmaan yhteiseksi muisto-
merkiksi pystytettyä jykevää pat-
sasta lukuunottamatta ei koko van-
halla hautausmaalla o.e enää yh-
taan muistomerkkiä, josta näkyisi
kenelle se on pystytetty. Puiset
paanut ovat jo :ahonneet VUOS1-

'kymmenien kuluessa; Siellä on
kynä' muutamia kivisiä, n,. 1/2 m .n
korkuisia patsaita, mutta niissä ei
o.e mitään merkintöjä. Kyläläis-
ten' .keskuudessa kulkee sentään
po lvesta polveen tieto muutamista
kivistä, kenen kunkin isoisän tai
isoäidin h audal.a se on. Mutta sa-
malla ne ovat kaikillekiri merkkinä
sellaisesta rakkaudesta, jota ei kuo-
lemakaan ole kyennyt katkaise-
maan. Ja kun torr c.aiset pitävät
vanhanhautausmaansa aidalla eris-
tettynä, niin muistomerkit säilyvät
sie:Iä vielä pitkiäkin aikoja.

Koska Torron kyläkirkko oli ko-
vin vaatimaton, ei si::ä ollut sel-
iaista mahtavaa haltiaa.caan kuin
vanhoilla seurakunta- ja kappeli-
kirkoilla. Kun somerolainen noi-
ta N uutin Mikko oli kerran yrittä-
nyt Sarapiston Kustaan kanssa
saada Torron kirkon haltia.ta tieto-
toja Kustaan luona vierailleesta
varkaasta, niin kirkon ovi kyliä oli
auennut, mutta tietoja miehet ei-
vät saaneet, kun kysymykseen vas-
tattiin, että .haltian toimi oli tila-
päisesti täytetty ja että vakinaisen
haltia olipalve:uksessa Kosken
kappelin kirkossa. Kun kirkko sit-
ten purettiin ja hirsistä tehtiin ka n.,



sakoulu, niin eräs itsellismies oli
vienyt saarnastuolin rappuset sau-
naansa. Sen kohdalla oli sitten
syys oma nähty eräänlainen valo-
pallo leijailevan. Vasta kun ·rap-
puset hakattiin po lttopuiksi, tuo
valoilmiökin katosi.

Jumalanpalveluksia oli Tamme-
lan papiston määrä pitää Torron
kirkossa kerran kuussa, jolloin sa-
malla siunattiin ne vainajat, jotka
kuukauden aikana oli haudattu.
Tätä sääntöä ei kuitenkaan nouda-
tettu lähimainkaan tarkasti. Ker-
rotaan eräänkin miehen menneen
kerran pappilaan pyytämään, että
tultaisiin jo sinne Torrolle, kun
hänenkin vairn o-vainajansa oli ol-
lut siunaamattomana jo runsaan
puoli vuotta.

Ei ollut papeilla aina halua men-
nä Torrolle matka vaikeuksien takia.
Ensin piti kävellä Sukulaan ja
siitä päästä soutamalla järven ylit-
se Talpialle ja jälleen suon ylitse
·pahanpäiväistä polkua pitkin, jossa
paikoitellen oli pyöreitä portaita
pahimpien lettojen ylitse. Kerro-
taan, miten muuan vähän hupelo
mies, F'oosa- Jussi, oli kerran S{)U-

tarnass-, rovasti 'I'o.pota tällaisella
matkalla, ja kun rovasti sitten sy-
tytti piippuaan aurinkolasilla, jol-
laista Jussi ei ollut koskaan ennen
nähnyt, niin hän kysyi, mistä se
valkea siihen tupakkaan tuli, kun
hän ei nähnyt taulaa eikä tu.uksia.
Kun rovasti sanoi, että se tuli tai-
vaasta, niin Jopa .pääsi tuolta has-
sulta äijäItä pitkä kirous. Mutta
rovasti varoitti häntä san omalla :
»Älä kiroa, me hukumrne».

»Kuuston Hessu», pitäjån kap-
pa.ainen, 'T'orrolla enimmäkseen kä,
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VI. Kun tuota vaikeasti kuljetta-
vaa matkaa oli ainakin puolitoista
peninkulmaa, niin kappalainen me-
ni Torrolle jo lauantaina iltapäi-
vällä ja yöpy·i Pornpun talossa.
Siellä isännän (sittemmin vanhan
vaarin) kamarissa ilta ku.ui muka-
vasti, kun isäntä hankki riittävästi
kielenkostuketta. Nämä käynnit
kehittivät .pastorin ja isännän. vä-
liile 'hyvin tuttavallisen suhteen.
Kerrankin kun Pompulla oli luku-
kinkerit, pastori seurusteli vaarin
kanssa kamarissa. Kun toimitus
sitten alkoi, niin vaarikin -halusi
näyttääpastorilIe lukutaitoaan.
Kun kirjassa oli »juutalaiset ja
greegi.äiset», niin vaari luki, että
»juu talaisia vietiin Eekinäisiin».
F'astori väitti, ettei se nyt mennyt
ihan oikein, mutta vaari moitti nä-
könsäheikkoutta ja ehdotti, että
he yhdessä menisivät hänen kama-
rista »laseja». hakemaan.

Kesäiseen aikaan olivat Torron
kirkkopyhät huomattavia tapauksia.
Silloin kerääntyi kylään varsinkin
nuorta väkeä eri tahoilta pitäjää,
Hevoniemestä ja Tammelan kirkon-
kylästä asti. Torron kyläkujilla oli
silloin liikettä.

Niin kauan kun Tor rol.a oli
kirkko, vietettiin siellä vapaapäivi-
nä vielä joulun, pääsiäisen ja hel-
luntain »pikkupyhät», jotka monin
paikoin muualla olivat jo aikaisem-
min jääneet muistojen joukkoon.
Kun sitten kirkko muutettiin kan-
sakouluksi, niin samoihin aikoihin
jäi pikkupyhien juhliminenkiri käy-,
tännöstä. Niihin aikoihin asti oli
pa.kcllisvåen palkkaus laskettu
vuoden perusteella ja pestattaessa
oli nimenomaan mainittu, että-pal,
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kollinen saisi pikku pyhät viettää
vapaa.päivinään.Kun nyt palkan-
maksukiri aikoi muuttua vuosipal-
kasta päiväpalkaksi, niin eivät p al-
kannauttijatkaan enää vaatineet
ylimääräisiä vapaapäiviä

Torron kirkon suntiona ja edel-
.åveisaajana muistetaan vielä Uoti
Mäntylä ja GrÖnho,'m-Sin:keto.
Kello nsoittajina ovat olleet Sillan-
pään Teemu ja monesti mainittu
Torron etevin »run oi.ija» J ulku.
Vakinaista Tiaudankaivajaa ei ole
ollut, vaan vainajan omaiset ovat
itse huolehtineet haudan kaivami-
sesta. 'I'orro.la ei vainajain ruu-
miita juuri koskaan viety riihiin .
eikä aittoihin säilytettåviksi, vaan
siirrettiin heti kuolin vuoteelta ark-
kuun ja vietiin .hautaan.

Edelläveisaaja ;ohti veisuuta
myöskin hautaustilaisuuksissa. Hän
samoinkuin kello nso ittajakin toimi
pitkät ajat ilman palkkaa tai oli
pa.kanrnaksu vapaaehtoisuuden va-
rassa. Poikkeuksen teki kuitenkin
Julku,häneJ:ä kun ei ollut juuri
muita tuloja. - Nykyisin maksavat
talol.iset kello nso ittajalle vuosittain
10, 'pienviljelijät :; ja itse.liset 2

markkaa. »Edelläveisaajana» toi-
mii Tammelan lukkari.

Jumalanpalvelusten pito Torron
kirkossa .opetettiin jo useita vuo-
sia ennen kirkon purkamista, kun
silloisen kirkoherran tohtori Gran-
feltin mielestä ei kirkkoon enää
voinut mennä, kun sen katto oli jo
niin huono, että se voi pudota ihmis-
ten päälle. Hautausmaa oli kuiten-
kin käytännössä vuoteen r891. Pa-
rin vuoden ajan sitten vain ajat vie-
tiin Tammelan kirkolle haudatta-
viksi, kunnes perustettiin Torron

nykyinen hautausmaa. Sinne nä-
kyy haudatun naapurikylåläisiåkin ;
ainakin muutamilla patamolaisilla
on sie.lä nykyaikaiset muistomer-
kit.

*
Äkkiä täällä maailmassa kaikki

muuttuu, kun sattuu taasen sellai-
nen muutoksien aikakausi olemaan
elettävänä. Ei ole vielä kulunut
pitkää aikaa siitä, kun torrolaiset
i.oitsivat siitä erikoisesta onnesta,
että saivat kerran kuukaudessa
kuunnella saarnaa kotikylässään.
.Nyt on siihen tilaisuutta vaikka jo-
kapäivä, jos vain on aikaa radion
kuuntelemiseen. Puhelimen avulla
pääsivät torrolaiset muun maailman
yhteyteen parikymmentä vuotta sit-
ten ja sähkövalon i.maantunmises-
ta on kulunut kahdeksan vuotta.
Mutta kaikesta huolirnattao.i torr o-
.aisille käynyt niin rakkaaksi van-
ha kylåkirkkonsa, etteivät he vie-
läkään voi sitä unhottaa. Kylässä
toimii nykyisin rukoushuo neyhdis-
tys, joka on saanut ko o lle jo n.
kuusikymmentätuhatta markkaa.
Nii.lä varoilla rakennetaan kylään
rukoushuone.

Lasten opetus oli hyvin myöhäi-
siin aikoihin kokonaan perheen-
äitien huolena, ja se supistui mel-
kein siihen, että opetettiin sisältä
lukemaan. Joku visapäisernpi, jon-
ka äitikin oli opettajan toimeen ko-
konaan kykenemätön, lähetettiin
Letkulle, Mattilan mamman koti-
kouluun. Omassa kylässäkiri o.i
muutamia opettajia. Kun sisä-
luvun taito oli saatu tyydyttåvålle
kannalle, niin vitsa sai pitää huol-
ta, että ulko lukuakin opittiin. Ker.,



rotaan tohtori Granfe.tin monesti
lukusi.la maininneen, että luku taito
on kylässä tyydyttävällä kannalla.
Ja kun ei kylän »kuule.lusm.ehel-
nä», ki rko n ku udenn uksella, 01:u t
mitään -valittamista kylän siveellis-
tä eärnäå vastaan yleensäkään, niin
tohtorin Io pettajais puhe vkinkereillä
päättyi useinkin sellaiseen kehcituk-
seen, että e.åmä kylässä jatkuisi en-
tiseen hyvään tapaan.

Kyllähän sitä aina yhtä ja toista
valittamisen aihettakin o.isi ollut,
mutta eihän niitä viitsitty esil.e
vetää, kun papit saarnoissaan muu-
tenkin pyrkivät moittimaan seura-
kuntaa suruttomasta elämästä, eikä
elämä Torrolla ollut sen huonom-
paa kuin muissakaan kylissä. Kun
kiertokoululaitos 'I'amrne.aa n jär-
jestettiin, tuli Torrokin siitä osa.li-
seksi. Mutta alkuopetus jäi yhä
lasten vanhempain huoleksi, sillä
kiertokouluun päästäkseen täytyi
o l.a riittävä sisäluvuntaito. Kierto-
koulu oli siis jo jot.ak in se.laista
jatko-opetusta, jota muutamat pi_
ti vä t tavalliselle rahvaalle tarpeet-
tomanakin. Kun kerran piti aloi-
tettaman kiertokou. u eräässä talos-
sa, ja toht. Granfelt o.i tullut kou-
lun avajaisiin, tuoden vielä Kuus-
ton papinkin, kappalaisen, tulles-
saan, niin oli ko ulusaliksi iuovute-
tussa huoneessa vain sen verran
tuoleja, että papit ja opettaja Her-
ranen saattoivat istua Sil.oin sai-
vat Granfeltin »kiltit» torrolaiset
kuulla, mitä pakanoit.a he oikeas-
taan olivat. Kirkon annetaan kor-
jauksen puutteessa mädäntyä pa.-
ka.leen, eikä lasten kasvatuksesta
pidetä mitään huolta. »Etten tei
häpee Jumalaa, etten tei pe.kää ih-
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mis.ä I» (Niin .hyva puhuja kuin
Granfelt olikin, hän oli tällöin k!i-
vaudessaan sanonut lauseen aja-
tuksen takaperin.) F uhe teki vai-
kutuksensa kiireesti haettiin
kouluun penkkejä talosta, missä
edel.isenä vuotena kiertokoulua o.i
pidetty.

Kiertokoulussa saatujen tietojen
ja taitojen hyväksikäyttö jäi t01"1"0-
laisille verrattain vähäiseksi. Mi-
hinkä niitä olisi voitu käyttää. Lu-
kutaito kyllä parani, mutta luetta-
vaa ei o l.ut paljoa. Sie.lä Tamme-
lankirkolla asuva »asiamies» il_
moitti kyllä kirkonku ulutuksella,
että häne.tä saa tilata sancmaleh-
tieä, »sekä hengellisiä että luonnol-
lisia», mutta harva niitä sieltä kävi
noutamassa. Vasta n. 40 vuotta ta-
kaperin, kun postinkanto jårjestet-
tiin Forssan ja Torron välille, tosin
alussa vain kerran viikossa ku.ke ,
vaksi, alettiin sanorna.ehtiakin run-
saammin tilata.

Jälkeä jättämättä ei kiertokoulu
sentään 'T'orro llaka an toiminut.
Sen kylvämä tiedonhalun siemen
iti hiljaisuudessa ja kantoi aika-
naan kaunista hedelmää. Viime
vuosisadan viimeise.lä vuosikym .
mene.lä, kun kirkko muutettiin
kansako uluksi, kouluharrastus oli
kasvanut Torr olla niin suureksi.
että koulun oppilaiden lukumäärä
heti alkuvuosina kohosi n. kol-
meenkymmeneen, vaikka ko u.upak-
koakaan ei siroin vielä ollut. Ko u ,
lun ansiota ·on myöskin kylän eri-
laiste n yhdistysten synty.

Vanha rn.es seiso: erään raken-
nuksen seinustaila ja katseli suurta
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heinäpeltoa, joka oli kokonaan kel-
taisten veikukkien peitossa. - Ei-
kös olekin merkiliistä, hän lausui,
että nyt piti taasen tuollainen vit-
saus tuleman, kuin nuo voikukat.
Ne tukahuttavat kaiken heinän kas-

-vun , Millä sitten ruokitaan elukoi-
ta ja mistä saadaan maitoa?-

Vanhuksel.a näkyi olevan selvillä
tosiasia, että yksityisen etu ja ky-
län yhteinen etu ovat toisistaan
riippuvaisia. Kun tällainen näkö-
kanta on yleinen kyläläisten kes-
kuudessa, niin helpommin silloin
aina suuremmatkin vaikeudet voi-
tetaan.

Juho Rantanen.

Forssan Lehdessä 25/2, 28/2, 2/3
ja 4/3 -38.

Tarkistanut A. Nikula.



Entisajan matkamiehistä.
Kun istuu hienosti sisustetussa auros-

sa ja tietää tunnin kuluttua saavansa
poistua siitä ainakin neljän peninkulman
päässä Iähröpaik.alta, niin muistuu siinä
mieleen ne ajat, 5'0-6.0 vuotta takape-
rin, jolloin ei vielä ollut autoja, ei pol-
kupyöriä, ja sannoirettuja teitakio oli
vähemmän kuin nyky.aik aoa, Silloin
matkusteltiin vähemmän, mutta olevai-
set olot pakctrivat ihmisiä sentään jon-
kun verran poistumaan kotikylän ul-
kopuolellekin. Ja kun näin pakosta
totuttiin tekemään verrattain pitkiäkin
jalkarnatkoja, niin tehtiin niitä sitten
vähän tarpeettomastikin. Forssan ja
sen oloja lahinnä silmällä pitäen rner-
kitsernme muistiin erään forssalaisen ty-
tön tekemän matkan Rengon pitäjään.
Muuta asiaa ei hänellä sinne ollut kuin
päästä hiitä katsomaan, ja sitä varten
hän käveli lauantai-iltana vähän kuu-
detta peninkulmaa ja saman matkan taa-
sen takaisio sunnuntaina. Sanoi hyvin
kestänee.nsä tuon matkan vaivat, ;oskin
rnaanantaina työ tehtaassa jäi puoleen
tavallisten päivien työstä.

Tammelan kirkonkylän ja Hevonie-
men pojat tekivät aina ke.rran kesässä
jalkamatkan Torron kirkkoon. Kun he
kotiutuivar samana päivänä, niin penin-
kulmia siitäkin kar ttui yhden päivän
osalle. Torron pojat sitten myöhemmin
tekivät vuosittain samallaisen matkan
For ssaan, palokunnan juhlille.

Forssalaisen Antti Wallininäiti saa-
vutti tällä kävelemisen alalla huonon tu-
loksen, kun häneltä kului kokonainen
kesäpäivä kävellessään Ypäjän Levänky-
lästä Forssaan poikaansa katsomaan. Tä-
mä tulos saa selityksensä siitä, että hän
kävellessään kutoi ravallisesti miehen
villakintaat niin valmiiksi, että ainoas-
taan peukalot jäivät kutomatta sinä päi-
vänä.

Kun tällaisilla ;,alkamatkoilla piti kul-
jettaa tavaroita mukana, järjestettiin nii-
den paino olkapäiden varaan, joten kä-
den jäivät vapaiksi. Tällaisia kantovä-
lineitä olivat tuohikonrit, nahkaset re-
put ja varsinkin paimenien ja kerjäläis-
ten käyttämät rohtimisesra kankaasta
neulotut pussit. Pärekoppiakin käytet-
tiin kuljetusvälincinä, varsinkin silloin
kun oli sellaista tavar aa, joka ei sietänyt
mitään puristusta, esim tuoreet juustot,
samoin elävät kanat, k.ana.npoi.k.aset, por-
saat ym., jotka olisivat tukehtuncet urn-
pinaisissa pusseissa, Olihan niitä sellai-
sia kaksipäisiä eli n.s. haarapussejakin,
jossa kaksi pussia oli suustaan yhdessä
ja voitiin siis kantaa samalla olkapäällä,
toinen edessä, toinen takana. Mutta
tällaisen .kaksoisk anta mu.ksen voi laittaa
tilapäisestikin sitomalla vaikkapa kaksi
par ekoppa.a lähelle toisiaan ja nostaa sit-
ten toisen kopan selkäänsä, toise.n rin-
nan eteen. Tällaista jarjestelyä käytet-
tiinkin ver ratrain paljon ja voitiin sillä
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tavalla kuljettaa raskaitakiri taakkoja
pitkiä matkoja.

Talpiam suutarin Dannholrnic; vaimo
piti siellä kotikylässään vehnäleivän
kauppaa, kantaen Forssasta viikoittain
6-7 markan tavaran. Niihin aikoihin
sai jo kuudellakin markalla melkoisen
määrän nisuleipää. Eikä siinä vielä kyl-
lin. Naapurien emännille piti viedä kah-
vcita, sokereita, miehille nuuskaa ja tu-
pa.keita.· Kun pullakoppa oli selässä, tuli
noista muista tavaroista vielä valtainen
»nyyti» etu puolelle, kun ne tu'kevall.a
hui villa yhdistettiin toisiinsa. Tuollais-
oa takkaa piti »suutarin marnman» sit-
teo kantaa n. 7 kilometriä. Keväisin oli
hänen polkunsa siellä rajan kuokkamaal-
Ia aina muutaman viikon niin veden
peitossa, että rnamrnan täytyi siinä men-
meri tullen r iisua keogät jaloistaan ja
ylitse päästyään kuivata jalkansa mu-
kaansa ottamalla vanhalla suke nsaar yk-
sellä, ennen 'kun pani jälleen sukat ja
kengät jalkaansa. Kotia päästyään joi
sitten väkevää koiruohokahvia. ja nii.n
säästyi ikäviltä seurauksilta, vaikka
lioittikin jalkojaan noissa Kaakkosuolra
tulevissa kylmissä vesissä.

Kun Punasen Tuomo y.m. Someron
metsäkulman miehet ja naiset tulivat
Forssaan noita myyrnaso, oli heillä lit-
teäksi veistetty puu olkapaälla ja sen
toisessa päässä voipytty, toisessa juusto-
koppa, Samalla tavalla Sukulan miehet
kantoivat silakkapyttyjaan, Pääasia oli,
että kaikki paino oli olkapäillä ja kä-
det mahdollisimman vapaina.

Myöskin kirkolle tekivät pitkiä jalka-
matkoja sellaiset, joilla ei itsel1~ hevos-
ta ollut. Kesällä naiset kävelivät avoja-
loin, kantaen kenkiä kåsivarrellaan.
Vasta kirkon lähelle tultuaan he panivat
kengät jalkaansa ja silkin päähänsä. T <11-
vella, kun hevosia oli runsaammin liik-

keellä, jalan kulkijat saivat usein ilmais-
ta ,kyyditystä. Sukulalainen Antti Koi-
vula ei tällaista vapaekyyria halunnut.
Hän oli tehnyt kelkkacsa yhtä leveäksi
kui.n tavallinen rekikin on, ja siinä hän
kuljetti Forssan myllyyn puoli tynnyriä
rukiita, veraeri keikkaa perässään. Ei
hän sitten väistänyt tyhjällä reellä tule-
vae hevostakaan, kuten yleensä oli ta-
pane kelkan käyttäjillä, väitti vain, ettei
kuormattu reki väistä tyhjänä kulkevaa,

Kun pitempiä jalkamatkoja suunnitel-
tiin, niin .kuulusreltiin, onko jollain toi-
sella oman kylän asukkaalla silloin asioi-
ta samalle suunnalle. Mitään eroa ei sil-
loin tehty siitä, oliko tuleva matka-
kumppani mies tai nainen, .nuori tai
vanha. Mutta sittenpä liikkuikin .kansan
keskuudessa monia juttuja tällaisisra jal-
kamatkoista, toiset jopa runsaankin huu-
morin höystäminä, kuten esim. se »Hu-
rumootur» ja 'herra Tuomelan juttu.
Tuo vanha nainen kertoi, että hän kyl-
lä pakeni pajupensaasecn, kiipesi sen lar-
vaan asti, mut ta kun latva katkesi, niin
·hän putosi, eivätkä he sitten huoman-
neet niityllä päivällistä syömässä istuvaa
kuokkaäijää.

Mutta muistetaan niitä hyvinkin va-
kavia juttuja sieltä menneiltä ajoilta.
Eräs Kuustori Nummella asuva vaimo
oli kaatuessaan saanut sisuksensa epa-
kuntoon. Hän päätti mennä Haudan-
korvalle, Mikkolan rnamman tykö, joka
oli sekä katilö että 'hier oja. Aikornuk-
sensa oli sitten yksin tein jatkaa rnat-
.kaansa entiseen kotikyläänsä Sukulaan.
Ehdittyään Haudankorvalle ,hän sai
kuulla, että mummo on Su'kulassa kä-
tilön tehtävissä. - Sieltapa hänet sitten
tapaan, arveli vaimo ja lähti Sukulaa
kohti. Päästyään metsäpolkua ;0 lähel-
le Sukulan rajaa, Kolisevanahteelle, tuli
mamma häntä vastaan ja vaimo selitti



hänelle asiansa. »Voi laps kulta»; sanoi
mamma, irroitti esiliinan vyöItään ja
levitti sen mättäälle ryynyliinaksi ja
käski »po tilaansa- parina siihen makuul-
le. Sairealana oli siinä sitten jylhä kuu-
sikko ja sairasvuoreena pehmeällä sarn-
maleella päällystetty rnaankemara. Jo
parin minuutin kuluttua havaitsi poti-
las, että vatsanpoltto alkaa helpoittua
ja aamuun mennessä se oli kokonaan
lakannut. Ennen kuin siitä erosivat kum-
pikin omalle suunnalleen, mamma antoi
potilaalleen vielä ohjeita, miten hän it-
sekin voi itseaan auttaa, ;os hänelle vie-
lä toistenkin tallaiste tapahtuisi.

Entisaikoina käyttivät naiset hyvin
pitkiä hameita. Ne vaikeuttivat astun-
taa, varsinkin vastatuuleen käveltäissä.
Siksipä naiset pitemmille jalkamatkoille
lähtiessään kohottivat hameeri liepeet
ylemmäksi, n. polven kohdalle asti. Kun
he kotoisissa oloissa suvisin oleskelivat
polviin asti ulottuvissa alusharneissa ja
paljain säärin, niin heidän säärensa oli-
vat kesällä auringon punaisiksi poltta-
mato Kun kerran kolme tuollaista, pu-
nasääristä maista kulki metsäpolkua ja
heidän säärensä vilahtelivat puiden vä-
listä, niin eräs kaupunkilainen mies, jo-
ka ei ollut ennen ruollaista näkyä näh-
nyt, sitä jonkun matkan päästä katsel-
lessaan ihastui tuollaiseen »kuvaan» niin
suuresti, että arveli sellaista voitavan
näytellä kaupunkilaisille pienen maksun-
kin edestä.

,Mitään matkeeväita ei lyhyeenmille
jalkamatkoille otettu, mutta jos oli ky-
symyksessä koko päivänkin kestävä
matka, niin otettiin mukaan pieni Iei-
vänpaLa sekä kipinä kuivaa juustoa, Sel-
lainen oli suutarin rnamrnallakin, kun
hän nisuskoppineen poikkesi sisään sii-
hen torppaan, joka Forssasta lähdettyä
oli viimeinen asurnus ennen pitkän niit-
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ty- ja metsä taipaleen alkamista. Tämän
eväänsä hän söi sillävälin, kun torpan
emännään kahvipannu ehti kiehua.
Tuossa .kopassaolisi kyllä ollut kastetta-
vaakin, mutta siihen ei koskettu, se oli
kauppatavaraa. Nuoralla kopan päälle
sidottu peite pysyi niin koskernarrorna-
na kuin s,e Fagerlundin pullapuodissa sii-
hen oli sidottu.

Toisin silloin, toisin nyt. Katselin äs-
kettäin erästä jo vähän vanhahkoa mies-
tä, joka oli palaamassa myllystä kotiin-
sa ja kuorrnansa päällä istuessaan irnes-
keli tikkukaramellia. Olihan niillä en-
trsajan rnatkamiehillä'kin tupakkamalli
suussaan, mutta naisilla ei ollut muuta
kuin kieli, 'he saivat tyytyä siihen kun
sai vat matkan varrella vettä pahimpaan
janoonsa. Lähteet olivatkin silloin suu-
ressa arvossa. »Suuri yleisö» piti huol-
ta siitä, että lähteiden äärellä oli tuo-
hesta taivutetru liutti. Kun haudankor-
valainen torppari viime vuosisadan puo-
limaissa poikineen teki kalamatkan 17
krn m päässä olevalle Heinästenjärvelle,
niin sitä hänkin eniten pahoitteli, kun
ei tien lähellä ollut lähdettä ja he jo u-
tuivat kärsimään 'hirveätä janoa ennen
Kaukjarven kylään päästyään. Olisihan
hänellä ollut vähän muutakin kiukut-
telun aihetta, kun meni hukkaan .kaksi
kiireisen kesä ajan työpäivää, eivätkä
saaneet yhtään kaloja, mutta pahinta
sitterik.o oli tuo juomaveden puute. Ny-
kyisin niin yleiseksi tavaksi tullut vai-
tion avustukseen turvautuminen oli sil-
loin perin harvinaista rahvaan keskuu-
dessa, mutta torppari oli .kiukuissaan
esittänyt sellaisen vaatimuksen, että val-
tion varoilla olisi laitettava ainakin yk-
si kaivo mainitulle metsätaipaleelle.

