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Muistelmia Tammelan kuntakokouksista.
Laki myönsi kuntakokouksille verrat-

tain suuret valtuudet päätellä yhteisistä
kuntaa ja sen eri osia koskevista asiois-
ta. Näitä valtuuksia eivät monetkaan
kuntalaiset hyväkseen käyttäneet, tyytyi-
vät vain valittelemaan niissä tehtyjen
päätöksien sopimattomuutta. Lain tar-
koittama kansanvaltaisuus muodostui
näinollen suoranaiseksi harvainvallaksi
sitä käytäntöön sovellettaessa. Toisinaan
sat.ui sellaistakin, että pari kokoukseen
saapun utta miestä sai lähteä hakemaan
lisää miehiä lähimmästä ympäristöstä,
että kokous voitiin alkaa. Vasta sitte
kun kokouksia alettiin pitää lähellä
Forssaa, Lunttilan Anttilassa, ja kokouk-
set alettiin lauantaisin klo kolmen ja-
lestä, kävi kokouksiin osanotto runo
saamrnaksi.

Alussa rnarruttuna ajanjaksona eivät
kuntakokoukset aina kantaneet sovinnon
ja yksimielisyyden leimaa; toisinaan pi-
ti turvautua jopa äänestykseenkin. Eri-
mielisyyttä synnytti ensiksikin se, että
forssalaisten ja »pitäjänmiesten» pyy teet
olivat vähän erilaisia. Forssa oli silloin
jo muodostunut taajaväkiseksi yhdys-
kunnaksi. Sillä oli muutamia tarpeita,
joita ei tavallisilla maalaiskylillä ollut,
eivätkä viimeksi mainittujen kylien rnie-
het olleet halukkaita myöntämään varo-
ja forssalaisten tarpeisiin, ei edes katu-
valaistukseen, jota forssalaiset väittivät
jo kaipaavansa. Viimeksimainitun kysy-
myksen ratkaisi Forssassa asuva Tamme-

lanpiirin nimismies siten, että vapautti
juopumussyytteestä ne, jotka sitoutui-
vat tuohon katuvalaistuskassaan maksa-
maan muutaman kymmenmarkkasen, ja
Forssa Oy. palkkasi lamppujen hoitajan.

»Ei sääntöä ilman poikkeusta», sano-
taan, ja tässäkin oman paikkakunnan
etujen valv-omisessa tapahtui toisinaan
kauniita poikkeuksia. Oli kerrankin
päätettävä kunnille tulevien viinan
myynnistä saatujen voittovarojen jaka-
misesta ja niistä oli Kaukjärven kylän
pohjoispuolella oleva torppariväestö
anonut 25 mk alulle panemansa laina-
kirjaston laajentamista varten. Eräs fors-
salainen ehdotti anomuksen hyljättä-
väksi, koska tuolla kulmakunnalla ei ol-
lut oikeata kirjastoa, oli vain muutama
kymmenen kirjaa ja. ne vietiin säkissä
torppaan, missä kulloinkin pyhäkoulua
pidettiin. Eiväthän nuo torpparit ol-
leet kyenneet edes kunnollista hakemus-
ta kirjoittamaan. Silloin nousi puhu-
maan toinen forssalainen, joka selitti,
että aoojat olivat vähävaraista väkeä ei-
vätkä ole kyenneet mitään Ioistokirjas-
toa perustamaan, mutta valistuksen kai-
puu oli heissäkin herännyt, hekin ha-
luaisivat kirjojen avulla tietojaan kar-
tuttaa. »Edellinen puhuja moitti tuota
anomusta kömpelösti kirjoitetuksi. Se
juuri osoittaa, että heitä on valistuspyr-
kimyksissään avustettava ja siksi ehdo-
tan, että heille myönnetään viisikym-
mentä markkaa, kuten toisilIekin kirjas.·
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toille.» Forssalaiset yhtyivät toisten
kuntalaisten kanssa kannattamaan tälä
ehdotusta, joka siis tuli kokouksen pää-
tökseksi.

Kuntakokous päätti ottaa peruspalk-
kaa nauttivan kätilön kuntaan. Tuli ky-
symys, mihin kätilö sijoitetaan asu-
maan. Forssalainen ehdotti, että asuin-
paikaksi määrättäisiin Tammelan kir-
konseutu, perustellen ehdotustaan mm.
sillä, että Forssassa, oli Forssa-yhtiön
palkkaama kätilö, ja kun kätilön palkka
perittäisiin kaikilta kuntalaisilta, o lisi
kirkonkylästä itään päin olevia kyliäkin
muistettava, Toisen puheenvuoron sai
toinen forssalainen, joka ehdotti, että
toinenkin kätilö sijoitettaisiin Forssaan,
kun siellä oli lääkärikin saatavissa, jo,
häntä synnytyksissä tarvittaisiin. Sil-
loin otti puheenvuoron tammelalainen
vanhus, yksi niitä harvoja, joka oli mo-
net kymmenet vuodet osallistunut kunta-
kokouksiin, saamatta tuskin koskaan n.iin
tärkeätä estettä, että olisi pois jäänyt.
Hänestä tiedettiin myös, että hän oli it-
senäisesti asioita harkitseva mies, ja
luonteeltaan kiivas, jonka kanssa sana-
sotaan antautuminen oli hyvin uskallet-
tua. Kun tämä mies nyt pyysi puheen-
vuoroa, niin kaikki odottivat suurella
jännityksellä, minkälainen »ukkosen jy-
rinä» siitä alkaisi. Hän alkoi selittä-
mällä, ettei edellinen puhuja varmaan
ole koskaan matkustellut, koska hän ei
ymmärtänyt sitä seikkaa, ettei ole sa-
mantekevää, ajaako kirkonkylään, 12 ki-
lometriä, vai ajaako siitä vielä Forssaan,
8 kilometriä. Eikä hän tiedä sitäkään,
että tuollaiset matkat ovat toisinaan hy-
vin kiireellisiä. Jos hänen lausuntonsa
tulee naapurikuntien tietoon, niin koko
Tammela saa hävet? hänen tähtensä, ja

'»meitä on sentään tv tuttu pitämään va-
listuneina miehinä». »Ensimmäinen pu-
huja esitti asian aivan oikein, kun eh-

dotti kirkonkylää kätilön asuinpaikaksi.
Sitä ehdotusta on kannatettava.» _
»Kannatetaan»!, huusivat niin Forssan
kuin Tammelankin miehet ja se tuli siis
kokouksen päätökseksi.

Oli toinenkin asia, joka häiritsi kun-
takokousten rauhallista menoa. Se oli
silloin huippuunsa kärjistynyt puolue.
elämä. Tämä tuli esille varsinkin vaa-
litilaisuuksissa, sillä jokain.en puolue
halusi saada omia miehiään valituksi
kaikkiin toimikuntiin. Siitä oli seurauk-
sena, että syntyi kinastelua eri ehdok-
kaista ja usein piti toimittaa äänestys.
Se vei paljon aikaa, eikä aina riittänyt
kokousta varten varattu lauantainen il-
tapäivä, vaan oli kokousta jatkettava
vielä maanantainakin. Forssalaiset pyy-
sivät ja saivat tehtaatkin seisomaan sel-
laisina päivinä ja silloin pitäjäläisetkin
varustautuivat valtakirjoilla ja muuten-
kin mieslukuisina mukaan. Monta työ-
päivää siinä hävisi, mutta puolueen edun
valvominen oli tärkeämpää kuin työ-
päivien menetys.

Harvat silloin jäivät puolueiden ulko-
puolelle, mutta oli niitäkin sentään jo-
kunen. Kerrankin valittiin erästä toimi,
kuntaa ja kesken vaalitoimitusta ehdotti
eräs puoluemies, että hänenkin puo-
lueestaan pitäisi ottaa muutamia jäseniä
ja ehdotti eräiti henkilöitä. Silloin otti
puheenvuoron eräs ruotsalaissyntyinen
Forssa-yhtiön virkailija, joka ei ollen-
kaan pitänyt siitä, että aina puhuttiin
puolueista. »Täällä olen minäkin nyt jo
tullut valituksi, enkä minä kuitenkaan
kuulu mihinkään teidän puolueistanne.
Parasta on katsoa vain si tä, kuka kysees-
sä olevaan toimeen paraiten sovertuu.»
Tämän lausunnon jälkeen vaalia jatket-
t .in ja tuo puolueensa etuja valvova
mieskin tuli valituksi, »koska hänen nä-
kyy siihen niin mielensä tekevän», sa-
noivat muutamat läsoäolijat.



Jännittäviäkin kohtauksia sattui n ars-
sä kokouksissa toisinaan, esim kerrankin
kun erään forssalaisen käsityöläisen poi-
ka anoi kuntaa takaamaan hänen isäl-
.een muutaman tuhannen markan lainaa
liikkeensä laajentamista varten. Kun
asia tuli esille kuntakokouksessa, oli
isäkin saapunut sinne päätöstä kuule-
maan. Kaikki olivat tietoisia siitä, että
tuollaiseen takaukseen meno olisi samaa
kuin maksaa, sellaisiksi tunnettiin niin
isä kuin poikakin. Mutta kukaan ei Iau-
sunut sanaakaan, kun asia esiteltiin ko-
koukselle. Elettiin niitä vuosisadan va ih-
teen pimeitä päiviä ja tiedettiin, että
tUOlJ käsityöläisen poika oli antautunut
myöskin niiden kunniansa myyneiden
suomalaisten "joukkoon, jotka palvelivat
ilmiantajina sortovallan edustajaa. Sen-
tähden ei kukaan olisi halunnut lausua
ajatustaan tästä asiasta, ettei joutuisi il-
miantajan koston uhriksi. Seurasi het-
ken hiljaisuus. Aivot vain työskenteli-
vät. Sitten eräs Forssan mies kysyi pu-
heenjohtajalta, salliiko kunnallisasetus
asianomaisen olla saapuvilla kokoukses-
sa, missä hänen asiaansa käsitellään.
»Ei, ellei kokous sitä salli», vastasi pu-
heenjohtaja. »Minä en ainakaan pidä
sitä sopivana», lausui äskeinen puhuja.
»Kannatetaanko tätä edellistä puhujaa?»
lausui puheenjohtaja. Juu, kuului hcik-
ko ääni sieltä toisten takaa. Silloin pu-
heenjohtaja kehoitti asianomaista pois-
tumaan kokous huoneesta ja kysyi, ha-
luaako kokous päättää mennä takaamaan
ja maksamaan lainan. Taaskin äänettö·
myys. Sitten eräs kokoushuoneen ja ta-
lon keittiön välisen oven lähellä seisova
mies avasi oven, katsoi keittiöön ja kun
ei nähnyt ukkoa siellä, niin hän sanoi,
ettei sellaiseen anomukseen sovi suostua.
Häneen yhtyivät muutamat toisetkin läs-
näolijat ja niin saatiin asia lopul takin
onnelliseen päätökseen.
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KOKoukset venyivät tarpeettoman pito
kiksi siitä syystä, kun oli niin monta
sellaista, jotka eivät millään ehdolla
voineet luopua kerran husumastaan
kannasta. Vaikka kuinka pätevillä to-
distuksilla olisi osoitettu heidän ehdo-
tuksensa vääräksi, niin he koettivat keko
siä vaikka minkal a isra väitteitä oman
ehdotuksensa puol ustukseksi. Po ikkeuk-
sen teki se virkamies, josta jo eräässä
rorsessa yhteydessä olen maininnut. Jos
hän ehti tehdä jostakin asiasta ehdotuk-
sensa ja sitten joku toinen puhuja to-
disti tosiasioilla hänen ehdotuksensa so-
pimattomaksi, niin hän oli aina valmis
luopumaan omasta ehdotuksestaan. Mut-
ta toisia oli sellaisia, jotka vasta aanes-
tyksen uhalla saatiin alistumaan selvän
enemmistön mielipiteen mukaan. Olipa
eräs mies jossain kahvikekkereissä suo-
raan tunnustanutkin talon rouvalle, ettei
hän luovu mielipiteestään sittenkään,
vaikka hän jo huomaa väärässäkin ole-
vansa. Tämä mies ei kyllä usein otta-
nut osaa kuntakokouksiin.

Kansan keskuudessa kerrotaan kaskua
miehestä, joka oli ollut kuntakokoukses-
sa ja kun häneltä sitten kysyttiin, mitä
siellä nyt päätettiin, niin hän vastasi,
ettei hän sitä tiedä, mutta vastaan hän
vaan pani. Tuollainen kasku jää kyllä
omaan arvoonsa, todellisuuden ulkopuo-
lelle, mutta kyllä väärinymmärrystä kä-
sillä olevasta asiasta oli toisinaan ha-
vaittavissa muutamien iäsnåolijain ta-
'io lta. Puheenjohtajat olivat kyllä aul ii-
l;' antamaan selvityksiä tällaisille vää-
r inymmartäneil le. Oli muuten hyvin ta-
vallista, että samat miehet niissä ko-
kouksissa käyttivät puheva ltaansa, olipa
kysymyksessä se tai tuo asia. Kyllähän
ne »puhurnattakin» sentään asiain käsit-
telyä seurasivat, päättäen siitä, että he
usein kuiskasivat puhuvan korvaan:
»Sano sekin, sano niinkin!» Aanestyk-
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siin hekin kyllä osallistuivat. Oli kyllä
joukossa sellaisiakin, jotka pitivät tar-
peettoman pitkiäkin puheita yksinker-
taisista asioista, kertasivat edellisen pu-
hujan lauseita jne. Tämä ilmiö on ym·
märrettävissä, kun muistamme, että si l-
loin oli alkamassa yhdistyksien ja k o-
kousten aikakausi, niin pitihän sitä pu-
humisen taitoa harjoitella kaikissa tilai-
suuksissa. Sama ilmiö oli näet havait-
tavissa kaikissa senaikaisten yhdistysten
kokouksissa.