Jos tien tai kinttupolun varrella oli
naurismaa, niin matkamiehellä oli ylei-
sen tavan mukaan oikeus ottaa siitä oau-
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rIS syödäkseen, ei pussiin pantavaksi.
Naisilla ei juuri koskaan ollut veistä
mukanaan, mutta hampaittensa ja kyn-
siensä avulla he saivat kyllä nauriin
kuorituksi. Matkamiesten velvollisuuk-
siin taasen kuului sulkea ava.amansa v e-
räjä. Se olikin tärkeä velvollisuus, sillä
muutenhan kotieläimet olisivat päässeet
luvattomille alueille. Mutta kyllä asia
pidettiinkiri tarkeanä, vieläpä niin tär-
keänä, että sen laim inlyöminen koski jo
ihmisen tavalliseen kensalaissaarnaankin.
Kun tuli tiedoksi, että joku oli tämän
velvollisuutensa jättä.nyt täyttamatta,
niin hänestä sanottiin, ettei sellainen ih-
minen mihinkään kelpaa, se on niin
hulttio, ettei edes ver.äjää perässään
sulje.

Tuli sitten sekin aika, kun kuokka ja
aura alkoivat käännellä ylösalaisin Iuon-

nonniityille tallattuja ikivanhoja kint-

tupolkuja. Kulkeminen niillä kävi en-
tistää,n vaikeammaksi. Mutta samaan
aikaan ilmaanrui ja tarjoutui ihmisen
palvelukseen polkupyörä, jonka .avul]a
voitiin .ruvera 'kulkemaan parempien
teiden kautta, ei.ka aikaa kulunut enem-
pää kuin ennenkään. Vähitellen sitten
nuo pyöräilijät ovat saavut.taneet sellai-
sen taitavuuden, että he jo ajavat pol-
kujakin pitkin, ve in pahimmissa koh-
din talutellen pyöriään. Sellainenkin
suo, jossa aikoinaan kurjet pesivät, on
nyt pelloksi r aivattuna ja sen saran syr-
jässä olevalla polulla mennä viilettää
po ika polkupyörällaän. Siinä o.n hyvin
selvä kuva siitä, miten vanha aika ta-
paineen väistyy, ja uusi aika uusine ta-
poineen astuu tilalle. Lentokoneiden ai-
kakausi näkyy olevan tulossa tämän ny-
kyisen tilalle, sen sääret vilahtelevar jo
sieltä vasikkahaen lepikön takaa.

J. Rantanen.

Forssan Lehdessä 7/r -38.



Vanhojen humppilalaisten viisautta
talviajasta.

_ Mitä ennen Antin päivää ki-
nostaa, se jouluna vetenä juodaan.

_ Kun talvisessa joulukuussa on
taivas tähdessä ja vesi samalla tip-
puu räystäistä, vie halla kesällä yh-
den viljan.

_ Jos sydäntalven suurena juh-
lana, jouluna, aurinko sen verran
paistaa, että ehtii hevosen selkään
hypätä, tulee kesällä hyvä vilja-
VUOSI.

- Yksi talvinen k irkas palva
joulujuhlien aikana merkitsee yh-
deksän ·hyvää poutapäivää ju han ,
nusaikana.

- Sumuiset ilmat joulun aika-
na tietävät juhannusaikaisia halloja.

- Hallavuosi tulee, jos jouluyö
kylmää katajat, niin että sen neu-
laset tulevat punertaviksi.

- Kun vuoden vaihteessa puut
metsässä ovat lurnisia, tulee tauti-
nen vuosi.

- Jos metsä !kolmea vuorokaut-
ta ennen uutta vuotta puhdistuu lu-
mesta, tulee hyvä vuosi.

Ensimmäisestä suojasta
uuåenvuoden jälkeen on 2000 päivää
elonleikkuuseen.

- Loppiaisena on ·puolet talven
lumesta satanut.

- Kun talvella ovat tanhuat

lunta täynnä, ovat syksyllä laarit-
kin täynnä.

-- Vuoden 12 ensimmäistä pal-
viii: vastasivat ilmojen suhteen vuo-
den I2 kuukautta

- Hejk in päivänä katkee talven
selkä.

-Heikkinä on pantava karjan
ruoka kahtia ja ihmisten muona
kclrnia.

- Jos on helppoa Heikkinä, niin
pauk'kuu Paavalina.

- Jos Heikki näyttää sångej pel-
lolla, tulee .huorio ·heinävuosi.

_ Paavalin päivänä karhu nou-
see pesässään ilmaa nuuskimaan.
Jos sataa, niin ka rh u kääntyy toi-
selle kyljelleen makaamaan, sillä
riittää vielä pitkälti kylmiä ilmoja.
Mutta jos Paavalina on paukkuva
[.akkanen, niin ei karhu sinä talve-
n.i enään nukkumaan rupea, sillä
pakkasista tulee pian loppu.

- Helmikuu sanoo tammikuulle:
»J os minä olisin sinun tilallasi, niin
isännän korvia paleltaisin vielä kar-
valakissakin, emännän kädet taiki-
naan, ·piian jalat tantereeseen, vat-
sahan hev osen varsan, koiran kcuk,
kuhun 'kylmäisin. Vaan mitäpä mi-
nun poloisen poikasen auttaa, jos
yöllä kiristän, niin toinen silmäni
jo päivällä vettä vuotaa.»
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Kyntti.aripåivän suoja on
puutteen tuoja.

_ Kyntteli kovasti kyselee, Paa-
vali paja tteiee :

»Onko tehty talven töitä,
onko pitJkiä pinoja,
onko aidakset ajettu,
onko rihmat kerittyriä,
onko kankaat kudottu.
aloitettu aivinaiset?
Joko ruhoit rohtimesi,
joko viIlasi virutit,
tapoitko jo tappur a si,
perkasitko pellav asi,
joko liinasi litistit.»

Minkälaista ilmaa on laskiai-
sena, sellaista sitten koko paaston-
ajan.

Jos laskiaisena tuuli vie ri-
kan yli tien, tulee hyvä-pellavavuo-
si.

_ Ensimmäisestä suojasta Sip-
rin päivän jälkeen on yhdeksän
viikkoa kesän tuloon.

- Jos helmikuun aikana kosket
'kohisevat, niin jälkeen Maarian ne
ovat tukossa.

- Jos .helrnikuu hellittää, niin
maaliskuu kiristää.

- Jos Mattin , pakkanen pauk-
kuu, tulee poutainen kesä.

- Matti kuuman !kiven avanto o n
heittää.

Matin toinen silmä vettä vu o ,
taa.

Ellei Maaria maata näytä, ei
huhtikuussa vielä kesää tule.

- Mitä ennen Maariaa on talvel-
la usvaa, sitä ennen Mikkeliå syk-
syllä hallaa.

- Jos ennen Maariaa ojat juok-
sevat, niin kyllä ne jälkeen tukkeu-
tuvat.

- Kun Maarian yönä pakkanen
paukkuu, niin on vielä 40 pa'kkas-
yötä, mutta jos suviyöt ovat låm-
pöiset, våhentaa ne puolet.

- .Mitä Maariana katolla, se
vappuna maaIla.

- Kun lunta on vielä Maaria na
katolla, on sitä vielä Jyrkin päivänä
kannon päässä.

- Kun on .hanki maalla Maa-
riana, on kurki suolla suvipäivänä.

Jos kiirastorstaita vastaan
yöllä kylmää, niin kylmää vielä 40
yötä, vaikka sulaan veteen.

- Jos härkä pibkäper jantaiaamu,
na . ei saa rapakosta vettä juodak-
sensa, kestää talvea vielä pitkälti.

- Kovaa pakkastalvea seuraa
kuuma kesä, lauhkeata talvea viileä
kesä.

- Kun koivut talvella punotta-
vat, tietää se suojan tuloa.

- Kun rukiin oraat pitkin tal-
vea näkyvät, tulee hyvä viljavuosi.

- Pakkanen saapuu, kun kukko
päivällä laulaa tai ikun kissa pyrkii
uunin pääIle.

- Kun nurkat paukkuvat, niin
pakkanen yltyy; kun pidemmälti
pakastaissa nurkat paukkuvat, al-
kaa ilma ruveta lauhtumaan.

- Kun yläkuun sirppi makaa sel-
jällään terävät sarvet kippurassa,
niin sen kuun aikana tulee kovia
pakkasia.

- Revontulet tietävät pakkasta.
- Kun järven tai joen jää pau-

kahtelee muodostaen halkeamia, tu-
lee pakkanen.

- Kun varis kevättalvella tulee
talvitielIe, loppuu rekikeli pian,

Jalmari Matisto.

Forssan Lehdessä 7/r -38.



Humppilan
Vuosisatamme alussa olivat henkiset

harrastukset ja riennot Humppilassa
erittäin vireitä. Pitäjässä syntyi useita
valistusjarjestöja, jotka olivat varsin

elinvoimaisia ja tarmokkaita. Edellisen
vuosisadan lopussa syntynyttä r.s. »Sa-

rastusta- seurasivat Keskusteluseura,
Py häkouluy hdistys, Työväenyhdistys,

V.P.K.> Suomalainen seura> Maamies-
seura> Kansallisseura, Tor viso, trokun ta>
Jouhiorkesteri, Nuorisoseura »Säihke»,
Kansallisrnielirien Nuorisoliitto, Urhei-
luseura ja partioseura Eränkävijät. Syn-
tyi Säästöpankki, Osuusmeijeri ym. ta-

loudellisia kysymyksiä ajavia yhtyrnia,
jotka kaikki ansaitsevat oman histori-
ensa. Esitämme tällä kerralla nuorena
nukkuneen kunniakkaan vainajan
H u m p pii a n K e s k u S t e l u s e u-
r a n, joka lyhyellä elinajallaan ehti pal-

jon toimia nykyaikaisillekin järjestöille
esirnerkiks] kelpaavalla tavalla.

Ajatus Keskusteluseuran aikaansaami-
sesta heräsi kirkonkulman vanhalla kan-
sakoululla ompeluseuran työiltana tal-

vella v. 1906. Mainitulla koululla oli
pitkän aikaa eli v:sta 1885 lähtien toi-

minut op. Alfr. Toivolan ja hänen rou-
vansa Lydian johtama ornpeluseur a köy-
hien kansakoulunoppilaiden vaatetus-
avustuksen hyväksi. Tätä seuraa voimme
tavallaan pitää Humppilan kaikkien
seurojen kanraisana, sillä se on ensim-
mäisenä näyttänyt ohjeet siitä> miten on

Keskusteluseurasta.
kokouksia> ilrarnia ja arpajaisia Jaqes-
tettävä sekä puuhattava niihin monen-
laista ohjelmaa. Ompeluseuran jäsenistä
tuli johtohenkilöitä moniin yhdistyk-
siin, . kuten juuri tähän Keskustelusen-

raankin. Muutamia miehiäkin otti osaa
ompeluseuran ryöiltcih:n, jorerrka kes-

kusteluaiheet liikkuivat muillakin aloil-
la eikä vain sukkalangoissa ja paitakan-
kaissa, Miesten keskuudessa uuden seu-

ran perustarnisajatus ensin heräsi> mut-
ta kyllä naisväkikin oli heti asian puo-
lella. Yksimielisesti paatettiin ruveta
puuhaamaan sellaista seuraa> jonka jä-
senet kokoontuvat keskustelemaan aat-
teellisista asioista ja järjestävät isän-
maallisia juhla tilaisuuksia kansallis:na
merkkipäivinä. Virallinen perustava ko-
kous suunniteltiin pidettäväksi Yrjön-
päivänä huhtikuun 23 :na mainehikkaan
suomalaisuuden taistelijan Yrjö Sakari
Yrjö-Koskisen kunniaksi. Ornpeluseuran
jäsenet ottivat mielellään jarjestäakseen
Yrjönpäivän juhlan isänmaallisen oh-
jelman.

Arvokas kansallinen juhlatilaisuus
siitä puuhasta syntyik:n. Ohjelman lo-
puttua jäi suuri joukko kansalaisia pe-

rustamaan uutta jä.rjestöä nimellä
H u m p p i- l a n K e s k u S t e l u-
s e ura. Mallisäännöt hyväksyttiin
sellaisenaan. Esimieheksi valittiin tuli-

sieluinen suomalaisuuden ysta va, rauta-
tienkirjuri A. M. Mäkiö, nykyinen ra u-
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cariehallicuksen liikennetoimiston pääl-
likkö ja apulaisjohtaja, var aesimieheksi
seurakunnan tarmokas kirkkoherra K,
V. Hur merinra, sihteeriksi r.a tavar tijan
poika Jalmari Matisto, rahastonhoita-
jaksi kauppias F. N. Paavol a sekä edel-
listen lisäksi johtokuntaan opettajat
Alfr. Toivola ja Eeri Mattila, rautatien-

kirjuri K. Hj. Lumme ja hänen rou-
vansa Alma Lumme ja majatalonpitäjä
Väinö Aarnio. Tilintarkastajiksi tuli-
vat rv.a Anoa Hur merin ta ja opett ajatar

Tyyne Raassina. Jäseniä liittyi ensi-

mäisenä vuonna 76, joista naisia 34 ja
rniehia. 42. Tuloja oli e nsirnaisena' tili-

vuotena 209: 50 sekä menoja 204: 05.
Uusi seura ryhtyi heti suurella innol-

la valmistamaan Snel1mannin IOO-VUO-

tismuistojuhlaa, josta tuli samalla suuri
sukunimien suomalaistuttamisjuhla. Seu-
ran sihteeri sai toimekseen puuhailla
juhlapäiväksi mahdollisimman monta

nimenmuutosta. Juhlasta tulikin ko-
meimmat mitä siihen sa akka oli pitä-
jässä milloinkaan vietetty. Vanhan kou-
lun luokkasali laitet.tiin upeaan juhla-

asuun. Kirkkoherra Hurmerinta hank-
ki omalla kustannuksellaan juhl.ikor is-

tuksia varten suurikokoisen Suomen
vaakunan, Snellrnannin kipsisen rin ta-
kuvan, joukon suurempia ja pienempiä

sinivalkoisia lippuja, jotka sitten yhdes-
sä köynnösten .kanssa saattoivat juhla-
salin sellaiseen asuun, että se herätti
yleisössä suurta ihmettelyä ja ihastusta.
Niillä lipuilla, jotka raittiusseura sittem-
min sai lahjaksi, sornistettiin jälkeen-
päin paikkakunnalla lukemattomia juh-
l.a- ja iltamahuoneistoja. Jos oli juhlako-
ristus komea, niin kyllä ohjelmakiri vas-
tasi suuriakio vaatimuksia, Tervehdys-

puheen piti .koulun kunnioitusta naut-
tiva »r ehrori» Alfr. Toivola, joka oli

Snellmann in rajaton ihailija. Laajan l"h

tuntia kestävän juhlaesitelmän valtiolli-

sen herättäjämme elämänvaiheista piti
hra Mäkiö. Kirkkoherra Hur.mer inta

piti voimakkaan juhlapuheen maamme
suurimmasta suomalaisuuden taistelijas-

ta. Nämä kaikki kolme puhetta olivat
niin hyvin valmistettuja, eträ ne olisi

voitu pitää vaikka Helsingin yliopiston
juhlasalissa. Muu juhlaohjelma sisälsi
kuorolaulua ja lausuntae. Virallisesta
lehdestä esitettiin niiden kuntalaisten
nimet, jotka olivat muut tariee t epak an-
salliser sukunimensä. Paksu erikoisnu-
mero sisälsi Humppilan osalta 66 uutta
sukunimeä. Kun monet muuttajat oli-
vat perheellisiä, tuli paljoa suuremmalle
määrälle toinen nimi. Muurrajille koho-
tettiin voimakas kolminkertainen elä-
köönhuuto. Tämä nimien muutto oli

tärkeä kulttuuriteko pitäjäslä, jälkeen
juhian tuli sitten vielä muutamia muut-
toja lisää.

Kansallisia juhlia ja muita va listust.i-

laisuuksia puuhasi seura ensimmäisenä
toimi vuorenaan k.aikk iaan IJ, joka oli
varsin kunnioitettava saavutus sellaises-
sa pienessä pitäjässä, jossa ei ollut varsi-
naista seurataloa. Kolme niistä pidettiin
kirkonkulman koululla ja muut talojen
pirteissä eri puolilla p.tajaa, Puhujina

esiintyivät Mäkiö, Hur rner in ta, Matis-
to ja Toivola sekä ulkopuolelta seuran
senaattor i A. Osv. Kairamo, maisterit
Laukkanen ja Suolahti, pastori Kalle
Kahiluoro, ylioppilas Kylmäkoski ja nei-

ti Pohjanpalo. Ohjelmaa oli tavallisesti
varattu niin runsaasti, et ta sen esittämi-

seen meni 3 ja 4 jopa viisikin tuntia.
Pari kertaa kävi niinkin, että osa ohjel-
maa täytyi jättää toiseen ker taan. Seka-
kuorollaklo oli aina joka juhlaan useita
uusia lauluja. Tanssia ei ollut ollenkaan.

Seu raavan vuoden toimintakin jat-
kui samoissa innostuksien merkeissä.



Vuosikokous pidettiin Yrjöopaivan juh-
lan yhteydessä Vauhko n talossa. Esimie-
heksi valittiin uudelleen A. M. Mäkiö,
v.Jraesimieheksi kirkkoherra K. V. Hur-
merinta, sihteeriksi Jalmari Matisto,
rahastonhoitajaksi kuoleman kautta
poistuneen kauppias Paavolan tilalle

rouva Alma Lumme, sekä edellisten li-
säksi johtokuntaan opette jar Alfr. Toi-
vola ja Eeri Mattila, maa nvilj. Johannes
Rukko, varajäseniksi op. Tyyne Raas-
sina ja .rnaanvilj. Alfr. Vahakosk i, Tilin-
tark.aste iiksi valittiin rouva Anna Hur-

merinta ja muurari Antti Virtanen. Il-
tarnacoirnikunt.a.m valitciin johtokunta
kokonaisuudessaan sekä lisäksi r ouv.i r

Anoa Hurmerinta, Lydia Toivola ja Elin
Mäkiö.

Uusi to imintavuosi aloitettiin jälleen
onnistuneella Snellmann-juhlalla touko-
kuun 12 p:nä Koiviston kiertokoululla.

Ohjelmaa oli runsaasti ja yleisöä niin
paljon, etteivät kaikki rnahtuo eet koko-

u~huoneeseen. Toisena toimivuotena
puuhaenin juhlia ja il ta.mia 9, joissa kai-
kissa oli runsaasti yleisöä. Ohjelmana
esitettiin kuorolaulua, lausuntaa, so.t-
toa, duerrolaulua, keskustelukysymyk-
siä, .murr ejut tuja, kertomuksia, näytel-

miä. Lisäksi tietysti puheita ja esitelmiä,
joita pitivät Makiö 6, Hurmerinta 4,

Matisto 3, Toivola 1 ja ulkopuolelta
seuran opettaja Olli Pajari 2 ja Verner
Haverinen 2. Seuran edusrajioa olivat
Mäkiö, Matisto ja rouva Lumme. Jäsen-
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te n keskeiset perheilta rnat ja keskustelu-
kokoukset olivat hyvin toverillisia ja
hauskoja, erittäinkin juuri ne, jotka pi-
dettiin talonpoikaistalaissa. Siihen ai-
kaan isännät ja emännät, joista useim-
mat ovat jo va.oajia, luovuttivat mie-
lellansä talonsa pir tit, vieläpä parhaim-

mat salinsakin seuran kokouksia varten
samoin kuin r ait tiusseura llek in, joka
niihin aikoihin tojrn i myös harvinaisen
suurella innolla. Monissa taloissa tar-
jortiici vielä toimihenkilöille ilmaiset
kahvitkin.

Nykyaikana harvoin enaa voi syntyä
niin ihanteellisia ja elinvoimaisia valis-
tusjärjestöjä kuin oli tämä »Hurnppila n

Keskusteluseura». Se oli sisäisesti m rlli-
kelpoisen ehjä, ulospäin toimiessa arvo-
valtainen, aloitek yk yinen ja tarmokas.

Seura herätti ripeällä toirnicinallaan huo-
miota la.ajoill~ aloina. Ulkopuolella
oman läänin rajojenkiri kyseltiin: »Kuin-.
kas te siellä pienessä Humppilassa saat-
te niin paljon juhlia roirneksi.» Ripeätä
toimintaa ihmettelivät ja ihailivat sel-
laisetkin kuuluisuuder kuin vapaaherra-
t ar Ida Yrjö-Koskinen, senaattori A.
Osv. Kairamo, valtioneuvos Danielsson-
Kalmari, maanviljelysneuvos Hj. G. Pa-
loheimo, Hämeen kansanopiston johtaja
Rufus Saikku ynnä monet muut.

Parin vuoden kuluttua Keskustelu-
seura muuttui Humppilan Suomalaisek-

si Seuraksi, jolla on myöskin oma his-
toriansa.

Jalmari Matisto.

Forssan Lehdessä 16/2 -38.



"Hiisin" kanssa ongella.
V~oha Vihanto (en t. Snellman), am-

matiltaan konepajan työmiehiä, oli jo
iäkäs mies minun poikasena ollessani.
Sen ajan mieheksi monitaituri : avairnien
tekijänä, kellojen, lukkojen seka maa-
talouskoneiden korjaajana saavutti hän
suurta -ar vonan toa varsinkin maaseutu-
väestön .keskuudessa. Seitsernank ymmen-
vuotiaana oli ukko vielä pirteissä voi-
missa ostaessaan asuntotalon Vieremäs-
tä. Kun työmatka Vieremästä Viksber-
gin tehtaalle oli kuitenkin pitkä, oli hä-
oen jäätävä eläkkeelle. Monia aikoja ei
Vihanto ennättänyt vanhanavaar ina ol-
la kun tuli kutsu ijäiseen lepoon. Ukon
kuolemasta tulee pian kuluneeksi 20

vuotta.
Kalamiehenä oli Vihanro kuitenkin

yleisimmin tunnettu. Tä;tä .kalastarnisen
innostaan oli hän saanut lisänimen »Hii-
si», josta nimestä ei asianornaioen kui-
tenkaan ollut oikein hyvillään, niin ka-
lamies kuin olikin, Nimi oli kuitenkin
satt uva, olipa se sitten kateudesta tai
kunnioituksesta toisten kalamiesten t,a-
holta annettu.

Kalamatkasta, jossa .minakin sam olle
mukana, on aikaa vierahränyr n. 30
vuotta.

Oli kaunis lauantaiehtoopuoli, Heti
isäni ja Hiisin työstä päästyä painuttiin
kalastusramineiden kanssa »prykin» ran-
ta-an, missä Hiisi säilytti veriettaan. Ve-
ne taisi olla yhtä vanha kuin Hiisikin.

Kymmenet kerrat oli sitä paikkailtu ~a
tervailtu. Laidat olivat niio paksun nuus-
kakerroksen peitossa, ettei veneen vä-
ristä saanut selkoa. Hiisi oli ahne nuus-
kamies, Puolikilon roosaste lisäsi ukko
»rnälliä» sitä muka-a kuin huuleen tuli
tilaa.

Ollaan valmiina matkaan, Tuupataan
vene vesille ja aletaan soutaa. Hiisi heit-
tääomatekoisen uistimen veteen, pitäen
sen siirnaa suussaan.

Päästään Loimalammin kohdalle. -
Nykäys urstimessa, Hiisi lappaamaan
siimaa. »Ei se suuri ole», sanoo Hiisi.
Uistin nousee ylös vedestä, siihen on
tarttunut - rukko .kor tteita.

Hiisi työntää uutta nuuskaa huuleen-
sa, soutu jatkuu.

Mustanojan suussa on jäätävä ongel-
le. Se ,on Hiisin ,oohto. »Tasta ne on lah-
nat ja lahnat otettu», sanoo Hiisi. Het-
ken kuluttua kuitenkin huomauttaa isä-
ni: »E] tässä ota onkcen».

»Mistas ne vielä olisivat eonattaneer-
käan», paukahtaa Hiisin nuuskasesra par-
rasta.

Prot prot prot ro ro prot. Alhaalta
päin lähestyy moottorivene (näihin ai-
koihin niitä oli jo Forssassa kolme). Hii-
sin o n muoto musta lausuessaan : »Siita
asti kun noita hajukaukaloita tälle joel-
le tuli, ovat .kalat vähentyneet j.l pian
ne kuolevat sukupuuttoon».



Niin ort ukko kiukuissaan rna tka.a
jatkaessamme, ettei enää uistintakaan
veteen heitä. Kiivaasti soudetaan jär-
velle ja siimat laskuun. Sitten Koskilan
Matille yöseeksi,

Aamuyöstä, ennen kello kolmea, läh-
detään Salmensillan pieleen ongelle. Hii-
sj on hyvällä tuulella päästessään par-
hairnpaan onkipaikkaansa. "Ja tästä nii-
tä otetaan», toimittaa Hiisi onkia kun-
iQon laittaessaan.

Tuijotetaan ongen kohoihin. Puolitun-
tia on kulunut, eikä ole nypännytkään.

50, so, Hiisin isopurnppuista vie. Hiisi
on henkeä täynnä, toisella kädellään ha-
puillessa pistihaavia, mutta jo toisella
kädella veraeri veneeseen sikarin kokoi-
sen kiiskin.

»Olipas se lihava», virnistää isäni. Hii-
si ei suvaitse vastata.

Näin huonolla menestyksellä on co ki-
mista jatkunut jo muutamia tunteja,
Hiisi on hermostunut, mutta mykkä.

Salmensiltaa pitkin lähestyy' keski-
ikäinen vaimoihminen. Päästyään koh-
d.allemme seisahtuu, katsoo .alas sillalta
ja virkkaa :

»Syökö kala hyvin?»
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Hiisin suusta hänen vastatessaan: »Mis-
tas asti sinäkin olet tullut sitä kysy-
rnaan!»

Isäni .k atse on suunnattu muualle, vai-

moihmisen jatk aessa matkaaosa. Hiisin
sisu on k iehurnapisteessa: »Kaikk i äm-
mät tässä vielä kyselernåan l»

Sillalle on nyt tulossa' nuori, v.antt era
ja komean näköinen .maalaismies kirves
kainalossaan. Eipä rnieskaan rnalta men-
nä ohitsemme .kysymättä: »Kuirik., kala
syö?»

Mutta nytpa on Hiisi jo aivan syyn-
t akeettornassa .kunnossa, kun ,ei ole saa-
tu kuin ner;,ä kiiskiä koko onkimisen
aikana. Niinpä Hiisi silmittömässä rai-
vossaan ärjäisee miehelle: »Sina olet vä-
hän h .vet:n ruma mies!» Hätkähdämme
mekin jo näin törkeästä kielen käytöstä
ja pelkäämme pahinta. Mies osoittautuu
kuitenkin huumorin tajuiseksi rauhalli-
sesti vastatessaan Hiisille: »En tiedä,
mutta kyllä siellä veneessä istuu itse
ernapiru». Sanoi ;,a lähti.

Pitkaasiirnaa kokiessamme myönteli
jo Hiisikin, ettei niitä kaloja ongella aina
saa paraskaan .kalarnies.

Lauri Leino.
Forssan Lehdessä 1613 -}8.



Elämää Sukulassa vnme vuosisadan
jälkipuoliskolla.

Sukulan ky.ä sijai tsee nykyisek-

seen kutistuneen Tammelan pitä-
jän läntise.lä reunalla, Sukulanjar,

venpohjoisella rannalla. Tätä jär-
veä nimitetään toisinaan myöskin
Talpianjärveksi, koska 'T'alpian ky.ä
sijaitsee saman järven eteläisellä
rannalla, siis vastapäätä Sukula a.
Tämä järvi on n. 2 1/2 km:n pitui-
nen, Suku.asta Talpialle mitattuna,
ja n. 2 k m .n Ievyinen . Se on cl.ut
aikoinaan hyvin kalainen järvi, kä-
sittäen sen kalakanta haukea, ah-
venta, lahnaa, särkeä, sa.akkaa ja
kiiskiä. Myöskin .rapuja on tässä
järvessä o llut runsaasti. Järven ym-
päristön asukkaat kayttivatkin run-
sain määrin särpimikseen järven
antimia, pyydystäen kaloja verkoil-
la, rysillä ;Ia koukuilla, vetivätpä
jarven viimeisinä kalar.kkaina ai-
koina nuottaakin muutamien talo-
jen yhteisellä nuotaHa. Kevään,
parhaana pyynti aikana, syötiin osa
kaloista tuoreena: niitä käytettiin
silloinperunasopan höystönä ku-
ten lihaakin, mutta enimmäkseen
saadut kalat kuitenkin suolattiin ja
käytettiin ympäri vuoden särpirne-
nä, kuten nykyisin suo.atut si.aka t-
kino Kiiskikin, tuo nykyisten ka-
lamiesten kiusankappa.e, perattiin

ja suolattiin silloin kuten muutkin
kalat.

Alusina käytettiin osaksi ruu-
hia, osaksi ns. kuiruja, jotka oli-
vat etu päästään kapeita mutta pe-
räpäästään melkein yhtä leveitä
kuin keskikohdaltaankin. Heikki
Orahnin sanottiin sentään vieneen
rysänsä ja verkkonsa veteen ilman
mitään alusta, käveli vain veteen
niin syväl.e .kuin tarpeellista oli.
Seppä Reinhold Vivolin kalaste.i
ja metsästeli .ahker asti : hän kulki
keväisin Levänojan niityllä pitkin
suuren valtaojan rantoja haukia
haulikolla kärlokyrnasså. Hän sai
toisinaan jo pa kymmenen kilon pai-
noisenkin Ihauen.

Ka.astus oli k<lii,kj;le vapaata ja
moni itsellismies .pyydystikin kalo-
ja niin paljon, 'että niitä säästäväi-
sesti pidellen riitti koko talven sär-
pirrieksi. Suolattu kala, peruna, lei-
pä ja kalja olikin monen itseilis.,
perheen mi.tei ainoa ravinto pitkän
talven aikana. Ja kun Jokioisten
rautatehtaan miehetkin kesäisinä
lauantai-iltoina monipäisenä jouk,
ikona saapuivat Sukulanjärvelle ka-
lastelemaan, niin ei heitäkään estet-
ty eikä häiritty. Rannalta ottivat
veneeri keltää.n lupaa kysymättä,



kun lähtivät pitkääsiimaansa jär-
veen laskemaan.

Sukulanjärvestä m utkitte.i pie-
noinen joki Kallion- eli Häiviän-
järveen. Se oli kuitenkin siksi ka-
pea ja virr a.taan heikko, ettei se
kyennyt Ikevätvesiä kuljettamaan
pois kyllin nopeasti, vaan tulva peit-
ti läheiset niityt pitkiksi ajoiksi.
Kun kaikki maanomistajat olivat
tä.:Iaisesta joka kevät uudistuvasta
tu.vasta hyvin paihoillaan. onnistui
Kylätulokkaan isännän 187o-luvul-
la saada miehet liikkeelle tätä asiaa
auttamaan. Hän kutsui Sukulan
ja Talpian isännät muutamia ker-
toja ko o ile asiasta neuvottelemaan.
Ky.ätulokkaan isäntä teki laskel-
mia, että kun Sukulassa on 8 ta.o a
ja Talpia.Ia 4, ja jokaisesta talos-
ta uhrataan sata työpäi vää tämän
joen kaivamiseen, niin saariaan asia
jo melkoisen hyvälle alulle, kevät-
tulvat vähenemään ja rannat ko r-
tetta kasvamaan. Ehdotukseen
suostuivatkin toiset paitsi Sukula n
Kulrna.a. Vasta kun Tulokkaan
isännän suunnitelmat alkoivat kan-
taa hedelmää, pyrki Kulmalakin ki h ,
lakunnanoikeuden avulla mukaan
yhteiseen urakkaan ja erityistä kor-
vausta suorittamall , ,hän siihen sit-
ten pääsikin. Näin kaivettiin-
kin uutta jokea n. kilometrin pit uu ,
delta, mutta kun siitä alkaen vanha
jokikiri oli verrattain suoraa, niin
tyydyttiin si.ta vain suurentamaan.

Ensimmäisen .kaivauksen jälkeen
vesi aleni, Sukulanjär vesså n. 1 1fz
metriä. Mutta pian iöy.hään maa-
han kaivettu joki tukkeutui, niin
että sitä useampana vuonna piti
yhä uudestaan perkailla ja syventää.
V. 1898 .päättivär maanomistajat
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teettää ur akalla joen perinpohjai-
sen perkauksen ; työ maksoi n.
5,000 mk. Sil.oisiin oloihin, rahan-
arvoon yrn- verraten oli uhraus
melkoisen suuri, mutta tuloksena
oli myöskin, että vielä vuosikym-
menien kuluttua, kesäk. 14 p inä
1931, toimitetussa mittauksessa oli
joen ieveys maan pinnan tasalta 8
metriä, vedenpinnan leveys 4 1fz m,
joen syvyys 2 m ;a oli siinä silloin
vettä 80 senttimetrin paksuudelta.

Silloisia o lo ja muistaen, hämä-
läisten usein mainittua hitautta ja
yksimielisyyden 'puu tetta ajatellen,
täytyy silloin suoritettua joen kai-
vuuta pitää tekona, joka tuottaa
kunniaa si.l o isi lle Sukulan ja Ta:-
pian isännille. Eivätkä 'heidän u.h-
rauksensa suinkaan menneet huk-
kaan. Joen rannoilla olevat maat
ovat jo pitkät ajat olleet ensiluok-
kaisessa vilje.ysku nnossa ja järvi
kasvaa, varsinkin ·kui vina kesinä,
kortetta koko leveydeltään. Erityi-
sestä kuivuudestaan muistettu oli
kesä 1901. Silloin järvi oli niin
ikuiva, että voitiin vapaasti kävellä
kuivin jaloin Sukulasta Talpialle.
Si.Ioin järven omistajat kaivoivat
pienemmän ojan poikki järven, joen
suusta alkaen Levänojan niityn las-
kuojan suulle asti.

Kun uutta jokea suunnite.tiin,
oli sellainen aikomus, että kun jär-
vi rupeaa kasvamaan kortetta, niin
se myydään kasvavana vapaaehtoi-
sella huutokaupalla ja siitä saadut
varat jaetaan tasan kuivaukseen
osaaottaneiden talojen kesken. En-
si aikoina nämä tulot o.ivat hyvin-
kin vaatimattomia, vain 25 mark-
kaakin taloa kohti. Mutta vähitel-
len tulot ovat lisääntyneet. Kun
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ne yhä kohosivat ja kun talpialai,
set huomasivat, että heidän maan-
sa koskettaa järven ·rantaa laajem-
maIta alalta kuin sukulalaisten, ru-
pesivat he vesijättömaista voimas-
sa o.e van lain perusteella hakemaan
jakoa mainittujen kylien välille. N.
15 vuotta sitten tämä jako toimitet-
tiinkin. Silloin sukulalaiset jäivät
pienem må lle osalle, vaikka talojen
luku on puo.ta suurempi,;a siis
heidän osuutensa järven kuivatuk-
sessakin puolta suurempi.

Kun tuota ennen mainittua ojaa
järven poikki kai vettiin, silloin to-
dettiin, että järven pohjan muodos-
taa vankka savikerros. .vaikka ei se
juuri joka paikassa tu.lutkaan la-
pion kärkeen. Kantoja tai liekoja
ei tällä kohdalla tavattu, mutta e n-
tisinä aikoina laineet niitä ajoivat
ran taan melkoisia määriä. Varsin-
kin uuden joen kaivauksen ja jär-
ven veden a.eritumisen jälkeen tuli
puita erittäin runsaasti, niin että
itsellisten vaimot ja lapset keräsi-
vät niitä rannalta po.ttcpuikseen.
Melkein kaikissa niissä o li palon
merkkejä, .hiiltyn yt )a lovelle pala-
nut pinta, mutta oli joukoss , pa.a;
mattomiakin. Mistä nuo puut ovat'
peräisin, ei kukaan osaa selittää.
Lounaassa ulottuu Torronsuo jär-
ven rantaan asti ja jotkut ar·velevat,
että aikojen kuluessa olisi järven ja
suon rajamailla vallinnut tulipalo
lisännyt järveä ja että nuo puut
olisivat peräisin nii:tä ajo ilta .. Kun
uuden joen johdosta järven vesi
aleni, niin itäpuolella, siis lähellä
uutta jokea, alkoivat järven rannat
sortua ja ennen kiinteä maa muo-
dostui järveksi. Mutta alue oli si-
leätä niittyä, josta ei mitään kan-

toja .paljastu nut, ja kun kantoja
oli esiintynyt jarvessa JO ennen
rannan .o'hkeilemista, niin niiden
alkuperä on siis jostain muualta et-
sittä vissä.

Kun järven vesi aleni, rupesi ka-
lakanta nopeasti: vähenemään. Sa-
malla alkoi kalojen joukkoon il-
maantua eräs uusi tulokas, ruutu,
jota ei järvessä ollut aikaisemmin
tavattu. Nyt ovat ravut ja kalat
Sukulanjärvestg tyystin .oppuneet,
patsi ruutuja siitä vielä keväisin
jonkun verran saadaan.

Sukulan ky.a on alkujaan raken-
nettu aivan järven rannalle, sille
kapealle rantatörmälle, missä vielä
nyt on kaksi taloa, Kylätulokas ja
Humalainen. Siinä ne olivat olleet
nurkka nurkassa ikiinni vielä sil-
loinkin, kun talojen 'Iuku oli jo
melkein nykyisen suuruinen. Siitä
talot sitten aikojen kuluessa ovat
siirretyt nykyisille tiloilieen. 'Talo-
jen luku kohosi jo kerran seitse-
mästä yhdeksään, kun nykyisen
Kylätulokkaan kaksi ,poi.kaa, Aata-
mi ja Erkki, Iohkaisivat kotitalos-
taan toisen puo·len, jonka sitten
vielä jako ivat kahdeksi ja rakensi-
vat 'kumpikin itselleen oman talon
aivan toistensa viereen nykyisen
Mäkitu.okkaan paikalle. Näiden
talojen nimeksi tuli Ylitalo ja AIi-
talo. Ylitalo oli aivan sama kuin
nykyinen Mäkitulokas. ja Alitalon
rakennukset sijaitsivat siitä alas-
päin, pieni kuja vain välissä. Vuo-
den 1840 vaiheilla Alitalon poika
Viihelmi nai Y.litalon tyttären An-
nan, ja 'he y·hdistivät molemmat ta-
lot yhdeksi, antaen sille nimeksi
Mä,kitulokas, jolloin entisen Tulok-
kaan nimi muutettiin Kylatulok-



ka aksi. - Kertomuksemme a.ussa,
n. v. 1850, olivat siis Sukulan kaik-
ki muut ta.o t nykyisillä paikoillaan
paitsi Knaapi, joka tämän vuosisa-
dan alussa siirrettiin Kylätulokkaan
.vierestä, sen itäiseltä puolelta n y,
kyisel.e paikalleen lähelle Häivian
kylän rajaa.

Sukulan kylän vanhasta asemas-
ta esitettåköön seuraava selostus.

Kylåtulokkaan ja Humalaisen
välissä on jarven rannasta alkava
ikivanha talvitie, Ämmänkuja, joka
jatkuu läpi kylän, pohjoiseen suun-
taan, ja sivuutettuaan Tolpan ta-
lon sen läntiseltä 'puolelta jatkuu
heti 'To:,pan nurkilta alkavan met-
sän kautta aina Haudankorvan ky-
lään asti. Lähellä 'I'o'lpan taloa
haarautuu siitä tie itäänpäin Mäki-
tulokkaalle, jatkuen vielä jonkun
matkaa talon ohitse tavallisena pe.-
totienä Peräpelto nimisille viljelys ,
maille. Tolpan talon itäise.tä 'puo-
lelta .haar autuu tästä tiestä toinen
tie po'hjoiseen, josta kesäisin kul-
jettiin läihe;lä olevan Kaakkosuo n
rantaan ja talve.la jatkui siitä tal-
vitie yli suon. Humalaisen tyköä
haaraantui kylätiestä toinen tie
länteenpäin. josta vähän matkan
päässä erkani tie oikealle YrjöIän
taloo n, mutta tästä tienhaarasta
vähän eteenpäin oli Kulmalan ta-
:0 tien vasemmalla puolella, lähellä
järven .ran taa. Kulmalasta tie jat-
kui y.hä länteenpäin, Levänojan
niityille. Vähän matkaa Kulmalas-
ta eteenpäin oli tien poikki virtaa-
vaan Myllykutin ojaan rakennettu
pieni jalkamylly. Sen omistivat
yhteisesti Kulrnalan ja Mäkitulok-
kaan ta.ot. Rasilan torpasta vähän
pohjoiseen 'haaraantui tästä pääties-
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tä myöskin tie Jaakkolan taloon;
tien oikealla puolella oli paja sekä
sen vasemmalla puole.la sepän
asunto. -Tällä alueella oli myöskin
suurin osa silloisten Suku.a n mo k-
kilåiste n asuntoja .

Nykyisin ei Rasilan torppaa enää
ole, eikä pajakaan ole vanhalla pai-
kallaan, vaan Rasilan ent. torpas .
ta vähän ete.äänpäin. Jaakkolaan
johtava tiekin on muutettu alka-
vaksi vähän nykyisen 'pajan etelä-
puolelta. Siitä jonkin matkaa ete-
lään, tien läntisellä puolella, nä-
kyy myös v. 1890 rakennetun ja v .
1915 toimintansa .o pettaneen Su-
kula n meijerin rauniot. Meijeristä
vähän etelämpänä haaraantuu val-
tatiestä myöskin tie v. 1905 raken-
netulle Sukulan ka nsako ululle, jo-
ka sijaitsee valtatien .äntisellä puo-
lella. Samalta kohdalta kuin kou-
lun tie haaraantuu toinen tie itään-
palU, jo'htaen Tammelan kirkolle
sekä y.ee nsä muun maailman yh-
teyteen. Tähän tiehen liittyy sit-
ten vähän idempänä myöskin Mä-
kitulokkaan kirkko tie,

*
Sukulan kylä on .hyvin myöhäi-

siin aikoihin asti ollut verrattain
eristetyssä asemassa muusta maail-
masta. Tammelan kirkolle johta-
va tie tehtiin vasta v. 1852, ja sa-
moihin aikoihin myös 'I'a.pialle ja
Torrolle johtava tie. Hauda nko r-
valle ja Kuhalaan kulkivat sukula-
laiset kesäisin jo mainittua Tolpan
talon .äntiseltä puolelta metsään
johtavaa tietä. Se jatkui useam-
man kilometrin pituisena Sukulan
ja Haudankorvan metsien lävitse.
kaartuen Kaakkosuo n ympäri
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itäänpäin aina Viksbergin karta-
non kohdalle, jossa se vasta kään-
tyi aukeammi.lIemaille.Se o.i ko-
vin kivistä, mutta suor o tkot kier-
rellen se oli kuitenkin kovapoh ,
jaista. Siellä missä tie ei ole ko-
konaan kivien 'peitossa, nåkyy vie-
.äkin kärrynpyörien jälkiä, sillä
sitäkin tietä myöten täytyi joko
härjiilä tai hevosilla kuormia kul-
jetella. Talvella matka o.i paljon
lyhernpi, kun voitiin kulkea Kaak-
kosuon .po ikki, ja talven aikana yri-
tettiin kuljetta., tavaroita kotiin tai
kotoa pois niin paljon kuin m ahdo l-
lista oli.

Kirkolle ei ollut ollenkaan sel-
laista tietä, että sitä olisi voinut
kärryillä kulkea, Polku alkoi Mä-
kitulokkaan talon tyköä ja kierteli
läpi metsien Kydön Hannulan .uo.
Ruumiit kuljetettiin samaa kirkko-
polkua myöten ns. perapu rrlailla.
Kaadettiin kaksi vähän tavallista
reenaisaa vahvempaa koivua, teh-
tiin niiden tyvipäihin lo vet, k.in..
nitettiin ne toisiinsa köysillä n. ta.-
vallisten kärryjen leveydeHe toisis.,
taa n, nämä tyvet kiinnitettiin he-
vosenränkiin ja ruumisarkku si-
dottiin koivujen väliin. Kun nii-
den latvat jätettiin katkaisematta,
ne luistivat joustavasti kivien ja
kuoppien ylitse. Sellaisilla ve.h;
keiHä on aikojen kuluessa monta
vainajaa Sukulan kylästä hautaan
saatettu.

*
Maaperä o n Sukulan kylässä hy-

vin kivistä. Kivikkoinen on sekin
matala rantatörmä, jo.le koko ky>lä
on aikoinaan rakennettu. Mutta
siitä pohjoiseen maa alenee muu-
taman sadan metrin pitu udelta

melkein kivettomaksi laakso ksi,
yleten jälleen ko ko n aan matalaksi
kiviseksi mäeksi, jota sitten jatkuu
metsään asti, niin että metsän lai-
dassa olevat Jaakkolan, To lpa n ja
Mäkitulokkaan talotkin ovat )01<0-
konaan tällaisella kivikkoisel.a .poh.,
jalla. Luulisi näinollen, että ky:ä-s-
sä on runsaasti kiviaitoja. mutta
niitä ei o'le kuin vähän, ja nekin
vasta myöhemmältä ajalta. Mäki-
tulokkaan pihan laidassa on se:-
laista aitaa muutaman kymmenen
metriä ja 'Tolpan taloon kuuluvan
Peräpellon 'ym,päri:Jä kolmessa eräs-
sä yhteensä n .. 50 metriä, sekin
tehty vasta 1860-70 vaiheilla.
Syynä tähän on se, että kivet ovat
yleensä niin suuria, ettei niitä ote
voitu silloisilla vå.ineillä kiskoa
ylös maasta ja »aidaksi» tehdä. S!l-
lakin raritatormallå, joka kylän
ko hda.ta jatkuu itäänpäin, Rohan-
nokkaa kohti, on tehty suurelle
alalle peltoa h yvi n kiviseen maa-
han, mutta vain vähän on siitäkin
kiviä kiskottu. Tehtävä on jäänyt
nykyisten, ruudin ja dyn amiidin
aikakaudella elävien ihmisten suo-
ritettavaksi.

Jaakkolan ta.osta länteenpäin on
laaja, monia .heh taa r eja käsittävä
alue, jossa lepikköä kasva vien ki ,
vikkojen vä.issä on aina pieniä pel.,
totilkkujakin. Näkyy selvästi, että
alueella on varhaisempina aikoina
ollut jokunen asu tuskin, joitakin
kylän mökkiläisiä, mutta ei vain
täälläkään voitu kiviä »aidaksiksi
kiskoa». Kivikkojen vå.it on kyl-
lä pelloksi kuokittu, vaikka niistä
jokunen pienempi »muru» on saa-
nut jäädä uudestaan metsistyrnåän-
kin, ku n kauempana asuvien ei ole



kannattanut ,pitkän matkan ja huo-
non tien vuoksi .pitää niitä viljely'k.,
sessä.

Sukulan kylän viljelysrnaat ovat
kahdessa päälohossa, joista toinen
.ohko, Levänoj,an niitty, on kylän
läntisellä puolella vähäisen metsän
kylästä erottamana. Varhaisern.,
pina aikoina on tästä maasta mel-
koinen osa, 21 hehtaaria, kuulunut
Ypäjän .pitåjän Levän kylään, mut-
ta on oston kautta siirtynyt Suku-
lan kylään useamman ta.o n omai-
suudeksi. Se on ensiluokkaista
viljelysmaata ja muistitietojen mu-
kaan on siitä maksettu kokonainen
härjänvuota. Toinen suuri alue on
kylän itäisellä puolel.a, ulottuen
Häiviän kylän rajaan asti. Siihen
sisältyy useampia eri lohkoja, ku-
ten Keskilohko, T'akaloh'ko , Koi-
vistonsuo ja F'eräpelto. Kun ky-
.ässä on 8 taloa ja jokaisessa ta-
lossa on nykyisin viljelyksen alai-
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sena maata n 50 hehtaaria, niin
osoittaa se, että kylässä on ver-
rattain runsaasti viljelysmaata, kun
talojen suuruus ei ole enempää
kuin 1/3 m a nttaalia . .

Kirkonkirjoissa mainitaan ensim-
mäisenä Kn aapin talo. Kertomuk-
semme alkuaikana oli Knaapil.a
isäntänä Mikok ja emäntänä Eeva
Elisabet. Isäntää sanottiin kylän
kesken »Rikkaaksi Kn aapiksi»,
koska hän aina ,pö,hnässä ollessaan
kerskaili, että hänellä on rahaa ai-
nakin kaksi leiviskää, Ja totta tuo
juttu kuuluu olleenkin, sillä hane.la
oli ollut silloin vielä tal.ella niitä en-
tisajan suuria kuparirahoja Kun täl,
:ä pariskunnalla ei ollut .apsia, niin
isännän kuoleman jälkeen, 1880-'
luvun keskivaiheilla, tuli Kn aapi n
isännäksi kauppias Karl Larsson
Kydöstä, ja toi itselleen emännän
Maria Antintyttären, Kallion Ryh-
dä.tä.

Tolpan käänteestä. Oikella kaksi kaunista aittaa.

Tolpan talo oli Lurikaasta tul-
leen, Johannes nimisen isännän
hallussa. Tämä m.es oli kyllä ahke-
ra ja kykenevä työmies, mutta työn

ja asiain johtoon ei hän ollut yhtä
pystyvä, Siksipä ta.o pääsikin r ap-
peutumaan. Niihin aikoihin oli
Forssan tehtaiden perustaja, kaup-
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paneuvos A. W. Wahren aloittanut
jo toimintansa Kuhalankosken .par-
taalla ja .yrn.par isto jå tarkastelles-
saan havainnut Sukulan taloilla
olevan vankat metsät, joista hän
saisi tehtailleen ,po:ttoainetta ,pit-
kiksi ajoiksi, samoin ·hyviä raken-
nush irsiå. Siksipä ,hän kuulusteli
Sukulasta taloja ostaakseen ja sai-
kin T'olpan isännän suostumaan
kauppoihin kanssansa. Tolpan ta-
lonkirjat olivat jo Wahrenin hal-
lussa kauppakirjojen tekoa varten,
kun asia tu.i kyläläisten tiedoksi.
Ylitalon tytär Maijastiin a oli men-
nyt naimisiin Häiviän Ylitalon po-
jan Johanneksen kanssa. N uo ripa-
ri asui Mäkitulokkaalla, J ohan nck-
sen tehdessä talossa töitä. Kun nyt
Tolpan talon myynti tuli Måkiru,
lokkaan isännän tiedoksi, hän meni
Tolpalle ja sanoi isännälle, että
.hån ostaa talon ja maksaa siitä
vähän enemmän kuin Wahren. -
Ei sellaista .herr aa päästetä tänne
kylän asioita sekottelemaan, se.itti
Mäkitulokkaan isäntä. Niin sitten
kävi, että kaupat, tehtiin )ohannek_·
sen ja Maijastiinan nimiin. Mäki-
tulokkaan isännän ollessa vain ta-
kaajana ja kaupan valittäjanä.

Nyt alkoi Tolpan talolle' oikea
nousuaika. Johannes obi sekä ,u\lt-
tera että toim ellinen. isäntä, . eikä
ollut Maijastiinakaan mikään huono
emäntä . ....:...-Pariskunta piti To'llpan
taloa hallussaan usei ta kymmeniä
vuosia, ja tällä ajalla Iisääntyivät
Tolpan talon viljelysrnaat, kyläläis-
ten a.rvion mukaan, lähes 3'0 ::lä
hehtaarilla. Isäntä itse uurasti ah-
kerasti aamusta iltaan ja piti paljon
väkeä apunaan. Itse hän melkein
kokonaan raivasi FcräpelloIle kivi-

seen mäkeen n. lh hehtaaria pel-
toa ja siitä riostarnistaan kivisitä
teki n. 50 metriä vankkaa kiviaitaa.
Hän o~likin erikoisesti innostunut
kivien Iperkaamiseen niin pelloilta
kuin teiltä ja tanhuviltakin. Kyläs-
sä oli oikein sanantapana, ettei
Tolpan ,isäntä muuta niin vihaa
kuin kiviä ja erästä laiskaa ja ,pa-
hautapaista poikaa. Samalla kun
isäntä kiskoi kiviä irti maasta, hän
myöskin katsoi, kelpaisiko se jo-
honkin. Vielä vanhoilla päjvi.lään,
kun hän jo luovutti talon pojalleen,
J channekselle, ja tyttärensä Maria
Henriika meni KUlmalan taloon
ernännäksi, muutti vanhuskin sin-
ne ja ehti vielä sielläkin suuresti
.parannel.a talon asioita, jot-
ka edellisen isännän aikana olivat
päässeet kokonaan rappiolle, Vielä
nytkin mainitaan S'ukulassausein
T'o.pan talon silloinen isäntä uutte-
ran ja toimellisen miehen esikuva-
na.

Ahkera o li kyllå Tolpan entinen-
kiri isäntä, vaikka ei kyennyt isän-
nystä .hcitamaan. Talonsa myyty-
ään hän rakensi itselleen asunnon
Jaakkolan talon maal.e ja teki päi-
vätöitä milloin missäkin talossa.
K.ymmeniä hehtaareja hän vielä
kuokki peltoa eri talojen maille. Ja
kun ei käsi enää kyennyt kuokkaa
tai muuta työkalua .hei.uttelemaan,
täytyi hänen siirtyä Tammelan kun-
nalliskotiin, jossa sai elatuksensa
elärnänsg viimeisinä iltahetkinä.