Puutteellinen asiantuntemus vaikeutti
toisinaan kunnollisten päätösten tekoa
näissä kokouksissa. Varsinkin näin laa-
jan pitäjän eri kulmakuntien tuntemus
ei ollut riittävässä määrässä kaikille sel-
villä. Tämä seikka tuli esille varsinkin
silloin, kun oli suunniteltava kansakou-
lupiirejä sekä päätettävä koulujen pai-
koista. Jos oli mukana paikallisten olo-
jen tuntemusta, niin oli myöskin yksi-
puolista paikallisten etujen valvontaa.
Paikallinen etu oli mielessä silläkin
miehellä, joka ehdotti koulua perustet-
tavaksi hänen kotikyläänsä ja vakuut-
teli, että ympäristön kylistä; niin puo-
lelta kuin toiseltakin, oli heille lybvt
matka ja hyvä tie. Ottaen huomioon
näiden ympärisrön kylien lapsien luku-
määrän ja asetuksen määräämän pisim-
män koulumatkan, oltiin kokouksessa
sitä mieltä, että nuo kaksi eri kulma-
kuntaa tulevat ehkä piankin vaatimaan
kumpikin oman koulunsa, jolloin n iidei,
välille rakennettu koulu jäisi tyhjäksi.
Silloin äskeinen puhuja otti uudestaan
puheenvuoron ja selitti, että kyllä he
tarvitsevat oman koulunsa, sillä heillä
on pitkä matka ja huono tie kum pai-
seenkin kylään, joista täällä nyt oli pu-
huttu. Kun sitten eräs forssalainen pyysi
mieheltä selitystä: »Mistä se johtuu,
että teiltä on sinne kylään pitkä matka,
kun äsken sanoitte, että siitä kylästä on

teille vain lyhyt matka?» Mies naurahti
ja sanoi: »Selitys on se, että kyläläiseni
kehoittivat minua niitä matkoja niin ar-
vioimaan. Minua itseänikin hävetti sel-
laisten lausuntojen esittäminen, mutta
minkäs sille mahdat, kun joudut kylä-
läistesi juoksupojaksi.» Tämän väli-
kohtauksen jälkeen kokous jatkui hil-
peän mielialan vallitessa, mutta »juok-
supojan» asuma kylä jätettiin ilman
koulua. Se päätettiin rakentaa naapuri.
kylään, joka siitä oli anomuksenkin
kuntakokoukselle jättänyt,

Kuntakokoukselta pyydettiin toisinaan
valtuuksia lyhytaikaisen lainan ottoon
kunnan tarpeisiin. Kunnal l isl autakun-
nan esimies, joka samalla oli kunnan ra-
hastonhoitaja, otti aina tulo. ja meno-
arvioon liian pienen erän edeltäpäin
aavistamattomien menojen varalle. Kun
kunnallinenkin elämä niihin aikoihin
alkoi uudistua, virkistyä entisestään, tuli
ennen arvaamattomia tarpeitakin entis-
tä enemmän. Kun tästä huomautettiin
rahastonhoitajailc, niin hän puolusteli
menettelyään sillä, että veroäyrin hinta
pyrk ii kohoamaan muutenkin, ja koetti
uuden vuoden alussa hankkia tarpei-
siinsa varoja siten, että pyyteli suurern-
milta veronmaksajilta etukäteen veroja,
ennen virallisen veronkannon alkamista.
Kuntakokouksissa kyllä huomautettiin
siitä, että ve ro.iv r in hintaa sekin kohot-
taa, kun pitää maksaa näiden tilapäisten
lainojen korkoja, ja lopulta tultiin sii-
hen, että kuntakokous päätti seuraavan
vuoden tulo, ja menoarviota kasitel les-
sään koroittaa edeltä päin arvaamatto-
mien menojen erää rahastonhoitajan te-
kemää ehdotusta suuremmaksi.

Kun kuntakokouksissa valittiin hen-
kilöitä erinäisiin toimiin tai ro imikun-
tiin, niin miehet tavallisesti kieltäytyi-
vät, väittäen, etteivät he olleet sellaisiin
toimiin perehtyneitä. Mutta kun heille



vakuutettiin, että kyllä se siinä menee,
n.in he sentään suostuivat ottamaan toi-
men vastaan ja yrittivät toimia parhaan.
Ja mukaan. Kerran eräs tehtaan työ-
mies oli sairastunut ja lääkäri selitti
sen johtuvan liikarasituksesta ja rnää-
räsi hänelle lomaa työstä ja kehoirti sa-
malla luopumaan kaikista sivuharrastuk-
sista. Kun oli juuri kuntakokous tuo
lossa, niin mies meni pyytämään vapau
tusta erään toimikunnan jäsenyydestä,
Sitä ei hänelle kuitenkaan myönnetty.
Kun mies ilmoitti tästä lääkärille, niin
tämä käski hänen valittamaan maaher-
ranvirastoon, luvaten antaa sellaisen låä-
kärintodistuksen, että sen nojalla var
maan tulee vapauttava päätös. Mies
selitti, ettei hän oikein hyväksy tuol lai-
sia virastoissa- käyntejä, mutta lääkäri
sanoi, että hän on sairas- ja apukassan
jäsen ja yhtiön sairas. ja apukassan
sääntöjen mukaan hän on velvollinen
noudattamaan tehtaanlääkärin maärayk-
siä. Mutta ellei hän tottele, hänet ero-
tetaan tehtaan työstä. Mies valitti ja
päätös tuli vapauttava. Kun maaherran
päätös sitten' esitettiin kuntakokouk-
selle, niin muutamat miehet lausuivat
moitteen sanoja niille miehille, jotka
eivät silloin heti, miehen eroa pyytäes-
sä. vapautta myöntäneet. Pitihän hei-
dän tuntea mies sellaiseksi, joka ei il-
man aihetta kieltäydy hänelle ehdote-

tusta luottamustoimesta.

Kerran taas piti valittaman kihlakun-
nanoikeuteen yksi lautamies eronneen
tilalle ja joku ehdotti miestä, jon-
ka tiesi olleen toimessa edel li-
sellä vaalikaudella, mutta ei tien-
nyt, että eräs puoluepukari oli saanut
hänen tilalleen valituksi oman puo-

lueensa miehen, Tämä uudelleen ehdok-
kaana oleva mies pyysi, ettei häntä va
littaisi, kun hän kerran oli jo siinä vi-
rassa ollut eikä siinä onnistunut. Kun

-

i'

häntä ehdottanut mies sitten tiedusteLi
hänen epäonnistumisensa syytä, niin tuo
ehdokas, vähän leikkiin taipuva mies,
nousi puolittain seisomaan ja sanoi
mahdollisimman surkealla äänellä, ettei
hän tullut toimeen niin vaativassa viras-
sa. Hilpeä nauru oli hänen lausunton-
sa seurauksena, mutta sitten toinen lei-
kinlaskija sanoi kyllä uskovansa, ettei
nyt ehdotettu mies kykenisikään istu-
maan lautamiehen pitkällä penkillä, kun
hän kotona istui ihan tavallisella tuo-
lilla, ja ehdotti hänen tilalleen toisen
miehen, joka sitten tulikin valituksi.

Kuntakokouksissa vallitsi yleensä va
kava mieliala. Sellaiset tapaukset kuin
lautamiehen vaali olivat harvinaisuuk-
si a. Mutta asiatkin olivat usein vakavaa
laatua, varsinkin »sortovuosina». Vaka-
vaa tunnelmaa herätti sekin, kun pu·
heenjohtajan pöydän takana istui kaksi
miestä rinnakkain. Kävi nim. sillä ta-
valla, ettei silloinen läänin kuvernööri
enää hyväksynyt entistä puheenjohtajaa,
vaan käski valitsemaan toimeen toisen
miehen. Toinen valittiin, mutta sekään
ei kelvannut venäläiselle kuvernööril le.
Piti valita vieläkin uusi mies. Tämä oli
kyllä kunnon kansalainen, mutta kun
hän ei ollut aikaisemmin vähääkään pe·
rehtynyt koko kunnallisen elämän joh-
toon, hän pyysi saada pitää entisen pu-
heenjohtajan vierellään, siksi kunnes
hän vähän perehtyisi tehtäväänsä.

Vakava mieliala vallitsi siinäkin ko-
kouksessa, jossa valittiin toimikunta
järjestämään kunnanvaltuuston vaaleja.
Kuntakokousten aikakausi oli eletty
loppuun ja nyt alkoi valtuustojen aika-
kausi. »Mitä meille nyt jäa?» sanoivat
toiset. »Ei muuta kuin oikeus maksaa
veroja, mutta ei oikeutta päättää, mihin
ne varat käytetään.» Kaihoisin mielin
mää. Toiset taasen näkivät uudessa i",!""

kaipasivat monet tähänastista järjestel



jestelmässä hyviäkin puolia, ainakin
sen, että kun valtuustojen kokouksissa
oli aina samat henkilöt, niin heille ke-
rääntyi asiantuntemusta, joka tilapäisesti
kokoontuneelta kuntakokoukselta oli
useinkin puuttunut. Jokaisella aikakau-
della on omat toimintamuotonsa, ja tu-
lokset riippuvat siitä, minkälaisia yksi-

löitä on kulloinkin asiain hoidossa. -
Taitaapa niinkin olla, myönsivät nuo
äskeiset epäilijät ja kätten puristuksilla
toisiaan hyvästeJlen erosivat miehet sii-
nä mielessä, että voi se olla niinkin.
että uusi on vanhaa parempi, niin kuii,
maailman menoa tarkkaillessa useinkin
saadaan näbdä.

]. Ra n t a n e n.

Forssan Lehdessä 23_ 12. 41.



Ypäjäläisiä merkkimiehiä puolen
vuosisadan takaa.

Kun joku aika sitten Forssan Leh-
dessä mainittiin, että Ypäjän enti-
sen lukkarin asunto aiotaan muo-
dostaa eräänlaiseksi museoksi, lie-
nee paikallaan poimia muisto on
muutamia pikkupiirteitä tämän
Ypäjän (Perttulan) viimeisen lukka-
rin vanhuuden aikaisista Perttulan
oloista.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 50
vuotta siitä, kun Perttulan seura-
kunta tuli kirkkoherrakunnaksi
Ypäjän nimellä. Perttulan seura-
kunnan synty juontunee jo katoli-
selta ajalta. Ypäjän nykyisen 40
vuotta sitten valmistuneen ja hil-
jattain korjatun kirkon edeltäjä,
Perttulan vanha kirkko, joka oli
seissyt toista sataa vuotta paikal-
laan, oli se pyhäkkö, jossa lukkari
CIa e s F red r i k L ö f r 0 0 s suo-
ritti virkatehtävänsä. - Kellonsoit-
tajaa merkitsevästä ruotsalatsperäi-
sestä »Iukkariv-sanasta käytetään
nykyään latinalaisperäistä, lau.lajaa
merkitsevää kanttori nimitystä. Täs-
sä käytämme tietenkin vanhaa Löf-
roosin aikaista nimitystä.

Lukkari Löfroos oli syntynyt Lo-
pella 1825 ja tuli 25-vuotiaana Pert-
tulan seurakunnan lukkariksi. Hän,
kuten edeltäjänsäkin E. Pihl, oli

jykevä-ääninen niinkuin hän oli
tukeva vartaloltaankin. Lukkarien
äänen kantavuuden vertailun vuok-
si oli ollut tapana pystyttää seiväs
merkiksi etäisimpään paikkaan, mi-
hin lukkarin ääni sunnuntaina hau-
tausmaalta kuului. Oli ihmeellistä
todeta, että Löfroosin ääni ei näyt-
tänyt milloinkaan pahemmin joutu-
neen epäkuntoon, vaikka hän mel-
kein säännöllisesti käytti väkijuo-
miakin ja joutui puolen vuosisadan
aikana toimittamaan lukkarin teh-
täviä myös talviajat kirkossa, jossa
ei ollut lämmityslaitteita. Tervey-
tensä puolesta hän tuntui olevan
siis todellinen »tervaskanto» ja
luon teel taankin seurakuntalaisten
kanssa tasainen ja rauhallinen. En-
tisajan useiden lukkarien tavoin
Löfroosilla oli jonkun verran myös
välskärin taitoa. Niinpä hän joutui
v. 1870 hoitamaan kansallisimman
suurmiehemme Elias Lönnrotin jal-
kaa, joka matkalla Loimaalle rovas-
ti Vareliuksen luo loukkaantui niin,
että sääriluu katkesi ja Lönnrot sai
useamman viikon ajan maata Levän
Nokkalan majatalossa, jossa Löf-
roos antoi hänelle ensi avun ja jat-
kuvaa hoitoa. Lönnrot oli ukkoon
hyvin tyytyväinen.

•
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Laulutaidoltaari ei Löfroos ollut
s-rtnkaan musikaalisuutta vailla,

ka hän siinä suhteessa olikin
vanhan kansan miehiä, joille esim.
lisäniekut sinne tänne sävelten vä-
liin yms. olivat luontaisia. Hän tai-
si, jos sikseen tuli, veisata saman
virren eri säkeistöihin erilaisen sä-
velmän. Seurakunta sai yrittää pe-
rässä. Saakoon tässä sijansa kuvaus
eräästä sellaisesta tapauksesta.

Li,'ckarin penkki sijaitsi alttari-
kuorin sivulla etelänpuoleisen sei-
nän vieressä. Siinä istui lukkarin
kanssa jumalanpalvelusten ajan ta-
vallisesti myös seurakunnan heleä-
aanmeri kiertokoulunopettaja J.
Grönholm ja kovaääninen torppari
H. Huhtalava; kaikki jotenkin sa-
manikäisiä. Sattuipa siinä 1890-lu-
vulla kerran, että kirkonmenojen
alkaessa ukko L. lienee ollut hiu-
kan »liikutettu» ja Huhtalava alkoi
omin luvin virren. Mutta sitä hä-
nen ei olisi pitänyt tehdä, sillä yh-
den säkeen veisattuaan lukkari
kääntyi häneen ja karjaisi: »boh»
ja alkoi virren uudestaan veisaten
sen erilaisella sävelmällä ja jokai-
sen säkeistön jotenkin eri tavalla,
joten apulaiset eivät voineet vei-
sata yhtä voimakkaasti kuin taval-
lisesti oli tapana. Tuntui sekä jän-
nittävältä että huvittavalta tätä
nähdä ja kuulla. Muuten nämä
laulajaveteraanit toimivat hyvässä
yhteisymmärryksessä, kunhan apu-
laiset vain muistivat pysyä alka-
matta ilman lupaa, joka heille kyllä
monesti suotiin. Se, joka aloitti,
seisoi virren ajan. Kun sitten sa-
moihin aikoihin laulukuorokin esiin-
tyi ensi kerran kirkossa ja laulussa

oli joku hiljainen kohta, oli lukkari
tuumaillut: »Laulu oli vähällä sarn-
mua, mutta saivat jälleen kiinni
nuoteistaan». - Siitä ukko L. oli
suutuksissaan, kun 1890-luvun puo-
livälistä alkaen eri sukupuolet hä-
nen huornautuksistaan huolimatta
eivät pysyneet kirkossa kumpikin
omalla puolellaan, vaan yksi ja toi-
nen rohkeni istua esirn. miehensä
viereen miesten puolelle, rikkoen si-
ten ikivanhan hyvän penkkijärjes-
tyksen. - C. F. Löfroos kuoli v.
1903.

*
Jo edellä mainittu kiertokoulun-

opettaja Joo s e G r ö n h o l m oli
kotoisin Humppilasta. Hän oli tyy-
pillinen vanhan ajan koulumestari,
joka sisäluvun, kirjoituksen, yh-
teen-, vähennys- ja osittain kerto-
laskutaidonkin lisäksi sai koneelli-
sesti lasten muistiin ahdetuksi run-
saan annoksen uskonnollista tietoa,
jopa SvebiIiuksen katekismustakin.
Oli soma kerran seurata tämän kou-
lumestarin opetusta, kun hän tuvan
nurkassa olevan sängyn reunalla is-
tuen kylki luokkaan päin ja välillä
piippuaan imien jakeli kysymyksiä
ja antoi oppilaiden käyttää paljon
kuorolukua, joten ahkeralla ker-
tauksella nuoremmat ja taitamatto-
mammatkin jotakin oppivat ai'raa
myöten. Itse hän arvosteli opetus-
tointa hiukan »Iammasnahkaiseksi»,
mutta uskollisesti hän tätä työtä te-
ki ja palveli seurakuntaa 30 vuotta
niillä tiedoilla, jotka hän itseopis-
kelun tietä oli itselleen hankkinut.
Melkoista opinhalua hän näytti niin-
kin, että vielä vanhoilla päivillään
olisi tahtonut oppia raamatun alku'



kieliä pastori H:n johdolla, pääse-
mättä kuitenkaan edes alkuun.

Grönholm oli Perttulan seurakun-
nan ensimmäinen ja ainoa koko
seurakunnan koulumestari. Jo 1892
jaettiin seurakunta kahteen koulu-
pn rnn, tullen Ypäjän koulupiirin
opettajaksi Olga Lundgren, joka
sitten kolmen vuoden kuluttua
siirtyi kotiseudulleen Rauman maa-
seurakuntaan viime vuonna manalle
menneen E. Helkiön maatilalle
emännäksi. Grönholm kuoli v. 1909,
elettyään 4 viimeistä elinvuottaan
eläkkeellä.

Ennen Grönholmin tuloa seura-
kuntaan oli lasten lukutaidon alkei-
den opetus järjestetty yksityisten
seurakuntalaisten hoidettavaksi.
Huomattavin niistä oli Heikkilän
muori eli »Kouluäiti».

*
Puoli vuosisataa sitten puuhattiin

kuntaan myös ensimmäistä kansa-
koulua. Perttula olikin läänin ai-
noa kansakouluton kunta, minkä
vuoksi maaherra jo hätyytti kiireh-
timään koulun saamiseksi. Aikai-
semmin (v. 1885) oli op. Magnus Ne-
valainen pitänyt tilapäisesti kansa-
koulua Varsanojan Hokalla parin
vuoden aikana 200 markan vuosi-
palkasta, »josta myös Hokka sai
kohtuullisen korvauksen puistansa».
Toisena vuonna palkkaus vähän pa-
rani. Mutta vakinaisen kansakou-
lun hanke sittemmin yhä pitkittyi
varsinkin erimielisyyksien johdosta
koulun paikan suhteen. Jo 15 vuo-
den aikana oli pidetty kouluasiasta
38 kokousta, niistä 16 parina viimei-
senä vuonna. Muutamassa kunta-
kokouksessa oli mieliala niin kiih-

dyksissä, että kerrankin syntyi sel-
lainen »solkkina ja ääni ja elämä,
ettei mitään selkoa sit ennää saa-
nut, vaan täytyi kokous lopettaa»;
kuten pöytäkirjaan on merkitty.
Vihdoin pääsi koulu alkamaan toi-
mintansa omassa upeassa talossaan
v. 1894. - Tulevan opettajankin
suhteen oli ennen vaalia syntynyt
eri mielipiteiden vaihtoa. Joku sää-
tyläishenkilö epäili uskonnollismie-
lisen opettajan halua erilaisten si-
vistysrientojen harrastuksiin. Opet-
tajan vaali oli sitten kuitenkin »yk-
simielinen».

*
Vanhimpia kunnan asioihin vai-

kuttavia näinä aikoina olivat mm.
kartanonomistaja D. A. Co 11 i n ja
herastuomari, tilanomistaja A n-
der s H 0 n kai a, jota itseopiske-
lun tietä hankkimansa kirjoitus- ja
laskutaidon perusteella käytettiin
aikanaan Kunnallisissa ja kirkolli-
sissa luottamustoimissa, kunnallis-
lautakunnan esimiehenä, kuntako-
kouksen puheenjohtajana, kunnan
lautamiehenä, kirkonisäntänä .ym.
Hänen ajaltaan on edellä oleva kun-
takokouksen pöytäkirjan kokouksen
menoa arvosteleva lausekin jäljen-
netty. Itse hän oli toimissaan rau-
hallinen, kuten myös patroona Col-
lin, jonka vaikutusvalta perustui
pääasiallisesti laajoihin omistus- ja
Iiikeolcihin.

Collinin ymmärtäväisestä hyvän-
tahtoi suu des ta mainittakoon tässä
seuraava huvittava esimerkki. Kun
kansakoulun oppilaat eräänä vapun-
päivän aamuna kävivät hänen luo-
naan Mannisten Paavolassa laulu-
tervehdyksellä, saapui hän seuraa-
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vana päivänä koululle mukanaan
suuren oppilasjoukon jokaiselle op-
pilaalle kahden markan hopearaha
ja opettajalle erikoinen muistolahja
tästä käynnistä. Niin monta 2 mkn
kpl, oli kaunis määrä siihen aikaan.
Davidinpäivä joulukuun lopulla
muodostui vuosittain aivan erikois-
Iaatuiseksi juh laksi Paavolassa, jo-
hon silloin kerääntyi kaukaisempia-
kin vieraita.

*
Melkein samoihin aikoihin kuin

Perttulan kansakoulu alkoi toimin-
tansa, muutti Hinnerjoelta Ypäjän
kylään 40-vuotias maanviljelijä Uo-
tilan talon isännäksi, joka J uho
U 0 t i 1a n nimellä tuli pian ylei-
sesti tunnetuksi, sillä hän oli luon-
teeltaan rohkea, suorasukainen ja
oikeutta harrastava. Kun hän ma-
jatalon hoitajana joutui usein vie-
raita kyyditsemään, hän piti vilk-
kaan luonteensa mukaisesti joten-
kin koko matkan keskustelua yllä
eikä siekaillut ilmaista eriäviä mie-
lipiteitään, oli vieras vaikka miten
oppinut tai ylhäinen tahansa. Väit-
telytaitoa häneltä ei puuttunut.

Satuin kerran pappilan kanslia-
huoneessa kuulemaan Uotilan kes-
kustelua pastorin kanssa jälkim-
mäisen kirjallisen toiminnan joh-
dosta. Uotila oli sitä mieltä, ettei
papin muka sovi liiketoimintaa har-
joittaa. »Ei apostol' Paaval' myys-
kennelly semssii sokerv- ja siirappi-
kirjoi», hän sanoi. Pastori, joka oli
huumorinomainen luonteeltaan, vain
hymyillen huomautti, ettei »siihen
aikaan vielä osattu sitä konstia».
Että p.o. hartauskirjat ja »Kristilli-
set sanomat» tarkoittivat antaa »ra-

vintoa raadollisille», se jäi sillä ker-
taa kokonaan selittämättä.

.Uotila kuului Rauman seudun
»rukoilevaisiin». Sen vuoksi hän
katsoi asiakseen käydä neuvomassa
evankeeliseen suuntaan lukeutuvia.
Niinpä hän kerran ilmestyi nuoren
opettajan luo koulun työpajaan teh-
däkseen huomautuksia edellisen päi-
vän saarnan johdosta. »Eikös se
kirja ollu jo kyll' makiaa ja te me-
nitt' ja lisäsitt' siihen viel' omiann»,
hän sanoi. Opettaja oli näet pas-
torin matkan vuoksi sunnuntaina
saarnannut ja lukenut sen ohessa
lyhyen tekstin selityksen pastorin
kirjoittamasta postillasta. Tällä
kertaa Uotila joutui väittelemään
vain oppilaiden kanssa, jotka jo lä-
hes rippikouluikäisinä hyvin taisi-
vat katekismuksensa ja puolustivat
sekä Lutherin että Svebiliuksen
avulla evankeliumin asiaa niin pon-
tevasti, että ukko lopulta huokaisi:
»Kyll' näkyy, ett' oppipojat ovat
samaa mieltä kuin heidän mesta-
r insk i».

Muuten Juho Uotila rehdin ja
suoran luonteensa sekä toimellisen
taloudenhoidon vuoksi nautti ylei-
sesti paikkakuntalaisten arvonantoa
ja käytettiin hänen kykyään kun-
nan hyväksi useissa luottamustoi-
missa.

*Kun Ypäjä nyt on monessa suh-
teessa ehtinyt edistyneimpien maa-
laiskuntien joukkoon, tuntunevat
nuorempien mielestä nämä entisajan
kuvaukset varmaankin kuin saduil-
ta. Monta kansakoulua on kunnas-
sa jo kauan toiminut ja pitäjä on
sekä kansanvalistusharrastuksissa



että taloudellisesti viimeisten vuo-
sikymmenien aikana kohonnut var-
sin nopeassa tahdissa eturivien ta-
solle. - Kun edellä mainitsin luk-
karin tapoihin kuuluvan »väkevien»
maistelemisen, on sekin ymmärret-
tävä aikansa hengen ja tapojen va-
lossa. Omituisempana pidettiin sil-
loin sellaista, joka ei pidoissa edes
viiniä ottanut. Kun sittemmin rait-
tiusseura perustettiin paikkakunnal-

•
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le, kuultiin saarnatuolistakiri huo-
mautus, että »raittiuden p:le on tul-
lut seurakuntaan». Tämä taas joh-
tui siitä, että puhujalla oli väärä
käsitys raittiusseuran tehtävistä,
luullen sen aiheuttavan vain oma-·
hyväistä tekopyhyyttä. Aikaa myö-
ten, kun seuran toimintatapa ja.
tarkoin s ennätti selvitä, samaisen
puhujan mielikin muuttui seuralle.
suosiollisemmaksi.

Juuso RanttiIa.

Forssan Lehdessä 14. 2. 1942..



Monta mrnea miekkosella.
Siitä tilanteesta, missä ihminen

·on väkijuoamin vaikutuksen alai-
sena, käyttää kansa lukuisia nimi-
tyksiä. Mairiitsen seuraavassa niis-
tä muutamia kymmeniä, joita olen
ihmisten puheista muistiin merkin-
.nyt:

alitajunnassa.
hiprakassa,
heitteessä,
könössä,
humalassa,
höperössä,
hulinassa,
'heppulissa,
holipompeJissa,
hutikassa,
haisussa.
hippelissä,
hepsukassa,
hölmössä,
hirnossaan,
hujakassa,
heinähumalassa,
häätuulella,
heilurissa,
juovuksissa,
juomatuulella,
juoppohulluna,
juoppolallina,
juopporelluna,
juoppotrattina,
juomarina,
juopottelijana,
juovuspäissään,
ki ljussa,
korpimahlassa,
kuusenkyynelissä,
kapakankaljassa,
kapakka herrana,

kapakan lumoissa,
kännissä,
kännipäissä,
kohmelossa,
kepulissa,
krapulassa,
laulu tuulella,
lörpössä,
lööperissä,
liisterissä,
liikutettuna,
maistiaisissa,
mataminkaljassa,
markkinatuulella,
madontappajaisissa,
nousuhumalassa,
norrissa,
nujakassa,
olvessa,
plörössä,
pirtussa,
pökerössä,
pikkuryssänä,
päissään,
pullon puulaakissa,
pikarin pinteissä,
pöhnässä,
pähkähutikassa,
pirunpauloissa,
pönttyrissä,
pätkässä,
päihtyneenä,
pikkusuutarissa,
räpäkässä,
riiviössä,
rekkulissa,
remutuulella,
rellutissa,
remulassa,
röhjässä,
ryyppytuulella,



rojussa, rajajuoppona,
rapakalj assa,
ryssänvotkassa,
reisuhutikassa,
seilissä,
sikahumalassa,
sekulissa,
sahdin sähinässä,
sika viitenä,
sohlopäissä,
toisella kymmenellä,
tallukassa,
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tenussa, tukkihumalassa,
viinapäissä,
viinamäen töissä,
viinan pinteessä,
viinurissa,
viistossa,
vaarinkaljassa,
viinanlumoissa,
viinahulluna,
väkevissään,

Forssan Lehdessä 2. 4 42.

Jalmari IUatisto.



Miten nUOrI isäntä Humppilassa v. 1870
ratkaisi naima-asiansa.

Tämän historiallisen tosi tapauksen
päähenkilö ei ollut silloisen pikkukap-
pelin kanta-asukkaita. Hän oli Suur-
Loimaan yhteyteen kuuluvan Metsä-
maan kappelin poikia, siis naapurikun-
nan miehiä. V. 1869 hän sai oston kaut-
ta haltuunsa kohtalaisen suuren maati-
lan. Ikää nuorella yrittäjällä oli vasta
kaksi vuosikymmentä, mutta siitä huoli-
ma tta uskalsi jo asetella omaa jalkaa.
pöydän alle ja ruveta talonpitoon käsik-
si, vaikka pääomiakin oli perin niukalti
käytettävissä. Rohkeutta ja yritteliäi-
syyttä hän omasi kuitenkin sitä run-

saarnrn m.
Naimahommia ajatellessaan hän sai

tietoonsa, että Urjalassa oli eräässä va-
rakkaassa talossa kaksi naimaikäistä ty-
tärtä. Ei siis muuta kuin kosioretkelle
sinne, menköön yritys syteen tai saveen.

Muutamana kauniina kesäisenä lauan-
tai-iltapäivänä sulhaseksi aikova son-
nusti parasta päälleen, oikein mustan
verkapuvun, jota silloiseen aikaan ei ol-
lut vielä Iähcskään kaikilla nuorilla mie-
hillä. Siihen lisäksi muutakin sul has-
miehelle sopivaa hienoutta. Hyvä oli
hevonenkin valjaineen ja kärryineen.
Kehtasi niillä vehkeillä ajaa suurenkiri
ta lon tytärtä kosimaan.

Perillä otettiin juhlapukuinen vieras
ystävällisesti vastaan, kun aavistettiin
millä asioilla nuorimies oli matkalla.

Kahvit heti keitettiin ja tuotiin talon
parhaita herkkuja pöytään illalliseksi.
Uutta raikasta sahtiakin oli talossa ai-
van kuin olisi tiedetty mieleisiä vieraita
saapuvan.

Jo ensi silmäys sanoi kosiomiehelle,
että nuorempi neitu saada pitää. Tyttö
oli kauniimpi ja herttaiscmpi sekä kai-
kissa edesottarnuks issaan viehättävämpi.
Tuntui olevan aivan kuin häntä varten
kasvatettu ja samalla kerrassaan sopiva
talon emännäksi. Nuoremmalle irnrne l-.
le hän siis asiansa esitti pyytäen punas-
tuvaa maalaiskaunotarta morsiamekseen
ja talonsa emännäksi.