T'o lpan ·poika otti isännyyden
haltuunsa isänsä muutettua Kul-
malaan ja vaimonsa, Yrjöiän tyt-
tären Mati.dan kanssa jatkoi ta-
lonhoitoa yh ta uutterasti ja toimeL
lisesti kuin isänsäkin. joskin se nyt
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Humalaisen talon pihalta.

jo kävi vähän helpommin, kun
edeltäjänsä oli suorittanut suurim-
man osan uutisraivauksista. Hä-
nen poikansa, Johannes, jatkaa nyt
Tchpan talon isännyyttä.

Kulmalan talossa oli ennen ker-
tomuksemme a.kua ollut isäntänä
Mikko niminen mies, joka jo ennen
v. r850 oli luovuttanut talon po-
jalleen Kustaalle, muuttaen itse

Hevo niemen Anttilaan tyttärensä
tykö, jossa kuoli satavuotiaana.
Poika Kustaa toi itselleen emä n.,
män Lo lrn a a.ta, mutta kun emäntä
piakkoin kuoli, hän etsi uuden
emännän Tyrväästä, A vickosken
Kuitilta. Huonosti onnistui talon
pito niin Kustaalta kuin Kar oldi-
n altakin. Sanotaan talon pysyneen
heidän käsissään ainoastaan niiden
runsaiden varojen turvin, JOlta
Tyrvään tyttö toi mukanaan ta-

YrjöIän komea 2-kerroksinen rakennus.
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loori tullessaan. Kun Kustaa sit-
ten kuod 1881, siirtyi ta.o hänen
pojalleen Oskarille ja emännäksi
tuli Tolpan tytär Maria. niinkuin
jo edellä on mainittu. 'I'årnan ipa-
riskunnan hallussa oli Ku.m ala sit-
ten aivan viime vuosiin saakka, jol-
loin se jaettiin useampaan ,osaan.

Humalaisen talossa oli kasvat-
tina Y rjölän tytär Vilhelmiina,
jol.e sitten tuli mieheksi Kalle Lah-
ti, Urjalan Salmen kylästä. Paris-
kunnan hallussa ol-i talo vuosisa-
dan vaihteen paikkeille, jolloin
isännyyden otti ha.tuunsa poika,
Kalle, ja emännäksi tuli Elsa Heik-
ki:ä So mero lta, Kär ilån kylästä.

.T aakkola on ·kruunun,puustelli.
Sen vuokraajana oli Matti, saman
ta.ori entisiä .poikia, ja hänellä
emäntänä Maria, Letkun Tapolas-
ta. V. 1879 siirtyi Jaakkolan vuo k-
raoikeus torppari Matti D ahlmanil-
le ja hänen vaimolleen Eedlalle
Haudankorvan Lassilasta. Talon
vuokra nousi tässä vaihdossa ver-
rattain suureksi, 21 vi.jatynnyriksi ,
mikä oli raskas vero varsinkin kun
ottaa huomioon, että talo o':,i pääs-
tetty pahasti .rappeutum aan. Siitä
.h uo limatta saivat Matti ja Eedla
talon 'kuitenkin kohoamaan toisten
talojen arvoiseksi, kun uutteria ja
toimellisia olivat. Isäntä hoiti
maanviljelystä ja emäntä kasvatti
kaunista karjaa. Kun niihin aikoi-
hin myytiin tava.lis.a 'lehmiä 60-
70 markalla, sai Jaakkclan emäntä
lehmistään 100-120 markkaa.
Mm. Viksbergin kartanoon ostet-
tiin Jaakkolasta useita lehmiä, siel-
lä kun niihin aikoihin oli karjakan-
nan muutos par aill aan käynnissä,

tahdottiin vaihtaa ulko.ainen rotu
kotimaisiin.

Eoellämainittujen poika; hän-
kin Matti nimeltään, on vieläkin
Jaakkolan haltijana, ,emäntänään
Yrjöiän talo n ' tytär Olga. Viime
vuoåen lopulla valtio myi ta.ori it-
senäiseksi. Siitä on pojalle lohkas-
tu uusi talo: .

YrjöIän talo oli viime vuosisadan
keskivaiheilla Marttilan pitä :ästä
muuttaneen avicparin ha.lussa ,
Heidän poikansa Kustaa Aadolf
peri isännyyden .heidän jälkeensä ja
etsi itselleen emännän Lunkaasta,
Hokan tyttären Mariastiina n. Hei-
dän kuoltuaan ta.o siirtyi heidän
pojalleen JohannekseIIe, jonka
emäntä Aleksandra on kotoisin J 0-

kioisista, Vau.amrnin Mattilasta.
Mäkitulokkaan synnystä ja alku-

vaiheista, Vilhelrnin ja Annan
avioliitosta on jo edeIIä kerrottu.
Heidän kuoltuaan hoiti talon hal-
lintaa tyttärensä Katariina kymme-
nisen vuotta, kunnes v. 1877 teh-
tiin jako ·perikunnan kesken ja' sil-
.cin isännyyden otti haltuunsa nyt
jo mieheksi varttu nut poika, Antti,
joka toi itselleen emännän, Matilda
Lembergin, Häiviän Isostatalosta.
Tämän avio.parin hallussa ta.o py-
syi sitten vielä kymmenisen vuotta
tämänkin vuosisadan puolena, siir-
tyen sitten heidän tyttärelleen Hil ,
jalle, ja isännäksi tuli August Juo-
te Someron pitäjän Paju.an k.y.,
Iästä.

Kylätulokkaan taloa hallitsi vii-
me vuosisadan alkupuolella isäntä-
nä Samuli ja emäntänä Anna. Tyt-
tår el.e Anna Liisalle tuli aviopuo li-
so Urjalasta, Matti nimeltään, ja
tämä aviopari myi sitten talon Ur-



Mäkitulokkaan aitat.

jalan' Suon!päästä kotoisin olevalle
Freedriki:1e ja tämän vaimolle.
Freekrikki oli se mies, joka ,herät-
ti kysymyksen Sukulanjärven kui-
vattamisesta ja ajoi asiaa. po nteves-
ti. Hän harrasti myöskin innolla
kunnaIlisia asioita ja olikin niihin
aikoihin ainoa Sukulan mies, joka
otti osaa kunnan- ja kirkonkokouk-
siin. Erikciserripi maanvi.jelija hän
ei ollut, mutta puutarhanhoidossa
hän o.i toisillekin kyläläisille hyvä-
nä esimerkkinä. Talon hallinnosta
hän luopui verrattain nuorena mie-
henä ja luovutti isännyyden po jal-
leen Freedrikille. Kylän kesken
tätä nimitettiin myös »herra Vee-
tuksi», koska hän ei juuri ollen-
kaan ottanut osaa var sin aiseen
työntekoon. Muutamien vuosien
kuluttua tämäkin isäntä luovutti
Kylätulokkaan talon toisiin käsiin,
jolloin isännäksi tuli ent Yrjöiän
talon poika Johannes, ja emä nnäk-
si hänen vaimonsa Katariina. Täl-
tä avio.parilra siirtyi talo sitten hei-
elän tyttärelleen Olgalle, jolle mie-
heksituli Eevert Pusa Kalvoilan
pitäjän Lintumaan kylästä. Nykyi-
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sin omistaa Kylätulokkaan talon
heidän poikansa Antti, jolla on

'~rriäntänä Lyyli Nikula Riihivalka-
man kylästä;"'

Edelläolevass.a on tullut suurim-
massa Iyhykäisyydessään mainituk-

.sim~;kein kaikki ne henkilöt, isän-
nät ja emännät, jotka puheena ole-
vana aikana ovat etupäässä ol.eet
vastuussa kylän kehityksestä. Aika-
kautensa Iaipsia .he olivat, eikä hei-
tä oikeastaan voi mistään erikoi-
sesti syyttää. He elivät aikakaute-
na, joka oli suurta murroskautta
meidän maassamme niin maanvilje-
lyksen kuin karjanhoido nkin alalla.
Kysymys onkin siis oi keastaan vain
siitä, mitenkä he kykenivat rnukau-
tum.aan uusiin o.oih in ja niiden
tarjoamia etuja hyväkseen käyttä-
mään. Eivätkä sukulalaiset siinä
suhteessa olleet mitenkään ;·älessä
paikkakunnan muista kylistä, pi-
kemminkin [påin vas to in. Muista-
kaamme vain esirn. tuo suurisuun-
tainen järvenkuivatus. joka toteut-
tajiltaanvaati sekä kaukonäköi-
syyttä että myöskin suurta yksi-
mielisyyttä ja paljon varoja.

On kyllä toisia sellaisiakin asioita,
joissa myös ulkonainen pakko ajaa
ihmisiä eteenpäin, silloinkin kun he
eivät itse ole vielä kypsyneet täl-
laista uudistusta toimeen.panemaan.
Sellainen o.i Sukulassakin esirn.
vu osipalveluksen lopettaminen, ;0-
ka tapahtui vasta vuosisadan vaih-
teessa, vaikka sen olisi pitänyt ta-
pahtua jo aikaisemmin. Sukulassa
niinkuin kaikkialla muuallakin oli
entisaikana .iian pitkät työp åivåt,
mikä yhä piti palvelusväessä yl-
lä yleistä tyytymättömyyttä ja ch ,
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Sukulan alikylää.

kä.si tyo teh o n tarpeellista ke-
hitystä. Mutta siitä ei osattu luo-
pua, ennen kun olevaiset olo t sii-
hen .pako ttivat. Kun Su kulaankin
tämän vuosisadan alussa perustet-
tiin työväenvhdistys, rupesi se heti
ensi töikseen vaatimaan työpäivän
.yhen n ysta ja samalla päätettiin lo-
pettaa vuosipalvelus kokonaan.
Miehet seurasivatkin tuota päätöstä
ihan viimeistä myöten, mutta tyt-
töjen kesken oli' vielä vähän epä-
röintiä.

Pian alkoivat tämän m uuto kse n
seuraukset näkyä. Päivät lyhenivät
ja .palkatkin vähän kohosivat, mut-
ta työhön tuli niin paljon .r ipeäm pi
tahti, että se hyvinkin korvasi sen,
mitä toista tietä menetettiin. Ja siitä
ko ittni talojen omistajille vie.ä eräs
toinenkin tärkeä etu: heidän ei tar-
vinnut enaa .pienempien kiireiden
aikana .pitää talossaan niin paljon
väkeä kuin ennen, jolloin täytyi
syksyllä pestata kesän var aksikin,
vaikka talvella o.isi vähempikin
r iittänyt. Nyt kun ei enää tehty
vuosikauppaa. voitiin ottaa työvoi-
maa aina tarpeen mukaan. Tämä
muutos, niin edullinen kuin se oli-
kin työnantajille, eI kuitenkaan

miellyttänyt kylän itsel.isiä, heidän
kun nyt täytyi elättää jo työhön
kykeneviä poikiaan työttömänä tal-
ven ylitse.

Kylän käsityöläisistä on jo ai-
kaisemmin eräässä toisessa yhtey-
dessä mainittu suutari Matti Fo r th ,
jonka l.y,hyt elämäkerta on kirjoi-
tettu ikäänkuin kehoitukseksi tule-
vi.le sukupolville pyrkimään hyväk-
si ihmiseksi ja kunnon kansalai-
seksi. Vastakohtana tälle nöyräHe
javaatimattomalle miehelle oli ky-
län räätäli, Joonas Crönberg, joka
tunsi oman arvonsa ja oman am-
mattinsa arvon kyllin riittävästi.
Hän olikiri taitava räätäli ja muu-
ten kaikin puclin kunnon mies.
Hän oli nuoruudessaan toiminut
räätälinä jossakin sotilaskasarmis-
sa ja hänellä obi kisällinto distukset.
Niiden nojalla hän oli laillisessa
järjesbyksessä, ajan tavan mukaan,
hankkinut oikeuden harjoittaa rää-
tälinarnrnattia Tammelassa. Tällai-
sesta mestarin oikeudesta oli' seura-
uksena, että hänen tuli maksaa
myöskin käräjäkapat ja hänelle oli
myöskin mitattu osa maantietä
kunriossapidettä väksi. Tämän vel-



vokisuutensa Grönberg täytti kii-
tettävällä huolella. Vaikka hän yk_
sinään edusti' verstastaan, ei ,hän
koskaan puhunut, siitä yks.kössä,
vaan: me i II ä tehdään,' meillä o n
nyt niin brettä jne, .Hänellä o.i
pieni silkkikukkaro, jonka hän juh-
Iatilaisuukskn mennessään sitoi
käsivarteensa. Hän väitti saaneen-
sa sen sotaväessä ollessaan sellai-
sena kunnianosoituksena kuin Y r-
;,ön,ristit "'ym. kunniamerkit anne-
taan. Luultavirita kuitenkin on, et-
tä hän oli saanut sen palkintona
jostakin ki.pailusta ,

Seppä Reinholt Vivolin oli myös-
kin taitava ammatissaan ja erikoi-
sesti laajemmallakin tunnettu hy-
vänä ter äseppänä. Entisinä aikoina,
jolloin kaikki heinät ja vilja t nii-
tettiin vikahteilla ja sir.peil.ä, ei ol-
lut vähäarvoinen asia, olivatko
nuo työkalut hyviä vaiko huo no ja.
Vivolin oli myös ahkera metsästäjä
sekä kalastaja, käyttäen kaiket va-
paat aikansa tällaisiin ,puuhiin. Ja
tulihan sitä vapaata aikaakin jos-
kus, vaikka hän riehui työn paris-
sa ihan huelun tavalla. Ellei talon
töitä tehtäessä apulainen jo vii-
meistään klo 3 aamulla tullut pa-
jaan, lähti seppä taloon kysymään,
mikä tuli esteeksi, ettei heidän työ-
tään tänään tehdäkään. Eivätkä
kaikki miehet kyenneet apulaisen
tointa täyttämään edes muutamia
päiviä kerrallaan, s·i·:Jä seppä antoi
ruoka-aikaakin vain sen verran, et-
tä juuri' ehti syödä kun kiirettä
piti.

Vivclinin jälkeen toimi Suku.assa
useampia vuosia seppä.nä .hänen
poikansa Juho Vuorinen. Nykyisin
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ei ole kylässä vakinaista seppää ol-
lenkaan.

Vakinaista ipuuseppää ei kylässä
o llut varhaisern.pinj, aikoina, vasta
myöhemrnin yritti J u.ho Ka,:Jio sillä
amm atil.a itseään pääasiassa
elättää. Ei myöskään teurastus ol-
lut yksistään jonkun yhden miehen
,hallussa, Muuraus sitävastoin oli
melkein kokonaan Nikolai Örnin
yksinoikeu-tena. Kätilön tehtävät
olivat aikaisemmin Anttilan mu o-
n n huo.ena, myöhemmin .niissä
asioissa toimi Ee dla Kallio s ek ä
eräs mummo Haudankorvan kyläs-
tä. Arkarikelrlaiset kuo harit kulki-
vat aina kevä,is.ink,y·lässä toimitta-
massa oriiden ja porsaideri leik-
kauksen. Östermannin Kaisa hääri
saunoissa sarvipusseineen ja kir-
veineen, kun sellaista virkailijaa tar-
vittiin. j uoruke.Ion virka oli jaettu
muutamien akkojen kesken, ;otka
kyllä tp:tivät huolen siitä, että k aik.,
ki .pie nimmätkin asiat tuiivat m ah-
dollisimman pian kaikkien kylalä.s ,
ten tiedoksi.

Talojen lukumäärään ja maiden
laajuuteen verraten oli Suku.assa
suhteellisen vähän torppareita ja
mäkitupalaisia. Suurin osa niistäkin
oli talollisten poikia tai tyt-
täriä. Knaapin talolla o,:i yksi ainoa
torp.pari, Heikki Muurila, hänkin
kaukana kylästä lähellä Häiviän ra-
jaa. Tolpan talolla o,:i myöskin yk-
si torppari, Mikko Sund, samalla
niittykulmalla kuin Muurilakin. LL
hempänä kylää o.i saman talon syy_
tinki, Matti Taipale, isännän veli,
ja kylässä toinen syytiriki. Vihtori
Takala, isännän veli hänkin. Mä-
kitupalaisia asui 'T'olpan maalla
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Vihtaniemestä, järven toiselta rannalta.

Antti Enroth, Tuomo Vikman ja
Fiia Viskari.

Kulmalan talon maalla oli to r.p-
pari Kustaa Palkkari ja mäkitupa-
lainen Matti Ojala.

Humalaisen talosta oli talon .po-
jalla Heikki Mäkiläl.å syyttinkin
maat, mutta hänen asuntonsa oli
jaakko la n talon alueella.

j a akko.an talo n m aa.la, ;,ärven
itäisellä rannalla, oli Vjhtanierni
niminen tor ppa, joka perustettiin
aikoinaan saman talon tytärtä var-
ten, joka oli naimisissa Kallion Mat;
tilan pojan jo.o sepin kanssa. Saman
ta.ori maalla asui vielä toinenkin
torp:pari, Heikki Mattila, jolla oli
lisämaita Kulmalan talosta. Mäki-
tup alaisina asuivat Jaakkolan maal-
la Ku.staa Österman, Antti Nokka-
.a, Heikki Tulokas, Heikki Grahn,
Joonas Orö nberg, Reinhold Vivo-
lin, Juho Maunula, David Ka uplin
ja entinen To1.pan isäntä Juho
Tolppa

YrjöIän talon maalla asui syyt-
tinkinä saman talon tytär Karoliina

Mäenpää, .hårien miehensä o.i Ma-
lakias, kotoisin Lurikaan kylästä.
Mökkiläisinä asuivat YrjöIän maal-
ia ent. To ipan talon poika Freed-
rik ja Matti Ahola.

Mäkitulokkaan maalla, :ähellä
Häivi·än rajaa, oli myös Sund nimi-
nen torppa ja kylässä asui saman
talon maalla mökkilä:sinå suutari
Matti Forth, Ka!le Skön ja Nikolai
Örn.

Ky.ätulokkaalla oli torppari Ra-
sila, vaikka asuintontti olikin j aak-
kc.an maalla. Tulokkaan tyttärellä
Annalla oli syyttinkimaat maini-
tusta talosta, vaikka asuntonsa
R uriki.a olikin Jaakkolan maalla
Runkilan syyttirikin isäntänä oli
Joose Kivirasi j o kioisten Palikka-
lan kylästä.

~:-

TUO itselliset, .m aini ttuj a käsi;
työläisiä lukuunottamatta, tekivät
tö.tä kyl,n taloissa. Toisinaan he
tekivät sellaisia sopimuksia, että
.he jyvärenkeinä joutuivat ympäri
vuoden työskentelemään jossain ta ,



lo ssa joko yhden tai kaksi .paiv aa
viikossa, jopa kolme tai neljäkin
pä,ivää. Joskus he tekiv·ät y'hteen ta-
loon kaksi ipäivää viikossa ja toi-
seen taloon toiset kaksi päivää.
Loput viikon .päivistä he työsken-
telivät .päi våtyö läis inå missä rnil-
lo inkin . Heidän lapsensa rupesivat
vuosilpa:velijoiksi kylän taloihin

Tällainen oli järjestelmä ollut jo
ties kuinka kauan, mutta juuri tä-
män kertomuksemme aikana tuo
yleinen suunta alkoi mennä vähän
sekaisin, Forssan tehtaita kun alet-
tiin rakentaa ja niissä hommissa
saivat monet Sukulan ja läh-kylien
miehet työtä. Vähite:len joutuivat
myös monet heidän lapsistaan teh-
taisiin. Olihan Sukulan ja Fo r.s-
S2!": väliä vain viisi kilometriä.
Kaksi Kydö n KirstiIän talo n po jis-
takin asui niihin aikoihin Sukulas-
sa itsellisinä ja kun hekin lähtivät
Forssaan töihin, ei heidän entinen
nimensä kelvannut Forssan työn.
;.ohtajille, vaan nämä antoivat vel.
jeksille uudet sukunimet. Tuomosta
tehtiin Vikman ja Kustaasta Öster-
man. Kun työpäivät niihin ark oi.hin
olivat vielä hyvin pitkät, eivät nuo
Sukulan miehet käyneet kotona jo-
ka ilta, vaan yöpyivät Forssassa
jorikun tuttavan työläisen asun-
nossa. Sarna.Ia tavalla asuivat
monet tehtaisiin menneet nuoret-
kin ensi aikoina, kunnes heistä yk-
si ja toinen .palasi jå lleen ta!ollis-
ten 'palvelukseen, toisten jäädessä
Forssaan vakinaisiksi asukkaiksi
koko loppuiäkseen.

Nuorten joukossa oli paljon sel-
laisia, ~otka eivät Forssaan yrittä-
neetkään, vaan nyhtyivät heti ·pie-
nestä .pitäen talollisten palveluk-

41

seen ja .pysyivat siinä, kunnes nai-
misiin mentyään siirtyivät itsellisten
ryihrn åa n.

'Työpalkat olivat siIJoin pieniä,
tekipä sitten päivätöitä, jyväpäiviä
tai oi vakinaisessa vuo sipalveluk-
sessa. 'I'alosta annettiin aina ruoka.

Vuosipalveluksessa olevat saivat
myöskin vaatetuksen apua:· vuosit-
tain kaksi paria saappai ta, kaksi
paitaa, rohtirnisen työrnekon, n.
kilon villoja, 2 paria ro.htirnisia hou-
suja sekä talvijalkineiksi yhdet leh-
män tai hevosen .parkitsemattornat
koipin ahat Naisten .parseeleih in
kuului myöskin .paitoja, vi~~oj,a sekä
tavallisesti myös sarsinen puku.
Kasvavien poikien palkaksi annet-
tiin toisinaan myös sarsipuku, var-
sinkin sellaisille, joilla ei o llut ko-
tia vaatteista huo.ehtimassa. Mut-
ta tällainen anti vähennettiin raha-
palkasta, eikä sellaisilla keskenkas-
vuisillapojilla sitten juuri mitään
rahapalkkaa enää 0:1u tkaan , Täys-
ikäisten vu osipalvelijain palkka Olli
parseelieri lisäksi naisilla 25-40

markkaa, miehillä 6-0-80 markkaa.
Palkkataso teki hi.jaista nousua,
niin että se I880 vaiheilla oli jo
kohonnut kolmannella osalla. Jy-
vapaavien tekijät saivat 20 ruis-
kappaa yhdestä työpåivästä viikos-
sa kautta vuoden. Toiset heistä
saivat vähän enemmänkin, jokunen
koko tynnyrinkin (nykyisten mit-
tojen mukaan siis IOO-I33 litraa).
Tämän lisäksi .he saivat ruoan nii .
nä ,päivinä, jol.o in talon töissä oli-
vat, sekä sunnuntaisin ainakin aa-
miaiseri. Talon peltoon he saivat
kylvää perunoita muutaman neli-
kon :a talon metsästä he ottivat
p oltto puunsa omalla ajallaan. Jos
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heil.ä oli lehmä, se sai käydä kesä-
laitumella talon metsässä, ja talon
saunassa he saivat käydä kylpernäs-
sä. Talon .pöydässä he söivät sil-
loinkin, kun he jyväpäivien lisäksi
olivat ta.o n töissä, ja tällaisesta
päivästä he saivat rahapalkkaa 70-
80 pe n n.å talvella, kesällä koko m ar.,
kankin. Tavallisten vapaiden .päi-
vätyöläisten palkka oli talvella mo-
nestikin vain 80 penniä ilman ruo-
kaa. mutta tällaisia työläisiä käy-
tettiin taloissa talviseen aikaan hy-
vin vähässä määrin

Jos joku olisi ottanut jyväpäiviä
tehdäkseen kaikkina viikon kuute-
na pä.vänå ja saanut niistä kor-
keimrnan kävtännössä olevan pa:-
kan, 1 tynnyrin päivältä, siis kuu-
si tyn nyria vuodessa, ja jos ruis-
tyn nyrin hinnaksi lasketaan 22

markkaa, niin olisi hänen vuosi-
palkkansa ollut siis 132 markkaa.
Ei s,j:,:ä paljoakaan voitu hankkia
ruokaa eikä vaatteitakaan. F'er-
heen äidin täytyi myöskin täydellä
tarmollaan olla mukana ansiotyös-
sä F el.avan .puhdistus ja niiden
kehrääminen, samoin vinojen kars-
taaminen ja kehräärninen olikin
tällaisten itse.Hsriaisten talvi työnä
suurelta osalta. Eiväthän ne pal-
kat kehruuksistakaan ylen suuria
olleet, mutta niin se Kustaa Kal-
lion vaimo vain oli väittänyt, että
kun hän kello kahdelta aamulla
nousee kehräämään ja jatkaa sitä
ahkerasti kymmeneen asti illalla,
niin hän ansaitsee vähän enemmän
kuin miehensä noista jyväpäivistä.
Hänen sanotaan kyllä olleen niitä
parhaita, nun k ehräämåän kuin
yleensä kaikkia muitakin naisten
töitä tekemään.

Työn laatu sekä työcaisen into
vaikuttivat myös jonkun verra.n
p a.kk ojen suuruuteen. Esim. vuo-
si.palvelijain joukossa oli muuta-
mia tyttö ;.ä, joiden saamisesta
emännät pestiaikoina kilpailivat, ja
tästä oli seurauksena myöskin palk-
kojen k or o tus. Si.lä tavalla esim.
JaaJkkolan Maijastiinan vuosipalk-
ka kohosi kuuteenkymmeneen
markkaan, vaikka normaalipalkka
oli neljänkymmenen markan val-
heilla. Samalla tavalla oli asia Ka,
ro.iin a Mattssonin suhteen. Ja
vaikka ei emännillä juuri ollut ta-
pana antaa mitään ylimääräisiä
pajkk oja apulaisilleen, kertoi Ka-
roliina kuitenkin Makitulokka a n
emännältäkin saaneensa monta hui-
via ja esiliinaa, vie.äpä pukukan-
kaitakin. Emäntä vain vetosi sii-
hen, että kun ·hänestä on kovin
vastenmielistä käskeä ja neuvoa
apulaistaan, ja kun Karoliina tekee
tehtävänsä ilman käskyä ja neu-
vontaa, niin hän mielellään rnatc-
saa hänelle enemmän palkkaakiri.

Tuomo Vi·kman mainitaan myös
kunnollisten työntekijäin joukossa,
samoin hänen .poikansa Ka.le. Vii-
meksimainitusta ikerrotaan, että hän
kerran, ollessaan renkinä eräässä
Talpian torpassa oli pitänyt 'huolta,
että myös isä nnälta tuli jotakiri
töitä tehdyksi ja että työ tuli kun-
nollista, isäntä kun oli ollut vähän
saamaton mies kaikissa toimissaan.
O:i!:,·o sitten ihme, että isännät kil-
pailivat siitä, kuka tuollaisen mie-
hen sai vuodeksi taloonsa, vaikka
kerrotaan mainitussa torpassa
emännän hänet pestanneen.