Tähän elämänsä ensimmäiseen kosin-
taan tulikin myöntävä vastaus, mutta
kuitenkin eräällä ehdolla. Mitä äiti
sanoo, antaako hän luvan. Ei kosi-
jan mielestä ehto ollutkaan sopimaton.
Tulihan toki nuoren tytön näin tärkeäs-
sä asiassa kuulla äitiään, kilttiä kasvat-
tajaansa. Hyvä ja ulkonainen tapa sen

jo vaati.
Kunnon äiti oli vanhojen perinnäis-

tapojen kannattaja. Siksipä hän antoi-
kin sellaisen vastauksen, ettei nuorem-
paa sopinut ennen vanhempaa päästää
miehelään eikä täten toimittaa sisarelIe
tuota surkeata »siannahkaa». »Vanhern-
man kyllä annan», toimitteli tyttäristään
huolehtiva äiti. »Eikä meiltä tytärtä
tyhjin käsin päästetä», kehasi hän vielä



kosijaa hyvitelläkseen, kuten siihen ai-
kaan oli monissa varakkaissa taloissa

tapana.
Ylkämiehen ehdokasta ei vaihtoehto

kuitenkaan miellyttänyt. Siksi suuri ero
oli hänen mielestään sisaruksilla. Ei
hän kuitenkaan ollut mikään tulisielui-
nen ja kuumaverinen kosija, joka olisi
vastoinkäymisten kohtaamana ruvennut
suunnittelemaan immen ryöstöä viedäk-
seen väkisin sydämensä valitun. Va-
kaana miehenä hän alistui kohtaloonsa
ajatellen, että onhan niitä tyttöjä muu-
allakin. Ajatukset on suunnattava toi-
saalle.

Kotiin päästyään rupesivat nuo aja-
tukset sitten suuntautumaan Loimaalle
päin, missä muisti eräässä talossa näh-
neensä nuoren reippaan tytön, joka
juuri äskettäin oli rippikoulustaan suo-
riutunut. Sen tytön luokse nuori mies
päättikin heti lähteä, kun saa sopivan
ajan töittensä lomassa,

Paria päiyää ennen sunnunta-ta, jol-
loin Jiihtö Loimaan puolelle piti tapah-
tua, toi »Posti Aatami» Urjalasta sellai-
sen viestin, että äiti on muuttanut mie-
lensä ja suostuu antamaan nuorimman
tyttärensä, jotta sopii tuila ottamaan
vain ikiomakseen.
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Nyt tuli pulma eteen, kummalle suun-
nalle lähteä emännän hakuun. Sievät
ovat tytöt kumpaisessakin talossa. Hy-
viä ominaisuuksia tuntui olevan mo-
lemmilla, kun heitä vertaili toisiinsa
Varallisuuttakin vahvasti. Siksi ratkai-
sua olikin sangen vaikea tehdä. Ei sit-
tenkään vielä epätietoinen sulhasmies
ollut selvillä, vaikka sunnuntaiaamuna
oli joo hevonen valjaissa ja piti nousta
kärryille. Vasta kirkon ohi päästyään
selvisi hänelle ratkaisu. »Menen sille
suunnalle, minne ruuna tienhaarasta va-
paaehtoisesti lähtee viemään. Kun he-
po on molempia teitä kulkenut, hän saa
asian ratkaista.»

Ruuna lähti tienhaarassa astelemaan
vasemmalle puolelle, joka johti Loi-
maalle parn , Siellä onnistuivat asiat
hyvästi eikä kauan kestänyt, kun isäntä
sai tuoda nuorikkonsa taloonsa ernan-
näksi.

Mikään avioliitto ei ole yhtyneille
pelkkää kukkasten ja ruusujen päällä
käyskentelemistä. Niinpä tässäkin avio-
liitossa tapahtui toisinaan pieniä riitai-
suuksiakin vaihteeksi. Sellaisina hetki-
nä tuli aviomiehelle mieleen: Kunpa se
ruuna olisi siinä tienhaarassa kääntynyt
oikealle puolelle.

Jalmari Matisto.

Forssan Lehdessä 2. 4. 42.



Piirteitä naisasian kehityksestä
Humppilassa.

Uudenaikainen naisasia saapui
Humppilaan l880-luvulla. Sen toi-
vat paikkakunnalle ensimmäisen va-
kinaisen kansakoulun opettajan rou-
va L y d i a Toi v o l a ja niin ikään
ensimmäisen asemapäällikön rouva
H i 1d a HeI e n i u s. Heillä oli
korkeampi naissivistys kuin tavalli-
silla talonpoikaisnaisilla, joten he
sopivatkin hyvästi murtamaan sitä
vanhoillista käsityskantaa. että mu-
ka nainen on ihmisenä ala-arvoi-
sempi kuin mies. Ei silloin taval-
linen paikkakunnan rahvaan nainen
olisikaan voinut murtaa vuosisatai-
sia piintyneitä ennakkoluuloja. Mut-
ta sivistyneet virkamiesten rouvat
siihen pystyivät korkeamman sivis-
tyksen ansiosta. Tietenkin tässä vai-
kutti myös heidän yhteiskunnallinen
asemansa. Nämä rouvat uskalsivat
kirkossakiri mennä istumaan oikeal-

'le puolelle miestensä viereen, jopa
polvistua rinnatusten herranehtool-
lispöytään. Tätä ei olisi kukaan ta-
lonpoikaisnainen ensin tohtinut teh-
dä. Kun kansanmies meni aviopuo-
lisonsa kanssa kirkkoon, niin ukko
käveli' edellä ja vaimo vähintään
kymmenen metriä jälessä. Eikä van-
halla ajalla tullut kysymykseenkään,
että vaimo olisi Herralle pyhitetyssä
temppelissä mennyt istumaan mie-
hensä viereen tai rinnan ehtoollis-
pöytään. Ei rahvaan mies kävellyt
julkisella Jumalan päivällä yleisellä
maantielläkään vaimonsa kanssa
rinnatusten. Kuvaavana esimerkki-
nä kerron eräänkin tositapauksen,

joka hyvästi valaisee miehen ja nai-
sen suhdetta toisiinsa ..

Huhtaan kylässä asui Jaakko
Karppi niminen itsellismies. Hän
oli kylän ehkä suurin humoristi ja
konstimestari. joka 10 pennin mak-
susta saattoi tehdä kaikenlaisia tep-
posia saadakseen toverit nauramaan.
Tälle leikkisälle miehelle, jota ei tur-
ha ujous vaivannut, lupasivat Lau-
rilan ja Köpin talojen isännät puoli
tynnyriä rukiita sekä kaksi naulaa
voita, jos hän kävelee Huhtaan ky-
lästä rautatieasemalle ja' takaisin
vaimonsa kanssa '.-:äsikoukkua. »Tot-
takai minä osaan samalla tavalla
muijaani taluttaa kuin aseman ins-
pehtoorikin», vakuutti Karppi ja
lähti urhoollisesti ansaitsemaan hä-
nelle niin tarpeellisia ruoka-aineita.
Matkan alkuvaiheessa sattui tiellä
vastaantulijoita. Ukkomiehen roh-
keus petti ja hän alkoi jänistämään.
Nolona selitti hän: »Rupesi niin pi-
rusti hävettämään, kun tuli tiellä
ihmisiä vastaan.»

Pidoissa miehet menivät aina en-
sin ottamaan kestitystä. He valta-
sivat pitotaloissa parhaimmat kun-
niapaikat naisten saadessa tyytyä
huonoimmille aloille. Rouvat Toi-
volz ja Helenius toivat senkin ta-
van, että naiset menivät ensin otta-
maan ruokaa ja heille piti tarjota
ennen kuin miehille. Tällaisen val-
lankumouksen aikaansaaminen oli
heille mahdollista monella muulla-
kin alalla.

Johtamassaan ompeluseurassa nä-
mä naisasian tienraivaajat selostivat



toisille oman sukupuolensa oikeu-
.tettuja vaatimuksia. He edustivat
sitä käsityskantaa, että naisten ja
varsinkin kotien emäntien tulee itse
ruveta vaatimaan oikeuksiaan ja
tasavertaisuutta miehensä rinnalla.
Monesti kuultiin heidän sanovan,
ettei nainen koskaan pääse vapaaksi
sorronalaisesta asemastaan, ellei itse
rupea toimimaan. Mainituille rou-
ville tuli ensimmäisenä naisten lehti
»Koti ja yhteiskunta". Rouva Toi-
vola kertoi, että tälle lehdelle oli
varsinkin alkuaikoina hyvin vaikea
saada tilaajia. Vanhoilla päivillään
puheli minulle rouva Helenius, että
hänen täytyi monta monituista ker-
taa ys.tävänsä, rouva Toivolan kans-
sa rökittää Humppilan vanhoillisia
isäntämiehiä siitä, kun nämä eivät
tahtoneet läheskään tarpeeksi kun-
nioittaa emäntiään tasavertaisina
aviokumppaneina. Rva H. kertoi
muuten sellaisenkin ihmeen, että
siihen aikaan kun hän tuli Humppi-
laan, erään talon isäntä puhuttali
kohta ensimmäisellä viikolla nuorta
ernäntäänsä ämmäksi. Nykyään ei
kukaan humppilalainen ukkomies
enää puhuttele 'nuorta aviosiippaan-
sa näin rumalla nimellä. Ehkä sit-
ten vuosien perästä, kun miehen
vanha aatami on viinan vaikutuk-
sesta tai jostain muusta syystä jou-
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tunut kiehumapisteeseensä, tulee
sieltä hampaitten välistä tuo ruma
ämmä-nimityskin. Nykyään pide-
tään Humppilassakin hyvin sivisty-
mättömänä sellaista miestä, joka pu-
huttelee laillista aviokumppaniansa
ämmäksi. Kehityksestä takapajulle
on jäänyt sellainen pariskunta, joka
kirkossakin yhteisissä Jumalanpal-
veluksissa erkanee toisistaan. Kun-
nollinen aviomies kehtaa jo kaik-
kialla esiintyä rinnan vaimonsa
kanssa, ei tarvitse enää naapurien
houkutella voilla ja rukiilla. Kelpo
mies kunnioittaa jo elämäntoveriaan
ja antaa arvon hänen työlleen.

Sotavuosien raskaat ajat ovat
osoittaneet, kuinka suuren osuuden
pitäjän naiset ovat suorittaneet
maanpuolustustyössä. He ovat yhty-
neet joukolla lottajärjestöön, maa-
talousnaisten seuraan sekä muihin-
kin naisten liittoihin, joissa ovat
voimakkaalla tavalla tukeneet koti-
rintamatyötä. Ilman naisten apua
eivät miehet olisi voineet niin lujasti
seisoa vartiopaikoillaan ja taistella
vuosisataista vihollistamme vastaan.
Tämä naisten suuri osuus itsenäi-
syystaistelussamme on johtunut sii-
tä korkeammasta naissivistyksestä,
jota Humppilassakin ruvettiin edis-
tämään I880-luvulla kahden tar-
mokkaan esitaistelijan johdolla.

Jalmari Matisto.

Forssan Lehdessä (laajempana)
13. 6. 42.



Humppilan suurin.. .vumemen
Jokioisten jättiläiskartanon aluee-

seen kuului Hurnppilasta sen ete-
läisin osa, Huhtaan ja Taipaleen ky-
lät. Näissä kylissä sijaitsi useita
lampuotitaloja sekä suurempia ja
pienempiä torppia. Suurin torpista
oli Huhtaan kylässä Vai t a, jonka
nimi alkuaan kirjoitettiin Vai d a.
Vanhoissa asiakirjoissa tavataan
myöskin merkintä: Valta-Palomäki.
On mainittu torpan olleen suurim-
man koko Jokiläänin alueella.

Vallan torppa oli. myöskiri kylän
vanhimpia, koskapa eräässä Huh-
taan ja Taipaleen kylien kartassa
v:lta 1793 on torppia merkitty ai-
noastaan Valta ja Palomäki.

Vanhan torpan ensimmäisiä hal-
tijoita cvat olleet entinen sotamies
Antti Pertunpoika (synt. 1689), jonka
vaimo oli Maria Heikintytär (synt.
1709), Iisakki Juhonpoika (synt. 28.
10. 1768), Kalle Juho Mikonpoika
(synt. 3. 4. 1801) ja Juho Kallen-
poika (synt. 2. 7. 1835), viimeksimai-
nitun vaimo oli Huhtaan Puolimat-
kasta; pariskunta muutti v. 1874
Metsämaan kappeliin. Samana vuo-
tena sai Vallan isännyyden torppari
Kalle Taavenpoika Forsberg Jokiois-
ten Pellilästä, missä ennen viljeli
Seppälän torppaa. Forsberg oli syn-
tynyt uuden vuoden päivänä v. 1839.

torppa ja
isäntä.

sen

Hänen ensimmäinen vaimonsa kuoli
nuorena lyhyen avioliiton jälkeen.
Toinen vaimonsa oli Huhtaan Lau-
rilasta, Matilda Samulintytär, synt.
19. 2. 1846.

Vuosisataisen torpan paikaksi oli
sen perustaja katsonut kuivan hieta-
pohjaisessa maastossa sijaitsevan
kunnaan sen valtamaantien varrel-
la, joka johtaa Jokioisilta Humppi-
laan. Jaakonahteen alta erkanee
pienempi maantie Taipaleen kylään.
Tämä tie menee aivan torpan vie-
restä. Matkaa on tienhaarasta noin
250 m, Humppilan asemalle 4 km.
Rakennukset ovat viljelysmaitten
keskellä. Maantieltä torppaan joh-
tavan tien varrelle oli rakennettu
tyypillinen hämäläinen vilja-aitta,
joka vieläkin on jälellä kertomassa
nykyiselle sukupolvelle entisajan ra-
kennustyylistä. Aitan luona kum-
mallakin puolen tietä kasvaa suuria
pihlajia muodostaen aivan kuin elä-
vän kunniaportin. Ikävä vain, että
nämä puut ovat viime aikoina alka-
neet kuivua.

Ajan tavan mukaan oli Vallan
torppakin rakennettu umpinaiseksi,
niin että pihalle pääsi vain kahdes-
ta portista, jotka voitiin yöksi sul-
kea, vieläpä niin tehokkaasti ettei
niitä kukaan voinut ulkoa päin ava-



ta. Paikallaan seisoo vieläkin asuin-
rakennus, joka on tehty saman suun-
taisesti vaItamaantien kanssa. Sen
oikeassa päädyssä oli pihalle johta-
va portti, joka on jo aikoja sitten
hävitetty, samoin kuin portin sivus-
sa sijainnut suuri latokin ja oikealla
sivustalla ollut sikolätti ja navetta.
Vastakkaisella sivustalla olleesta
pitkästä rakennusryhmästä ovat säi-
lyneet tallit, jotka on jo kylläkin ai-
van täysin palvelleet. Muut tämän
ryhmän suojat, toinen sikolätti, lam-
mashuone, varsatalli, kammio ja sen
päällä ollut luhti on hävitetty. Va-
semman sivustan täyttänyttä raken-
nusta ei myöskään enää ole olemas-
sa. Tätä sanottiin vähäntuvan ri-
viksi ja se sisälsi kaksi asuintupaa
sekä näiden välissä porstuan ja pe-
räkamarin. Tässä rakennuksessa asui
mm. pitkän aikaa isännän veli, josta
inyöhemmin tuli Haaralan torpan
isäntä. Kammion ja vähän tuvan
rakennuksen kulmaukseen oli jätet-
ty aukko toista porttia varten. Na-
vettarakennuksen edessä sijaitsi leh-
rnätarha, joka oli matalalla hirsiai-
dalla erotettu varsinaisesta piha-
maasta.

Päärakennus on yli 20 m pitkä ja
sen julkisivun keskustaan on tehty
avarat katoksella suojatut rappuset,
jotka leveine palkkeineen ja sivu-
penkkeineen ovat verrattain hyvin
säilyneet. Vankoista hirsistä tehty
rakennus on myöhemmin laudoitet-
tu, maalattu punaiseksi, ikku'nalau-
dat valkoisiksi. Oikeanpuoleinen
pääty, missä suuri portti ennen ko-
meili, on jätetty lautasuojusta vaille.

Kun julkisivun pääovesta astuu
sisälle, joutuu avaraan eteiseen, jo-
ka ulottuu läpi 7,5 m leveän raken-
nuksen ja josta on pihankin puolel-
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le ovi sekä katoksella varustetut
rappuset. Vasemmalla puolella on
tupa, jota nykyisin kutsutaan myös
keittiöksi. Sen suuruus on 7,5 + 7,5
m, ollen siis aivan nelikulmainen.
Pirtti on sisäpuolelta menettänyt
entisen näkönsä, sillä siitä orrrnuo-
dostettu sali, joka on samalla vie .•
rashuone, Tyylikäs komea katto on
maalattu vitivalkoiseksi, leveäpalk-
kinen lattia uusittu, samoin muuri,
eikä seinissä saa enää ihailla entis-
ajan mahtavia honkahirsiä. Pirtin
suuruus on 9 + 7,5 m. Kamariin
pääsee 1,75 m korkeasta ovesta; tä-
mäkin kamari on nelikulmainen,
3,5 + 3,5 m. Eteisessä on vielä näh .•
tävissä puoli metriä leveitä lattia-
palkkeja. Pirtti eli nykyinen sali
on rakennettu v. 1866, mutta tupa
kuuluu olevan paljon vanhempaa
tekoa. On nimittäin kerrottu, että
laudoituksen alla on hirsi, johon Gn

leikattu vuosiluku 1777.
Edellä esitetyn rakennusryhmitys-

ten ulkopuolella sijaitsi, paitsi jo
mainittua aittaa, myös kaksi riihi-
rakennusta, joista toinen vuodelta
1835 on vieläkin olemassa, samoin
rlihiluva v:lta 1836. Tallin taakse
oli erillisenä tehty rehusuoja, joka
kantoi nimeä »Iiikalato». Tuo jo~
kaisessa talossa ylen tärkeä sisään
lämpiävä sauna oli myöskin piirin
ulkopuolella.

*
Tällaisen torpan isännäksi tuli

Kalle Forsberg 35 vuoden ikäisenä.
Hän ei olisi lainkaan ollut halukas
muuttamaan entisestä hyvästä pai-
kastaan, mutta kun Seppälän maat
yhdistettiin kartanon viljelyksiin ja
hänelle luvattiin muutosta eräitä
hyvityksiä, lähti vastahakoinen
muuttaja uuteen paikkaan enneansa



koettamaan. Forsbergista tuli suur-
torpan viimeinen pitkäaikainen isän-
jä, joka neljä ja puoli vuosikym-
mentä hallitsi tätä suuruudestaan
kuuluisaa verotorppaa. Hän Iaajen-
si tuntuvasti torpan viljelyksiä sa-
malla kun hän ahkerana maanvilje-
lijänä saattoi sen suurimpaan ku-
koistukseensa, missä torppa oli mil-
loinkaan ollut. Ennen pitkää kotiu-
tu; hän myöskin uuteen paikkaansa
siinä määrin, että rupesi sukunime-
nään käyttämään torppansa nimeä,
koska» Vorsperi» tuntui vieraalta ja
kankealta.

Kalle Valta oli muuttonsa aikoina
miehuusikänsä parhaissa voimissa,
j()ten hän saattoi kaikella ponnella
ryhtyä viljelyksiä laajentamaan.
.l820-luvulla oli Jokioisten kartanon
.alueella Humppilassa vain kaksi
torppaa, joissa oli peltoa yli 10 tyn-
nyrinalaa, nimittäin Valta 13 ta ja
121/2 kapanalaa sekä Roppi 11 ta ja
10 ka. Niittyä oli Vallalla 50 ta ja
20 ka. Luonnonniityn runsaus teki
mahdolliseksi peltoalan laajentami-
.sen ja sitäpaitsi kartano antoi lisää
maa-alueita korvaukseksi muutosta,
Ei ole tiedossani,. kuinka paljon
Vallassa oli peltoa v. 1874, Fors-
bergin tullessa isännäksi, mutta vii-
meisenä vuotena ennen torpan itse-
näistymistä viljelyspinta-ala. oli
kunnalle annetun ilmoituksen mu-
kaan 52,41 ha. Kokonaispinta-ala,
luonnonniityt huomioon ottaen nou-
si yli 60 ha. Vertauksen vuoksi
mainittakoon, että Huhtaan kylän
suurimpien lampuotitilojen viljelys-
pinta-ala oli samaan aikaan: Lauri-
Aan 44,74 ha. ja Houkalla 38,84 ha.
Humppilassa oli useita vanhoja kan-
tataloja, joissa viljelysmaan pinta-
ala ei riittänyt tälle torpalle. Ve-

näjän kylän suurimman torpan, Lys-
tilän viljelyspinta-ala oli 23,02 ha.

Vaikka Vallan torppa oli näin
suuri, eivät sitä kuitenkaan pie-
nemmätkään itsenäiset talot kun-
nioittaneet vertaisenaan eikä sen
haltijalle annettu täyttä isännän ar-
voa. Kun esim. erääseen kuntako-
koukseen kirkonkulman kansakou-
lulle v. 1892 saapuivatmyöskiri torp-
parit Kalle Valta ja. Tuomo Palo-
mäki, sanoa tokasi muuan Humppi-
lan kylän isäntä: »Onpas tänne tul-
lut torppareitakin». Tämäkin isän-
tä puhui näin halveksivasti, vaikka
itsellään oli monesti »Puutteen Mat-
t!» kukkarossa vieraana ja keväisin
täytyi käydä Iainarnakasiinista ha-
kemassa siementä. Tähän väheksy-
miseen vaikutti torparr.nimt ja torp-
parin titteli. Kotikutoisiin sarka-
vaatteisiin puettu Vallan isäntä oli
varsin vaatimaton mies, joka ei nu-
meroa itsestään tehnyt eikä laisin-
kaan hävennyt torppari-arvoaan.

Kun kappelin ensimmäinen vaki-
nainen kansakoulunopettaja Alfr .
Toivola kerran »karahteerasi» tätä
suurtopparia isännäksi, virkkoi Val-
ta varsin vaatimattomasti: » Mitäs
opettaja minua isännäksi, min olen
vaan torppari».

Lampuotitilojen isännillekään ei
Humppilassakaan annettu tasaver-.
taista arvoa talollisten piirissä. Kar-
tanoitten vuokraajia kyllä parem-
min kunnioitettiin. Niinpä Martti-
lan .kartanon vuokraaja Ernst Ha-
gen, ulkomailta tullut mies, kyllä
kutsuttiin rikkaitten talojen pitoi-
hin ja perhejuhliin, valittiin kansa-
koulun johtokuntaan sekä muihin-
kin kunnallisiin luottamustoimiin,
vaikka ei ollutkaan saanut mitään
opillista sivistystä ja oli sitäpaitsi



niin huonoissa taloudellisissa varois-
sa, että teki 'vararikkojakin tuot-
taen takuumiehilleen, paikkakunnan
talollisille, tappioita. Taipaleen kar-
tanon vuokraaja Kalle Kutila nautti
myöskin paljon suurempaa kunnioi-
tusta ja 'luottamusta kuin suurern-
pienkaan torppien ja lainpuotitilo-
jen isännät.

'Palataksemme jälleen Vallan isän-
nän työskentelyyn torppansa laajen-
tamiseen ja! kuhnostamiseen on en-
sirinä erikoisesti mainittava se omi-
naisuus että hän aina ja kaiken
aikaa kiinnitti suurta huomiota
kunnollisen maanviljelyskaluston
hankkimiseeri, tarpeeksi runsaan
karjakannan kasvattamiseen ja, riit-
tävän suuren työvoiman palkkaami-
seen, samalla' kun viljelyspinta-alaa
laajennettiin. Huonekaluihin ei hän
kiinnittänyt erikoista huomiota, jo-
ten ne olivatkin varsin vaatimatto-
mat. Mutta sen sijaan pelto- ja
ajols.alut piti olla hyvät ja aikaansa
vastaavat.' Samoin hevoset ja kar-
ja. Torpassa o~i monina vuosina
seitsemän vakinaista miestä työssä,
jota määrää~; ollut suurissa ta-
Ioissakaan. T,il.:ä miesvoimalla rai-
vattiin 180 syltä pitkiä sarkoja, jopa
eräällä lohkot!a 300:kin sylen mit-
taisia, samalla km' entiset pellot pi-
dettiin volmaperäisessä kunnossa.
Sai siinä kuokat, lapiot ja aurat olla
ahkerassa käytössä, kun kymmeniä
tynnyrinaloja raivattiin korpea ja
niittyä pelloksi. Syystalven pitkinä
puhteina sopi sitten miesten tyyty-
väisinä tuvassa takkavalkean lois-
teella käsitöitä tehdessään pakinoi-
da: »Ei se viime kesäkään hukkaan
mennyt kun niin ja niin paljon tuli
taas uutta peltoa raivatuksi».

Hevosia pidettiin tavallisesti 8-10,
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mutta saattoi lukumäärä nousta toi-'
sinaan 12, mihin lisäksi tulivat' vie-'
lä varsat. Kunnollinen maamies hoi:.;
taa aina hevosensa hyvästi. 'Näirf
teki Vallan isän täkin. Hevoset Pl~"!
dettiin puhtaina ja lihavina. Niitä'
ei saanut ajaa märjäksi eikä "li1<ih
raskailla kuormilla rasittaa; ei saa-
nut repiä, ei lyödä, ei panna jääty":
neitä kuolaimia suuhun eikä [ättäå'
talvipakkasessa seisomaan ilman
peitettä. Kuvaavana esimerkkinä'
mainittakoon, että kun isäntä sattui'
huomaamaan, mitenkä muuan äkä-'
sen luontoinen renki kyntäessään
ärhenteli hevoselle, riensi hän kii-:
reesti paikalle ja sanoi jämerälIä
äänenpainolla: »Eikö sinulle ole jsa-'
'nottu, ettei meidän pelloilla saa" he:::
vosta repiä eikä kirota»? Tätä mies-'
tä ei seuraavaksi vuodeksi enään
pestattu palvelukseen. - Talli" täy-'
tyi pitää siistinä ja ruokintaolla'
säännöllistä. Isäntä oli ikävissään,'
kun täytyi myydä kotona kasvatet-'
tu hevonen. Tunnettu ränkimestari
Kalle Helin tapasikin sanoa: »Vallari
isäntä on Euroopan paras hevosten
kasvattaja». Hevosasioissa isännän'
tunnuslause kuului: »Hevonen on
maamiehen paras palvelija».

Nykyään on Vallan" tilalla vielä
kuusivuotias tamma »Saima», joka
polveutuu torppariaikakauden vii-
meisen isännän kasvattamista hevo-'
sista.

Lehmiä elätettiin Vallalla 20-22,
hiehoja sekä vasikoita lukuunotta-
matta. Lampaitten lukumäärä nou-
si 50:een. Sikoja voitiin pitää run-
saasti ja niiden joukossa tavallisesti
kolme emakkoa. Kanojen hoidosta
sen sijaan ei juuri välitetty kuin
aivan nimeksi.

Edellä selostettu suuri karjakanta
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kykeni antamaan pelloille tarpeeksi
runsaan Iannoitushöysteen. Tätä
pellot tietenkin tarvitsivatkin, kos-
ka suuri osa niistä oli hietapohjat-
sia. Torpan alueella sijaitsi kolme
ruopanottopaikkaa, joista talvisin
vedettiin lisämaata.

V:n 1890 lopulla olivat pellot vuo-
roviljelyksessä kahdeksaan lohko on
peltona. Näihin kylvettiin silloin
tavallisesti 12 tynnyriä rukiita, 4
tyn. ohria ja 28-30 tyn. kauroja.
Perunoita saatiin 70-80 rataskoril-
lista. Pellavaa ja hamppua viljel-
tiin runsaasti, koska torpassa oli
niiden kasvattamiseen sopivia hieta-
multamaita. Suurimmilleen kohosi
pellavan ja hampun viljelys 1880-
90 luvuilla. Tavara vedettiin he-
vosilla Turun syysmarkkinoille, sa-
moin pellavan siemenet. Ylijäämä
viljasta sekä muistakin elintarpeis-
ta myytiin enimmäkseen Forssan
torilla. Kaura vietiin paikkakunnan
kauppiaille sen jälkeen kuin nämä
1890-luvun alusta rupesivat sitä
ostamaan. Tilattomalle väelle myy-
tiin kotoa auliisti viljaa, jauhoja ja
särpymiä.

Elintarpeitten puolesta tultiin Val-
lalla hyvästi toimeen. Ei ollut sy-
däntalvellakaan ravintorasvoista
puutetta kun joulukuussa pantiin
kolme suurta ja lihavaa syöttiläs-
sikaa penkkiin. Muuta lihaa, voita,
maitoa, juustoa, kirnu- ja pitkää-
piimää oli riittämiin omalle väelle
ja vieraille. Kesällä uutta satoa
odotellessa oli viljaa vielä toisille-
kin myydä ja lainata. Monesti lam-
puotitilatkin tarvitsivat näissä
asioissa Vallan isännän apua. Kalle
isäntä olikin hyvin aulis ystäviään
ja tuttaviaan auttamaan, missä se
suinkin vain oli mahdollista. Aivan

ventovieraskin sai hämäläistä vie-
raanvaraisuutta osaksensa. Vallalla, .

annettiin kernaasti matkustajallekin
yömaja sekä ruokaa perin huokeas-
ta maksusta. Isännän luonnetta ku-
vaa hyvästi seuraavakin tapaus:
Vallalla yöpyi kerran muuan tunte-
maton mies, joka nälkäisenä pisteli
illalla ja aamulla poskiinsa talon
antimia. Aamiaisen jälkeen luikki
hän salaa tiehensä jättäen ateriat
maksamatta. Torpan nuori reipas
tytär aikoi lähteä hälyyttämään po-
liisia koijarin kimppuun. Isä esti
yrityksen virkkoen hyväntahtoinen
hymy huulillaan: »Antaa olla me-
nemättä jäihän meille leipiä vartai-
siin ja possua tiinuun.» .