Ruoka olisi saanut olla ainakin
jonkun verran parempaa kuin mitä



se toisinaan ja varsinkin muuta-
missa taloissa o li. Mutta tässä
täytyy ottaa huomioon, ettei niis-
sä oloissa aina ollut mahdol.isuuk-
sia tämän asian kunnolliseen jär-
jestämiseen.

Niin vauras kylä kuin Sukula
nykyisin onkin ei se ollut sellai-
nen viime vuosisadan k eskivaiheil-
la. Edellä on jo kerrottu, mitenkä
suuret alat nykyisin ensiluokkaisia
viljelysmaita oli veden peitossa uu-
den joen kaivamiseen asti. Pellot
olivat siis pieniä ja viljelyst avat
alkeellisia, joten tu.o kset olivat vä-
häiset. Ja j-os jostain viljasta tuli
kato, ei sitä juuri· o stam allak aan
korvattu, kun ei ollut rahaa.

Totuuden nimessä on kuitenkin
sanotta va,että 'kyllähän toisinaan,
ainakin paikoitellen, puuttui hyvää
tahtoakin tämän asian järjeste.ys-
sä. MiC,ä pako itti esim. kesällä,
jolloin lehmät lypsivät parasta lyp-
syään, emännän sekoittamaan vet-
tä piimän sekaan, kun laitteli eväi-
tä heinånkorjuuseen lähteville
Mutta sellaistakin tapahtui toisi-
naan. Kerrotaan eräänkin vaarin
niitylle päästyään palkollisväelle il-
maisseen, että emäntä pani leiIiin
toisen pytyllisen piimää ja toisen
vettä, vaikka hän nimenomaan huo ,
mautti, että vettä k y.lå saa sieltä
niityltäkin lähteestä. Eräs van-
hus kertoi, että kun ·hän meni mar-
r ask , 1 p :nä taloon, ei hän saanut
perunoita ennen kun jouluaaton
aattona ensi kerran, ja nekin oli-
vat perin .pieniå, taloon kun oli
sinä syksynä tullut pcru n ak ato.
Kuitenkin isäntä huomautti, ettei
vielä ole juhlua, eikä siis herkut-
telun aika, kun .hån n-oiden pienten
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perunoiden höysteeksi otti si.akan.
Ei ol1ut nim tapana syödä silak-
:kaa perunain kanssa, vaan tyydyt-
tiin kastamaan perunaa silakan-
la ukkaan. Kun järvestä vielä saa-
tiin kaloja runsaammin, niitä su oc
lattiin, yksinpä nienet särjet ja kiis-
kitkin, ja niitä k åytettiin särpime-
nä ympäri vuoden, niin kotona kuin
eväänäkin heinänityllä ;a talvisin
metsätöissä oltaessa. Mutta kun
kalansaanti väheni, a.ko i silakka
laukkoineen näytellä hyvinkin huo-
mattavaa osaa ruokataloudessa.
Kun lehmien lypsy oli järjestetty
enimmäkseen kesän puolelle, ei tal-
ve l.a voitu edes puur o ja paljon
keitellä, kun ei ollut maitoa kas-
tiksi. Herneitä viljeltiin kyllä run-
saasti, mutta nekin jäivät usein haL
lan saaliiksi. Joskus syötiin puur-oa
kaljan kanssa, ja sitten kun sokeri
jo tu.i yleisemmin [,äytäntöön,
maustettiin kalja sokerilla ja siihen
oltiin kylläkin tyytyväisså Mutta
tällaista puuronkastia ei sentään
kustannettu palkollisten ru okapöiy-
tään.

Teurastettiinpa niitä eluko itakin
toisinaan, mutta niistä saadut lihat
piti useimmiten myydä, kun ei ra-
han tu.oa juuri mistään muualta-
kaan ollut ja sitä sentään tarvittiin.
Teurastuksista jäi sentään sisukset
itselle, vaikka lihat olisi myytykin,
mutta niistä saadut pylsyt ja mak-
karat kuuluivat enimmäkseen k a-
marin puolelle; pylsyä joskus sen-
tään pantiin evääksi silakan tai
muun kalan asemesta. Voita syö-
tiin vain aniharvoin, kesäl.äk in, ;01-
loin sitä sentään saatiin jokaisessa
talossa. Joku renkipoika osti ker-
ran emännältään naulan voita, ja



44

emäntä myi sen hyvillä mielin, mut-
ta kun eräs toinen poika pyysi
emännältään ostaa palasen sian-
lihaa, suuttui tämä ja sanoi että
hän k y.la sitä ilmankin antaa, jah-
ka hän joutaa. Kun sia n teu r astuk-
sesta oli kulunut jo kolrn e viikkoa,
eikä vielä ollut maistiaisia saatu,
niin poika arveli, ettei sitä taida
saadak aan ostam atta .

Eräs poika kävi r ippiko ulua ja
emän tänsä pani hänelle evääksi si-
lakan kahden leivänpalan vå.iin .
Poika valitti s isar ellee n, että toiset
pojat pappilassa pilkk aavat hänen
eväitään, joten hän ei ota evästä
ollenkaan. Sisko silloin meni sa-
laa toisesta ta.o sta ostamaan ;uus-
ton veljelleen evääksi ja sillä se
asia oli autettu.

Tällaiset pikku tapaukset luovat
osaltaan valaistusta niihin oloihin,
joissa Sukuan k ylässä niihin aikoi-
hin elettiin Jos käsityöläinen, suu-
tari, räätäli, puuseppä yrn. o.i ta-
lon ruo ass a, niin hänelle laitettiin
kamariin toisenlainen ateria kuin
palvelus väellä o.i pirtin pöydällä.
Heille annettiin lau ta nerikin ynnä
veitsi ja haarukka, mutta pirtissä
syötiin vain hyp pysistä kaikki mikä
niissä pysyi. Samaan silakkakup-
piiri kastoi vat kaikki hyppysissään
kuo rimans a perunat, samasta ku-
pista piste.tiin soppaa ja samasta
tuopista ryypättiin piirnä ja kalja.
Niityllä ryypåttiin piimää samasta
lei.istä ja jos talkkunaa' eli piepoa
oli, niin syö ti!n sitäkin samasta
tuokkosesta.

Syksy toi aina ;onkun verran
vaihtelua yleiseen ruokajärjestyk-
see n, silloin kun saatiin ainakin
marjoja Kytömailla kasvatettiin

nauriita, joista uunissa tai ulkona
ki vien välissäkin kypsenn ettiin na u ,
rish autaa Räätiköitä kasvatettiin
svoimella p el.o lla talon lähellä,
Niistä osa keitettiin perunain mu-
kana sopaksi ja osa syötiin raaka"
n a Mitään nyk yisiä puutarhatuot-
teita, kuten porkkanoita ja puna-.
juuria, ei sil.o in vielä vil je.ty. En-
tisajan jokapäiväiseen ru okalistaa n,
ainakin talvella, kuului n.k. v ar ik o.
Se tehtiin vedestä ja ruisjauhoista
ja annettiin sitten h apan tua. Sitä
käytettiin palanpainikkeena, kuten
kaljaa tai piimää, mutta puur on-
kastikkeeksi ei sekään sopinut
Tuoreena se oli m aittavaa, mutta
kun se sai seistä pytyssä viikko-
määriä, ja hapantua liikaa, sillcin
sen syönti kävi ihan sietarr ättö-
m aksi. Pa.velustyto t saivat toisi-
naan emänniltä sa.aa viedyksi loput
p iahtoo n lehmien syötäväksi.

Vaatetuksen suhteen ei c ltu yhtä
va ativaisia kuin nykyisin. Käytän-
nöllisyydelle annettiin silloin suu-
r ernpi arvo kuin muodil:e. Miesten
arkipukun a oli talvella enimmäk-
seen kahdet rohtimiset housut sekä
sarsinen takki ja .iivi. Kuluneet
sarsih ousut käytettiin vielä paikat-
tuina arkipuku na Isäntämiesten
housut olivat sentään talvella enim-
mäkseen jotakin kotikutoista villa-
kangasta, joko sarsia tai parkku.,
m ia. Nykyisen villapaidan asemes-
ta oli rriieh il.a sa rsista tehty iho-
kas eli reiju, joka o.i taval.isen ta-
kin muotoinen, mutta niin pieni,
että se sopi ainoastaan paljaan pai-
dan pä äl.e, liivien alle Varak-
kaamrni.la oli jo si.loin ki n villai-
sesta langasta puikoilla kudottuja
villapaitoja sekä lammasnahasta



omme.tuja turkki- eli nahkaliivejä.
Muun vaatetuksen päälle puettiin

rohtiminen mekko, joka vyötäisten
kohdalta köytettiin vie.ä nahkahih-
nalla tai nuo raila. Tämä mekko oli
siitä hyvä, että se suojeli muita
vaatteita rikk cont um asta ja lik aan-
tumasta. Mekon alle sopivat sel-
laisetkin .kulu neet vaatteet, jotka
eivät esim. metsätöissä oli i enaa
muuten koossa pysyneet. Mekko
o.i myös lämmin ja esti suuresti
muita vaatteita kastumasta. - Jal-
kineina käytettiin talviaikana enim-
mäkseen parkitsemattomasta leh-
män- tai hevosennahasta tehtyjä
koipia. Niiden anturoina kaytet;
tiin elukk ain koipinahkoja, pääl,
liset sitä vastoin tehtiin elukkain
pää nahoista. Koivet tehtiin niin
avaroiksi, että niiden pohjalle mah-
tui ohut kerros olkia ja vielä sukan
yrnpäril.e runsaasti riepuja. Var-
sia niissä ei o.Iut, mutta säätien
verhoksi vedettiin paksusta villa-
ia.ngasta kudotut lumisukat. jotka
polven alapuolelta sidottiin säären
ympäri nauh oi.Ia : alapäät kiinni-
tettiin jaikap ohjan alitse nauhoilla.
Kun myöskin 'huosujen alasuut jäi-
vät lumisukkien alle, niin sääret-
kin pysyivät tällöin .hyvin lämpimi-
nä. Vähävaraisilla ei ollut .urnisuk-
kia, mutta he neuloivat ko ipiensa
suihin vanhoja saapasvarsia, ja Jot-
kut käyttivät niitä ilman mitään
su ojuksia. - 'T'ailukoita käytettiin
peräti vähän ja nykyaikainen h u o-
pasaapas oli silloin kokonaan tun-
tematon.

Päähineenä oli karvalakki, joka
ostettiin kaupasta tai teetettiin lam-
masnahasta ornan ky.än räätälillä.
Paslikkaa ei käytetty juuri rnuul-
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loin kuin joskus kaupunkimatkoil-
la, - Kasirieina käytettiin villa-
kintaita, joita kylmillä ilmoilla oli
k ahdet pääJekkäin. P aällimmäis-
ten kintaideri kämmenet olivat jo
saattaneet kulua rikki, mutta nii-
hin oli sitten omme.tu »kåmrrie-
nykset, tavallisesti vanhojen roh-
timiho usujen alasuista tai sitten
vanhoista saapasvarsista. Joskus
omrneltiin vanhoista saapasvarsista
koko kintaatkin, ja myöhemmin
niitä saatiin uudestakiri nahasta
ommeltuina ostaa kauppapuo deista.

Naisilla oli sarsipuku hyvin ylei-
nen, niin pyh å; kuin arkipäivinä-
kin, niin kesäJ:äkuin talvel.akin,
Talvipuku oli vahvempaa, neljänii.,
tistä, ja kesäpuku ohuernpaa, kaksi-
niitistä. Kun jokainen puku ensin
uutena palveli pyhäpukuna, siirtyi
se myöhemmin arkipuvuksi. Oli
naisilla jonkun verran käytännös-
sä kotitekoista »tyykiäkin», joka
kudottiin osaksi kotoisista pellava-
langoista, osaksi ostetuista puuvil-
la.ang oista. - Alushameissa o li
harmaalla pohjalla joko pitkittäin
tai poikittain punaisia raitoja, mut-
ta päällyshameena aikansa palvel-
lut hame sai useinimisen pa.vella
loppuikänsä a.ush ameena.

Naisten jalkineina oli parkitusta
nahasta tehdyt kengät villasukkien
päällä, niin pyhinä kuin arkipäivi-
näkin. Alusvaatteisiin kuului pai-
ta, joka oli tehty peilavakankaas-
ta, n.s. aivinaisesta, niin miehil.ä
kuin naisillakin. Naiset joskus te-
kivät paitansa kahdesta eri kan-
kaasta: alaosa o li sitä .halvin ta mi-
tä .pellavasta tehtiin, n.s. varttia,
ja yläosa vähän parempaa, myö-
hemmin jo 'hienoa puuvillakankas-
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takin - Miehet
kuin naisetk aan
a.ush o usu ja.

Miesten talvinen arkipuku o.i
sellainen, että sillä kyllä tarke ni
vähän kylmernmä.Iåkin ilmalla, jos
vain kaikki siihen kuuluvat vaa-
tekappaleet oli käytettävissä. Mut-
ta nuorten renkipoikien ei o.lut
mahdollista pitää niin hyvää huolta
vaatetuksestaan, joten he kylmillä
:ilmoi:Ia useinkin saivat kärsiä vi-
lua vähän eri tavalla. Myös nai-
set olivat vaatetukse.taan heikom-
min varustettuja, vaikka ei 'heidän
kyllä tarvinnut usein olla pitkiä ai-
koja ulkosalla yhteen menoon, hei-
dän työnsä kun o.i ven irnmäkseen
tuvassa ja: navetassa, toisinaan sen-
tään järvenrannassa pyykin vir u,
tuksessa. Toisin oli heidän asian-
sa pyhäpukuun nähden. Siihen
kuului vielä tämän kertomuksem-
me alkuaikoina myöskin rinu.iini,
'hame, joka oli alao sastaan kovin
leveä, ia vaik ka alla oli kaksikin
hametta, oli taivaan tuuli.l , vapaa
pääsy ihan ihoon asti Varsinkin
varakkaarnrn illa oi myös lyhyt, vil-
lakankaasta tehty hame, Joka ei
ulottunut pdlviinkaan. Sitä sanot-
tiin tupiharneeksi, Joskus tehtiin
tällai.nen 'hame kahdenkertaiseksi,
jolloin molempien kankaiden väli
täytettiin van ulla ja sanottiin täi-
laista hametta silloin toppatupiksi.
Se oli hyvinkin lämmin.

Miesten pyhäpuku oli melkein
sama sekä kesällä että ta.vel.a. Sii-
hen kuului sarsiset housut, liivi ja
takki Talvella oli kaulassa reppu-
ryssäItä ostettu puna- ja keItarai-
tainen villa.huivi, kesä:lä o.i kaula
paljaana muulloin, paitsi kirkkoon

sen parernrrun
eivät käyttäneet

mennessä sidottiin kaulaan valkea
.hui vi ja tähän kel pasi ta vallinen
naisten opää'huivikin, kunhan se vain
oli kylliksi vaa.ea. Isäntärniehil.ä
oli talvella-palttoo tai turkki. Vaat-
teita lainattiin erikoisia tilaisuuksia
varten. Rippikirkkoon ei juuri
menty ilman mustaa takkia. Vaik-
ka oma harmaa sarsitakki olisi ol-
lut melkein uusikin, niin sentään
.ainattiin naapurilta kulunut ver-
katakki. Monet itsellismiehet ja
rengit koettivat hankkia itselleen
verkaiset vihkivaatteet, ja jos sel-
laiseen kykenivät, niin tavallisesti
oli puku ainoa koko hänen eläes-
sään. Se puettiin päälle kaikkiin
juh.atilaisuuksiin läpi e.ämån. Ei-
vätkä kaikki päässeet koko ikä nään
yhdenkään verkapuvun omiatajaksi.

Mustasta, puolivillaisesta kan-
kaasta, vihtoriinista, tehtiin naisille
vihkipuku. ja monelle heistä sekin
jäi ainoaksi koko elinajaksi.

Eivät olleeet Sukulan isäntämie-
hetkään erikoisen upeasti puettuja,
eivät nekään, joil.a siihen olisi ol-
lut varallisuutta. Harmaa puku
riitti heillekin enimmäkseen, mutta
talvella se vyöttivät itsensä kirkko-
y.rn. matkoille pitkällä kudo tulla
vi.la vyöllä, joka käärittiin vyöile
useampaan kertaan. - Sellaisia ns.
päällissaappaitakaan, jotka niihin
aikoihin olivat kaytän no ssä .her r oil-
la ja varakkaammilla talol.isilla, ei
Sukulassa .iene ollut yhdelläkään
isännällä. Mutta ka lo ssipari löysi
tiensä tä'hän ky.ää n verrattain ai_
k aisi n, jo ennen vuotta r880. Ka,
lossit toi sinne Kylätulokkaan her-
raksi kasvanut poika. Mutta sitten
kului taas useita vuosia ennen kun



noita uudenaikaisia jalkineita il-
maantui kylään useampia pareja.

Sen aikaiset ihmiset eivät olleet
arkoja ky.målle. Sukula n tytöt Ja
pojatkin menivät vam Talpialle
tanssiin yli järven, vaikka jään pääl-
lä oli vettä yli ni.kan. Suoraa päätä
vain Kujalan pirtti lt1 pyörimään,
niin että vesi riisku i kengistä per-
mannolle. Kotia tultaissa kastuivat
jalat uudestaan, mutta se.lais ina he
vain taivalsivat yli järven pakka-
sesta piittaamatta. Poikien onnistui
paremmin, heillä kun o li varr e.liset
saappaat Kun kaksi poikaa kuljetti
heinäkuormia järvenjäällä talvipak-
kasessa ja toinen valitti viluaan
sentähden, että häneJ:ä oli rikkinäi-
nen paita yllään, niin tc ine n lupasi
vaihtaa hänelle ehjemmän paidan
pienelia välirahalla. Kaupat tehtiin-
kin ja paidat vaihdettiin aukean
järven jäällä.

Tytöt koettivat kukin var ojensa
mukaan hankkia y.lecn uutta ja
kaunista. Varsinkin kesäksi he lait-
toivat itselleen n.s. ranskankarttuu-
nista heleävärisiä pukuja, mutta
renkipoikien keskuudessa o.i se
luulo hyvin yleinen, ettei heidän
ole tarvis pitää puvustaan huolta'.
Ei heille kuitenkaan mitää arv,oa
annettaisi, olivatpa he pukeutuneet
miten tahansa. Poikkeuksen tästä
teki kuitenkin Tu.okkaan Vertti,
joka oli vanhaa Kylätulokkaan pe-
rua, mutta palve.i taloissa renkinä.
Hän teetti itselleen housut mustas-
ta vapr iikinver asta ja takin har-
maasta ver asta. Takin taskujen
päälliset, hihojen suut ja rintapie-
let päällystettiin vihr ea.lä veralla
samaan tapaan kuin silloisten Mus-
tialan maanviljelysopiston oppilai-
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dcn taki tkin. Vertti erosi muu te nk in
aikalaisis taan. Sukulan piirin kier-
tokoulun opettaja Herranen oli
harras musiikin ystävä ja o.isi mie-
leEään i.taisin opettanut laulua ja
soittoa kylän nuorisolIekin. Tätä
Herrasen hyväntahtoisuutta Vertti
käytti hyväkseen ja pääsikin klari-
netin soitossa o hi alku vaikeuksien,
Taitoaan hän sitten kävi tåyderitä..
mässä Forssassa asuvan tur kku ri
Lindforsin luona.

Miesten sukat olivat rne.kein
poikkeuksetta yhtäpitkävartiset
kuin naisillakin, nim. poviin asti.
Siinä polven alapuolelle ne sidottiin
säären ympäri nauhalla, jota jot-
kut mummot kutoivat villa.a ng asta.
Saappaiden varretkiri sidottiin ylä-
päästään kiinni, kun ne useinkin o:i-
vat vasikannahasta, niin eivät ne
muuten olisi pysyneet y;häälIä

F'uvusto eli paljonkin erilainen
vuosisadan vaihteessa kuin mitä se
oli 0::ut vuosisadan keski vaiheilla,
Vuotieri ja nahkojen parkitserninen-
kin siirtyi tänä aikana kotityöstä
varsinaisil.e nahkureille, josta jal-
kineiden laatu huomattavasti para-
ni. Samoin k otitek oinen kangas al-
koi väistyä yhä enemmän tehtaissa
valmistetun kankaan tieltä. Puuvil-
lakangas tu.i yhä suositummaksi.

Työpäi vät olivat puheenaolevana
kautena tavattoman pitkiä, varsin-
kin heinänkorjuun ja riihien puin-
nin ja peJ'a vien puhdistuksen aik a-
na. Jo kel.o kahden ajoissa yöllä
mentiin saunaan pella via Ioukutta,
maan ja lihtaamaan Naiset jatkoi-
vat .ihtausta koko päivän, mutta
miehet loukuttivat vain aamupuh-
teen ja menivät päivän valjetessa ja
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suurusta syötyaan jo ulk otöihin.
Puhdetöitten määrä ei sen sijaan
ollut ylen suuri. Renginpestauksessa
esim. sovittiin, että piti taloon teh-
dä reki ja pari saavi a. Jos mies o.i
puutöihin joItisenkin tottunut, hän
suoriutui puhdetöistään jo jouluk-
si, Päreitten kiskominen oli kuiten-
kin ylimääräistä puh det yötä.

Siinä hommassa oli pikkupoji.la-
kin osansa. He näet vuolivat jät-
teistä noin 15 sm:n pituisia, toisesta
päästään teräväksi veistetty jä tikku-
ja. Ne kastettiin tulikukista sulatet,
tuun seokseen ja kuivattiin, jonka
jälkeen ne olivat herkkiä syttymään
niin että niil.ä sai heik ostikin kyte-
västä hiilloksesta tulta. 'Tållaistakin
tavaraa tehtiin ja kerättiin varas-
toon, niin että vie.ä niinkin myö ,
häisellä ajalla kuin 1880, jolloin tu-
litikut jo olivat yleisessä käytän-
nössä, tuli kukkaan k astettuja tik-
kuja oli esirn. Mäkitulokkaan aitassa
kokonainen pelukopa.linen.

Kaikki muut työt tehtiin omissa
vain, paitsi elonleikkuu suoritet-
tiin jokaisesta talosta kootuin työ-
voimin, jolloin paivittain leikattiin
aina yhden talon pe.to. Silloin o li
kilvan teko hyvin y.eistä. Melkein
kaikki isännät olivat itse mukana
työssä päivästä päivään. Eihän sil-
loin ollut vielä mitään maamiesseu-
rojen ym. kokouksia isäntien aikaa
kuluttam assa. Poikkeuksen tästä te-
,ki ainoastaan Freedrik Kylä tulokas,
jo ka otti osaa kirkon- ja h ar taus-
kokouksiin, eikä hän kesä.läkään
juuri mennyt peItotöihin, vaan aher-
te.i puutarhaasaan. Myös talojen
poikien ja tyttärien piti olla muka-

-na töissä niin pian kuin he vain
jotakin kykenivät tekemään Poik;

keuksen tässäkin suhteessa tek i sa-
mainen Kylåtulokas, jonka poikaa
kylän kesken nimitettiin herra
Veetu.ksi sentähåen, ettei hän tehnyt
mitään työtä ei silloin kun talo oli
vielä isän hal.ussa, eikä sitten isän-
tänäkään cl.essaan. Iltasin hän kyl-
Iä oli uutterasti liikkeellä, milloin
toisten nuorten seurassa, milloin
yksinään, Kerran syksy.lä, kun jär-
vellä oli pei.ikirk as jää, ja kävi na-
vakka tuuli Taipian sivulla olevaa
Torronsuota kohti, Veetu kokosi
työreen täyteen kyläläisten lapsia,
laittoi lakanast., purjeet ja sitte
purjehtivat pitkin jäätä Talpian
rantaa kohti. Matk ai.a vauhti kiih-
tyi niin, että reki kuormineen meni
vielä suotakin pitkin kymmeniä
metrejä, Nyt täytyi Veetun vetää
reki lapsineen. kotirantaan kovassa
vastatuulessa, ja san c taan hänen
tunnustaneen silloin tehneensä r as-
kaimman työpäivän koko e.ärriås-
sään,

Kansan keskuudessa elää eräs
puolittain Ieikil.in en kertomus uu-
distorpan tekijästä, joka puolestaan
teki hyvin pitkiä työpäiviä. Poi-
kansa usein iltasel.a pyyteli 'isää '10-
.pettam a an työt, mutta aina tur-
haan. Kerran poika päätti olla
pyytämättä jatkukoon päivä soitten
vaikka seuraavaan aamuun, Puo-
lenyön aikoihin isä oli sitten sano-
nut, että jos lopetetaan työt tältä
päivä.tä ja tullaan aamulla vähän
aikaisemmin.

Samantapaista oli monessa Su-
kulankin ta.cssa ja torpassa, var-
sinkin :kesäiseen aikaan, jolIoin
kaikki eivät muutamana yönä vaat-
teitaankaan riisuneet. Ajankulku
ky lIä tiedettiin, siIl.ä seinäkeJI.o oli



sentaan )0 joka perheessä, a.k oipa
taskukeJ:ojakin ilmaan tU:J, K ukot-
kin kiekuilivat aamua talvella hä-
kissään sängyn alla ja kesällä va-
janorsiJ.la.

Kaskenpolttoa harjoitettiin Su,
kulassakin vie.ä vuosisadan jälki-
puo:iskolla. Kun Forssan yhtiö jo
aikoi o.stell a ja hakkauttaa Suk ula n
metsiä, tehtiin hakkauksista vielä
toisinaan kaskia. Kylätulokkaan
taloon kuuluva suuri Heposaari
Kiimasuon liepeil.ä hakattiin puti-
puhtaaksi, ja kun halot oli vedetty
pois, ja rjestettii n alue kaskeksi.
Siitä tu.ikin sitten sellainen roihu,
että koko kyläkin oli savun ,pei-
tossa. Kaski kasvoi .hy vin rukiin,
niin että Tulokkaan miehillä riitti
puintia melkein kevääseen asti.
Mutta maa oli, monin paikoin pa-
lanut niin, ettei siinä moneen vuo-
teen kasvanut mitään.