Veroa näin suuresta torpasta piti
vuosittain suorittaa 600 mk sekä 60
koria hiiliä, jotka sai valmistaa kar-
tanon metsästä kaadetuista puista.
Poltettiin tavallisesti kolme hiilimii-
lua. Hiilet vedettiin kartanoon n.s.
sysiriutalla, johon mahtui 12 tynny-
rra. Hinnaksi laskettiin 3 mk tyn-
nyriltä, jos enemmän vei hiiliä. 'I'yö->
päiviä suorittamalla sopi myöskin
rahaeroaan kuitata sovitun hin-
nan mukaan. Vuokraehdot olivat
siis varsin kohtuulliset, kun vielä
ottaa huomioon senkin, että torppari
sai vuosittain kartanon metsistä teh-
dä itselleen 40 m halkoja metsän-
vartijan osoittamasta paikasta sekä
ottaa tarpeelliset tarvepuut. Raken-
nusaineet sai metsästä, koska kerran
kartano omisti kaikki rakennukset.
Halkoja ei torppari saanut myydä
sen paremmin kuin karjanrehuja-
kaan.

Elopäivä oli aina huomattava ta-
paus ei ainoastaan torpanväen pii-
rissä, vaan koko Huhtaan kyläkun-
nan elämässä. Kun vanhastaan tie-
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dettiin, että Vallalla tarjottiin hyvä
ruoka ja juoma sekä vielä ryypyt-
kin, mentiin oikein joukolla elotal-
koihin. Ei väkeä tarvinnut pyydel-
lä, riitti kun vain sanan lähetti. Tuli
miestä ja naista, nuorta ja vanhaa
noin 70-80 henkeä. Työ suoritet-
tiin ripeässä tahdissa, niin että jo
iltapäivällä saatiin kamppiaiset. Elo-
väkeä varten valmistettiin niin voi-
makasta sahtia, että »kihahti oikein
tukkaan», kuten silloinen arvostelu
kuului. Muutamana elopäivänä sat-
tui tuon sahdin suhteen vitsikäs ta-
paus. Sahdin kantajina elopellolle
toimivat sillä kertaa Palomäen Jussi
ja Koivun Matti. Matkalla olivat
miehet hörppineet juhlajuomaa sillä
seurauksella, että tupertuivat astian
viereen. Oli kuuma päivä ja elo-
väki alkoi janoissaan kummastella,
mitähän nyt on tapahtunut, kun
sahtia ei ala kuulua. Torpan väes-
töön lukeutuva henkilö lähti otta-
maan selkoa ja Iöysik in tien varrel-
ta Jussin ja Matin pitkänääri suuren
sahtitonkan vierestä. Oli joutunut
pukit kaalimaan vahdiksi. Kerran
taas muuan köyhä vaimo jonka ko-
tona olivat särpymet heinkonpuolei-
set, söi ahneuksissaan siinä määrin,
että tuli kipeäksi ja oli pakoitettu
luopumaan kesken päivän töistä.
Lähtiessään torui eukko emäntää sii-
tä, että oli kantanut liian runsaasti
lammasta ja possua sekä muutakin
hyvää ruokaa pöytään, joten hänet
valtasi ylönsyömisen synnilliset tun-
teet, vaikka raamatussakin selvästi
sanotaan: »Kavahtakaa teidänne
ylön syömisestä ja juomisesta». Seu-
raavana vuonna kuului eukko olleen
varovaisempi muistellen edellisen
elopäivän polttoja vatsassaan.

Vallan torpassa, jossa tultiin hy-
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vin toimeen, oli eräs ikävåkin puoli.
Tarkoitan torpan emännän surullis-
ta kohtaloa. Hän sai syystalvella
v. 1883 viimeisen lapsensa syntymi-
sen jälkeen vaikean nivelreumatis-
min, joka paheni vuosi vuodelta
teki lopulta emäntä-raukan Iiikun-
takyvyttömäksi. On suuri tappio
kodille, jos sen sydän saa vuosi-
kymmeniä virua sairasvuoteessa.
Onneksi oli Vallan emännällä sen-
tään tyttäriä, jotka kykenivät emän-
nyyttä hoitamaan. Paljon kärsineen
emännän tuskat päättyivät kesä-
kuun 5. p:nä 1908. Hän oli kuolles-
saan 62 v. ikäinen ja ollut jo ennen
Vallalle muuttoaan noin neljä vuot-
ta emäntänä Pellilän Seppäiässä.
Kunpa tämä Matilda Samulintytär
olisi saanut terveytensä pitää, niin
varmaan olisikin aina kunnialla
puolustanut paikkaansa suurtorpan
emäntänä.

Jos Vallan isännällä oli paljon
peltoja hoidettavana, niin kyllä oli
runsaasti lapsiakin. Ei enempää
eikä vähempaa kuin täysi tusina,
joista kuitenkin useat kuolivat nuo-
rina. Ensimäinen emäntänsä lah-
joitti hänelle seuraavat neljä lasta:
Augusta, josta tuli Jokioisten Vau-
lammille Olkkolan talon emäntä,
Vilhelmiina, emäntänä Jokioisten
Lammilla Lammin talossa ja Maija,
emäntänä Teeren talossa Someron
Kultelassa. Viimeksimainittu on jo
kuollut, samoin neljäs lapsista, jon-
ka elämä päättyi nuorena.

Toinen emäntä ehti ennen sairas-
tumistaan synnyttää kahdeksan las-
ta, joista neljä kuoli pieninä. Anna
niminen tytär kuoli Huhtaan Kan-
kaanpään emäntänä. Josefiina elää
vieläkin Huhtaan Yli -Jaukkarin
emäntänä. Ida, josta tuli Taskun
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tilan emäntä, elää nykyisin perhei-
neen Humppilan asemalla. Hän oli
sairaalle äidilleen suurena apuna,
sillä naimisissa ollessaankin Ida asui
perheineen pitkän aikaa kotonaan
toimittaen emännän tehtäviä. - Vii-
meinen .lapsista oli Kalle Vihtori,
jota isänsä kutsui hyväilynimellä
Kaarle kakstoistas. Tämä Ruotsin
kuuluisan kuninkaan kaima syntyi
29. 10. 1883 ja tuli hänestä itsenäisty-
neen Vallan tilan ensimäinen isän-
tä. Poika oli erikoinen lemmikki-
lapsi isälleen, joka usein elämänsä
varrella valitteli, ettei .hänelle ole
annettu pojan onnea, koskapa nekin,
mitkä syntyivät, kuolivat pieninä.

Suuren perheen isä piti hyvän
järjestyksen ja kurin kodissaan. Jo-
kaisen täytyi olla ahkeraan työssä
ja työn piti tulla hyvää. Ei hän
itse pelloillaan raatanut niitä kaik-
kein raskaimpia töitä, mutta osasi
erinomaisesti järjestää sekä johtaa
työt. Hyvä isännän johto suuressa
taloudessa hyödyttääkin enerrimän
kuin hänen koneellinen työnsä. Tyy-
pillisenä hämäläisenä maamiehenä
hän edusti kaikissa edesottamuksis-
saan aikakautensa maanviljelijää,
jonka yhteen perusominaisuuteen
kuuluu viljelyksensä jättäminen pa-
rannettuna tulevien sukupolvien
nautittavaksi.

Väärentämätön hämäläinen ym-
märtää aina huumoria. Niinpä Val-
takin. Kun esim. v. 1899 Humppi-
lassa pantiin uudelleen vireille pas-
tori K. V. Hurmerinnan aloitteesta
raittius seura ja perustaja itse pal-
jaspäisenä miehenä ensimmäisenä
kirjoitti nimensä jäsenkirjaan, il-
moitti Valta, että hän kaljupäisenä
tulee sitten aloittamaan toisen sata-
luvun seuran jäsenluettelossa. Kun

tuo määrä tuli täyteen, sanoi pas-
tori, että nyt isännän sopii lupauk-
sensa täyttää ja antaa paljaspäisenä
hyvä onni toisen sataluvun täytty-
miselle. Ukko tuumaili, ettei hän
nyt enää voikaan tulla seuraan,
kun siihen on jo yhtynyt niin pal-
jon kaljupäisiä. On tullut pastorin
lisäksi Palomäki, Mattssonni, Lysti-
lä ja ehkä vielä muitakin, joten
kansa voi ruveta nimittämään yh-
distystä kaljupäisten seuraksi, johon
nuoret eivät tahdo liittyä, vaikka
tällainen seura juuri heille olisi eri-
koisen terveellinen. Valta pisti lei-
kiksi koko jutun ja selvisi hyvästi
pastorista, vaikka ei alunperin ollut
aikonutkaan yhtyä seuraan, eikä
uskonut, että siihen hänen eläissään
tulee niin paljon jäseniä. Hän oli
ryyppymiehenä kovasti hämmästy-
nyt, kun ensimmäinen sataluku täyt-
tyi jo vajaassa kahdessa ja puolessa
vuodessa. Uuden sataluvun aloitti
toinen torppari Topias Koenkytö, jo-
ten Valta saattoi lohdutella itseään
sillä, että »arnmattiveli sen kuiten-
kin teki». Kalle Valta oli aikansa
lapsi alkoholin käytön alalla, otti
ryypyt ja teki norrikupposet koska
melkein kaikki muutkin miehet näin
menettelivät. Siinä suhteessa hän
oli kuitenkin poikkeus lukematto-
mista muista ryyppymiehistä, että
oli päihtyneenä sävyisä . ja kiltti
sekä kotiväelle että vieraille.

Kun tämä Jokiläänin torpista suu-
rin itsenäistyi yli 20 vuotta takape-
rin, pieneni sen viljelyspinta-ala yli
30 hehtaarilla, sillä nykyiseen Val-
taan kuuluu vain 22 ha peltoa. Val-
lan entisiä peltoja kuuluu usealle
Huhtaan kylän itsenäisyneelle ti-
lalle.

Suurtorppari Kalle Taavenpoika



Valta, joka niin paljon oli raivaut-
tanut uusia maita viljelykselle ja
näytellyt lähes puolivuosisataa huo-
mattavaa osaa Huhtaan kylän maa-
talouselämässä, kuoli umpitautiin
loppiaisaattona v. 1922 ehdittyänsä
uudenvuoden päivänä täyttää 83
ajastaikaa. Hänen poikansa Kaarle
oli juuri ehtinyt kuolla muutamaa
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päivää aikaisemmin eli Sylvesterin
päivänä 38 v:n ikäisenä. Kävi siis
niin, että torpan viimeinen, ja itse-
näistyneen Vallan ensimäinen isän-
tä siunattiin samaan hautaan, mikä
toimitus tapahtui tammik. 15 päi-
vänä. Isä pääsi uinumaan viimeistä
untaan lemmikkilapsensa viereen.

Jalmari Matisto.

Forssan Lehdessä 4. 8. 42.



Historiaa Humppilan lainakirjastoista.
Maaliskuun 28. pnä 1875 oli pie-

nessä Humppilan kappelissa kirjal-
lisuushistoriallinen merkkipäivä.
Silloin pidetyssä kirkonkokouksessa
päätettiin nimittäin per ustaa seura-
kuntaan lainakirjasto, jolle samassa
kokouksessa hyväksyttiin säännöt.
Niiden mukaan sai jokainen ripillä
käypä seurakunnan jäsen oikeuden
maksutta lainata kirjoja, jotka hä-
nen tuli pitää siistinä ja ehjänä. Yli-
ajalta piti maksaa sakkoa 25 penniä
viikolta. Seurakunnan pastorin tuli
yhdessä kirjaston johtokunnan kans-
sa toimittaa uusien kirjojen osto.
Varoja saatiin seurakunnalta sekä
yleisellä keräyksellä. Kirjasto si-
joi tettiin sakaristoon ja valittiin sen
ensimmäiseksi hoitajaksi kartanon-
omistaja Kalle Venäjä, jonka tuli
esittää tilit kirkonkokoukselle. En-
simmäiseen kirjastojohtokuntaan va-
littiin maanviljelijät J. Rukko Hump-
pilan kylästä, Aleksander Iso-Kättö
Koivistosta, Topias Mattila Murrol-
ta, Heikki Mikkola Humppilan ky-
lästä ja torppari Tuomo Palomäki
Huhtaan kylästä.

Alussa oli kirjasto pieni ja vaa-
timaton. Mutta kun se sitten 1882
muutettiin kappelin ensimmäiselle
kansakoululle, alkoi kirjasto Iisään-
Iyä ja toiminta vilkastua. Varsin-

k in sen jälkeen kuin kansanvalistuk-
sen lämmin ystävä, opettaja Alfr.
Toivola 1884 tuli koulun ja kirjas-
ton johtoon, alkoivat asiat tuntuvas-
ti parantua. Koulun ensimmäiset
väliaikaiset opettajat ja kirjaston
hoitajat F. Palm roth ja N. Tanner
työskentelivät vain pienen aikaa vi-
rassaan, joten eivät ehtineet saada
mitään sanottavampaa aikaan.
Opettaja Toivola tiesi, että »kaikki
viisaus alkaa poostavista» ja paine-
tulla sanalla on valtavan suuri mer-
kitys kansanvalistustyössä. siksipä'
hän tarmokkaasti ryhtyi lainakirjas··
toakin hoitamaan, vaikka ei siitä
palkkaa maksettu. Jo marr ask. 15.
pnä 1884 hän pani liikkeelle -kolrne
listaa, joilla kerättiin varoja uusien
kirjojen ostoa varten. Listoihin kir-
joitti opettaja Toivola seuraavan
esityksen, josta hyvästi ilmenee hä-
nen käsityksensä kirjallisuuden
merkityksestä:

»Salorno aikanaan rukoili Juma-
lalta viisautta sen tähden, että se on
arvokkaampaa kuin tämän maailman
tavarat. Viisautta ja tietoa istutta-
vat vanhemmat lapsiinsa jo heidän
pieninä ollessaan puhuessaan heille
Jumalasta ja omia elämänkokemuk-
siansa. Mutta siinä ei ole vielä kyl-
liksi; ihminen tarvitsee tietoa yhä.
Sitä todistaa Jesuskin sanoessaan:
»Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,



vaan jokaisesta sanasta kun Juma-
lan suusta lähtee».

Että kansan kaikki kerrokset oli-
sivat tilaisuudessa saamaan ravin-
toa kuolemattomalle hengelleen,
saamaan Jumalan sanaa, on laina-
kirjastoja perustettu, jotta halua-
vaiset saavat lainata kirjoja, joihin
on sekä hengellistä että maallista
viisautta koottu. Semmoinen kir-
jasto on olemassa meillä humppila-
laisillakin, mutta aivan rappiotilas-
sa, jommoisena se ei täytä tarkoi-
tustansa. Sen johdosta rohkenem-
me kääntyä kunnioitettavain seura-
kuntalaistemrne puoleen pyynnöllä,
että uhraisitte varoistanne jonkin
osan kirjaston hyväksi, jotta saataisi
ostaa kirjoja jo jouluksi.

Jos varoja saadaan uusien kirjo-
jen ostamiseen, niin toivoa sopii, että
nuorisostamme monikin viettää Va-
pahjatamme syntymäjuhlaa niin, että
siitä on siunausta tuleva hänelle.»

Esityksen olivat allekirjoittaneet
myöskin pastori A. M. Havonen ja
kartanonomistaja Jaakko Toivonen.

Siihen aikaan ei kansa vielä kä-
sittänyt lainakirjaston suurta mer-
kitystä, ja kun rahaakin oli niukalti,
ei tämä opettajan järjestämä keräys
suuriakaan tuottanut. Venäjän ky-
län listalla kertyi Jaakko Toivosen
kautta 15 mk, Huhtaalta Tuomo Pa-
lomäen listalla 7 mk 60 p ja Koi-
vistossa asemapäällikkö A. Hele-
niuksen keräämänä 28 mk 25 p.
Pastori Havonen antoi eräitä hänel-
le jääneitä rahoja 9 mk 10 p. Kun
viinaverorahoja saatiin 116 mk 40
p ja erään kirjan sakkoraha 25 piä,
tuli kokoon kaikkiaan 176 mk 60 p.
Suurinta harrastusta asialle osoitet-
tiin Koiviston kylässä, joten mainit-
sen kaikki lahjoittajat: Artturi ja
Hilda Helenius 10: -, K. L. Eqvist
2: -, Joh. Lehtonen -: 50, A.. Sund-
berg -: 50, K. Enqvist -:~, tun-
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tematon 1: -, Juho Hellström 2:-,
H. Grönholm 1: -, A. Nyström 2:-,
J. Elving -: 75, Anders Orro -: 50,
A. Isokättö 2: -, Jaakko Koenkytö
-: 50, Matti Syyri -: 50, J. V. Vä-
häkättö 1: -, Matti Kinos 1: -, ni-
metön 1: -, Elias Mattsson -: 50 ja
J. V. Vauhko 1:-.

Edellä esi tetyillä varoilla ostettiin
kustantaja G. L. Söderströmiltä kir-
joja 141: 13 p arvosta. Sitomiseen
meni 22:05. Loput varat menivät
kuljetusmaksuihin sekä postikului-
hin.

Paras tulo lainakirjastolle oli kun-
nalta saadut viinaverorahat. Ilta-
mat ja keräykset eivät suuriakaan
tuottaneet, joten kirjasto ei laajen-
tunut siinä määrin kuin olisi ollut
suotavaa. Miten vaikeaa oli keräys,
siitä kerron erään omakohtaisen ko-
kemuksen.

Kun eräänä kesäisenä sunnuntai-
päivänä 1896 menin jälleen kirjoja
lainaamaan, ilmoitti opettaja Toi-
vola, ettei hänellä ole enää minul-
le mitään annettavaa, koska olen jo
kaikki lukenut. Samalla hän esitti,
enkö lähtisi keräysmatkalle, jotta
saataisiin varoja uusien ostoon.
Mielihyvällä suostuin esitykseen ja
lähdin vielä samana päivänä
Humppilan kylään onneani koetta-
maan. Toivorikkaalla mielellä ku-
vittelin mennessäni, että kerään ai-
nakin sellaisen summan, jolla voi-
daan ostaa kymmenen uutta teosta.
Ensimmäisessä talossa annettiin
noin tunnin miettimisen perästä 10
penniä ja raha oli todennäköisesti
maasta löydetty, koskapa toinen
puoli oli aivan musta ja toinen vah-
vassa homeessa. Seuraavassa talos-
sa isäntä makasi kohmelossa karna-
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rinsa sohvalla aimo lätäkkö oksen-
nusta lattialla. Kolmannessa talossa
ei ollut haltijaväki kotosalla, mutta
poika lahjoitti 25 penniä puclen tun-
nin »f'unteerauksen» jälkeen. Nel-
jännen talon isäntä oli humalassa
ja raivostui esityksen kuultuaan.
Miehen pöhöttyneet kasvot punoit-
tivat, silmät iskivät voimakasta vi-
han tulta, kun hän ärjyi jylhällä ää-
nellään: »Ei penniäkään poikalop-
pi - se on taas sitä Toivolan älliä
- mene ulos meiltä ja paikalla ääh
p-Ie».

Tielle oli painuttava ja siihen se
sitten päättyikin koko keräysmatka.
Taitaa olla niin, ettei muuten tu-
lekkaan keräilijää, ellei ensi yrityk-
sellään saa voimakasta tulikastetta.
Kyllä oikein tahtoi ruveta itkettä-
maan ihmisten tylyys jaloa asiaa
kohtaan, vaikka olin jo rippikoulun
käynyt iso poika. Yrittihiin opet-
taja innostaa uudelleen lähtemään
johonkin toiseen kylään, kun vas-
toinkäymisten lamauttamana löin
listan pöytään ja 35 penniä rahaa
puolen päivän työn tuloksena.

Yli 10 vuotta hoiti opettaja Toi-
vola kirjastoa ilman palkkaa. Vas-
ta marrask. 18. pnä 1895 myönnet-
tiin hänelle palkkaa kymmenen
markkaa vuodessa. Seitsemän vuo-
den kuluttua palkkio koroitettiin 50
mk:aan vuodessa.

Kun Alfr. Toivola 1909 erosi sai-
rauden vuoksi virastaan, toimivat
kirjaston hoitajina kanttori A. Sum-
manen ja opettaja Ida Tiainen.

*
Edellä esitetty aatteellisen innos-

tuksen vallassa syntynyt ja johdettu
lainakirjasto on vieläkin olemassa
seurakunnan omaisuutena sekä si-

joitettuna pappilaan. Sitä ei ole kui-
tenkaan enaan käytetty, sillä osa
teoksista on kansan käsissä kulunei-
na aivan rikkinäisiä ja toiset taas
vanhen tunei ta eivä tkä sellaisina
enää kiinnosta lukevaa yleisöä.

Kunta perusti uuden lainakirjas-
ton kirkonkulman kansakoululle
1927 ja olisi sen pohjaksi ostanut
vanhan, jota seurakunta ei kuiten-
kaan ollut halukas myymään. Aloi-
tettiin siis aivan uudestaan hankki-
malla siihen kunnan varoilla 270 si-
dosta. Hoitajaksi valittiin opettaja
Lyydi Raitakari, joka on suorittanut
nykyaikaisen kirjastonhoitajan kurs-
sin ja toimii edelleenkin tässä teh-
tävässä. Niteitten luku on vahvasti
lisääntynyt kun kirjasto on saanut
säännöllisesti varoja kunnalta sekä
valtiolta. Tänä vuonna määrä nou-
see jo 1791 niteeseen. Kirjasto oli
viime vuonna avoinna 128 päivänä
ja lainaksi annettiin 2100 sidettä.
Kirjastoa käytti 202 henkilöä, joista
25 uutta. Näistä oli miehiä 108 ja
naisia 94. Kirjastolla on myöskin
lainausasema Taipaleen koululla,
jota hoitaa opettaja Lyyli Saarinen
ja on avoinna talvikuukausina joka
perjantai klo 13-15. Kirjoja on siel-
lä viime vuonna lainattu 29 henki-
lölle 164.

*
V. 1905 päätti paikkakunnan en-

simmäinen valistusjärjestö, raittius-
seura »Sarastus» perustaa itsellensä
kirjaston, josta lainoja annetaan
myös ei-jäsenille. Asiaa koskeva
päätös tehtiin huhtik. 9. päivänä pi-
detyssä kokouksessa Vähäkätön ta-
lossa. Saman vuoden syysk. 24. päi-
vän kokouksessa valtuutettiin seu-
ran rahastonhoitaja kauppias F. N.



Paavola hankkimaan kirjastolle
kaappi. Kirjasto päätettiin sijoittaa
aluksi Huhtaan kansakoululle ja lu-
pautui sen hoitajaksi opettaja Eeri
Mattila. Samassa kokouksessa ilmoi-
tettiin, että ensimäisen lahjoituksen
oli kirjastolle tehnyt Werner Söder-
ström Oy. Pienempiä kirjalahjoi-
tuksia olivat tehneet pastori K. V.
Hurmerinta, opettaja Mattila, kaup-
pias Paavola jil seuran sihteeri Jal-
mari Mattsson. Seuralle valittiin
erikoinen kirjallisuusvaliokunta,
jonka puheenjohtajana toimi sih-
teeri. Kirjasto sijoitettiin vuosittain
eri kulmakunnalle jonkun jäsenen
hoitoon. Varoja yritettiin kerätä
iltamilla ja lahjoituksilla. Kun seu-
ran elämässä 1920-luvulla tuli hil-
jaisia toiminnan vuosia, ei kirjasto-
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kaan enää lisääntynyt, vaan pam
vastoin väheni kulumisen kautta
sekä myös sen vuoksi, ettei aina
ollut sellaista hoitajaa, joka olisi
pitänyt huolta lainattujen kirjojen
takaisin tuomisesta. Siksipä kirjas-
to ei ole enään toiminut moniin vuo-
siin. Se on kylläkin vielä olemassa
täysin palvelleine teoksineen.

Kunnassa toimineet lainakirjastot
ovat lähes seitsemän vuosikymme-
nen aikana kieltämättä herättäneet
rakkautta kirjallisuuden viljelemi-
seen, avartaneet lukuisien kuntalais-
ten tietopiiriä, kohottaneet yleistä
kansalaissivistystä ja antaneet mo-
nille kodeille sysäyksen hankkimaan
itselle omaa kirjastoa henkistä näl-
kää tyydyttämään.

Jalmari Matisto.

Forssan Lehdessä 29. 8. 42.



Muistelmia Ypäjältä
valtiollisen murroskauden ajoilta vuosisatamme

alkutaipaleella.

Ypäjälläkin ns. perustuslaillinen
ryhmä, herrasväki etupäässä, PU:J--

hasi siinä tarkoituksessa kokcuxsen,
joka pidettiin Pertun Plr tnIä. Kan-
salaisia kerääntyi avara sali täyteen.
aivan tungokseen asti. Laajan, se-
lostavan avauspuheen piti pyydat-
tynä teo1. ylioppilas Uno Holmberg
(Harva). Kun puheenjohtaja ja sih-
teeri oli valittu, seurasi keskustelu
yleisestä tilanteesta ja suurlakon
tarkoituksesta sekä keinoista lopul-
liseen paamaaraan pyrkimiseksi.
Tuli siinäkin ilmi erilaisia mielipi-
teitä. Yleinen mielipide kehittyi
maltilliseen suuntaan, sillä käsitet-
tiin, että tämän hetken tilanteen sel-
vittyä täytyi asiain kehittyä lailli-
sessa järjestyksessä, kun olot Venä-
jälläkään varmaan eivät vielä niin
perinpohjaisesti muutu kuin äkilli-
semmät luulivat. Näiden muistel-
mien kirjoittaja ja makasiinimies
Anton Aaltonen Forssasta esittivät
myös ajatuksensa k.o. asioista ja ko-
kouksen päätös muodostuikin mel-
kein yksimielisesti tämän mukaisek-
si. Kiivaimmilla »perustuslaillisil-
la» oli ollut tämän sivussa huo-
noja aikeita maltillisiin nähden,

mutta ne raukesivat tyhjään. Paik-
kakunnan poliisi, joka oli tarkoitet-
tu -slir-ä eroitettavaksi, jälestäpäin
tuli kiittämään tämän kirjoittajaa
»rniehekkäästä puheesta kokoukses-
sa», kuten hän sanoi. - Mutta ko-
kouksen sihteeri, hra A. Sandholm
ei kirjoittanutkaan pöytäkirjaa,
vaan kun valittuna pöytäkirjan tar-
kastajaksi menin määräpäivänä
Hauniolle tarkastamista varten, oli
hän päihtyneenä ja niin pahalla
päällä kokouksen menosta, että mi-
nun oli sillä hyvällä pihalta poistu-
minen kotiin. Kokouksen pöytäkirja
jäi puhtaaksikirjoittamatta. Myö-
hemmin, kun sama hra A. S. oli
Härkälän kartanon päätilan omista-
jana Somerolla, seurustelimme jäl-
leen parhaina ystävinä.

Siihen aikaan puolueet järjestivät
ahkerasti sekä suurempia kokouk-
siaan isompiin asutuskeskuksiin että
pienempiä agitaatiotilaisuuksia eri
kunnissa omien periaatteittensa sel-
vittämiseksi kansalaisille. Näiden
järjestämistä ja yleensä puolue toi-
mintaa varten perustettiin maaseu-
dulla puolueiden haaraosastoja ja
niiden rakentamisyritys usein muo-



dostui kiihkeäksi tai epäonnistui ko-
konaan, huolimatta siitä, että seu-
dun vaikutusvaltaisimpia miehiä oli
puuhassa mukana. Niinpä kerran
Varsanojan alakoululla (kiertokou-
lulla) nuorsuomalaisen puolueen pe-
rustamiskokouksessa puheenjohtaja,
seurakunnan kirkkoherra, teki sel-
koa sanotun puolueen periaatteista,
koettaen tällöin Bobrikoffin nimen
avullahämi:itä toisinajattelevien to-
delliset tarkoitusperät. Sen jälkeen
käytetyssä puheenvuorossa selostet-
Uin myös suomalaisen puolueen aja-
tuskantaa ja toimitettiin sitten pu-
heenjohtajan ehdotuksesta äänestys
siten, että puheenjohtajan kannalla
olevat asettuvat luokkahuoneen toi-
selle puolelle ja suomalaisen puo-
lueen kannalla olevat, näiden rivien
kirjoittajan johdolla, toiselle puo-
len. Kun valtava enemmistö. siirtyi.
jälkimmäiseen ryhmään, selintd pu-
heenjohtaja uudelleen eri mieespitei-
den vivahduksia muka väärinkäsi-
tysten välttämiseksi ja toimitettiin
uusi äänestys. Tulos oli jälleen sa-
manlainen ja koko yritys raukesi
sillä kertaa.