Kylvety n kasken ympärille tehtiin
aita. Kun aita tuli vain yhden lai.,
hon ajaksi, ei siihen hankittu taval-
lisia riukujak aan, vaan kaadettiin
kasken .åheisyydestå pienempiä
puita, jotka pyöreinä ja oksia p ois
karsimatta pantiin aitaan. Tällais-
ta aitaa nimitettiin sitten risuai-
daksi. Kivikkoiseeri maahan ,pys-
tytettiin aidanseipäät vähän tavallis-
ta etäämmälle toisistaan, k år jet
vain lyötiin vähän kiinni ja k ailis.,
tettiin ristiin toisiaan vastaan; täl-
laisen ristikon ,päälle sitten lasket-
tiin aidas. El.ei toisenkaan seiväs-
parin kohdalla vielä ollut pehmeää
maata, .pan tiin vielä tämäkin aidas
ristikonpääJ:e, mutta ristikko muo-
dostettiin nyt vähän ylemmäksi, jo-
ten se tuli kannattamaan keskirn ais.,
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tä aidasta, Kolmannen aidaksen
kannattajaksi pantu ristikko taa-
sen sijoitettiin niin korkealle, että
sen avura saatiin aita riittävän kor-
keaksi. Tällaisia vitsattomia sei-
vaspar eja nimitettiin man ninko n-
teiksi. Jos niitä tåyt y i sijoittaa
useampia pareja peräkkäin, eivät
ne voineet pitää aitaa pystyssä. Sil-
loin täytyi panna vielä toinen sei,
vasp ari samalle k o hriaile, mutta
näiden seipäiden alapäät asetettiin
kauvernm aksi' aidasta ja ne sidot-
tiin vitsalla yläpäästään kiinni
manninkonttiin. Jos taasen oli
pitkä.ti kokonaan sileätä kalliota,
niin ettei edes manninkontin k är.,
keäkään voitu saada maahan kiin-
ni, niin silloin paksun pölkynpuo ,
likkaan keskelle porattiin kaksi rei-
kää, .pölkky asetettiin kivelle ja rei-
kiin kiinnitettiin seiväspari. Näin
tehty aita pidätti lehmät menemästä
kaskeen, mutta härkä ravisteli' sen
rikki sarvillaa n. Siksipä täytyikin
usein pistäytyä katsomassa, c nk o
kaski rauhassa, ja usein pidettiin
poika tai tyttö 'kaiket päivät kasken
paimenen a.

Karjan mukana kulkevaa paimen-
ta ei Sukulassa enää käytetty koko
kesää, tyydyttiin vain siihen, kun
kevåa.lä joku :poika tai tyttö kulki
pansen viikkoa karjan mukana.

Pellot olivat jaetut kolmeen
osaan. Yksi osa oli kesäpe.to na,
joHoin se lannoitettiin ja siihen kyl-
vettiin ruista ja nisua. Toisena
vuonna nämät sitten kasvoivat lei-
katta viksi ja ko.rn ante na niissä kas-
vo.i suvilaihoja, pellavaa ja peru-
noita. Pienempi määrä räätiköitä
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eli lanttuja kasvatettiin talon lähim,
mässä ympäristössä, samoin tupa-
kat ja hurrialat. Pellavat vietiin Ii-
koamaan n. 1/2 km:n päässä olevan
Kaakkosuon rantaan, jossa jokai-
sella talo.Ia 0:1 Oma likoläpensä ja
sellainen kenttä, jo h o n pellavat
liosta nostettuna levitettiin kuiva-
maan.

Lanta vedettiin kesäpeLlolle me.,
kein aina vasta kesäl.ä ja levitettiin
se heti maalle ja peitettiin kyntä,
mällä. Tällaista kyntöä sanottiin
kertaukseksi; ensimmäistä kyntöä
sanottiin kesänkyntämiseksi. Niin
tarkkoja oltiin lannan .peittåmises-
sä, ettei iauantaina levitetty enem-
pää lantaa kucr mista pello l.e kuin
mitä ennen pyhää ehdittiin peit-
tää. Peljättiin lannan menettävän
arvonsa kun se saa olla pellolla
tuulten ja auringon kuivattavana,

Lantaa tulikin .pa.jo n, kun kai_
ket ta.vipäivät "edettiin metsästä
hako ja, joita sitten kotona vanhat
ukot ja pienet pojatkiri hakkasivat.
Niistä O'Sa vietiin navettaan leh-
rn ie n kuivitteiksi ja Jo puista ka-
sattiin kor1kea hakotarha, joka sit-
ten kesällä vedettiin pellolle.

1860-7o-luvuilIa ruvettiin kui-
tenkin tekemään piahtoihin puisia
perrnantoja, jolloin hak ojen käyttö
kuivikkeiksi lakkasi.

V. 1885 ky.vi Jaakkolan isäntä
ensi 'ker r an kylvö heinää, timoteita
ja apiLaa, varsinaiseen rinta- eli
aviopeltoon. Moni sitä silloin vie-
läi·hmetteli ja epäili sellaisen vil-
jelykse n hyötyä. Se oi kuitenkin
varsinaisen vuor o vi.jelyk sen alku,
ja kun se antoi hyviä tuloksia, otet-
tiin se yhä yleisern påån käytäntöön.
Sillo in alettiin lantaakin kuljettaa

pitempien matkojen taakse, jolloin
se vedettiin talvel.a suurempiin ka-
s o ih in , siitä vasta kesällä pel.olle
levitettäväksi.

Kun niittyjä alettiin kuo kkia pel-
loiksi, lopetettiin kaskenpoltto ja
h akojen vetäminen lannaksi, met-
si.le kun oli' silloin tu.lut vallan
toinen arvo. Kuox kiessa rikkoo n ,
tui maan pinta vain hyvin mata-
lasti ja siitäkin viejä osa poltettiin
tuhaksi, joten siihen jäi peräti
ohuelti multaa. Senaikuisrlla pel-
to kaluil.a ei. voitu syvemmältä kyn-
tää. Auran hankkiminen kävi siis
välttämättömäiksi. Ensimmäiset au-
rat tuotiin Sukulaan 1870. Mäki-
tu.o kkaalle ja Kriaapille silloin os-
tettiin aurat Mustialan kartanosta.

Fuutarhanhoito oli Sukulassa hy-
vin vähäistä, ettemme sanoisi ko-
konaan o.ernato nta. Kun Matti
Dahlman muutti Jaakkolaan 1879,
oli talossa 2 omenapuuta. suna
kaikki, Eikä kaikissa taloissa ollut
edes senkään vertaa. Vasta Freed-
rik Kylätulclkas laittoi oman puu-
tar.hansa hyvään kuntoon ia hänen
esimerkkinsä tarttui toisiinkin, jo-
ten tämälkin asia pääsi joltiseenkin
alkuun.

Riihenpuinti toimitettiin varst o il-
.a, Myöhemmin alettiin rukiita pui-
åa kepakoilIa erityisen häkin pääl-
lä.· Puhdistuksessa ajettiin käyttää
visk urei ta jo 70-1 u vulJa, mutta en-
simmäiset höyryl.ä käytettävät tap-
purit ilmaantuivat 'kylään vasta
vuosisadan vaihteessa. Samoin tuli
Mäkitulckkaal.e ensimmäinen n iit-
tokone v. 1900.



Rakennusaineena käytettiin asuin-
rakennusten seinissä molemmilta
puoliitaan veistettyjä hirsiä, mutta
ulko'huoneicden seinät olivat useirn-
mitenpyöreitä, veistämättömiä.
Kaikkien rakennusten nurkat oivat
seinästä ulk cnevi a, n .s. loppin urk-
kia. ~V. 1875 veisti itsellinen Heikki
Tul~kas asuntonsa seinät n s. sink-
kan~rkiJ:a, jollaisia nykyisinkin
käyt'etään. Tämä oli kylässä ensim-
mäinen sen mallinen rakennus. 'T'u-
'lokkaan isännän veljenä oli Heikkiä
yleisesti nimitetty Veli-Heikiksi,
mutta kun hän teki itselleen tuvan
»ilm'an nurk kia», ruvettiin häntä
nimittämään N urkatto maksi Hei-
kik i.

Vesikatot o'livat vielä enimmäk-
seen tuohe.Ia ja olji la katetut, mut-
ta .pärekatotkin olivat jo jonkin
verran käytännössä vuosisadan kes-
kivaiheilla. Päreet h a.kaistiin veit-
sellä, kun pölkk y oli ensin kirveel-
lä lohkastu saleiksi. Jotkut teettivät
sepällä erityisen hako kirvestä muis-
tuttavan veitsen, johon sopi lyödä
päå.le vasara.la tai puisella n uijalla.
Myöhemmin tehtiin nykyisen päre-
höylän rautaa muistuttava terä, joka
kiinnitettiin pitkän laukun syrjään.
Lankun toisessa päässä oli neljä
tappia, joista usea mies käsi voimin
lykkäsi edestakaisin h o ylaa. (Täl-
lainen n.s rynnäkköhöylä on saatu
Lounais-Hämeen museoon Mäki-
tulokkaan talosta.) Myöskin Myl-
lykutin o jaila o.e van myllyn yhtey-
dessä toimi pärehöylä jonkun aikaa,
mutta .hävisi se myllyn mukana.

Savupirttejä ei Suk ulass a ollut
enää kertomuksemme aikana, mutta
muutamissa tuvissa oli vielä sellai-
nen savupiippu, josta savu nousi
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suoraan liedeltä u.o s, kiertämättä
ol.crikaan muurin sisusta n ympäri.
Oli tulisijoissa sentään jo savupelti.
joka talvella suljettiin ainakin yök-
si. Muutamia vanhoja rakennuksia
oli vielä ns. multa penkil.ä, S.O'. nii-
cien alimmaiset hirret olivat .aske-
tut suorastaan maahan kiinni, ,oli-
pa sen viereen vie.ä ajettu lisääkin
multaa; la ttia palk it oli laskettu suo-
rastaan maan pää.le.

Rakennukset olivat yk sikerr oksi-
sia, ainoastaan Yrjolä n talossa o.i,
ja en vie.åkiri, kaksikerroksinen
»salipytinki», ja Kylatulok kaalln o li
eräs vähäinen osa rakennusta kah-
dessa kerroksessa.

Multapenkillä varustettujen
asuintupien permannon al.a oli pe-
runakuop,pa, johon iaskeuduttiin
permannossa olevasta luukusta rap-
pusia myöten. Kuo passa säilyivät
perunat ym. ruokatavarat. Kesäl!ä
muutamat sji ily ttivat ka ljaty n n y-
r in sa siellä.

Taloissa ja torpissa oli a vo n ai-
sel.a takal.a varustettu pirtti, jc sa
talvella syötiin ja nuk u ttii n sekä
tehtiin kaikki k äsityö t. Porstuan
to isel.a sivu lla oli tupa, jossa oli
leivinuuni ja siellä keitettiin ruoka
:a j .imrn ite ttiin kaikki tarvittavat
vedet. Kes al.a monissa perheissä
syötiink in tuvan pöydä!tä. Porstuan
perässä oli kolmas huone, kamari,
joka oli yksinomaan perheen omien
jäsenten hallussa. Siellä tavallisesti
nukkuivat isäntä ja emäntä sekä
heidän nuorimmat lapsensa. Talo is-
sa oi sitäpaitsi eri rakennus vieras-
pitoja varten. Siihen kuu.ui yksi
isompi huone, sali, ja muutamia
pienempiä kamareita. Itsellisten
asuntona oli tupa ja avara porstua,
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JaakkoLan pirtlssä kud otaan ja puolataan.

jossa säilytettiin yhtä ja toista per-
heelle kuuluvaa tavaraa, työkaluja
ym.

Mikään rakennus ei v. 18S0 ollut
Sukulassa laudoitettu eikä maa.at-
tuo Puuste.lien pehtoori pani toi-
meen, että ensimmäisenä Jaakkolan
rakennukset maalattiin punaisella
vesi värillä.. Sisäpu oleIla si veltiin
ta.oissa vain muurit kalkkivede lla.
Kun ky.ään alkoi tulla sanomaleh-
tiä, ruvettiin niitä käyttämään sei-
nien verho~a. Niinpä oli esim. Mä-
kitulokkaalla eräs kamari, jonka
seiniin oli Iiisteröity »Maamiehen
ystävää» vuosikerrat 1849-51. Sei-
nät saivat odotella vielä pitkät ajat,
.ennen kun Örnin Niku tai Taipian
mylläri Heikki Grönlund rupesivat
niihin Iiisteröimään oikein tehtaas-
sa va.rnistettuja tapetteja.

Tähän aikaan olivat kaikki ik-
kunatkin vielä yhdenkertaisia; ml-

tään sisäikkurioita eli tupIia ei sil-
loin vielä käytetty. Ei ollut ikk u-
noissa myöskään verhoja. Vähite.r
len alkoi kamarien ikkunoihin il-
maantua. puoli verhoja e:i salusii-
riejä.

Perrn anto jen maalaus oli myös
outo ilmiö Sukulassa viime vuosi-
sadan loppupuolille asti. Sannan ja
luudan avulla kuurattiin lattiat :ke-
vääl.ä, mutta jos talvella oli taloon
tulossa pidot, esirn. lukuset, niin
silloin suoritettiin y.imååräinen
kuur aus.

Rakennuksia oli Sukulan taloissa
runsaasti ja rakennusaineita käy-
tettiin vieläkin runsaammin. Raken-
nuksia lisäiItiin vähite.len. Kun
nurkat olivat uikonevia, kaulalle
vcistettyjä, ei niihin sopinut jat-
kaa uutta rakennusta muuten kuin
tekemällä siihenkin neljä uutta sei- .
nää. Täten tuli niihin nykyistä ra-



kennustapaa silmäl.äpitäen yksi
seinä turhan .ikaa. Toisinaan teh-
tiin uusi csa ' niin lähelle vanhaa,
että nurkat koskettivat .toisiinsa,
mutta usein jätettiin niin suuri väli,
että siitä mahtui ihminen kulke-
maan. Ja ky.lä sellaista solaa paljon
käytettiinkin, sillä rakennusten pal-
joudesta h uo.im atta cpuu ttui talois-
ta sellainen »pikkuhuorie», ja nuo
solat ja kujat 'kelpasivat siihen tar-
koitukseen. Jaakkolassa oli tällai-
nen »pieni huone» jo varhain täy-
tynyt Iaittaa puuste.lien pehtcorin
määräyksestä, mutta muutamissa
taloissa viipyi sellaisen rakentami-
nen aina vuosisadan vaihteeseen
asti. Kuvaavana esimerkkinä
silloisista oloista tulk o ori tässä mai-
nituksi seuraava tapaus: Kun erää-
seen taloon tuli lukuvuoro, eikä vie;
lä ollut pikkuhuo netta, niin se.lai-
nen lainattiin naapurista lukusien
ajaksi.

Kuinka vähäarvoisia rakennukset
yleensä nishi n aikoihin olivat, sel-
viää siitäkin välikirjasta, jo.la ta-
lollinen J. y,rjö:ä oli Iuo vuttanut
omistamansa rakennuksen i tselli-
selle Viktor Vikmanille. Siinä sa-
notaan, että jos Vjk rn a n laittaa huo-
neen asuttavaan kuntoon, niin hän
saa muuttaa siihen asumaan, ja jos
hän kahden vuoden aikana maksaa
Yrjö:älle 80 mk, rakennus jää hä-
nen omakseen. Vielä niinkin myö-
häisenä aikana kuin v. 1893 arvioi-
tiin erään syyttirikin lesken jälkeen
toimitetussa pesänkirjoituksessa
asunnon hinnaksi 25 mk ja tallin
hinnaksi 3 mk, kun hevosen hin-
naksi sentään tuli 2'0 mk ja lehrny-
sen mullin (hiehon) hinnaksi 25
mk. Mutta p aljo nk o s sitä yleensä
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koko ky.ässå silloin rakennuksil.e
hintaa laskettiin, kun esirn. puolen
marittaalin suuruinen Mäkitulok-
kaan talo v . 1877 toimitetussa pe-
rinnönjaossa arvioitiin 7,000 mar-
kaksi ja Tolpan talo vähän myö-
hemmin 8,000 mk :ksi.

Asuntojen sisustus oli verrattain
yksinkertainen. Talojen pirteissä oli
paksut ja .eveät penkit kahdella sei-
nällä, nim. perällä ja toisella sivul-
la. F'er äll ; oli pitkä pöytä ja sen
eåessä pö ytätuoli, joka oli toisinaan
jopa neljänkin metrin pituinen.
Pari tavallista tuolia ja toisinaan
mvöskin keinutuoli oli keskiper.,
mannolla. Toisen sivuikkunan koh-
dalla oli .höyläpenkki ja toisen k o h-
dal.e järjestettiin verstas suutaria
varten, silloin kun sellainen ta.o o n
tuli, Sängyt olivat enimmäkseen si-
vu- ja oviseinällä, harvemmin jo.ku
myöskin peräseinällä, nurkan ja sa-
malla seinällä olevan astiakaapin
va.isså. Oviseinällä sijaitsevan sän-
gyn alla o leskelivat talvella kanat
sitä varten laitetussa häkissä. -
Kamarissa oli myöskin sänky, pöy-
tä ja muutamia tuo.eja sekä suuri
kaappi, jossa säilytettiin Iiin avaat-
teita, talon kalleudet yrn. Toisissa
ta.oissa oli tällä paikalla ns. lahvi-
piironki, jonka alaosassa oli laati-
kot, mutta y.äcsassa alaspäin au-
kenevan luukun takana muutamia
hyllyjä. - Tuvassa oli myöskin
suuri pöytä ja siellä säilytettiin
kaikki keitto- ja ruoka-astiat, vii-
meksimainitut suuressa avohyllys-
sä - Itsellisten asunnossZt olivat
keittoastiatkin samassa huoneessa,
muurin luona olevassa ;hyl;yssä,
jonka alla oli myöskin kaappi eri-
näisiä r uo kata varoita varten.



V. 1893 toimitetun pesänkirjoi-
tuksen mukaan oli erään syyttiriki-
lesken asunnossa seuraavat ta varat:
1 rukki ja vihdin puut, kangaspuut,
2 kaidetta, 10 astiaa (8 pyttyä ja 2

ämpäriä), 2 saavia, 1 tiinu, 3 kaap-
pia, 3 pöytää, 5 tuolia, 1 ikello, 1
lamppu, 3 arkkua, 2 sänkyä, 3 pa-
taa, 2 kahvipannua, 4 kiviv atia ja
2 lautasta.

Luette'o on verrattain m yo håisel-
tä ajalta, joten siinä mainittu kalus-
to on jo r unsaam pi kuin muutamia
kymmeniä vuosia aikaisemmin.
Mutta se on myöskin sikäli puut-
teellinen, ettei se anna oikeata ku-
va a silloisista itsellistenkään olois-
ta. Siitähän puuttuvat kokonaan
esirn. kahvikupit, kerma- ja sokeri-
astiat, kahvimylly ja paahdin, hie-
rimet, kauhat, lusikat, vispi.åt yms.,
jol.aisia silloin oli jo sentään köy.,
himmässäkin ma iassa

Pieni hylly kirjoja varten oli
myöskin monessa perheessä, vaik-
ka ei siinä ollut juuri muuta kuin
raamattu, virsikirja ja almanakka.
Muurin nurkassa oli rautainen, pui-
sella varr e.la jatkettu, kaksihaarai-
nen hiilihanko ja muurin etupu o-
lel.e oli taivutettu pyöreä puu, jon-
ka päälle illalla visk attiin märkiä
sukkia yms. yöksi kuivumaan. -
Myöskin leipä- ja päreorret oli-
va t niin i tse.lisen tuvassa k uin talo-
jen pirttieukin katoissa. Kukkia
oli vain h a rvo ie ja kukkaruukku-
ja vieläkin vähemmän. Paissami,
elämän lanka, aaroninparta ja sak-
sannokkonen olivat ne kukat, joita
tavallisimmin kasvatettiin, ja tu ok-
koset saivat olla s-kukkaspurkkei-
na». Elämänlanka kii peili kattoa
kohti pitkin ikkunanpieliä ja aar o-

ninparta ripustettiin nuoral.s lähe.,
le kattoa, josta se monihaaraisena
pensaana kasvoi alaspäin. Mir tti
oli taloudellisesti arvokas kukka,
siitä kun tehtiin m or siuskru un uja,
ja sillä koristettiin myöskin vairia-
jain ruumisarkkuja. Mutta sitä ei
saatu joka paikassa ollenkaan kas-
vamaan, Tarvittaissa täytyi sitä
siis etsiä naapurista, toisinaan jopa
naa purikylästäki n.

Ulkohuoneet o.ivat myöskin
kaikki hirsistä tehtyjä, ladot ja va-
jat usein .pyöreistä puista. Vasta
1880:n vaihei.la ruvettiin lautoja
käyttämään ulko hu o neiden ja niit-
tylatojen seiniin. Mainittuun ai-
kaan tuotiin lautoja Mäkitulok-
kaallekin Pikonkorven sahalta asti
ja Jankunpintoja latojen lattioita
varten Siukoian Klemetiltä.

Kiveä ei o le Suk ulassa käytetty
rakennusaineena juuri muuhun
kuin kivija.koihin. Ensimmäisen
kivina vetan teki pien viljelijä Jo han-
tui, joten .pih a sentään muodosti
yhtenäisen eristetyn alueen.

Kaikkien talojen pihat olivat
vielä erityisellä aitauksel.a jaetut
kahteen osaan, joista toisessa osas-
sa, tarhassa, oli lantatunkio ja siel-
lä lehmät viettivät yönsä kesällä.
Toinen, asunnon puoleinen osa eli
ns. miespiha, sai vapaasti ruo h o t-
tua niiltä osiltaan, joista ei kuljettu
k arjatarh.aan ym.

Riihet ja saunat o livat pihapiirin
ulkopuolella, tavallisesti aitatkin.
Kuitenkin oli muiden rakennusten
yhteydessä ainakin yksi aitta, jossa
säilytettiin lihoja, vaatteita yrn.,
vaikka vaa ttei ta säilytettiin osak si



Yrjöiän aitta.

myöskin asuinrakennusten vintissä.
Ensimmäinen uloslämpiävä sau-

nes Ojala v. 1880, eikä sille ole
tullut seuraajaa vielä tähän päivään
mennessä. Piahtoissa ei ollut pe-r-
mantoa, vaan seisoivat .ehrnåt ha-
vuil.a peitetyn maan päällä. En-
simmäiset lattiat tehtiin puusta,
vasta tällä vuosisadalla ovat se-
menttilattiat tulleet käytäntöön.

Talojen rakennukset o,Jivat Kn aa-
pil.a, Kylåtulokkaa.la ja Humalai-
sella sijoitetut sellaiseen piiriin, että
yksi ainoa aukko jäi avoimeksi.
Kun tämäkin vielä suljettiin urn-
.pinaisella portilla, ei ta.o on vpääs-
syt muua.ta kuin k atto je n ylitse kii-
peämäLä. Kulmalakin oli raken-
nettu tällaiseen neliöön, mutta oli
siitä ulospääsy kolmelle suunnalle;
nämäkin aukot o.i varustettu urn-
pinaisilla po rteil.a, Toiset talot
eivät muodostaneet näin suljettua
purra, mutta aitauksilla täytettiin
ne paikat, missä r ak en n usta puut-
na tehtiin Mäkitu.o kkaalle jo ver-
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rattain aikaisin, nim. v, 1865. Sit-
ten k ului kuitenkin kymmeniä vuo-
sia, ennen kun tällaiset saunat tuli-
vat yleisemmin käytäntöön.

-;:

Viime vuosisadan jälki puolisko
oli yhtämittaista murrosaikaa Su-
kulan k ylallc. Siihen o.i vaikutta-
massa useampia eri syitä: maantien
ulottaminen kylään, joka täten tuii
vilkkaampaan yhteyteen muun
maailman kanssa, järven kuivaus
ehtona maanviljelyksen uudistuk-
selle, muualla maassamme tapahtu-
neet uuciistukset, jotka antoivat vi-
rikettä Suku.ankin elämään, ja ra-
han ilmestyminen kylään metsän-
tuotteiden myynnin kautta.

Jo edellä mainittujen muutosten
lisäksi esitämme tässä vielä muuta-
mia. Nahkojen parkitseminen ko-
tona siirtyi tällä' ajalla varsinaisten
ammattimiesten te'htä väksi Fors-
saan ja Tammelan kirkonkylään.
Härkäin aikakausi loppui siinä
1885:n vaiheilla. Lampaiden hoito,
joka suku.assa oli niin yleistä, että
yhdessä ainoassa ta.o ssa o li 30, jo·s-
kus 50 lammasta, väheni huomat-
tavasti, samoin kuin pellavan vil-
jelyskin. Tästä oli seurauksena,
että myöskin kankaiden kutominen
kotona väheni ja kaupasta ostetut
puuvillakankaat tulivat etualalle.
Linjaa nir attaat ja parireet ilmaan-
tui vat kylään myöskin mainittuna
ajankohtana. - Ku.rnala.Ia ja Mä-
kitulokkaalla oli yhteinen jalka-
mylly Kulmalan talon lähellä o:e-
vassa Myl.ykutin ojassa. Se muu-
tettiin ratasmyllyksi v. 1865, ja jon-
kun ajan kuluttua Kulmala hankki
siihen yksinoikeuden, mutta antoi
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my.lyn sitten k oko n aan hävitä n.
15 vuotta myöhemmin. Samoihin
aikoihin hävisivät myöskin Knaa-
pin ja Yrjöiän tuulimyllyt, joten
viljanjauhatus siirtyi kokonaan
Forssaan tai 'I'alpial.a o.ev aan Saa-
renperän myllyyn.

Puiden hinnat eivät silloin olleet
isoja, mutta sil'loisissa oloissa tun-
tui vähäkin saanti, niin että nykyi-
nen, rahatalouteen .perustuva elä-
mä voidaan merkitä alkaneeksi
Forssa-yhtiön kanssa tehdyistä m et-
säkaup oista. Kun sitten 1870,-80
välisenä aikana tu.i yleiseen käy-
täntöön lankkujen sahaus metsissä,
miesvoimin, Sukulassa antautui tä-
hän yritykseen, Työtä ja tuloja oli-
vat kylän itselliset saaneet jo h al-
kojen hakkuussa ja hirsien kaadan-
nassa, mutta taitavat sahurit tiena-
si va t vielä enemmän ia nkkujen sa-
h auk sessa. Tällaisista sah ureista
mainitaan erityisesti Tuomo- Vik-
man ja iko lai Örn, Niku o.i tai-
tava sahanteroittaja sekä osasi hy-
vin syöttää sitä sahatessa. Tu c m o
o.i voimakas ja hyvin asiaan innos-
tunut alta vetäjä, joten tämä pari
ansaitsi jopa kaksikin sitä palkkaa
mitä kylässä oli niihin asti talvipäi-
vinä ansaittu,

T'alolliset itse kuljettivat lankut
joko Mellilän tai Ma tku n asern ille,
jossa o.i turkulaisten puutavara-
kauppiaitten ylösostajia. Näin tuli
rahaa sekä talo l.isil le että itselli-
sille. Varsinaista rahdin aj oa eivät
Sukulassa harjoittaneet muut talol-
liset kuin 'I'o.ppa, joka muutamina
talvina antoi miestensä ja hevosten-
sa kuljettaa Forssaan halkoja So-
meron metsis'tä , sitäkin tapahtui
ainoastaan muutamien viikko ie n ai,

kana. Forssan työläisille he vetivät
halkoja metsistään.

Kun viljelykset laajenivat ja kar-
janhoito parani, tuli siitäkin entis-
tä parempi tulolähde, Forssaan kun
olihe:ppo saada kaupaksi kaikki
karjatalouden antimet. Isännät lau-

antaisin veivät juustot ja voit to-
rille myytä väksi, mutta emännillä
·oli itse.lisvairnoja, jotka keskellä
viikkcak in kuljettivat. Forssaan
myytävää, Euko t toivat sitten pa-
latessaan vehnästä ja kahvia. V uo-
sien 80-90 vaiheil.a oli Sukulassa
ainakin kolme vakinaista nisulei-
vän kauppiasta: Taavetin Miina,
Pieten Fiia ja Rannin Liisa, jotka
kävivät Forssassa ainakin kerran
viikossa ja kukin heistä toi kylään
jopa kuudenkiri markan vehnäset
kerrallaan.

Eihän niitä lisääntyneitä tuloja
sentään kaikkia käytetty vehnäsen
osto on, vaan tuo muutos alkoi nä-
kyä myöskin vaatetuksen parantu-
misessa, samoin ruokata.oudessa ,

Kun metsät tulivat likimain ker ,
taalleeri hak atuiksi, silloin o:i
myöskin maat saatu jo ajanrnukai-
seen kuntoon, niin ettei rahantulo
enää loppunut, k u n karjan antimista
rupesi sitä tulemaan entistä run-
saammin. V. 1890 perustettiinkin
sitten Sukulaan meijeri ja ruvettiin
lähettämään voita ulkomaille. Sen
toiminta lo.petettiin kuitenkin v .n
I9I5 vaiheilla, ja sukula.aiset yh-
tyivät Forssaan ,perustettuun osuus-
meijeriin. - Sukulan meijerin toi-
minnan viimeisinä vuosina kuljetti-
vat Knaapin, Kylätulo kk aan, Jaak-
kolan ja Tolpan talot Forssaan
myytäväksi meijeristä takaisin saa-
maansa kuorittua m aitca. He sai-



vat siitä 5 penniä litralta, ja tästä
piti vielä maksaa palkkaa fo rssalai-
se.le maidon jakelijalle.

Sivistys- ja valistus harrastukset
supistuivatSukulassa siihen, että
lapset opetettiin lukemaan aapista
j~ katekismusta. Kerran vuodessa
pidettäviIlä lukukirikereil.å tätä lu-
kutaito a sitten tarkastettiin ja te-
hostettiin. Lukukinkerien teho riip-
pui suuresti siitä innosta, mikä mil-
läkin kirkko herralla oli. Rovasti
'I'o.pon aikana päästiin 'helpo m-
malla, mutta t oh t. Granfeltin aika-
na tuli iukukinkereihin toinen sävy.
Pöydän alle pistettiin täysikasvai-
sia miehiäkin. Muuan Tolpan re n-
kikin oli ollut aika roteva mies"
mutta kun hän ei osannut .ukea,
ja kun Granfelt ensin oli kysynyt
isännäItä ja emårinä.tä, ovatko he
kehoittaneet tätä lukemaan ja mo-
lemmat vastasivat, että kyl.ä ke-
h oitettu on, niin pöydän alle vain
oli painettu. - Lukemisen alkuo pe-
tusta antoi itsellisen Enrootin les-
ki, Tihilän Anni, joka asui pienessä
mökissä T'o lp an talon .uo n a, sekä
Tolpa n vaarin toinen vaimo, Vahon
leski 'I'apialta. Tolpan mucrin sa-
notaan saaneen paremmin op,pi-
maan kuin Tihilän Annin, mutta
sanotaan hänen olleen vieläkin an-
karam m a n kuin Annin. Tosiasia
lieneekin, että ankaruudella se tai-
to .piti mo ne nkin pojan päähän pän-
tätä.

Vasta kun kiertokouluja a.ettiin
Tammelaan järjestää, saaliin Su-
ku laan ki n sellainen r87'0 vaiheilla.
Koulun ensimmäinen opettaja,
Herranen, olisi ollut halukas anta-
maan o.petusta vielä iltasel.akin niil-
le varttuneem millekin nuor ille, joi-
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ta ei enaa varsinaiseen kouluun pa-
ko ite ttu, mutta halukkaita ei ollut.
Muutamia yksiäänisiä laulaja jot-
kut viitsivät muutamana iltana har.,
joi te.la.

Muita valistuksen välineitä ei siis
ollut kuin sanomalehdet, mutta nii-
täkin levisi kylään vain vähissä
määrin. Mil·loin ensimmäiset sano-
malehdet tulivat Sukulaa n, ei enää
kukaan muista, mutta edellä näim-
me, että Mäkitulokkaa:Ia oli ainakin
yhden kamarin seinät tapisoitu
»Maamiehen ystävillä» vuosilta
r849-51. Vasta Freedrik Kylätu-
Io kkaan saa vuttua Suku'aa n alk oi
sanomalehtien käyttökin vilkastua.
Hän itse tilasi »Sanomia Turusta»
ja kehoitti toisiakin tilaamaan. Tä-
mä lehti sattui kerran lukuki n ke-
rien aikana Tammelan kappa.aise n
H. Söderborginkäsiin ja hän sai
lukea siitä uutisia Tammelan kun-
takokouksesta. Ne olivat kirkko.her.,
ra Gr a nfeltin lähettämiä ja erinai-
sillä huo m autuk siIa varustettuja.
Erään uutisen lopussa oli huomau-
tus, että asia meni suo tuisaan pää-
tökseen, vaikka eräs sivistynyt ja
korkiasti o.ppinut herrasmies sitä
»röyhkeästi» vastusti. Kappalainen
tiesi tuolla rö yhkeä.Iå vastustajalla
tarkoitettavan 'häntä itseään. Hän
siis k iivastui ja moitti kirkko-herraa
siitä, että tämä oli esittänyt hänet
sanomalehden palstoilla noin h uo-
n ossa valossa. Mutta Granfelt tius-
kasi vain: »Ole hiljaa, Heikki, ei
täällä jo udeta mitään sanomalehti-
polemiikkia .pohtim aan.» Ja siihen
asia jäi.

Sanorna.ehdet tilattiin kirkon sa-
karistosta ja sieltä ne myöskin oli
noudettava. Tämä toimenpide o.i
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Cranfeltin järjestämä ja johtama,
mutta v:sta 1870 alkaen, kun Suku-
lastakin alkoi käydä lapsia kirkon-
k y.a n kansakoulussa, joss., opetta-
ja Toivonen :harrasti myös sanoma-
lehtien levittämistä, tilattiin lehdet
hänen vålitykse.lään ja noudettiin
ko ulu.ta, kunnes Forssaan perus-
tettiin postitoimisto, jolloin rupe-
sivat sieltä kautta kulkemaan. Vas-
ta niistä ajoista, 90-luvulta lähtien,
tuli sanomalehtien lukeminen Su-
ku.assa yleisempään käytäntöön.

Yksi ja toinen o.i lähettänyt iap-
siaan Kirkonkylän kansakouluun
jo tämän koulun alkuaikoina. Näis-
tä oppilaista muistetaan ainakin
Mäkitulokkaan pojat Vihtori ja
Antti, Humalaisen tytär Vilhelmii-
na, Tolpan lapset Antti ja Maria
sekä Kylätulokkaan ,poika Konsta.
Myöhemrnin yhä useammat van-
hemmat .ähettivät lapsiaan Kirkon-
ky.a n kouluun, vaikka koulun etäi-
syys asettikin vaikeuksia. Ensirn-
måisten Kirkonkylän koulussa käy-

neiden joukossa oli myöskin jo
mainittu Vihtori Mäkitulo kas, jo-
ka rupesi sielIä saamaansa opetusta
sovelluttamaan käytännöliiseen elä-
määnkin. Hän oli ky.än k irjuri lä-
hes 60 vuoden ajan, toimitti perun-
kirjoitukset, huutokaupat jne. Hän
oli myöskin uuttera sanorna.ehtien
1evittäjä, toimi monet kymmenet
vuodet pyhäkoulunopettajana jne.

Kun Freedrik Kylåtulo k as
muutti Urjalasta Suk ulaan, oli hä-
nellä kaksi poikaa, jotka olivat saa-
neet ainakin kirjoituksessa ja las-
kemisessa opetusta. Heistä toinen,
Vihtori, kuoli ,parhaaseen miehuu-
den ikään päästyään, mutta toinen
jäi ky.Ia e.o o n, vaikkei hänkään

Vihtori Mäkitulokas.

käyttänyt lahjojaan yhteisten asiain
hoitamiseksi. Kun »köyhinä vuo-
sina» Sukulastakin moni joutui
maailmaa kiertämään, niin eräs
heistä, Taavan Heikki, oli kulkeu-
tunut aina Taalintehtaalle asti, jos-
sa viipyi muutamia vuosia. Täällä
hän o.i oppinut joltisenkin ruotsin
kielen taidon, ja kotiky.åansä jäl-
leen palattuaan halusi Kylätulok-
kaan toinen poika »herra Veetu»
myöskin o.petella tuota kieltä, ja
Heikin opastuksella hän opinnois-
saan menestyikin aika hyvin.

Mitään suurempaa ja yleisempää
uskonnollista harrastusta ei Suku-
lassa muisteta o.leen kysymyksessä
olevana aikana. Oli siellä ky.lä va-
kavia kristittyjä niinäkin aikoina,
mutta nämä eivät olleet sellaisia
sytyttäviä luonteita, että olisivat
saneet erityisiä joukkoliikkeitä syn-
tymään. Harvoin saatiin kylään
joku r aam atunse.itys, mutta tilai-
suuden sattuessa sellaiseen kyllä
kokoonn u ttiinhyvin runsaslukui-
sasti. Ei ollut myöskään yleisenä



tapana hakea pappia sairaan luo,
ja kirkossa rukoileminen sairaan
puolesta o li myös ylen harvinaista;
ainoastaan .pari sellaista tapausta On
nykyisten ky.åläisten muistissa.
Vuo sisadan viirneisel.ä neljännek-
sellä oli pyhäkoulu tullut kyläläis-
ten suosioon ja 'harrastuksen esi-
neeksi, ja toimivat sen opettajina
ennen mainitun Vihtori Mäkitulok-
kaan lisäksi Ananias Syrjälä, J aak-
ko Ylander ja Eed.a Kal.io.

Nuorison huvituksiin kuului etu-
paassä tanssi sekä mallassaunat,
helavalkeat, keinut, pallo n-, keilan-
ja kiekonlyönnit, jo ulurn uo rina-
käynnit ,toverien tervehtiminen
lau.ul.a näiden nimipäivinä jne.
Mäkitulokkaan talo oli talvisin
nuorten k.oko ontumispaikk a, 'v'ar-
sinkin niihin aikoihin, j o11oin tytär
Katariina :hoiti isännystä, jolloin
siellä toisinaan .pyhäiltoina pyöräh,
de.tiin . vähän tanssintahdissakin,
F'e.irnan nista vain oli jonkun aikaa
vähän puutetta, kun 'I'u.ckkaan
Vertti oli muuttanut paikkakunnal-
ta, Kustaa Österman vanhempi o li
tullut jo vanhaksi ja haluttomaksi,
eikä nuorempi Kustaa Österman
ollut vielä perehtynyt soittoon.
Jos vanha Österman haluttiin saa-
da tanssia soittamaan, niin hänen
luokseen piti parin pojan mennä
vain muina miehinä ky.ailernåa n ,
toiseI:a piti o.la viinapullo taskus-
sa, ja kun siitä oli ukolle annettu
ryyppy tai pari, niin pyydettiin hä-
net soittamaan siellä kotona palk-
ka tai ,pari. Vasta useamman ryy-
pyn saatuaan ukko taipui Ia'h te-
mään viuluineen tanssipaikkaan.
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Mutta ellei saatu pe.irnannia lain-
kaan" niin si..oin pyörittiin laulun
johtiolla. Kylässä oli pari sellaista
poikaa, Kalle S'kön ja Kalle En-
qvist, jc·illa oli hyvä .au.u nääni ja
myöskin hyvä nu o ttik o r va. Heidän
laulullaan tanssittiin monta elotans,
siakin, kun ei pelimannia mistään
saatu. Heidän »ka.ppaleistaan» on
vielä muistissa eräs, jota nimitet-
tiin »koputuspo lkaksi». Se oli ta-
va.iaa n mainiota kielivoimistelua
kankeakielisille. Sen teksti oli seu-
raavanlainen: »Haijai nei nei hai-
ko.pu, k o.pu ko.pu, haijai nei nei hai
ko pu, kopu,kopu, haijai nei nei
hai kop u, ko pu, ko pu, kopu k.opu
ko.pu k opu nei nei nei». - Se tans-
sittiin polkkamasurkan tapaan. ver-
rattain nopeassa tahciissa.

Ka;le Skön oli muuten iloinen
veitikka, joka laski purevaakiri ivaa
niistä henkilöistä, jotka 'häntä jol-
lain tavalla lo ukk asivat. Tällaisen
koston alaiseksi joutui mm KY:ä-
tulokkaan poika Vihtori, josta
Skön teki pilk allisen iaulu n. Mutta
Vihtori vastasi tähän samalla ta-
valla. Ei muisteta enää Sköriin
laulun sisältöä, mutta Vihtorin la u;
.ussa oli yksi värsy tällainen: »Ky.,
lå nyt kaikki jo lauluja tekee, kun
Sooni-Kallekin vuovaa. Mutta mei-
ninki rupee loppumaan, niin kun
laulustakin sen .huomaa.»

Muuten tulkoon tässä mainituksi,
ettei kylässä syntynyt mitään riitoja
nuorten vä:illä sen perustuksella,
että toinen oli talon poika, toinen
itsellinen. Siinä vasta tu.i raja ky-
symykseen, jos ,piti avio.iittca pe-
rustaa. Kerran jo eräs ta.on poika
yritti hävittää raja-aidat siltäkin
'kohdalta ottamalla pal ve. ustytön
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vaim o kseen. Mutta aika ei oIlut
silloin vie.a ky.psy n y t tällaisen -muu-
toksen tekoon so ve.iaaksi. Pojan
isa asettui jyrkästi hanketta vas-
taan ja saikin avioliittokuulutuksen
joksikin aikaa keskeytetyksi. Mut-
ta kun .poika ei perännyt päätök-
sestään, ja hän oli jo laillisessa iäs-
sä, niin ei kirkkoherra voinut tätä
liittoa lopullisesti estää. Poika nai
aikomansa tytön, mutta' asian laa-
tuun nähden o.i hänen muutettava
pois ko distaan. Eikä toista tällais-
ta tapausta iiene yritettykään, ai-
nakaan sellaisten nuorten kc hdalta,
joiden piti ryhtyä talon hallituk.,
seen.

::.

Helavalkeita polttivat Sukulan
nuoret lähe:lä YrjöIän ta.o a o le-
valla matalalla kalliolla. Myöskin
Taipaleen ka.lio l.a, järven itäiseIlä
rannalla, on aikoinaan ollut nuor-
tenhuvittelupaikka. Myöhemmin
tämä toimitus siirtyi Sannannok-
kaan, Talpian puolelle, lähe.le Su-
kulan rajaa, jossa sitä vie.ä jatket-
taneen molempien kylien nuorten
yhteisellä myötävaikutuksella.
Pal.o n , ja kiekonlyöntiin Sukulan
kylä tarjosi mainiot edellytykset,
sie.lä kun on useampia pitkiä ja
suoria kujia. Ja kyIlä sieIlä sitä
leikkiä myöskin harrastettiin. Ai-
.kaisemmin mainittu Kyatulokkaa n
Vihtori kuuluu olleen siinä urhei-
lussa sekä innokas että osaava. Sa-
notaan että kun hän esim. kiekon-
lyönnissä oli onnistunut antamaan
oikean mestari-iskun, niin .hå n kat-
se.i kiekon menoa heittämäIlä toi-
sen jalkansa niskan pääIle. seisten
toisen jalkansa ja lyömäaseensa
varassa.

Tappelut o livat Suku.assa harvi-

naisia niin nuorten kuin vanhojen-

kin miesten keskuudessa. Ei ol-

lut mikään suuri tapaus kuuluisan

So ta-Viskarin viimeinen tappelu-

kaari, vaikka sen seuraus o likin niin
tuhoisa, eikä siihenhään ottanut
osaa Suku.a n miehistä muita kuin
Viskari yksinään. Muistitietojen
mukaan se tapahtui kesällä 1840.
-Tammelan ja Hevoniemen ky.ie n
pojilla oli niihin aikoihin tapana
tehdä kesäisin kävelyretki Torron
kirkolle, jonain he kulkivat Suku-
lanjärven ylitse verieel.ä. 'I'aflai.
selta retkeltä he olivat nytkin pa-
laamassa ja sidottuaan sukulalai-
silta lainaamansa veneen rantapaa-
luun, he päättivät poiketa Ky låtu-
.o kkaalle ostamaan ryy,pyn viinaa
miestä kohden. Viskari, suuri ja
vahva mies, joka aina etsi ja ra-
ke n te.i tappeluita ja oli siitä syys-
tä saanut lisänimen So ta-Visk ari,
oli nytkin heti lähtenyt Tulokkaan
taloon, kun näki matkalaiste n sin-
ne poikkeavan. Pojat olivat aset-
tuneet Tulokk aan yliskam ariin vii-
nojaan maistelemaan ja tänne me-
ni Viskarikin, a.kaen heti tehdä
riitaa po ik ain kanssa. SiIloin yksi
·pojista o ii pistäytynyt ulkona, sito-
nut sieIlä kive n nenäliinaansa ja
ylös jälleen tultuaan iskenyt »nyy-
tillään» Viskaria päähän, niin että
tämä iskusta ku o.i. - »Tosta pai-
naa». oli ViskariIla o.lut tapana sa-
noa, kun hän tappelussa alkoi lyö-
dä joko .puulla tai nyrkiIlään. Vie-
lä kauan hänen kuo.ernansakin jäl-
keen matkittiin häntä sanomalla:
»Tosta painaa, sanoi Viskari vai-
naa»



Viskarin kuoleman aiheuttama
lienee sekin jonkun sepittämä, puo-
littain runopukuinen sanonta, joka
kuuluu seuraavasti: »Hähy Häi-
viässä, kahu Kalliossa, riita Riihi-
valkam assa, To rr olla toru ttiin, 'I'al-
pia.la tangot .paukku, Sukulassa
su uri Sota- Viskari tapettiin.»

Viskarin k u o.eman jälkeen ei Su-
kulassa sitten tapahtunut yhtään
murhaa, itsemurhaa tai tapatur-
maista kuolemaa. Kustaa Kulmala
kyllä löydettiin järven rannasta ve-
neestään kuolleena keväällä 1 80,
mutta mitään tap aturrn a n tai väki-
va.lan merkkejä eihänessäkään ha-
vaittu, j.oten hänenkin ku o.ema nsa
v.oi aiheutua halvauksesta.

Aikaisemmin oli ollut tapana 3ou-
kulassa, kuten niihin aikoihin muu-
allakin, että sairaiden edestä pyy-
dettiin papin kirkossa toimitta-
maan erityinen esir uko us saarnan-
sa lopussa. Mutta sekin tapa alkoi
Sukulassa jäädä käytännöstä. Ei-
va t muista kyläläiset muuta kuin
yhden se.iai en tapauksen, jolloin
Tolpan emännälle siinä 80-luvulla
toimitettiin rukous. Papin kutsu-
minen sairaan lu,o. kuului myöskin
h ar vin ais.uuks iin, mutta rippikir-
kossa kävivät terveet ihmiset sään-
nöllisesti kerran vuodessa, tavalli-
simmin k o.rninaisuuden sunnuntai-
na.

Käråji.Iä käytiin myöskin peräti
harvoin, pienet riitaisuudet sovit-
tiin vain kotona asianosaisten kes-
ken.

Siveellinen elämä oli yleensä ver-
rattain hyvällä kannalla, ajan oloi-
hin katsoen. j uopo ttelukin väheni
huomattavasti kotipo.to n lakattua.
Kun joku kävi kaupungissa, niin
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hänen mukanaan jotkut tuottivat
viinaa, mutta suuremmik i juhlik ,
si lähetettiin erityinen henkilö sitä
Somerolta ostamaan, ja silloin oli-
vat melkein kaikki miehet ainakin
aattoiltana humalassa. Forssassa
usein poikettiin olutkauppo ih in.
Mitään saapo ltto a tai sa.ak apak oi-
mista ei kylässä harjoitettu, eikä
myöskään, Kustaa Kulmalaa lu-
kuunottamatta, kylässä ollut ainoa-
takaan miestä, joka olisi juo po tte-
lu a pitänyt yleisenä tapana. Ker-
ran kun eräs ky.än pojista .ahti k 01-
mivuotiseen so tapaivelukseen, niin
hänen lähtiäisikseen hankittiin vii-
naa S'omerolta ja joku j.oukosta
uh kaili jo etukäteen leikillään, että
nyt juodaan niin, että yksi heistä
kuolee Tästä leikkipuheesta oli
kuitenkin vah äl.å tulla täysi tosi,
si.la juuri uhmaaja itse jo utu i sel-
laiseen tilaan, että' oli täysi työ saa-
da hänet virkoamaan.

Jos naapurikylistä tuli poikia Su-
kulaan, vaikkapa kosirniseri tarkoi-
tuksessa, he saivat vapaasti .iikkua
kylässä, jos eivät itse esiintyneet
liian röyhkeästi. Kerran kylä.aiset
olivat sentään tehneet pilaa eräälle
vieraasta pitäjästä olevalle pojalle,
joka kosiomatka:laan o.i yöpynyt
morsiamensa kotitaloon. Mistä
lienevätkin saaneet kuolleen kukon,
jonka sitten olivat sitoneet kesia-
'pojan kärry-jen akseliin. Talon
väki huomasi kuitenkin aamulla sen
poistaa, ennen kuin k o sija lähti.

Tulipaloilta Suku.an kylä säästyi
tämän vuosisadan ensimmäisille
vuosikymmenille asti, jolloin Tol-
pan riihi paloi pikkupoikien varo-
mattoman tulenkäsittelyn takia.
Vaikka ehtoin aamuin käytiin pä-
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reva.ke al.a piahtoissa ja talleissa,
niin vahinkoa ei vain sattunut mies-
muistiin. r Soo-Iuvulla paloi kylän
ulko puo lella neljä heinälatoa, jois-
ta kaksi kuu.ui Mäkitulokkaa.le ja
toiset kaksi saman talon to rpparil-
leo Kysymyksessä o li selvä murha-
poltto, sillä ladot olivat niin etääl-
:ä toisistaan, että ne täytyi kukin
erikseen sytyttää. Oli .auan tai-
e h to o ja jotkut olivat kylässä kuul-
leet, miten sytyttäjä oli aina huu-
tanut pitkän h uik aisu n, kun näki
liekkien lc imuavan. Isännän ja
torpparin välit olivat rikkoontuneet,
niin että to rpparin oli o l.ut pakko
jä ttää tor ppansa toisiin käsiin, ja
juuri tämän uuden torpparin ladot
nyt paloivat. Entisen torpparin
poika o li joskus uhkaillut isänsä
puolesta, olipa samana lauantaina-
kin kerskaiilut, että »ensi yönä ta-
pahtui jotakin erityistä». Olisihan
noissa uhkauksissa o.lut siis poh-
jaa tutkimusten to imee np ano l;e,
mutta sellaisiin ei ryhdytty.

::.

Tuuliviirejä oli Sukalassa kaksi,
Mäkitu.okkaalla ja Tolpalla Niillä
oli tärkeä tehtävä. Tuulen suunnas-
ta riippui paljon esim. kalojen par-
vei.u jär vessä. Tuulen suunnasta
teh tiin myö sk in laskelmia, minkä-
laisia ilmoja oli odotettavissa. Mil-
lä tuule.la kuu syntyi syksyll a, siitä
en nusteltiin talven tu.o a, millä tuu-
lella m aalis- ;'a huhtikuu syntyi, sii-
tä määriteltiin kesän tuloa. Vieläpä
'kuun ne.järmestenkin eli korttelien
alkamishetkenä val.in nut tuulen
suunta vajk u tti siihen, minkälaisia
i.rn oja tuli olemaan koko korttelin
aikana Myöskin kasken ja kuokka-
maan po lto ssa oli tarpeellista t.etää,

mistäpäin tuuli kävi. Alm anakal.a ja
tuuli viiriIlä oli siis oma tärkeä teh-
tävänsäentisajan elämässä.

Sukula näyttää muutamina ajan-
kohtina ·o·lleen oikea reppurien lu-
vattu maa. Y rjö lån talossa he asui-
vat kuten kotonaan, toisinaan use-
ampia miehiä kerra.laan. Tää:Iä he
elivät omaaomi.tuista elämäänsä,
johon talon, jopa koko kylänkin
väen täytyi tottua. Kävipä joskus
niinkin, että esim. ,kylän tytöt eivät
voineet pimeässä erottaa, mikä on
kylän oma poika, mikä reppuryssä.
Tekivätpä nämä reppurit kerrat jou-
tessaan lähellä Yrjöiän taloa ole-
va.le ka.Iiclle suuren keiriunk in ja
järjestivät oikein juhlan siksi päi-
väksi, kun keinu Iuovutettiin ylei-
seen käytän töon. Talontyttäret oli-
vat ;0 ennakolta ,pitemmän ajan ,ku-
luessa keränneet kananmunia ja
voita tätä juhlaa varten ja lauan-
taina leivottiin YrjöIässä nisukak-
kuja. Juhlaa suosi kaunis i.m a ja
yleisömenestys o.i täydellinen. Niin
tiukkaa isännyyttä pitivät reppurit
kylässä, että he suorastaan kielsivät
kylän asukkaita ostarnasta muualta
niitä tavaroita, joita heillä itsellään
oli myytävänä. Kerran siinä r880:n
vaihei.ia Kylåt ulo kkaan Herra.Vee.,
tu yritti perustaa ky.ään varsinaiseri
sekatavarakaupan. Forssasta hän
kävi ostamassa tavaroita puo tiinsa.
Mutta kun Forssassa oli niihin ai-
koihin runsaasti olutkapakoita,
kauppiaan tuli poiketuksi niihin ja
kun hän sitten palasi kotiinsa vjr.,
malla hevosella, jolla hän taisi ajaa
p alkin n.o nki n, niin toisinaan sattui,
että ajopeli särkyi ja tavarat tippui-
vat pitkin tietä. Kaupanpito täytyi



lopettaa kannattamatomana. - Lu-
kuunottamatta jo aikaisemmin mai-
nittua vehnäskauppaa, ei Suk u.as-
sa o.e vielä tähänkään mennessä
saatu toimeen varsinaista kauppa-
puo t.a, vaikka sellainen jo on mo-
nessa pie n emrn ässäkin kylässä. J on-
kunmoista »karnarik auppa a» On
sentään yksi ja toinen siellä harjcit-
tanut.

:;.