Uusi yritys tehtiin myöhemmin
Pertun Pirtrllä, johon oli' tilattu pu-
hujaksi muistaakseni oikein Iääkäri
Helsingistä. Siinä kokouksessa kiel-
lettiin jyrkästi puheenvuoro toisin-
ajattelevilta ' ja nyt syntyikin yhdis-
tys, johon muistini mukaan liittyi
siinä' 'tilaisuudessa heti' 12 jäsentä.
Samanlaiseen tilaisuuteen Ypäjän
kylässä .oli sama puhuja Helsingistä
tilattu .selbstamaan puolueensaperi-
aatteita. Kun sitä seurå~neen kes-
kustelun aikana "allekirjoittanut
myös esitti' oman puolueensa ohjel-
maa, kiivastui muuan kokouksen
puuhannut isäntämies siinä määrin,
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et.tä levitti kätensä ja polkaisi jal-
kaa lattiaan puhujan edessä pääs-
täen samalla suustaan voimaperäisen
ärräpään.

Suomalaisen puolueen yhdistystä
ei Ypäjän kunnassa yritettykään pe-
rustaa. Mutta esitelmä- ja valistus-
tilaisuuksia kyllä siltäkin taholta
järjestettiin 'pitäjän' eri puolille ja
oli niissä puhujina joskus hyvinkin
päteviä esitelrnänpit~jiä, kuten mm.
senaattori Kairamo (Hossilla) ja toi-
mittaja A. Rauanheimo (Pertun Pir-
tillä), Mielialojen kiihkeyttä kuvas-
taa semmoinenkiri maltrttomuus,
millä esitelmänpitoa usein yritettiin
häiritä asiattomilla välihuudahduk-
silla trns., kun ei uskottu voitavan
asiallisilla perusteilla keskustelussa
puhujan esittämiä ajatuksia osoittaa
vääriksi. 'I'apahtuipa Rauanheimon
puhuessa Pcrtun Pirttllä ' eräänä Tl-

tana, että ovi aukeni ja pimeästä
eteisestä heitettiin luu lavalle puhu-
jaa kohden.vv'Puhuja vältti 'osuman
ja lausui rauhallisesti: »Olen Ameri-
kassa nähnyt, että esim. mätärnuna
on- heitetty puhujaan, mutta tämä
on ensi' kerta' kun tuollaista asetta
näen -valistustilaisuudcssa käytettä-
vän». Eteisessä oli joukko 'vähem-
män vastuuntuntoisia nuorukaisia,
joista jotkut - kuten kerrottiin -
oli tätä varten päihdytetty. Tämän
kirjoittaja yritti esitelmätilaisuuden
lopussa neuvoa häiritsijöille hyviä
tapoja, mutta Rauanheimo viittasi
poistumaan, kun ympärilleni kerään-
tyneiden katseistajo"llineni, että
keskustelu sellaisessa tilassa olevien
kanssa olisi hvödytöntä; jopa arve-
luttavaakin.

J u u S 0 R a Ii t t i 1a.

Forssan Lehd ;ssä
syysk. 12 r::~i19(2.

laajempana



Humppilan poikain kolttosia.

'ViIme vuosisadan loppupuolella, sen
BO-luvulla oli Humppilassa Koivistoa
kylässä nuorten miesten keskuudessa"
vallalla poikamainen kujeiluhenki, joka
johti monenlaisiin vallattomiin koltto-
siin mitä vastaan, jotka jollakin tavalla
olivat joutuneet nuorten mielenkiinnon
kohteeksi. Yhteisissä neuvotteluissa vilk.
kaimmat ja huumorintajuisimmat heistä
suunnittelivat tepposia mielenosoituksek-
si sellaisille vanhemmille henkilöille,
jotka ahdasmielisyydessään halusivat
kahlehtia nuorten vapautta. Nämä mie-
lenilmaukset kohdistettiin toisiinkin nuo-
riin, jotka olivat asettuneet poikkiteloin
yleistä tapaa vastaan. Monet kolttoset
aiheuttivat asianomaiselle paitsi rnieli-
harmia, suoranaista vahinkoakin, mutta
useassa tapauksessa vain makeata naurua
tai ihmettelyä nuorten viitteliäisyydestä.
Kolttoset tehtiin yötisaikaan kaikessa
salaisuudessa,foiten kiinnijouturnisia
ei juuri milloinkaan tapahtunut. Oli
tavallista, ettei mielenosoituksen uhriksi
joutunut edes yrittänytkään päästä sel-
vyyteen teon suorittajista, kärsi vain
koreasti nahoissaan harmit ja vahingot.
Tietenkin pahimman kolauksen saaneet
puivat nyrkkiä ja uhkailivat kostoa ensi
kiukussaan, mutta siihen ne toimenpiteet
kuitenkin jäivät.

Kerrottakoon täss,äensimmäiseksi
, fI1inkälaisen koittosen pojat tekivät Pia-

pon Mikolle.
Tämän niminen ukkeli asui pienessä

mökklrähjässä Orron talon vieressä.
., Asunto oli äijällä perin ränsistynyt,

varsinkin ikihongista halaistut katon
malkapuut olivat täysin palvelleina epä-
järjestyksessä ja niiden alta pi1kisti
esiin 'erivärisiä tuohia lisäten katon koo-
millista kirjavuutta. Vaikka eräitä tuo-
hilevyjä oli jo aivan tipahtamaisillaan
alas, ei ukko kuitenkaan välittänyt kato
tonsa korjuusta.

Muutamana syyskuisena yönä ilmestyi
sitten mökin' seinsstalle kattoa vasten
asetettuina niin paljon tikapuita kuin
suinkin sopi. Melkein kaikki kylän ti-
kapuut oli kannettu sekä pystytetty niin
'suuressa hiljaisuudessa, ettei kuorsaavan
Mikon uni ollenkaan härriintynyt. Vauh-
kon talostakin tuotiin niin vankkaraken-
teiset tikapuut, että niistä oli täysi kan-
tarnus neljälle rruehell e. Haalattiinpa
niinkin etäisistä paikoista kuin Kiriolan
ja Ilolan torpista saakka, vaikka jälkirn-
mäisestä karttui matkaa toista kilometriä.
Hämmästyneitä olivat kyläläiset suutari-
mestari Sundgrenin aviosiipasta alkaen,
kunei'vät aamulla' nähneet tikapuitaan.
Ratavartija Mattsso"':nin 'asunnon tikapui-
ta eivät pojat uskaltaneet ottaa, koska ne
olivat kruunun omaisuutta. Mitä lie itse
Mikko tuumaillut, kun astui ulos mö-
kistään, mutta ei hän ainakaan broillut
eikä noitunut, vaan rauhallisena asteli
naapuritaloon Isolle-Kätölle, jossa sil-
loin tehtiin saunarakennusta. Siellä jo

•paikalle saapuneet kirvesmiehet sadatte-



livat, mikä paholainen yölIä on vienyt
kaikki talon tikapuut, joten ei pääse töi-
hin käsiksi, Hyvätuulisen näköisenä al-
koi Mikko lohdutelIa: »Tulkaa minulta
ottamaan, meilIä on vaihka minkä kokoi-
sia ja saatte ihan ilmaiseksi, ei maksa
edes ryssän kopeekkaakaan.»

Piapo:n Mikon mökilIä ei olIut tika-
puita, joten pojat tahtoivat tällä tavalla
huomauttaa, 'että katto pitäisi korjata.

Orron talon rsäntä Antti Kallen poika"
joka v. 1878 tuli paikkakunnaIle Loi-
maalta, oli vakaa mies eikä laisinkaan pi-
tänyt siitä, että yöjalassa kulkevat mie-
het' hääräilivät hänen talonsa ympän'llä.
Vieraalta paikkakunnalta muuttaneen
moraalisaarnaajan nuhteet eivät mitään
tepsineet poikiin, vaan päin vastoin in-
nostuivat he tekemään talossa lukuisia
kolttosia. Niinpä kerrankin vietiin talon
asuinrakennuksen katon harjalle pari-
reet ja niilIe lastattiin tusina komeita
lankkuja. Veivätpä veitikat taas jonain
toisena yönä samaiselle harjalle mahta-
vat työkärrytkin. Tämä kävi päinsä siten,
että pyörät vietiin erikseen ja kiinnitet-
tiin katolla paikoilleen.

Kyllä sellaiset kosijat, jotka kykenivät
isäntä väkeä herättämättä' haalaamaan
jykevät kärryt katolle, osasivat hiipiä
tyttöjen luhtiin.

Mainitun talon katolla suoritetusta
urheilusta esitän vielä seuraavankin tapa-
uksen: Myöhäisenä iltahetkenä tuli kii-
vastunut isäntä aluspukimissaan kyörää-
mään . kaikki mallassaunavieraat käpälä-
mäkeen. Epämiellyttävän kohtelun muis-
tivat pojat siten, että eräänä yönä veivät
saunan katolle kaikki talon' pelto-, ajo-
ja työkalut, mitä vain onnistuivat kä-
siinsä saamaan. Raskaimmatkin työväli-
neet, kuten aurat, sahrat, äkeet, järjestvt-
tiin näytteille tälle ylevälle paikalle. Ky-
län kauppias Johan Finer sanoikin ival-
lisesti: »Taitaa olla ens'immäinen kerta,
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kun Suomessa on järjestetty maanviljelys-
näyttely saunan katolle.» -

Talon palvelija Juhalan Vaanu ja
taksvärkkäri )ussi Mäkelä oli.vat heikon-
puoleisia miehiä, joten heille koitui hi-
kinen •homma saada esineet siirrettyä
omille paikoilleen.

Orron talo oli rakennettu umpinai-
seksi ja' sinne pääsi kahdesta portista.
Eräänä yönä kannettiin talon seiväs varo-
ja melkoinen määrä takapihan portin
taakse nojaIIeen, joten sisäpuolella ole-
vaa hakaa el' saatu käsivoimilla auki.
Portti oli aivan tiivis, joten isäntä ei
nähnyt, mistä tämä johtui, vaan etsi
kirveen, jolla löi haan auki, Ponnekkaas-
ti auenneen portin syrjä työnsi pahaa-
aavistamattoman aukaisijan kumoon ja
takaa ryntäsi seipäitä pääIle, joten isäntä
ei omin voimin selviytynytkään tästä
ovelasti valmistetusta satimesta.

Ison-Kätön Santeri isäntä rökitti ker-
ran miehiään peltokaluston huonosta
hoidosta. Oli kuulemma jätetty niitä
paahtavaan auringonpaisteeseen, kun sen
sijaan olisi pitänyt laittaa vajaan katok-
sen alle. Joku aika tämän tapauksen jäl-
keen pudotettiin talon aura Orron kai-
voon,

Kinoksen talossa palveli ulkopitäjästä
tullut topakka nainen, jolIa julkinen sa-
laisuus tiesi olevan sulhasen edellisessä
paikassaan. Senpä vuoksi hän ei olI en-
kaan vähttänyt Humppilan pojista eikä
päästänyt heitä yölIä luhtiinsa. Kun tuo
ylpeäksi soimattu tyttö eräänä aamuna
tuli ulos luhdistaan, sai hän ovensa
edessä nähdä kaikki miehelle kuuluvat
tykö tarpeet aluspukimista ja sukista al-
karn. Oli roima hurstimekkokin, tosin
vain likainen. riihivaarin vormuun kuu-
luva omaisuus. sekä sen siteeksi messin-
kiheloil la koristettu nahkavyö tuppi-
puul.koirieen. Täydellisyyttä Lisäsi' vielä
piippu ja el.iirnen nahasta valmistettu
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tupakkamassi aivan pullollaan täynnä
väkevää kessua. Eipä oJlut tuluksiakaan
unhotettu.

Muutaman talon puhelias tytär hoiteli
kielilakkarin virkaa vanhempiensa ja
palvelijain välillä. Nimipäiväpsä aamuna
löysi lörpöttelevä tyttö vuoteestaan
puoli tusinaa lehmänkelloja, joista yksi
oli kiinnitetty hänen lettiinsä ja toinen
käsi varteen.

Muuan toinen, ylpeähenkinen talon
tytär ei suostunut kisapaik.alla tanssi-
maan torpanpojan kanssa. Kun tuli seu-
raavat tanssit ja tytär meni luhtirnsa pu-
keutumaan, löysi hän tansseissa käyttä-
mänsä pyhäkengät vahvo.il la aauloilla

kiinnitettynä lattiaan.
Suutari L:n pojalla oli taipumusta

hienostelemiseen, vaikka vara.t olivatkin
perin pienet, Hän hankki itselleen m.m.
vormusaappaat, joita ei vielä silloin ol-
lut toisilla pojilla. Olipa muitakin hieno-
uksia, kuten pitkät kiiltävät vitjat huo-

.} nossa kellossa, joka ei käynyt, Forssasta
tuotu punanahkainen lankivarsipiippu ja
hopeinen sormus pikkusormessa. Kun hie
nosteJeva suutari toisten miesten kanssa
oli Mikkelinaattona kylpemässä Kiriok-
sen talon avarassa saunassa, jonka hämä-
ryyteen vain pieni tuikkulamppu loi
heikko.a valoaan, vaihdettiin hänen rikki-
näinen paitansa pitsikauluksella koristet-
tuun naisen paitaan, joka oli tarkoitusta
varten kähvelletty naapurissa asuvan
kauppiaan rouvan pyykkivaatteitten jou-

ko.sta. Suutarin' laskeutuessa lauteilta
alas Mikkelihiprakassa, ehdotti muuan
tovereista: »Paneppas nyt pian Jussi
vaatteet päällesi, että päästään . lähtemään
Huhtaan kylään Mikkelitansseihin L,

Mies ei saunassa huomannut petosta
mutta matkalla oli kyllä puhellut tove-
reilleen: »Minä taidan olla aika tavalla
päissäni kun tuntuu siltä, ettei paidassani
ole laisinkaan hihoja». »Harhaluulosi
johtuu kaiketi kylmästä rlrnasta,» päätte-
livät toverit, ja eräs antoi taskumatistaan
JussilIe tuikun murheeseen. Tanssiväki
olisi varmaankin saanut makeasti nauraa
suutarin runollisen viehkeille pitsikoris-
teille, ellei eteisessä joku tuttava olisi
ihmetellen udellut: »Mitas :merkillisiä
vehkeitä on sinun kaulasi ympärillä;
oletpas aivan kuin jo.ku pappilan rria m-
sel li.» Petetty hienostelija alkoi itsekin
älytä, että nyt on joku kohta juhla-
asussaan surkeasti vinossa, koska ympä-
rillä olevia niin naurattaa. Siksi hän
poistui tanssipaikalta ilmestyen puolen-
yön tienoissa jälleen Kinoksen saunaan
kolistellen siellä paidanhakuhommissa
siinä määrin, että talossa yöpyvä Heta-
mummu luuli paholaisten kummittele-
van. Paita löytyi vasta aamulla saunan
katolta ja nokinen suutari vietti loppu-
yön saunan lavolla ilman paitaa. Sillå
hän oli pahantuulensa lumoissa viskan-
nut mikkelinjuhlailonsa ·turmelleen nai-
sen paidan saunan mustinpaan nurkkaan.

Jalmari Maiisto.

Forssan Lehdessä 24. 9.' 42.
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