Feto eläimet tekivät usein tuho-
jaan Suku.assakin. Pahinta ei c llut,
että kanat joutuivat useasti kettu-
jen ja haukkojen saaliiksi, vaikka
airianseipäiden päissä pidettiin lasi-
pul.oja haukkojen .pelottimeksi,
Sudet varsinaisesti tekivät tuhoa
ko tie.äim iile. Tulivat toisinaan ai-
van asuntojen lahel le vieden mil-
loin lampaan, milloin tappaen koi-

·ran tai vasikan. Tolpan ta.o stakin
susi tappoi varsan riihih aasta ja
kerran susi hyökkäsi Makitulo k-
kaan pellol.e lammaslaumaan kes-
ketä kirkasta päivää, sieppasi siitä
karitsan suuhunsa ja loikkasi y;i
aidan metsään. Talon väki oli vähän

.sivumm a.la perunoita ,k,ylvämässä
ja huusi kovasti, mutta susi ei
siitä piitannut. Suutari Forth, joka
asui aivan talon vieressä ja ikku-
nastaan näki tapauksen, lähti juok-
semaan suden perään ja saavutti-
kin tämän erään aidan iu o na. Siinä
hän sieppasi karitsan suden suusta
ja toi sen ·elävänä takaisin, suden
loikatessa yli aidan Kaakkosu o lle
päin. - Näyttää muuten siltä, et.,
teivät kylän miehet tehneet kaikkea
voitavaansa susien tuottaman tu-
hon estämiseksi. Pyssyjä oli kyllä
ja rnieh il.ä taitoa sen käyttämiseen,
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mutta yhteisesti ei viitsitty susijah-
tiin lähteä.

Sukulari.uhdan niitty - Iähel.ä
kylää, järven itäisellä rannalla, on
aina näihin päiviin asti ollut h.yvi n
käärmeinen maa. Joka kesä sie.lä
on tapettu kymmeniä käärmeitä.
Kun sitäkin r uve ttiin vilje!ykselle
raivaamaan. t u.iv at käärmeet vielä
kynnetylIekin maalle. Tästä huoli-
matta ei itse kylässä ole koskaan 0:-
.u t käärmeitä.

Kun matkustaja saapui kyiään
vesijaa etsimään, ohjattiin hänet
Kylatu.o kk aa lle, jossa kaikki sai-
vat kortteerin i.rn a n erc tusta. Urja-
lasta tulleen Freedr ik-iså n nän aika-
na mainittu talo o.i myöskin musta-
laisten varsinaisena m ajap aikka n a.
Heitä majaili siel.ä toisinaan kym-
meniin nouseva jo ukk o useampiakin
vuorokausia. Tärr.ä suopeus ja tk ui
vielä seuraavankin isännän aikana,
m utta kun mustalaiset sitten kerran
tartuttivat talon asujamiin jotakin
pahaa tautia, ruvettiin heidän m a-
joitustaan rajoittamaan ja saatiin-
kin se vähitellen kokonaan ioppu-
maan.

Sama talo oli Freedrikin aikana
omienkin kyläläisten mieluisa oles-
ke.upaikk a, isännäIIä kun oli lop ,
purn at o n varasto k askuja, joita hän
mieleJään kertoili. Mutta valhees-
ta ei häntä saanut syyttää, eikä hän
myöskään toista siitä virheestä soi-
mannut. Kerran sentään, niihin ai-
koihin kun hän' valmisteli muuttoa
Somerolle, oli talossa tilapäisesti
työssä muuan Taave-niminen m.es
Koijå rve'tå ja tämä sai isännän
poikkeamaan ta val.isista tavoistaan.
Kun isäntä aina kertoi suurista saa-
liistaan, joita hän Urjalassa m et-
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sästel.essään oli muka saanut, niin
'I'aavekin eräänä ehtoona rupesi
kertomaan, miten hän oli kerran
saanut teeriä ihan vain melkein ko-
konaisia hevoskuorrnia. Hän kertoi
kerran olleensa torpparina lähellä
Tampereen kaupunkia ja eräänä ke-
väänä siinä kaurankylvön aikaan
hänen .täytyi mennä T'amperee.le
myymään toinen lehmänsä velko-
jiensa tyydyttämiseksi. Kotimatkalla
hänen hevosensa kuoli ilman edellä-
käypiä sairauden merkkejä. Hän
halusi kuitenkin ottaa siitä edes na-
han, ja kun hän sen o li saanut irti,
viskannut karryilleen ja oli juuri
mietteissään, mistä hän nyt lähtisi
etsimään kyytihevosta .oppumat-
kaa varten, niin hevonen nousikin
jälleen ja.oilleen ja alkoi svöriä ruo-
hoa. - »Vai nousi vielä P» ihmet-
teli isäntä epäilyksen ilme kasvoil-
laan. - Kyllä se vain nousi, va-
kuutti Taave, ja kun se näytti täysin
tervee.tä, niin valjastin sen uudel-
leen Ikärryjen eteen ja ajoin kotiin.
Seuraavana päivänä rupesin jatka-
maan keskeytynyttä ky.vöntekoa,
ja kun oli lämmin ilma ja ajoin ko-
vasti, hiestyi hevonen ihan märjäk-
si. Kun päästin sen sitten valjaista,
se heittäytyi heti Ikynnetylle pellolle
piehtaroimaan. Siitä tarttui sen sel-
kään ja kylkiin mu.taa ja kauran
jyviä. Siinä ne ikaurat sitten iti vat,
niin että syksyllä oli hevonen
kokonaan kauran peitossa. Teeret
näyttivät kovasti pitävän noista kau-
roista, sillä suuret parvet oli aina
hevosen seljässä kaur o ja syömäs-
sä. Mietittyäni kauan, miten voisin
tällaist.a tilaisuutta käyttää hyväk-
seni, veistelin vihdoin puisen n ui-
jan, sidoiri sen hevosen ,häntään, j-a

aina kun hevonen hännällään buis-
kasi kärpäsiä, putosi yksi ja pari-
kin teertä kuo.leena maahan, mutta
uusia tuli aina kuolleiden tilalle.
Sillä tavalla sain viedä teeriä kau-
punkiin kokonaisen hev o skuorm a n.
- Isäntä oli kuunnellut hyvin le-
vottomana tätä juttua ja kun Taave
lopetti, hän rupesi väittämään ker-
t om usta kokonaan valheeksi. Mutta
Taave sanoi, että mitä varten isän-
tä sellaista väittää, kun ei hänkään
.olJut isäntää vaIheesta syyttänyt,
vaikka tämä oli laskenut paljon
paksum.pia juttuja. Isäntä k uiten-
kin arveli, ettei juttu voi enää sen
.paksummaksi tulla, huokasi pitkään
ja sanoi: »Hjuu, hjuu,kyllähän sitä
täytyisi vähän pitää määrää siinä-
kin mitä puhuu».

Mutta ei ,yksin kaskuja kuu.e-
maan, vaan vakaviakin asioita men-
tiin toisinaan Kylätulokkaan isän-
näItä kuuluste.ernaan, var sink.in
sellaisia, jotka koskivat ,kunnallista
elämää ja sen hallintoa. Sillä Ky.ä-
tulokas oli koko kylässä ainoa mies,
joka harrasti kunnallisia asioita,
kävi kuntakokouksissa jne. Mutta
jos tarvittiin neuv:oa maanviljelyk-
sestä, hevosten ja karjan hoidosta,
niin kyllä si.loin mentiin Jaakko-
lan isännän, Matti Dahlmanin ja
hänen vaimonsa Eedlan tykö, sitä
he olivat parhaat tuntijat näissä
asioissa. Tihilän Annin puoleen
kääntyivät nuoret tytöt, sillä hänel-
lä oli vähän yhtä ja toista kokemus-
ta ja o.i muuten sellainen osaaot-
tava luonne, jo lla oli aina joku loh-
dutuksen sana murheen m urtamien
varalle.

::.

Suk ula n miehiä ei ole paljoa vai-



vattu yhteisten a si am h.oitc o n.

Lautamiehinä heistä o n o.lut Mik-
ko Knaapi :"a myöhemmin K. Lars-
son-Knaapi. Kirkkoneuvoston jä-
seninä o va t olleet Freedrik Ky.åtu-
lokas, Matti Dahlman-Jaakkola ja
setämies Vihtci-i Mäkitulokas
Maanjako-·oikeuden jäsenenä oli
Antti Mäkitulokas ja kuntakokouk-
sen puheenjohtajana K. Larsson-
Knaapi.

::.

Noituus yrn. taikausko ei o l.lut
tuntematon asia Sukulassa, yhtä
vähän kuin muuallakaan maassam-
me Varsinaisia n c itia ei ky.ass ä

tiedetä c.leen, mutta kyllä ncitie n
puuhia oltiin näkevinään ja huo-
m av in a a n kaikk ia lla . Siellä niitä
enimmän n aloy i, missä sellaisiin vah-
vemmin uskottii n Ja valla tto m a t
pojat useinkin antoivat uutta vettä
rnyIyyn tällaisiin us kovi.le. Esirn .
eraana pimeänä syysiltana, kun
s Herra.Vee tu» kulki k yla n kujalla
erään toisen pojan kanssa, ja h'ei-
dän pc rassåä n tu li kaksi tyttöä. jot-
ka eivät kuitenkaan tienneet mitään
er.e.laän menevistä, niin heidän lä-
hestyess äån Humalaisen riihia, po-

jat!, u u.i vat tyttöjen mu iste.evan
keskenään sellaista vanhaa tarua,
että muka noiden riihien .uo na
usein öisin kuullaan lapsen itk un
tapaista ääntä. siinä kun kerran on
muuan palvelustyttö tappanut lap-
sensa. S'iin å jutuss» oli Ve etun ta-
p aiselle rniehe.le riittävästi y.l yke t-
tä '~ujeilemiseen Hän .ähti juok-
semaan riihiä kohden. vetäen tove-
rinsa mukanaan. Poikkesivat rii-
hen nurkan taakse odottamaan tyt-
töjen tulc a Kun tytöt <aapuivat
lieidän kohdalleen, si:·~·oin Veetu
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rupesi matkimaan lapsen itkua ja
onnistuikin siinä melkoisen hyvin.
Tytöt pa:kaisivat ja lähtivät juok-
semaan niin kovaa kuin suinkiri
p aäs.vå t, ja toinen po i'ka ko.autti
v.eä pinosta ottamallaan p uul.a rii-
hen seinään. Siitä sai vanha j-uttu
jälleen uutta yllykettä pitkiksi ajoik-
si eteenpäin.

Omia kotcisia tarinoita ei enaa
paljoa muisteta, mutta s uu rernrn al-
le aiueel:e yhteisiä ky.Ia kin, kuten
marat, ·harat yrn tuh o Iaiset, jo tk a
pitivät peliään Suku.assa kuten
muuallakin. Olihan Sukulaila sen-
tään vä·hän omavaraistakiri hiide n-
henkeä: ves.hiisi asui järvessä ja
näyttäytyi mil.o in suurena näkkinä,
m i.lo in rn o n e n metrin pituisena pu-
naisena nuolena, jok a pimeinä syys-
öinä risteili järvellå sinne tänne.
IIiisi n liikehtiminen tiesi aina jo-
takin huonoa ky.äläisillc. jos ei muu-
ta n.i n ainakin sitä, että joku tyt-
tö sai seurakseen uskottoman po-
jan. Kerran kesällä, !keskipäiväJä,
e rää n Suk u la n ky.ån vairn o n 01-
'css a pyykkiä huuhtelemassa jar ,
vc n ki vikkoisen rantatörmän itäi-
simrnassii 'k år jessii ,hän näki hiisin
ta vallisen ihmisen muotoisena loi-
k o ile vn n päivänpaisteessa järven
'I'a.pia n puo.eisella rannalla. Vaimo
o.i huude.lu t a'asto malle hiisille,
että häneltä nåk yy jotakin. Tästä
hiisi oli su uttunut niin, että otti
rannalta n .3 m pitkän ja korkean
sekä vähän kapeamman, teraväk u--
rn aise n kive n , ja viskasi sen yli jär-
ven v aim o a kohti, kuitenkaan osaa-
matta. Kivi on siinä samassa pai-
kassa vielä nytkin ja tunnetaan se
Rokonkiven nimellä ja paikkaa sa-
no ta a n Rckonnokaksi j o htu neek o
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rokko-nimi siitä, että k ive n pinta
011 hyvin rosoinen, ja siinä erottaa
useampia eri kivilajeja?

Kivi oli si.Io in ehjä,kun hiisi
sen viskasi, mutta nyt se on kes-
kikohdaltaan halki 'ylhää:tä alas
asti. Sen särkyrnisen syyksi ker-
rotaan seuraavaa: Kylässä asui er äs
mies täysi-ikäisen tyttärensä kans-
sa. He eivät seunustelleet kenen-
kään muiden ihmisten kanssa. Kun
tyttö sitten synnytti lapsen, isä ja
tytär tappoivat sen yhdessä ja vei-
våt ruumiin Rokonkiven päälle, jos-
sa he sen polttivat. Kivi ei kes-
tänyt niin julmaa tekoa ja suurta
sy n tia, vaan ha.kesi k eskelta kah-
tia. Tästä tapauksesta ar vel.aan
k y.a n saaneen nimensäkin, Suku:a,

kun suna ol( tällainen sukur utsaus
tapahtunut. _ Toisten tietojen mu-
kaan arvellaan kylän saaneen ni-
mensä siten, että asutus levisi SIU-
1 ulaan T'o rr olta ja Tn lpia. ta käsin,
jo.Ioi n noista kylistä meni ihmisiä
omaisiaan ja sukulaisiaa n katso-
maan, ja sanoivat tällöin mene-
vänsä sukulaan. Mutta .o nh an nii-
tä kylien ja talojen yrn. paikkojen
nimiä, jotka ovat syntyneet ihan
sattuman kautta. Mistä ovat saa-
neet alk unsa esim. nimet sel.aiset
kuin Ammänkuja, Ämmänviita,
Katkelma, Papinaho - sekin kes-
kellä synkkiä metsiä - ym, joita
Sukulankylässäkin on iukernatto.,
m ia, kun jokaisella pienemmälläkin
eri alueella on Oma nimensä.

Juho Rantanen-

F. L:ssä 21/3, 28/3, 1/~, 6/4, 8/4,
27/4, 29l+, 4/5, 6/5, 9/5, II/5, 13/5
-38



V:n 1905 marraskuun suurlakko
H um ppilassa.

Lokakuun loppupäivinä v. 1905
puhkesi Venäjä::ä valtiollista luon-
netta o.eva jättiläislakko. Tämän
suuren liikkeen synnyttämät aallot
ulottuivat meidänkin maahamme
tuo den t civo n Ja valon kipeniä si:-
loiseen ryssäläisvallan pimeään ai-
kakauteen. Ylioppilaat ja työväes-
tö He.singissä päättivät aloittaa
yleislakon maanantaina lokakuun
30 p: nä Samaan aikaan :ak~<asi
rautatieliikenne kokonaan. Lakko-
liike rupesi leviämään ku.ovabk ea n
ta voi.n toisiin kaupunkeihin ja maa-
seudulle. Pyörät tehtaissa lakka-
sivat pyörimästä. Virastojen toi-
minta keskeytyi. Veriä.äisten val-
lanpitäjien asettamia virkamiehiä
vaadittiin eroamaan. Lak koko mi-
teat olivat m o ni.la paikkakunnilla
esivaltana Tästä kaikesta arheu-
tui luonnollisesti monenlaisia .hu-
huja. Kansalaiset kysyivät toisi.,
tansa huolestuneina, mitä tästä tu-
leman pitää. Järjestys pysyi kuite n-
k in kaikkialla maassamme erin-
omaisen hyvänä.

Lakkoaaltojen vyöry ehti Hurnp.,
pilaan vasta torstaina marraskuun
2 p :nä. Jonkinlaista lakkohumua
oli kyllä i.m assa JO tiistaipäivästä

a'kaen, jo.Io in rautatieliikenne tau-
k o si, mutta työt ja jokapäiväiset
askareet toimitettiin kuitenkin en-
tiseen tapaansa väestön pysyessä
rauhal.isen a. Ehkä koko lakk-oaika
olisikin suurin piirtein mennyt
»hissun kissun», ellei Humppilas-
sa olisi asunut eräs venäläisen vj r ,
kavaila n lähettämä suosikki, kr u u.,
nunnim isrr.ies Kaarlo Patrik Kive-
käs. Häneen eli jo huomio kiin-
tynyt keski viiks o n a J okioisi.la pi-
detyssä karisalaiskokouksessa, jossa
p o rvar it ja työväestö yksimielisesti
päättivät ryhty ; toimenpiteisiin tä-
män virkamiehen erottamiseksi,
koska y:eisesti uskottiin hänen ole-
van maaherra Papkoffin kåtyri n.
Kokous oli valinnut suuren lä.he-
tystön käymään Humppilassa ero-
tu omiolla. Siihen kuului 25 r o te.,
vaa miestä, jotka torstaiaam upäi-
vai.a saapuivat Jokioisten kartanon
komeitten pariv aljakkojen vetämil-
:ä vanh o i.la vankkureilla Humppi-
lan V P.K:n kalustohuo neelle.
Su ur.ahetystöå seurasi Forssan
.kansalaiskokouksen lähettämä pik.,
kulähetystö, neljä miestä. Karavaa-
nin saapuminen tiheästi asutun ky-
län keskukseen herätti luo nno.Iises-
ti sellaisena erikoistilanteen aikana
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suurta huomiota, joten k alustohuc-
ne täyttyi pienessä ajassa :ky:äll
miehistä. Vieraat selitti vät, ettei-
vät he o.e tulleet n aa pu re ita a n hirt,
tämään, vaan kaikessa ystävyydessä
pitämään yhteistä ka nsalaiskoko us-
ta tärkeistä asioista. Kokouksen
puhee njo h tajak si va.ittii n K. Heik-
ki:ä Forssasta ja työmies A. Val-
lin IIumppilasta. Useat lähetystö-

je n Jäsenet tekivät selkoa m atka n-

sa tarkoituksesta, kehoittaen .h urn p.,
·pi:alaisia yhtymään suurlakkoon ja
vaatimaan piirin nimismiestä ero-
tettava.x si virastaan Keskustelun
tuloksena oli, että lakko.aisia ja sii-
tä jchtuvat käytännölliset järjeste-
lytoimet lykättiin ilIalla p.dettä-
vään uuteen kansa.aiskokouksee n,
mutta nimismiehen erottamisessa
olivat pa rc kaku nta.aiset valmiita
heti ryhtymään toimenpiteisiin yh-
teisymmärryksessä toisten kanssa.
II u m ppi ia n tyovae nyhd istykserik: n
jo htohenkiio t Iausu n no issaan aivan
erikoisesti korostivat h ra Kivek-
kään venäläisystävälIisyyttä. »Rys-
sien inhoitta va kätyri», ku u. ui mel-
kein poikkeuksetta Jokaisen miehen
huu.i.ta. Eräät puhujat tiesivät
kertoa, että nimismies oli lisäksi
e.änyt epåsi veellist a ja juoportele-
va a e.ämää, joten senkin vuoksi on
sopimaton virkaansa. Erotucmiol-
Je lähtevää lähetystöä lisättiin
Hu mppi.an osalta viidellä miehel-
lä. Kun sitten vie'ä leipurim esta ,
ri N. Saukkonen oli valittu ylim-
mäksi järjestyksen valvojaksi
H urn ppiia a n, .päättyi kan sa.aisko-
k o us, jonka osanottajat suurim-
maksi osaksi lähtivät .ahet ysto n
jäsenten mukana nimismiestä erot,
ta m aan hänen kotiinsa Va u.hk o n

ta.o o n , Hra Kivekäs, joka c.i ko-
mea mies kuin keisarin adjutantti,
sattuix in olemaan kotosalla, ku n
kansanjoukko täytti talon avaran
p.ham aa n. Vak a vana vi rk aher ra
kuunteli, kun k irju ri H. Lindell Jo-
k io isiita luki hänelle sika.aisen ka n.,
sa.aiskok o ukse n päätöksen, jossa
vaadittiin kirjal.irien sitoumus sii-
tä, että hän ainiaaksi Jättää virkan-
sa. Samalla lukija tiedotti, että tä-
hän vaatimukseen ovat yhtyneet
Forssan ja Humppilan ka nsalaisk o;
k o ukset. Esiva.la n edustaja säi-
lytti kyllä ensin melko hyvin m at-
tinsa, ilmoittaen, ettei hän suostu
tällaiseen laittomaan vaatimukseen.
Hänen lausuntonsa aikana i'rnest yi
pih arn a al.e Humppi.aa n rnyö h em-
IT.:n saapunut Jokioisten asema-
päallikko Hjalmar Alleen, joka oli

,k aike n ryssä!äisyyden va n no u tu n ut
vihollinen. Mies ilmestyi kuin t~:i
ja .eim aus, silmät säi.hkyen ja pos-
ket hehk uva n punaisina. Hra A:-
len ryntäsi rappusille. jolla
Ki vek äs seisoi, .hu u taen jyrisevå.lå
paatoksella: »Vastustatko sinä
p-n bobrikoffilainen tääLä kansan
tahtoa. Pane pa i.xa lla nimes erc-
kirjaan taikka - -». Sanat ta-
kertuivat hetkeksi kurkkuun. Kaar-
lo Paatrikki ,kalpeni vihamiehensä
edessä. kun vielå .isåksi kuuli k an.,
sajo uk o n 'huutavan: »Alas nirn is-
mies!» Hän vetäytyi huoneeseen-
sa. :'onne Alleen ja muutamat m u ut
miehet seurasivat. »Ryssä n kåty-
rin käsi vapisi ja .h c usut tärisi, kun
kirjoitti nimensä ero ki rjaan», ker-
toi Alleen tu Ilessaan ulos nimis-
miehen virk ah uoneesta. Väk ijc u k-
ko hajaantui heti ja toispaikka.aiset
palasi v a t ko tiseud ullensa.



Ilialla täyttyi VPK:n huoneis-
to tungokseen saakka. Jännitystä
o i jo tullut paljon enemmän; se
sai väkijoukot .iikkeelle. Ko kouk-
sen pu'heenjohtajaksi vaiittiin yli-
oppilas R. Ra.n nikk o jakirjuriksi
työmies A. VaLin. Ensimäinen ky-
symys koski järjestyksen ylläpitoa.
Sitä varten päätettiin perustaa k an-
salliskaarti N Saukkosen jo h d.on
alaisuuteen. Siihen va.ittiin 52
miestä eri puolilta pitäjää. Kunta
jaettiin k y.akun n it tain kuuteen
piiriin, joihin kuhunkin tuli oma
rvhmåpäällikk ö nsä. Samalla v a-

.it tii n viisirr.iehine n k o m it ea laati-
maan ka nsalliskaarti.le sääntö)ä.
Kun järjestelyä koskevat asiat oli
saatu päätökseen, käytiin kes-
kustelem aan itse yleislakosta. Se
päätettiinkin yksimielisesti ju.ista a
seuraavien vaatimusten saavuttami-
seksi:

Suomen k a ns al.c on viipymättä
annettava k o ko o n tum is-, paino- ja
sananvapaus.

Yleinen, yhtäläinen ja välitön
äänioikeus ,kaikille 21 v. tayttan eil.,
.e Su orr.en ka nsalaisi.le sukupuo-
leen katsomatta.

Sa ntar miku n ta ja b o hrikcffilai-
sen virkavallan edustajat On vii-
pymättä maasta poistettava.

Täydellinen kieltoaki säädettävä
väkijuomil.e.

Näistä vaatimuksista olivat po r ,
varit ja sosialistit aivan yksimieli-
siä. Työväenyhdistyksen jo'h t o-
miehet vakuuttivat, ettei sinä il-
moisna ika na enää Humppilaan
päästetä ryssiä ei,kä ryssän .k at y.,
reitä Suurimmat viinamäen mie-
hetkin olivat silloin jyrkän kie.t o-
.a in kannalla.
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Lakon aikana päätettiin kauppa-
puodit pitää suljettuina, ainoastaan
si sapuole n kautta tuli väestön saa-
da ruo k a tavar o ita, ö:jyä sekä tu,
pak-kaa. Ennenkuin tämä kaikess a
yksimielisyydessä pidetty karisalais.,
kokous hajaa n tui, puhui kir:\:ko.her-
ra K. V. Hur merint , r auha.i isuu,
den sail y t tarn ise n tärkeydestä laik o n
aikana.

Seuraavana päivänä kutsuttiin
tc.ppa ilmo ituksilla kansalaisia jä;-
,een yhteiseen ncuv otte.uko ko uk-
see n Venäjän ,ky:änkoululle Ko ,
ko us alkoi klo 3 ja kesti n c in 3 tun-
tia. Mieslukuisassa kokouksessa
joh ti puhetta karta no nisä nt j O. A.
'I'aa.ikka ja pöytäkirjaa piti sähköt-
tä;,ä B ]. Sa nde.i Päätöksistä m ai-
nittaka,an låhetystöjen valitseminen
Metr äm a alle ja Punkalaitumelle.
Niihin kumpaankin tuli ko.rric
miestä ja saivat he toimekseen ke-
haittaa kansaa .ak k o o n. Oli nimit-
täin saapunut tietoja, että näissä
naapuripitäjissä kansa vielä nautti
aterioitansa otsansa 'hiessä välittä-
mättä suurmaailman tapauksista.
Y'eislakko a päätettiin kaventaa,
niin ettei kukaan saanut tehdä mui-
ta omia töitäänkään kuin ko tielai.,
m iä .h o itaa.

Marraskuun 4 ja 5 p. k u.ui va t
rr.itäå n mainittavampaa ta pahtu-
matta. ]älkimäisen eli pyhäinmies-
ten )uh:apäivän iItapualel!a toivat
Helsingistä ,katiutuneet rautatie-
läisten .ahetystö n jäsenet sen [l c ,
s an o ma n, että keisari oli antanut
Suamen .k a nsal.e manifestin, jossa
o li suostuttu vaatimuksiin kurno a-
rr.a l.a laitto mal.a tavalla annetut
asetukset ja määräykset sekä ku t-
suttu ylimääräiset valtio päivät k o o l,
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le He.si nkiin vielä saman vuoden
joulukuun 20 päiväksi. Tieto täs-
tä .e visi kulovalkean tavoin. Näin
tärkeän uutisen johdosta kutsuttiin
k a nsalaisk okous maanantaiksi klo 2

V.P K:n talo.le. Ennen määräai-
kaa oli 'huo ne aivan täpösen täyn-
nä kansaa.Puheenjo.hta;.aksi va-
littiin opettaja Alfr. Toivo:a ja sih ,
teereiksi herrat R. Rannikko ja B.
J Sandell. Uteliaisuuden va.taa ,
malle v.eisölle teki He.singin mat-
kastaan sek o a ensin ratavartija Ju-
ho Salminen ja sitten asemapäällik-
kö Hjalmar Alleen. Miehet olivat
saaneet toisistaan jonkun verran

ero avia käsityksiä ja havaintoja
pääkaupungissa tapahtuneista
asioista. Jälkimäisen selostajan esi-

. tykset tulivat kuitenkin hyväksy-
tyksi ja hänen kehoituksestaan pää-
tettiin lakko julistaa heti loppu-
neeksi. Ko ko uk sen lopettajaisiksi
piti kirkkoherra K. V. Hurm erin-
ta .puheen, J:ossa erikoisesti allevii-
vasi sitä jalomielisyyttä, Jota silloi-
nen kenraalikuvernööri Ivan Mi-
hailowits Obolenski oli. lak on aika-
na o so itta nut Suomen kansaa koh-
taan ryhtym ättå mihinkään virka-
valtaisiin toimenpiteisiin.

Jalmari Matisrto.

Forssan Lehdessä 11/5 -38
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